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Ścieżka naukowa mgr Anny Wiśnickiej

Anna Wiśnicka jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła

II.  W latach  2005-2010  studiowała  historię  sztuki  na  Wydziale  Nauk  Humanistycznych.

Studia ukończyła z wyróżnieniem za pracę magisterską pt. Wystrój i urządzenie wnętrz pokoi

sypialnych  w  XIX-wiecznych  polskich  rezydencjach,  napisaną  pod  kierunkiem  dr  hab.

Agnieszki Bender. 

W  czasie  trwania  studiów  odbyła  staż  w  Krajowym  Ośrodku  Badań  i  Ochrony

Zabytków oddział w Lublinie, a także trzymiesięczny staż w Węgierskiej Galerii Narodowej

w Budapeszcie. 

W 2010 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Bender, prof. UKSW. 

W trakcie trwania studiów doktoranckich (w latach 2012 i 2014) odbyła staż w Atelier

Simo Heikkila, a także w Aalto University w Helsinkach, Design Museum w Helsinkach oraz

Museum  of  Architecture  w  Helsinkach.  Brała  udział  w  seminariach  i  konferencjach

naukowych (w dwu konferencjach międzynarodowych i trzech ogólnopolskich). Jest autorką

dwunastu publikacji (naukowych i popularnonaukowych) o zróżnicowanej tematyce, w której

dostrzec  można  zainteresowanie  taką  tematykę  jak:  design,  architektura  modernizmu,

architektura  wnętrz,  meblarstwo,  ceramika.  Jest  też  współautorką  podręcznika  do  nauki

języka niderlandzkiego.



Dotychczasowy dorobek pisarski mgr Anny Wiśnickiej powstał w latach 2010-2015.

Jej zainteresowania a także pobyty w krajowych i zagranicznych ośrodkach, dobrze świadczą

o zaangażowaniu w sprawy dyscypliny historii sztuki. Dotychczasowy dorobek doktorantki

jest dobrym prognostykiem dla jej dalszej kariery naukowej. 

Ocena rozprawy doktorskiej

1. Omówienie i ocena formalnej struktury pracy

Recenzowana  praca  napisana  została  w  języku  angielskim.  Składa  się  z  dwu

woluminów. Wolumin pierwszy, liczący 241 stron, stanowi teoretyczną podstawę rozprawy.

Został on podzielony na jedenaście rozdziałów, a w ich ramach na podrozdziały i paragrafy

oznaczone  numerycznie.  Główną,  numerowaną  część  pracy  poprzedzają  podziękowania

(Acknowledgements, s. 4) i wstęp (Introduction, s. 6). Za częścią numerowaną znalazły się:

zakończenie   (Conclusion,  s.  227),  dodatek  (Appendix,  s.  231)  i  streszczenie  w  języku

polskim (Summary, s. 235). Zaproponowany przez Autorkę problemowy układ treści pracy (a

w  ramach  problemów  chronologiczny),  poprzedzony  przez  Curriculum  vitae  artysty,  jest

bardzo trafny. Pozwala w pełni zaprezentować złożoność i wielowątkowość dokonań Simo

Heikkilä. 

Mylący  jednak  w  tym  podziale  jest  rozdział  jedenasty  (References,  s.  206)  -

pozbawiony komentarza  Autorki  -  jest  w rzeczywistości  zestawieniem wykorzystanych w

pracy źródeł pierwotnych (Primary sources, s. 206), drukowanych (Printed sources, s. 207),

opracowań  (Secondary  sources,  s.  207)  oraz  netografii,  baz  danych,  audycji  radiowych

(Internet websites, data bases, radio podcasts, s. 224). Nie stanowi on tekstu głównego pracy i

jako  taki,  nie  powinien  być  numerowany.  Autorka  zapewne  rozumiała  jego  odrębność  i

niespójność  z  częścią  opisowo-analityczną  skoro  omawiając  we  wstępie  zawartość  pracy

pominęła go milczeniem. Część tę należało przesunąć za zakończenie i połączyć z częścią

określoną przez Autorkę jako Appendix - dodatek - która w rzeczywistości jest bibliografią

przedmiotową,  dotyczącą  osoby Simo  Heikkilä  i  stanowi  ważne  dopełnienie  bibliografii.

Proponowana zmiana uprości podział i sprawi, że będzie on zgodny ze sposobami przyjętymi

w piśmiennictwie naukowym.

Wolumin drugi jest katalogiem prac Simo Heikkilä, i liczy 234 strony.  Poprzedzony

został wstępem wyjaśniającym jego układ. Dalsze partie podzielone zostały na części: 1, 2, 3,



4,  5,  6  nawiązujące  do  problemowego podziału  zastosowanego w woluminie  pierwszym.

Część  nr  7  to  Miscellaneous.  Taki  układ  katalogu  jest  zwarty  i  logiczny.  Stanowi  dobrą

podbudowę  do  teoretycznych  tez  pracy.  Zapewnia  szybkość  i  łatwość  w  dotarciu  do

potrzebnych  informacji.  Szkoda  tylko,  że  poszczególne  obiekty  kart  katalogu  nie  zostały

zaopatrzone w numerację ciągłą, która pozwoliłaby na wprowadzenie odnośników w tekście

pracy. Nie są również numerowane ilustracje Miscellaneous. Nie ma ich spisu i nie zostało

ujawnione  źródło  ich  pochodzenia,  co  jest  nie  tylko  niedociągnięciem  w  kontekście

standardów ochrony praw autorskich, ale co ważniejsze błędem utrudniającym czytelnikowi

weryfikację  tych  źródeł.  Natomiast  na  pochwałę  zasługuje  przemyślany  i  konsekwentnie

stosowany zapis poszczególnych kart. Otrzymały one jednakową wizualną formę, na którą

składa  się  ilustracja  dotycząca  przedmiotu  i  jego  opis.  Poszczególne  segmenty  opisu

dostarczają  szczegółowych  informacji  dotyczących  czasu  powstania  dzieła,  materiału,

wymiarów, realizacji, jego lokalizacji.

2. Omówienie i ocena problematyki badawczej

Przedmiotem badań mgr Anny Wiśnickiej stało się życie, realizacje artystyczne a także

dokonania  dydaktyczne  Simo  Heikkilä,  jednego  z  najbardziej  znanych,  współczesnych

twórców fińskich.   Problemami badawczymi stało się:  (1) określenie rozmiarów i zakresu

jego  dotychczasowej  twórczości,  (2)  wyłonienie  tych  cech  jego  prac,  które  decydują  o

unikalności i niepowtarzalności jego pomysłów, a także (3) skonfrontowane jego dokonań z

dokonaniami wzornictwa skandynawskiego.

O wyborze przedmiotu badań i  nakreśleniu  problematyki  badawczej  zadecydowała

oryginalność prac i projektów artysty z jakimi Autorka zetknęła się podczas stażu naukowego

w  Finlandii.  Przy  dalszych  poszukiwaniach  okazało  się,  że  artysta  ma  na  swoim  kącie

znaczącą  pracę  dydaktyczną,  jest  promotorem  funkcjonalności,  ekologii  oraz  takich

pierwszoplanowych aspektów współczesnego wzornictwa skandynawskiego jak: regionalizm,

tradycja, rękodzieło, powrót do materiałów naturalnych.

Mimo  stworzenia  rozpoznawalnego  stylu,  uznania  w  kraju  i  na  świecie

potwierdzonego  wieloma  prestiżowymi  nagrodami,  twórczość  Simo  Heikkilä  nie  zyskała

poważnego, całościowego opracowania. Możliwość wypełnienia tej luki dostrzegła Pani Anna

Wiśnicka. Podjęła się zadania niezwykle trudnego zważywszy na fakt, że materiały źródłowe

- a także niezbyt liczne opracowania - znajdują się w większości w Finlandii - głównie w



prywatnych  zbiorach  artysty  -  a  także  rozrzucone  są  na  terenie  Skandynawii  i  innych

rozproszonych miejsc Europy, a także w Azji. 

Wyjazdy studyjne  mgr  Anny Wiśnickiej,  zagraniczne  staże,  nawiązane  kontakty  z

artystą  i  środowiskiem  w  Helsinkach,  jej  aktywność  naukowa,  zaowocowały  zebraniem

imponującego  materiału,  dzięki  któremu  powstała  pierwsza  monografia  twórcy.  Jej  treść

została oparta na własnych badaniach co jest niewątpliwą zasługą Doktorantki. Rozprawa mgr

Anny Wiśnickiej wprowadza do obiegu naukowego wiedzę o wybitnym fińskim artyście i

nauczycielu. Poszerza wiedzę o dokonaniach Skandynawów w zakresie wzornictwa wpisując

się tym samym w aktualny dyskurs na temat znaczenia wzornictwa skandynawskiego i jego

wkładu w rozwój word art designu.

3. Omówienie i ocena zawartości pracy

Pracę rozpoczyna wstęp, w którym Autorka wyjaśniła cele pracy, jej zakres rzeczowy i

chronologiczny, określiła przedmiot i problematykę badawczą, wyjaśniła zasadność przyjętej

konstrukcji pracy oraz omówiła zawartość poszczególnych rozdziałów.

W  rozdziale  pierwszym  omówiła  Autorka  grupy  zebranych  źródeł  stanowiących

podstawę jej  badań oraz przedstawiła  stan dotychczasowego piśmiennictwa poświęconego

rozpatrywanej  problematyce.  Zaprezentowane zespoły źródeł,  do  których Autorka  dotarła,

liczba zebranych opracowań, dobrze świadczą o dociekliwości naukowej Doktorantki i jej

rzetelności w kompletowaniu materiałów. 

Rozdział drugi poświęciła mgr Anna Wiśnicka biografii artystycznej opracowywanego

twórcy -  emerytowanego profesora ale nadal  aktywnego twórcy -  Simo Heikkilä.  Opisała

okres  jego  studiów  i  kolejne  etapy  zdobywania  doświadczeń,  wiedzy  i  uznania

potwierdzanego nagrodami przyznawanymi w kraju i na świecie. 

W rozdziale  trzecim  uwaga  Autorki  zogniskowała  się  na  problemach  wzornictwa

skandynawskiego, jego korzeni, cech stylowych, walorów, na wybitnych indywidualnościach

twórczych, dzięki którym zdobyło uznanie i entuzjastów na całym świecie. Uchwycenie tych

cech,  pokazanie  oryginalności  rozwiązań  szkół  krajów  północy  Europy było  dla  Autorki

istotne  ze  względu na osobę Simo Heikkilä,  którego wrażliwość artystyczną kształtowały

najlepsze  rozwiązania  twórców fińskich  a  wzornictwo  skandynawskie  stało  się  dla  niego

punktem wyjścia i kontekstem, dzięki któremu wybudował własną filozofię sztuki i stworzył

własny styl.



Rozdziały: czwarty i kolejne, łącznie z rozdziałem dziesiątym, przeznaczyła Autorka

na omówienie dotychczasowych prac i koncepcji Simo Heikkilä. Są to jego projekty wnętrz

komercyjnych,  projekty  wnętrz  biurowych,  projekty  wystaw muzealnych,  projekty mebli,

projekty drobnych przedmiotów codziennego użytku (takich jak: noże, sztućce, naczynia do

gotowania,  zastawa stołowa,  oświetlenie,  tekstylia,  biżuteria) i  projekty plakatów. Autorka

poruszyła również  wątek jego działalności dydaktycznej, rozumianej przez artystę jako misja,

odpowiedzialność  za  kształcenie  młodych  adeptów sztuki,  którym starał  się  przekazywać

ważne dla niego zasady tworzenia ściśle powiązane z zasadami etyki pracy.  

Rozdział jedenasty, komentowany przeze mnie w części poświęconej ocenie formalnej

struktury pracy, dotyczy literatury i cytowanej w pracy bibliografii. Wskazywałam wcześniej

na bezzasadność włączania tej części do zasadniczego tekstu opisowo-analitycznego. Teraz

natomiast chciałabym odnieść się  do jakości i  kompletności źródeł  bibliograficznych oraz

zgodności  zapisów  z  wymaganiami  przyjętymi  w  naukach  humanistycznych.  Należy

stwierdzić,  że  z  wielką  starannością  Autorka  podeszła  do  skompletowania  potrzebnych

materiałów.  Dążeniem  Doktorantki  było  zebranie  możliwie  wszystkich,  rozproszonych

materiałów  dotyczących  życia,  artystycznej  działalności  Simo  Heikkilä  na  gruncie

architektury,  grafiki,  szeroko pojętego designu oraz działalności dydaktycznej.  Nawiązując

bezpośredni  kontakt  z  artystą  uzyskała  wgląd  do  niepublikowanych  projektów,  planów,

rysunków,  materiałów  archiwalnych,  które  stały  się  podstawowym  źródłem  do

przeprowadzenia  prac  analitycznych  i  budowania  wniosków.  W  zestawieniu  opracowań

przywołała  prace  zarówno  klasyków  poszczególnych  dziedzin  sztuki  (np.  Gordona

Campbella, Bonnie English, Évę  Forgács, Waltera Gropiusa, Charlesa Jencksa, Judith Miller,

Louisa  Sullivana,  Theo  van Doesburga  i  inn.)  jak  i  prace  mniej  znane,  istotne  z  punktu

widzenia potrzeb tej pracy. Zapis wszystkich przywoływanych materiałów i prac jest zgodny

z zasadami obowiązującym w naukach humanistycznych.

W zakończeniu Autorka dokonuje rekapitulacji wcześniejszych ustaleń, zestawiając ze

sobą i syntetyzując wnioski wypływające z poszczególnych rozdziałów pracy. Postępowanie

to  służy uzasadnieniu  słuszności  postawionej  przez  autorkę  tezy mówiącej  o  unikalności,

oryginalności, wszechstronności działań artystycznych Simo Heikkilä. Przeprowadzone przez

Autorkę badania pozwalają stwierdzić, że jego działalność sytuuje go w gronie najlepszych

twórców skandynawskich drugiej połowy XX wieku. Autorka podkreśla, że zebrane przez nią

materiały są wyczerpujące na obecnym etapie badań ale nie są zamknięte. Simo Heikkilä jest

nadal aktywny i pełna monografia jego dokonań będzie musiała powstać w przyszłości.



4. Ocena formalnej strony pracy

Dysertacja doktorska mgr Anny Wiśnickiej została napisana w języku angielskim co

Autorka tłumaczy tym,  że  materiały jakimi  dysponowała,  w przeważającej  części  były w

języku  angielskim  bądź  fińskim,  co  przy  dobrej  znajomości  języka  angielskiego,  jaką

Doktorantka prezentuje,  jest  wyborem słusznym.  Wybór języka angielskiego tłumaczy też

Autorka chęcią dotarcia do potencjalnie większej liczby zainteresowanych twórczością Simo

Heikkilä  niż  byłoby to możliwe w przypadku rozprawy napisanej  w języku polskim i  jej

ewentualnej publikacji.

Praca  jest  poprawna  z  formalnego  punktu  widzenia.  Język  wywodu  jest  logiczny,

zwięzły i zrozumiały. Przekazane informacje nie budzą zastrzeżeń co do ich prawdziwości i

rzetelności.  Stosowana  terminologia  jest  zgodna  z  normami  naukowymi  i  zasadami

przyjętymi w dyscyplinie historii sztuki.

Autorka  dowiodła  umiejętności  konstrukcji  tekstu  naukowego.  Część  teoretyczna

dysertacji posiada logiczną strukturę,  zachowuje właściwe proporcje poszczególnych części i

rozdziałów. Części, rozdziały i podrozdziały otrzymały konsekwentnie stosowane oznaczenia

cyfrowe. Część katalogowa, opatrzona materiałem ilustracyjnym i opisowym, odznacza się

ponadto  estetyką  ujęć  graficznych,  starannością  wykonania.  Obecność  zamieszczonych

ilustracji uzasadniają względy merytoryczne dysertacji. 

Przy edycji  pracy nie  ustrzegła się Autorka błędów. Przy wprowadzaniu poprawek

związanych z tytułem pracy Doktorantka  naniosła zmiany jedynie na stronie tytułowej nie

wprowadzając ich w tekście pracy. Stąd też czytelnik jest zaskoczony, kiedy w pierwszym

zdaniu wstępu przeczytał, że dysertacja nosi tytuł Around Scandinavian Design: The Life and

Work of Simo Heikkilä (b. 1943). Monograph. Ten sam błąd powtarza się też na s. 235. 

Błędem nieścisłości,  wprowadzającym  dezorientację  u  czytelnika,  jest  inne  niż  w

spisie  treści  i  tekście  głównym,  określanie  przez  Autorkę  tytułów  rozdziałów  przy  ich

omawianiu  we  wstępie.  Rozdział  pierwszy nie  jest  bowiem "Used  Sources  and  Previous

Research" (s. 7) tylko "Primary sources and previous research - brief description". Rozdział

drugi nie jest zatytułowany "Scandinavian Design"(s. 7) tylko "Curriculum Vitae". Autorka

pomyliła  kolejność  pisząc,  że  rozdział  trzeci  nosi  tytuł  "Curriculum  Vitae"  (s.  7),  w

rzeczywistości brzmi on "Around Scandinavian Design - brief overview of orygin". Podobne



nieścisłości  są  przy  przytaczaniu  tytułów  rozdziałów:  czwartego  (s.  8),  siódmego  (s.  9),

ósmego (s. 9), dziewiątego (s. 9).

Za błąd wynikający z niedokładnej adiustacji tekstu przez drukiem należy też uznać

nieprawdziwe stwierdzenie, że tekst główny pracy został podzielony na osiem rozdziałów. W

rzeczywistości, w redakcji Autorki dzieli się na jedenaście rozdziałów. 

Dostrzeżono też nieliczne błędy interpunkcyjne (s. 37, 40, 47) i literowe (s. 7, 9).

5. Ocena dysertacji  pod kątem wymogów określonych w art.  13 ustawy z dnia 14

marca 2003 roku (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami).

Rozprawa  mgr  Anny  Wiśnickiej  jest  oryginalnym  rozwiązaniem  problemu

naukowego.  W  znaczący  sposób  poszerza  dotychczasową  wiedzę  historii  sztuki

skandynawskiej  i  europejskiej  o  jednego  z  najbardziej  znanych,  współczesnych  twórców

fińskich.  Doktorantka  wykazała  się  sprawnością,  operatywnością  w  kompletowaniu

rozproszonych  materiałów  i  twórczym  ich  wykorzystaniem.  Wyraziście  wyeksponowała

nowatorskie  aspekty  rozprawy na  tle  dotychczasowej  wiedzy  istniejącej  w  tym  zakresie.

Wykazała się szeroką wiedzą z zakresu przedmiotu podjętych badań. Rozprawa dowodzi, że

posiada umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

Wnioski końcowe

Podsumowując  recenzję  stwierdzam,  że  rozprawa doktorska  mgr  Anny Wiśnickiej,

przygotowana  pod  opieką  promotorską  dr  hab.  Agnieszki  Bender,  prof.  UKSW,  jest

oryginalnym  rozwiązaniem  problemu  naukowego  a  Doktorantka  wykazuje  się  wiedzą

teoretyczną w dziedzinie nauk humanistycznych. 

Wnioskuję o dopuszczenie mgr Anny Wiśnickiej do kolejnych etapów postępowania o

nadanie stopnia doktora.

30 października 2015.                                                        Ewa Letkiewicz


