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Zmiany struktury, personalia BETLEJ
* 15 marca Rada Instytutu Historii Sztuki powołała Radę Interesariuszy Ze-

wnętrznych, w skład której weszli: Adam Biedroń (Dyrektor Zarządzający
TETENAL Polska Sp. z.0.0); dr Józef Grabski (Dyrektor IRSA - Międzynaro-
dowego Instytutu Badań nad Sztuką), Ewa Łączyńska-Widz (Dyrektor Biura
Wystaw Artystycznych w Tarnowie), Jerzy Petrus (Wicedyrektor ds. muzeal-
nych Zamku Królewskiego na Wawelu Państwowych Zbiorów Sztuki), Jerzy
Różycki (Prezes Zarządu iMEDIUS Agencja Reklamowa), Marek Świca (Wi-
cedyrektor ds. naukowych i edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie).

- 11 lipca Rektor UJ podjął decyzję o nadaniu Bibliotece Instytutu imienia
Profesora Lecha Kalinowskiego.

* Od 1 października dr Michał Kurzej został zatrudniony w Instytucie na sta-
nowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej.

- 1 listopada powstał w strukturze Instytutu Zakład Ochrony Dóbr Kultu-
ry (na mocy decyzji Rektora UJ z 11 lipca). Kierownikiem Zakładu został
prof, dr hab. Piotr Krasny (przeniesiony z Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej),
adiunktami w Zakładzie zostali dr Michał Kurzej (przeniesiony z Zakładu
Historii Sztuki Nowożytnej) oraz dr Marcin Szyma (przeniesiony z Zakładu
Historii Sztuki Średniowiecznej).

Wyróżnienia
* Prof, dr hab. Jan K. Ostrowski otrzymał od Stowarzyszenia Konserwatorów

Zabytków w Polsce Nagrodę im. ks. prof. Janusza S. Pasierba „Conservator
Ecclesiae".

* Podczas LXIII jubileuszowej konferencji Stowarzyszenia Historyków Sztuki
zatytułowanej Ornament i dekoracja dzieła sztuki prof, dr hab. Wojciech Ba-
łus otrzymał Nagrodę im. prof. Jerzego Łozińskiego, przyznawaną za prace

KRONtKA łNSTYTUTU mSTORH SZTUK) UJ ZA ROK 2014 291



z historii sztuki polskiej z uwzględnieniem prac o charakterze dokumenta-
cyjnym i katalogowym. Nagroda została przyznana za książkę Korpus wz-
tmży z iat 1800-1943 w kościołach rzymskokatohckich metropolii krakowskiej
i przemyskiej. W przygotowaniu tego monumentalnego dzieła wzięli udział
Irena Buchenfeld, Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Anna Zeńczak, Hanna
Sowińska, Grzegorz Eliasiewicz, Mikołaj Golenia, Paweł Karaszkiewicz, Rafał
Ochęduszko i Tomasz Szybisty. W kwerendach prasowych, które zostały wyko-
rzystane w publikacji, uczestniczyli także studenci naszego Instytutu. Podczas
tego wydarzenia Złoty Krzyż Zasługi otrzymała Anna Baranowa, a prof, dr hab.
Jan K. Ostrowski oraz dr hab. Andrzej Betlej zostali uhonorowani medalami
z okazji osiemdziesięciolecia Stowarzyszenia.

* Kapituła Nagrody im. Mariana Sokołowskiego, w składzie: dr hab. Andrzej
Betłej, prof, dr hab. Juliusz Chrościcki, dr Joanna Wolańska, mgr Joanna Dara-
nowska-Łukaszewska, postanawia przyznać nagrodę za najlepszą pracę magi-
sterską obronioną w roku akademickim 2013/2014 Pani mgr Paulinie Hyle za
pracę Trans/iguracje. A rek Rek tara współczesna wobec historycznej tkanki Starego

Miasta Krakowa, obronioną w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersy-
tetu Papieskiego Jana Pawła II, pod kierunkiem dr hab. Marty Leśniakowskiej,
prof. UPJPII, oraz równorzędne drugie nagrody absolwentom naszego Instytu-
tu: Pani mgr Martynie Nowickiej za pracę Znikające muzeum. O materiainosci
muzeum sztaki i Panu mgr. Janowi Cieślakowi za pracę Architektara Jźwięka,
obie napisane pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Szczerskiego.

* Na wniosek rady Naukowej Instytutu Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego po-
stanowił wyróżnić prof. Stanisława Mossakowskiego (IS PAN) uroczystym Od-
nowieniem Doktoratu po 50 latach. Uroczystość odbyła się 1 grudnia podczas
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Auli Collegium Maius.

Wydarzenia, wykłady i konferencje naukowe
* 21 stycznia odbyła się w Instytucie promocja książki dr. Filipa Lipińskiego

(IHS UAM), Hopper whMohiy. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu, wydanej
w serii „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej".

* 28 stycznia odbyła się promocja tomu Sztuka w kręgu krokowskich domini-
kanów pod redakcją Anny Markiewicz, Marcina Szymy i Marka Walczaka,
zawierającego materiały z konferencji współorganizowanej przez Instytut
z Dominikańskim Instytutem Historycznym w roku 2010.

- 30 stycznia odbyła się promocja dwudziestego pierwszego tomu serii „Materiały
do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej",
zatytułowanego Katedra łacińska we Lwowie, pod red. Jana K. Ostrowskiego.

* 18 marca dr Ioanna Christofóraki (Academy of Athens) wygłosiła wykład za-
tytułowany The Making q/icons. Painting aiła greca and aha iatina in Venetian
Crete.

* 9 kwietnia obyła się promocja książki - wspomnień Pani Profesor Klemen-
tyny Żurowskiej - pt. Z Leszczkowa w świat. Publikacja została wyróżniona
w listopadzie nagrodą „Krakowska Książka Miesiąca".

* 16 kwietnia prof. Enrico Dal Pozzolo (Universita degli Studi w Weronie) wy-
głosił wykład zatytułowany Giorgiones Portraits.

- W dniach 23-26 kwietnia w Instytucie odbyła się międzynarodowa konfe-
rencja naukowa zatytułowana Działałnosc^undacyjna biskupów krakowskich,
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zorganizowana w 650. rocznicę konsekracji gotyckiej katedry na Wawelu oraz
650. rocznicę założenia Akademii Krakowskiej. Referaty wygłosili: Marek
Walczak, Krzysztof Czyżewski, Stan i perspektywy badań nad działainoscią
fundacyjną biskupów krakowskzck; Tomasz Graff, Biskupi krakowscy w służbie
Kościoła w Poisce; Piotr Krasny, Wzorce biskupiego patronatu nad sztuką sa-
krainą w piśmiennictwie teoretyczno-artystycznym i w hagiogra/ii w epoce po-
trydenckiej; Michał Sobala, Fundacje rezydencjonaine biskupów krakowskich na
tie przemian poiskiej kuiturf architektonicznej epoki przedrozbiorowej. Wybrane
probiemy; Jakub Lewicki, Probiemy badawcze architektury rezydencjonainej
biskupów krakowskich na przykładzie pałacu biskupów krakowskich w Kiełcach;
Teresa Rodzińska-Chorąży, Stan badań iprobiematyka związana z najstarszymi
reiiktami krakowskiej grupy katedrainej w swietie badań ostatniego ćwierć-
wiecza; Jakub Adamski, Biskupi Nanker i Grot a architektoniczna awangarda
około roku 2300. Gotycka katedra krakowska w kontekście rozprzestrzeniania
się wzorów architektury aizackiej w Środkowej Europie w XIV wieku; Piotr
Pajor, Między Muskatą a Bodzantą. Zmiany na urzędzie biskupa krakowskiego
w iatach a forma architektoniczna katedry krakowskiej; Wojciech
Walanus, Co wiadomo o nagrobku biskupa fana Rzeszowskiego w katedrze na
Wawein - przyczynek do dziejów nekropoiii biskupów krakowskich w średnio-
wieczu; Renata Sulewska, „Mortaiitatis memorposuit"- biskupów krakowskich
starania o upamiętnienie zmarłych i ich pomniki nagrobne (XVf wiek); Tanita
Ciesielska, Aiabastrowe reiiejy Jana Michałowicza z kaphcy grobowej biskupa
Eiłipa Padniewskiego; Weronika Rostworowska, fkonografia nagrobków bi-
skupich z katedry krakowskiej w twórczości fana Kantego Wojnarowskiego, ze
zbiorów Bibhoteki fagieiiońskiej i Muzeum Narodowego w Krakowie; Bożena
Czwojdrak, Fundacje biskupa krakowskiego Wojciecha fastrzębca w ziemi san-
domierskiej; Urszula Stępień, Protektorat biskupów krakowskich nad koiegiatą
sandomierską w swietie zachowanych wizytacji; Marta Samek, „Dia pożytku
f...J i ozdoby naszego miasta". Działainosc fundacyjna biskupów krakowskich
w Kieicach w okresie nowożytnym fXVf-XVfff wj; Barbara Maria Gawęcka,
Przebudowy i remonty koiegiaty kieieckiej prowadzone za czasów bpa fana
Pawła Woronicza i bpa Karoia Skórkowskiego; Piotr Gryglewski, Nowożytne
fundacje artystyczne biskupów krakowskich w Poisce środkowej; Katarzyna
Anna Jarno-Cichosz, Kościół parafiainy w Drużbinie. Program ikonograficzny
i zamysł architektoniczny fundatora w kontekście f ego kariery pohtycznej; Bar-
tłomiej Wołyniec, Fundacje sakraine biskupa Marcina Szyszkowskiego w fłży;
Olga M. Przybyłowicz, Biskupi krakowscy końca XVf i początku XV7f w. wobec
kiasztorów żeńskich - przemiany architektoniczne inspirowane potrydencką teorią
sztuki w praktyce; Justyna Łuczyńska, Antiphonarium de Sanctis ad Vesperas
fok. 2520), rkps 206, w kiasztorze Kiarysekprzy koscieie sw. Andrzeja w Krakowie
f ako przykład oddziaływania htnrgii wprowadzonej przez biskupa fana Konar-
skiego orazpropagowanych przez niego kuitów na żeńskie środowisko kiasztorne;
Tomasz Gałuszka, Benefactor noster. Biskup fan Grot i krakowscy dominikanie;
Anna Bojęś-Białasik, Dariusz Niemiec, Kiasztornefundacje biskupa fwona Od-
rowąża w swietie wyników badań archeoiogiczno-architektonicznych kiasztoru
Dominikanów w Krakowie i opactwa Cystersów w Mogiie; Marcin Szymoniak,
„fmitatio episcopi" - średniowieczne pieczęcie biskupów krakowskich wzorem
dia pieczęci prepozytów kiasztoru Bożogrobców w Miechowie w drugiej połowie
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XV wieka; Piotr Kołpak, Biskapi krakowscy XV i XVi wieka jako twórcy i pro-
motorzy kaita czterech świętych patronów Królestwa Polskiego; Zenon Piech,
Św. Stanisław na pieczęciach hishnpów i kapitały krakowskie;; Piotr Okniński,
Znaki pielgrzymie z wyobrażeniem sw. Stanisława a problem nzecenatn artystycz-
nego hiskapów krakowskich w X1T1 i Xf V w.; Irena Rolska, Kait sw. Stanisława
hiskapa w archidiakonacie labelskim w XVł-XVfl wieka; Janusz Królikowski,
Biskapi krakowscy jako promotorzy kałta świętych poiskich wXVił i XVłłł wieka
w świetle sapłik zachowanych w Archiwam ds. Kanonizacji w Rzymie; Michał
Hankus, Święty Stanisław jako kontrrejormncyjny wzór hiskapa doskonałego
w łiteratarze oraz^andacjach artystycznych hiskapów krakowskich i ich otocze-
nia; Janina Dzik, Biskapi krakowscy a kałt Świętego Stanisława Kostki; Wojciech
Drelicharz, Twórczość historiograjiczna w kręga hiskapów krakowskich w póź-
nym średniowiecza; Joanna Utzig, Nawiązania do przeszłości w ^andacjach
artystycznych kardynała Zbigniewa Oiesnickiego; Adam Soćko, Dekoracja
kamieniarska romańskiej świątyni w Kościelca koło Proszowic - prywatnej
yńndacji hiskapa Wisława z roda Zahawów; Jerzy Żmudziński, Gotyckie ma-
lowidła ścienne w kościele parajialnym w hiskapim mieście Sławkowie; Marek
Walczak, Berła kardynalskie Zbigniewa Oiesnickiego, Fryderyka /agieiiończyka
i Bernarda Maciejowskiego; Dobrosława Horzela, Pandacje Zbigniewa Oleś-
nickiego w dziedzinie rzeźby kamiennej; Milada Studnickova, Antyjónarz
hiskapa Zbigniewa Oiesnickiego (Kraków, AKMW MS nr ąy KPJ; Mateusz
Grzęda, Patronat artystyczny hiskapa jana Konarskiego i portret w Polsce ok.
roka 7500; Justyna Kuska, Ewoiacja ikonograjii obrzęda konsekracji hiskapa
na przykładzie iiaminacjiponty/ikałów krakowskich i jej earopejskie konteksty;
Magdalena Łanuszka, Rysanek w Liber Priviiegioram nr 2 katedry krakowskiej.
Przycznek do działań ^andacyjnych kardynała Zbigniewa Oiesnickiego; Anna
Wyszyńska, Pola stroją w misji iegackiej kardynała jerzego Radziwiłła (7592)
na podstawie diariasza Paoia Aiaieone; Sławomir Cendrowski, Giaiio Cesare
Croce i Eavinia Pontana. W kręga mecenata artystycznego kardynała Jerzego
Radziwiłła (7556-1600); Józef Skrabski, Opieka krakowskich parparatów nad
kościołem i hospicjam sw. Stanisława w Rzymie; Andrzej Betlej, Rola konceptów
heraldycznych w ^andacjach hiskapów krakowskich na przykładzie Andrzeja
Stanisława Kostki Załaskiego; Anna Dettloff, Paweł Dettloff, XV1PPwieczny
wystrój rzeźbiarski katedry na Waweia a działainosc^andacyjna hiskapów kra-
kowskich; Andrzej Laskowski,„Twórcze sploty". Diecezja krakowska a diecezja
tarnowska w okresie aatonomii galicyjskiej - próba porównania na grancie
stosanka do sztaki; Mariusz Furman, /an Pazyna - wyważony /andator czy
grabarz przełomowego Akropoiisf; Jacek Urban, Biskap Ladwik Łętowski i jego
„Katedra krakowska na Waweia"; Sebastian Musiał, Troska i zaangażowanie
Tana Pawła Woronicza w życie Uniwersyteta T^giciłońskiego w świetle pry-
watnej korespondencji prowadzonej ze Stanisławem hrabią Wodzickim z lat
1S17-1S29; Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski, „Caria in monte". Badania
reliktów badowli wczesnośredniowiecznych na zachód od katedry na Waweia;
Krzysztof Czyżewski, Wyposażenie pałaca biskapiego w Krakowie za czasów
Piotra Gembickiego; Katarzyna Moskal, Piece nowożytne i zpoczątka wieka XDf
w krakowskim Pałaca Biskapim; Joanna Rener, Piec z herbami Piotra Gembic-
kiego w pałaca hiskapów krakowskich w Krakowie; Zbigniew Beiersdorf, Pałac
biskapi w Krakowie po pożarze w roka 1850; Michał Sobala, Siec rezydencji
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ordynariuszy krakowskich w średniowieczu i czasach nowożytnych. Zagad-
nienie skaii i/unkcji; Stanisław Kołodziejski, Średniowieczne zamki biskupów
krakowskich; Zbigniew Bania, Pałac biskupów krakowskich w Warszawie -fego
dzieje i przemiany funkcji; Artur Rok, Zamek hiskapów krakowskich - ksżpź^f
siewierskich w Siewierza. Stołeczna rezydencja Księstwa Siewierskiego.
9 maja Instytut wraz z Katedrą Estetyki Instytutu Filozofii gościł prof. Jerrolda
Levinsona (University of Maryland), który wygłosił wykład zatytułowany
Aspects of the historicity of art.
29 maja odbyła się prezentacja książki Moniki Jakubek-Raczkowskiej (UUMK
w Toruniu) zatytułowanej Ta ergo/iecte genua taa. Sztuka a praktyka reiigij-
na świeckich w diecezjach praskich państwa zakonu krzyżackiego do połowy
XV wieka.
W dniach 1-30 czerwca na Zamku w Niedzicy miała miejsce wystawa fotografii
zatytułowana Witraże sakrałne na Skałnym Podhaia i połskim Spiszu, przygo-
towana w oparciu o fotografie wykonane w toku realizacji projektu Korpus
witraży z łat 1800-1943 w kościołach rzymskokatoiickich metropoiii krakowskiej
i przemyskiej, prowadzonego w Instytucie pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojcie-
cha Bałusa, dzięki środkom przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
11 września podczas sympozjum poświęconego osobie św. Karola Boromeusza,
organizowanego przez Muzeum Niepołomickie i Parafię Rzymskokatolicką
pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników, prof, dr hab. Piotr Krasny wygłosił
wykład zatytułowany Św. Karoł Boromensz w sztuce.
W dniach 20 września-16 listopada w Biurze Wystaw Artystycznych w Tar-
nowie miała miejsce wystawa Kukułcze fajo. 3. odsłona tarnowskiej Wystawy
stałej Małopołskiej fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, przy-
gotowana przez zespół kuratorski pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Szczer-
skiego, w składzie: Robert Domżalski, Agata Jabłońska, Katarzyna Janik,
Katarzyna Kowalska, Martyna Nowicka (studenci specjalności kuratorskiej
w Instytucie).
W dniach 26-27 września odbyła się konferencja zatytułowana Drogi i rozdroża
ochrony zabytków w Połsce południowo-wschodniej po 1945 roku, dedykowana
Barbarze Tondos i Jerzemu Turowi, której współorganizatorem był Instytut.
Od 30 września Instytut uzyskał część zabytkowych piwnic w gmachu Col-
legium Iuridicum, które zostały przeznaczone na studencką stubę communis
oraz na siedziby Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UJ i Akademic-
kiego Koła Studentów Ochrony Dóbr Kultury. W związku z tym pomiesz-
czenie zajmowane dotąd przez koła naukowe zostało przekształcone w salę
dydaktyczną.
30 września w siedzibie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krako-
wa odbyła się prezentacja pierwszego tomu serii wydawniczej „Korpus witraży
z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej
i przemyskiej", pod red. prof. dr. hab. Wojciecha Bałusa.
W dniach 13-24 października w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich miała
miejsce wystawa fotografii Kłchchy ze skarbca bazyłiki Mariackiej w obiekty-
wie Pawła Gosiom. Prezentowane fotogramy powstały w trakcie inwentary-
zacji skarbca bazyliki Mariackiej, prowadzonej w Instytucie pod kierunkiem
dr. hab. Marka Walczaka.
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- 22 października Instytut wraz z Fundacją XX. Czartoryskich zorganizował dys-
kusję wokół wyników badań obrazu Dama z gronostajem, przeprowadzonych
przez Pascala Cotte'a. Spotkanie odbyło się w Auli jagiellońskiej Collegium
Maius. Wystąpienie Pana Cotte'a poprzedził wykład prof. dr. hab. Marcina
Fabiańskiego zatytułowany Wókół„Damy zgronostajem". Tradycja i innowacja
w portretach czasa Qaattroccnta.

* 28 października prof. Thomas Da Costa Kaufmann (University of Princeton)
wygłosił wykład zatytułowany What is German in German Renaissance Art?.

* 29 października w Polskiej Akademii Umiejętności obyło się otwarte posie-
dzenie Wydziału Fiłologicznego PAU zorganizowane dla uczczenia 10. rocz-
nicy śmierci wybitnego profesora naszego Instytutu - Lecha Kalinowskiego.
W posiedzeniu wzięli udział prof. Grażyna Korpal (Wydział Konserwacji
Dzieł Sztuki ASP), prof. Julian Maślanka (Wydział I PAU), prof. Władysław
Stróżewski (Wydział II PAU) oraz dr hab. Marek Walczak.

* W dniach 20-22 listopada odbyła się jubileuszowa konferencja Stowarzy-
szenia Historyków Sztuki zatytułowana Ornament i dekoracja dzieła sztaki.
Spośród pracowników i doktorantów Instytutu referaty wygłosili: Wojciech
Bałus, Czego chc<? ornamenty?; Anna Baranowa, Pokasa ornamenta a „płynna
nowoczesność"; Andrzej Betlej, Zaginione/zapomniane XVTTT-wieczne orna-
mentalne „Kiebebandy" w zbiorach polskich; Irena Buchenfeld, „j...j pierwsi
zapaścili wzrok chciwy w te zaklęte sezamy chłopskie" - źródła motywów or-
namentalnych sztaki młodopolskiej na przykładzie dekoracyjnego malarstwa
ściennego artystów Towarzystwa „Polska Sztaka Stosowana"; Paweł Brożyński,
„Ornament z ladzkiej masy" i „życie jako baśniowy ornament"; Tomasz Gryg-
lewicz, Ornamentalnośc i dekoracja w sztace epoki postmodernizma; Monika
Kamińska, Marta Graczyńska, O plecionkach wawelskich raz jeszcze - w stalecie
pierwszych odkryć; Piotr Krasny, Ornamentam et decor; Magdalena Kunińska,
Zanim ornament stał się zbrodnią; historia zmian postaw wobec kategorii orna-
mentam jako historia drogi do teorii modernistycznej; Michał Kurzej, Ornament
dawny i nowoczesny w niderlandzkiej teorii sztaki 2. poł. XVT i i. poł. XVTT w.;
Agnieszka Smołucha-Sładkowska, Pseadonapisy jako motywy dekoracyjne
w sztace Ttaiii w XTV i XV w.; Aleksander Stankiewicz, Dekoracja architekto-
niczna w twórczości architekta Krzysztoja Ponadary Starszego; Stefan Valaśek,
Kilka zagadnień dekoracji wnętrz kościołów Liptowa i Spiszą wXTV i XV wieka;
Marek Walczak, Ornamentalnośc średniowiecza.

* 20 listopada w Auli św. Szymona z Lipnicy klasztoru 00. Bernardynów na
Stradomiu w Krakowie odbyła się wystawa projektów małej architektury,
wzorników artystycznych oraz modeli z krakowskich zbiorów kościelnych
i prywatnych. Podczas pokazu zaprezentowano 40 obiektów ze zbiorów Ar-
chiwum Towarzystwa Jezusowego, Archiwum Reformatów i z klasztoru Kar-
melitanek Bosych na Wesołej.

- 17 grudnia odbyło się pierwsze wspólne (razem ze studentami z Koła Nauko-
wego Studentów Historii Sztuki UJ i Akademickiego Koła Studentów Ochrony
Dóbr Kultury) spotkanie opłatkowe Instytutu.

Granty
- W ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki fundusze

na badania otrzymali: dr hab. Andrzej Betlej (grant Zapomniane dziedzictwo;
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zbiór odłewów gipsowych Dniwersyteta /agiełłońskiego. Kekonstrakcja kołekcji,
opracowanie, katałog, konserwacja), dr Dobrosława Horzela (grant Korpas
witraży średniowiecznych w Polsce), dr Wojciech Walanus (grant Fotografie
dzieł sztaki połskiej w zbiorach Pototeki fnstytata Historii Sztaki L/nzwersytetn
jagiełłońskiego. Opracowanie naakowe, digitałizacja i wydanie katałoga).

- W ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki „Preludium" mgr Agata
Dworzak otrzymała grant na realizację projektu badawczego Lwowskie rodziny
artystyczne dragiej połowy XVbiT staiecia.

Prace doktorskie i magisterskie

Prace doktorskie obronione
* (Promotor prof, dr hab. Wojciech Bałus) Dominik Kuryłek, Na nzaz^inesach

nowoczesności. Nihilizm w sztnce połskiej XX wieka.
* (Promotor prof, dr hab. Piotr Krasny) Magdalena Ludera, Gahriei Sławiński -

późnobarokowy małarz w słaźbie Kościoła i Cerkwi; Ewa Skotniczna, Przed-
stawienia bndowk w grafice połskiej XłX wieka i ich wpływ na kształtowanie
kanona zabytków narodowych.

* (Promotor dr hab. Marek Walczak), Mateusz Grzęda, Początki portreta w Pa-
mpie Środkowej (ok. 1350-1430); Zoltan Gyalókay, Małopoisko-spiskie rzeźby
Marii z Dzieciątkiem z pierwszej połowy XfV wieka. Stadia nad recepcją form
ffancaskiej rzeźby gotyckiej w Paropie Środkowej.

Prace magisterskie obronione
- (Promotor prof, dr hab. Wojciech Bałus) Anna Filipowska, Mieczysław Poręb-

ski jako karator Mazeam Narodowego w Krakowie; Katarzyna Prządo, Teoria
koiora Stanisława łgnacego Witkiewicza; Jagoda Żarnowiecka, Seria „Katedra"
Pacjana Mianowskiego na tie przemian w grafice połskiej w łatach 2956-1963.

* (Promotor dr hab. Andrzej Betlej) Szymon Cierpisz, XVLtf-wieczne kapiice
pałacowe w wybranych świeckich rezydencjach Pzeczypospoiitej; Alicja Ciosek,
Motywy chinoiserie na tkaninach sakrainych zXVhtf wieka w zbiorach Kłasztora
Dominikanów w Krakowie; Adam Kotucha, Przykłady fałszerstw nowożytnych
pamiątek związanych z bohaterami narodowymi na XfX-wiecznych wystawach
na ziemiach połskich; Sabina Kotowska, XVLiT-wieczne synagogi Mazowsza.
Architektara, wymowa ideowa; Jolanta Żubrowska, XVTK-wieczne wyposażenie
rzeźbiarskie kościoła 00. Bernardynów w Zbaraża. Próba rekonstrakcji.

* (Promotor dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko) Hanna Doroszuk, Strategie
karatorskie współczesnej połskiej artystki Goshki Macagi a „Atłas Mnemosyne"
Aby ego Warbarga; Wojciech Orlik,/ałian fończyk. Rzeczywistość jako pełnia.
Zarys twórczości artysty; Julia Rey, Por trety połskich artystów piastykó w w łatach
60. XX wieka w twórczości Pastachego Kossakowskiego, Wojciecha Piewińskiego
i Tadeasza Połke; Piotr Sikora, Zjawisko pop banałizma w sztace i łiteratarze.

. (Promotor prof, dr hab. Piotr Krasny) Agnieszka Kowalczyk, Probłem aatorstwa
oprawy architektonicznej groba świętego /ano Kantego w koscieie świętej Anny
w Krakowie na tłe twórczości wybranych małarzy nowożytnych projektujących
dzieła architektoniczne.

. (Promotor dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka) Magdalena Ganczarska, Złoto
w sakrałnym małarstwie bizantyńskim; środek wyraża artystycznego oraz nośnik
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znaczek symhoiicznych; Aleksandra Godlewska, Wątki ikonogra/iczne pas;;'
i zmartwychwstania w sztaee wczesnac^rzesc(;ańsA;;e;i bizantyńskiej do ikono-
kiazma (TV-TX w.); Joanna Szytuła, Adoza;ka w absydzie kościoła p.w. Świętej
Padengany w Rzymie - anaiiza /Poaogn^Jczaa i rys J;;'sforyczay.

* (Promotor dr hab. Andrzej Szczerski) Martyna Nowicka, Zadrajpce mazeam.
O a?ater;aJaosc; mazeów sztaki; Karolina Pisarek, Wa^trza ai;eszA;aJae w Po/sce
w łatach 70. XX wie/ca. PA;sperya?eati aora;a; Martyna Raduszewska, O ado-
st^pniania sztaki osobom aiewidowya? i aiedowidzpcyai. Teoria i praktyka;
Katarzyna Kowalska, Pozdrowienia z Maszyny/ Miejscowości azdrowiskowe
i ośrodki sportowe aa ^otogra/ii pocztówkowej Zóigaiewa Łayockieyo. Projekt
wystawy.

* (Promotor dr hab. Marek Walczak) Marcin Maślanka, Srebrne i złote dary króia
Kazimierza Wiełkiego dia kościołów w Króiestwie Połskim.

Otwarte przewody doktorskie
* (Promotor prof, dr hab. Wojciech Bałus) Paweł Brożyński, Obraz materiainy.

Widziałnosc - znak - ąhskars.
* (Promotor dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko) Bogumiła Śniegocka, Powtó-

rzenie w sztace od /ot osiemdziesiątych XX wieka. #
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