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Instytut Historii Sztuki
Sekretarz: mgr Elżbieta Błotnicka-Mazur

Katedra Historii Sztuki Starożytnej
i Wczesnochrześcijańskiej
Kierownik

dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL
dr hab. Ryszarda Bulas, adiunkt
dr Daniel Próchniak, st. wykładowca
mgr Anna Głowa, doktorant

Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej
Powszechnej
Kierownik

prof. dr hab. Urszula Mazurczak
dr Jowita Patyra, asystent

Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej Polskiej
Kierownik
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dr hab. Jadwiga Kuczyńska, prof. KUL
mgr Joanna Szczęsna, asystent
mgr Edyta Klinger, doktorant

dyrektor
dr hab. Lechosław Lameński, prof. KUL
Katedra Historii Sztuki Nowożytnej
Kurator

prof. dr hab. Urszula Mazurczak
dr Irena Rolska-Boruch, adiunkt
dr Krzysztof Gombin, asystent
ks. dr Jan Nieciecki, asystent

Katedra Kultury Artystycznej
Kierownik

dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, adiunkt
dr Agnieszka Bender, st. wykładowca

Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej
Kierownik

dr hab. Lechosław Lameński, prof. KUL
dr Dorota Kudelska, adiunkt
dr Jacek Jaźwierski, asystent

Katedra Historii Sztuki Współczesnej
Kierownik dr hab. Małgorzata Kitowska-Łysiak, adiunkt
dr Marcin Lachowski, adiunkt
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Katedra Historii Sztuki Kościelnej
Kierownik

ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński
dr Andrzej Frejlich, adiunkt
dr Beata Skrzydlewska, adiunkt
dr Bożena Kuklińska, st. wykładowca

Instytut Historii Sztuki (do 1999 roku obowiązywała nazwa Sekcja Historii
Sztuki), istnieje w KUL od 1945 roku,
chociaż pierwsze zajęcia z historii sztuki miały już miejsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Struktura Instytutu opiera się na
autonomicznych naukowo katedrach,
których pracownicy prowadzą badania nad wybranymi zjawiskami w zakresie historii kultury artystycznej, począwszy od starożytności i sztuki wczesnochrześcijańskiej, poprzez sztukę
średniowieczną, nowożytną i nowoczesną, a na dziejach doktryn artystycznych i sztuki sakralnej skończywszy.
Pracownicy Instytutu dużo publikują,
nie tylko w ramach wydawnictw uniwersyteckich (systematycznie wydawane „Roczniki Humanistyczne” z corocz-

Katedra Teorii Sztuki i Historii Doktryn
Artystycznych
Kierownik

prof. dr hab. Elżbieta Wolicka-Wolszleger.
dr Ryszard Kasperowicz, adiunkt
dr Norbert Szczuka, asystent

W liczącej 60 lat historii Instytutu było z nim związanych wielu wybitnych naukowców, których
różnorodny i bogaty dorobek stanowi o sile i oryginalności tej dyscypliny naukowej wśród
innych nauk humanistycznych. Na naszą wdzięczną pamięć zasługują: Jerzy Baranowski,
Piotr Bohdziewicz, Ryszard Brykowski, Tadeusz Chrzanowski, Tadeusz Dobrzeniecki, Barbara
Filarska, Rajmund Gostkowski, Elżbieta Grabska-Wallis, Wiesław Juszczak, Rudolf Kozłowski,
ks. Jan Kuś, Antoni Maśliński, Marian Morelowski, Andrzej K. Olszewski, Maria Piwocka,
Andrzej Ryszkiewicz, ks. Władysław Smoleń, Jacek Woźniakowski, Tadeusz Zagrodzki, Adam
Ziółkowski.
nymi zeszytami z historii sztuki), starają się również uczestniczyć w życiu naukowym Polski, jak i zagranicy: biorą
aktywny udział w najważniejszych wydarzeniach artystycznych Lublina i regionu, organizują cykliczne sesje i seminaria naukowe (zarówno o zasięgu
ogólnopolskim, jak i międzynarodowym), prowadzą działalność popularyzatorską i integracyjną w środowisku
lubelskim.

Pracownicy Instytutu Historii

Katedra Historii
Sztuki Starożytnej
i Wczesnochrześcijańskiej
W dniu 9 września 1950 roku Komisja
Wydziału Nauk Humanistycznych KUL
postanowiła: „Mając na celu podniesienie poziomu nauczania w grupie historii sztuki, oraz dalsze zbliżenie do zakresu studiów w tej dziedzinie na innych uczelniach R.P., Komisja uchwala zwrócić się do Rady Wydziału Nauk
Humanistycznych z wnioskiem o utworzenie katedry sztuki antycznej i archeologii klasycznej”. Pierwszym kierownikiem Katedry został prof. Rajmund
Gostkowski, a przedmiotem prowadzonych przez niego zajęć były nie tylko historia i teoria sztuki świata antycznego oraz archeologia klasyczna, ale
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także historia sztuki Islamu, historia
sztuki Dalekiego i Bliskiego Wschodu,
dydaktyka historii sztuki, wstęp do
historii sztuki, historia doktryn artystycznych i lektura tekstów źródłowych. W latach 1951-1956 asystentami
przy Katedrze byli Feliks Przyborowski
i Anna Wroniecka.
Po przejściu prof. Gostkowskiego
na emeryturę, jego następcą została dr
Barbara Filarska. Profesor Kazimierz
Michałowski w piśmie z dnia 8 kwietnia 1969 roku, skierowanym do prorektora KUL pisał: „pragnę wyrazić radość, że katedrę tę Uniwersytet zdecydował się powierzyć mojej uczennicy,
ponieważ sam z początkiem lat trzydziestych, jako profesor Uniwersytetu
Warszawskiego, dojeżdżałem na wykłady z archeologii klasycznej na Katolicki
Uniwersytet Lubelski”. Przedmiotem
zajęć Barbary Filarskiej miała być

Instytut dysponuje Biblioteką z lektorium, Pracownią Chrześcijańskiej
Ikonografii Porównawczej, Zakładem
Fotografii Dokumentalnej, Zakładem
Technologii i Konserwacji Teoretycznej
oraz salą komputerową do użytku pracowników i studentów. Studenci mogą
również poznawać na miejscu zbiory
sztuki zgromadzone w istniejącym od
1932 roku Muzeum Uniwersyteckim
im. ks. Jana Władzińskiego.
Instytut Historii Sztuki KUL prowadzi dzienne pięcioletnie studia magisterskie, w ramach których studenci mają możliwość zaliczenia specjalizacji pedagogicznej uprawniającej
do nauczania historii sztuki, wiedzy o kulturze i plastyki w szkołach
podstawowych, gimnazjach i liceach.
Prowadzimy również studia eksternistyczne, umożliwiające naukę osobom
pracującym. Osobom szczególnie predysponowanym naukowo proponowane są czteroletnie studia doktoranckie, obejmujące swym zakresem najważniejsze okresy i dyscypliny historii sztuki, od starożytności po sztukę
współczesną.
Oprac. Lechosław Lameński
przede wszystkim sztuka starożytnej
Grecji i Rzymu, ale dość szybko program rozszerzono o problematykę
sztuki wczesnochrześcijańskiej, na którą (od 1987 roku) Profesor B. Filarska
postanowiła ukierunkować swoje seminarium. Sztuka wczesnochrześcijańska
stała się również przedmiotem zainteresowań i pracy badawczej zatrudnianych w Katedrze młodszych pracowników naukowych. Mgr Anna Witzówna
rozpoczęła badania nad wczesnochrześcijańską symboliką sepulkralną, a mgr
Elżbieta Jastrzębowska, obecnie profesor Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektor stacji PAN w Rzymie, jako temat
pracy doktorskiej wybrała mitologię antyczną w ikonografii mozaik wczesnochrześcijańskich. Bożena IwaszkiewiczWronikowska, zatrudniona w Katedrze
od 1973 roku, prowadzi badania nad
genezą chrześcijańskiej ikonografii i ar-
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Instytut Historii Sztuki
chitektury ze szczególnym uwzględnieniem terenów Italii. Od roku 1979
pracownikiem Katedry jest dr Daniel
Próchniak, którego naukowe zainteresowania koncentrują się na problematyce architektury i sztuki wczesnochrześcijańskiej Armenii, rozpatrywanej w
szerokim kontekście sztuki Bliskiego
Wschodu, przede wszystkim Gruzji i
Bizancjum, w okresie późnego antyku
i wczesnego średniowiecza (do końca
XI w.). Pole badawcze Ryszardy Bulas
– od 1990 roku adiunkta w Katedrze
– obejmuje sztukę wczesnośredniowiecznej Irlandii, w kontekście jej celtyckiej przeszłości i na tle szeroko pojętej kultury Szkocji, Walii i Bretanii.
Osobną gałęzią pracy naukowej dr hab.
R. Bulas jest poszukiwanie źródeł zja-

wisk, symboli i motywów celtyckich
w sztuce Azji Centralnej. Doktorantka
Katedry mgr Anna Głowa podejmuje temat relacji między wczesnochrześcijańską i wizygocką twórczością artystyczną Półwyspu Iberyjskiego i
Bliskiego Wschodu.
Zainteresowanie pracowników Katedry w sposób szczególny sztuką wczesnochrześcijańską nie oznacza bynajmniej odsunięcia na margines historii pogańskiej sztuki starożytnej. Przez cały okres istnienia Katedry stanowi ona
główny temat nauczania kierowanego
do studentów historii sztuki i filologii
klasycznej. Kultura artystyczna świata pogańskiego była reprezentowana
m.in. w zajęciach prowadzonych w latach 1982-1992 przez (wówczas jeszcze

Katedra
Historii Sztuki
Średniowiecznej
Powszechnej

jej funkcję, założenia stylowe i treściowe. Metody Profesora, porównawcza
i historyczna, legły u podłoża świetnie
przygotowanych wykładów, pozwalały
studentom rozumieć architekturę w jej
uwarunkowaniach historyczno-religijnych oraz materialno-konstrukcyjnych,
w jej różnorodnych odrębnościach europejskich, w tym również i polskiej.
Program Katedry obejmował również
wiedzę związaną z plastyką, a zwłaszcza z malarstwem i rzeźbą. Włączanie
ikonografii chrześcijańskiej oraz wielu innych wątków historyczno-społecznych w ich przemianach, dokonujących
się w obrębie średniowiecza, stanowiło ukierunkowanie dla powstających
prac magisterskich oraz doktorskich.
Staraniem Profesora Zagrodzkiego powołane zostały odrębne zajęcia dydaktyczne z ikonografii, które były nieodzownym elementem pogłębiającym
podstawy rozumienia dzieła sztuki.
Źródła historyczne, stale obecne w ba-

Założona została w roku 1972 przez
prof. Tadeusza Zagrodzkiego i zatwierdzona postanowieniem Rady Wydziału
Nauk Humanistycznych oraz Senatu
Akademickiego. Podstawą programu
dydaktycznego i badawczego Katedry
były badania nad architekturą średniowieczną od czasów wczesnochrześcijańskich do czasów nowożytnych.
Profesor Zagrodzki, wybitny znawca
dziejów architektury europejskiej oraz
urbanistyki, rozwijał kompleksowe badania zarówno w zakresie konstrukcji
i techniki, jak i związków formy przestrzennej z układem urbanistycznym
oraz krajobrazowym, które określały

prof. Urszula Mazurczak, prof. Józef Lileyko
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doktora, a dziś profesora UW) Adama
Ziółkowskiego, który poświęcał szczególną uwagę problemowi „przetłumaczalności” kultur, a więc nośników i
mechanizmów recepcji oraz zmian, jakim elementy kultury podlegają w tym
procesie.
Przejąwszy po Profesor Filarskiej
funkcję kierownika, B. IwaszkiewiczWronikowska dokłada starań, ażeby
Katedra nadal była miejscem integrującym studia nad kulturą świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa. Temu celowi służą między innymi ogólnopolskie sympozja organizowane przez Katedrę od roku 1995 w
Kazimierzu nad Wisłą. Materiały z dotychczas odbytych sesji opublikowało, wespół z Katedrą, Wydawnictwo
Towarzystwa Naukowego KUL („Sympozja kazimierskie” t. I–IV; t. V przygotowywany do druku).
Oprac. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska
daniach, pozwalały określić podstawowe dane w obrębie powstania dzieła sztuki: jego czasu, miejsca, fundatora, mistrza i wykonawcy, wspierane
były, w zaleceniach badawczych, również innymi tekstami z kręgu teologii,
filozofii, a także wiedzy określanej jako artes liberales. Tak obszerny zakres
wiedzy z zakresu urbanistyki polskiej
i europejskiej, z pogłębioną podbudową historyczną był jedynym w obrębie
ówcześnie prowadzonych programów
dydaktycznych historii sztuki w Polsce. Profesor Zagrodzki opracował ten
program i realizował z właściwym sobie entuzjazmem, który udzielał się słuchaczom.
W latach 1982-1987 kierownictwo Katedry objął Profesor Tadeusz
Dobrzeniecki. Ogromną wiedzę i osobistą fascynację treścią dzieła sztuki pogłębiał badaniami w obrębie ikonografii chrześcijańskiej dzieł polskich i europejskich. Wykłady monograficzne i prace seminaryjne sięgały korzeni tradycji
chrześcijańskiej, która w przekazie artystycznym zamykała się w osmozie
plastyki, literatury, teologii oraz filozofii. Program ten dzięki nowemu rozumieniu istoty dzieła sztuki chrześcijańskiej, pogłębił i wzbogacił zakres podejmowanych w obrębie katedry tematów.
Szerokie spektrum dydaktyki, jak również doświadczeń badawczych prowadzonych w obrębie tej jednostki dydaktycznej Instytutu Historii Sztuki, jest
kontynuowane do dzisiejszego dnia,
starając się sprostać dążeniom zakreślonym przez pierwotnych jej twórców. Od
roku 1993 katedrą kieruje prof. Urszula
Małgorzata Mazurczak, starając się zachować dziedzictwo badawcze przekazane przez wybitnych poprzedników.
Razem z dr Jowitą Patyrą realizuje program dydaktyczny, którego celem jest
zakreślenie bogactwa i różnorodności
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sztuki średniowiecznej europejskiej pomiędzy IX a XV wiekiem w obrębie jej
państw oraz mniejszych regionów artystycznych. Architektura oraz plastyka wyjaśniane są zatem chronologicznie, acz nie bez dążenia do uchwycenia syntez, wyznaczonych treścią oraz
zjawiskami formalnymi jako nadal obowiązującymi kryteriami stylu.
Badania skupione w obrębie katedry
podejmują pytania o zawarte w strukturze dzieła sztuki i jednocześnie przekraczające jego istotę podstawowe kategorie takie jak: przestrzeń, czas, narracja,
konstrukcje dialogowe lub inne sposoby komunikacji w sztuce. Zagadnienia
te pozwalają dotknąć szerszej problematyki wynikającej z uwarunkowań
kulturowych oraz ich podstawowych
nośników jak wiara, procesy ekonomiczne, społeczne, ekspresja literacka
(teatralna). Problemy te podejmowane

są w badaniach europejskich i światowych, zwłaszcza amerykańskich. Na
płaszczyźnie dążeń szukających interpretacji dzieła sztuki organizowane są
sympozja, które skupiają środowiska
o profilu interdyscyplinarnym. Dzieło
sztuki średniowiecznej, nie pozwalające zamknąć się jedynie w kategoriach
formalnych, samo jest syntezą, nieraz
niezwykle subtelnie ukrytą, wielu doświadczeń religijnych o różnorakim
podłożu nurtów teologicznych, modelujących formacje kultu. W tym kierunku zorganizowana została międzynarodowa Konferencja pt. „Obraz i Kult” (w
roku 1999), która odsłoniła zawiłe problemy ponadreligijne zawarte w obrazach. Ukazała w różnych kontekstach
wyznaniowych sztukę w aspekcie kultu, ale i także jego braku (w judaizmie).
Podstawowe kategorie poznania, tudzież doświadczenia przyrody zawar-

Katedra
Historii Sztuki
Średniowiecznej
Polskiej

tedry Historii Sztuki Średniowiecznej.
Obsadę katedry tworzą: dr hab. Jadwiga
Kuczyńska, prof. KUL (kierownik), mgr
Joanna Szczęsna (asystent) i mgr Edyta
Klinger.
Prace badawcze Katedry, zgodnie
z jej tytułem, obejmują średniowieczną sztukę polską, skupiając się obecnie
na sztuce w kręgu zakonów, na malarstwie ściennym oraz na sztuce w granicach obecnej Diecezji Lubelskiej.
Plonem pracy dydaktycznej Katedry
jest 41 prac magisterskich. W trakcie finalizacji są 4 dysertacje doktorskie.
Oprac. Jadwiga Kuczyńska

Katedra jest jedną z najmłodszych
jednostek
naukowo-dydaktycznych
Instytutu Historii Sztuki. Powstała
1 listopada 1993 roku przez wyodrębnienie (wraz z Katedrą Historii Sztuki
Średniowiecznej Powszechnej) z Ka-

Katedra Historii
Sztuki Nowożytnej
Początki Katedry Historii Sztuki
Nowożytnej sięgają 1945 roku. Do
Lublina przybył wówczas wileński profesor Marian Morelowski
i w trzecim trymestrze roku akademickiego 1944/1945 utworzył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Katedrę Historii Sztuki. W tym samym roku zatrudniono mgr. Antoniego
Maślińskiego, a wkrótce dr. hab. Piotra
Bohdziewicza jako zastępcę profesora.
Mimo iż nauczaniem objęto całość dziejów sztuki, specjalizacją Katedry były
od początku badania nad sztuką nowożytną. Profesor Marian Morelowski zajął się wprawdzie po wojnie związkami
sztuki polskiej ze sztuką nadmozańską,
posiadał jednak w swym dorobku ważne prace o baroku wileńskim i sprzyjał zainteresowaniom skierowanym ku
sztuce nowożytnej.
W roku 1949 kierownikiem Katedry
został prof. Piotr Bohdziewicz, który pozostał na tym stanowisku aż
do przejścia na emeryturę w ro-
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ku 1966. W roku 1951 zmieniono nazwę na Katedrę (i Zakład) Historii
Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej.
Profesor Bohdziewicz przewidywał
już wówczas konieczność jej podziału
na Katedrę Historii Sztuki Nowożytnej
i Nowoczesnej oraz Katedrę Historii
Sztuki
Średniowiecznej.
Podział
ten dokonał się 20 lat później, w roku 1971, już na trzy katedry: Historii
Sztuki Średniowiecznej, Nowożytnej
i Nowoczesnej. Po roku 1951 zatrudniono przy Katedrze asystentów:
Annę Wroniecką (1952-1960), Marię
Toth (1953-1961), a po ich odejściu
Stanisława Michalczuka (1960-1967),
Marię Babicką (1960-1968) i nieco później Karola Majewskiego (1963-1968).
W latach 1950-1965 zajęcia zlecone prowadzili: Maria Gonczarow, Henryk
Gawarecki, Józef Żmigrodzki, Antoni
Michalak, o. Grzegorz Gongoł oraz
Jacek Woźniakowski, Anna Bocheńska,
Stanisław Wiliński. Przez cały ten czas
prof. Piotr Bohdziewicz i dr Antoni
Maśliński wykładali nie tylko historię
sztuki nowożytnej, ale też starożytnej,
średniowiecznej i nowoczesnej, a nawet
rosyjskiej.
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te są w obrębie materii, jaką określają krajobrazy w malarstwie. Badania
w tym zakresie wykraczają poza klasyczny motyw pejzażu, sięgając kontekstu przyrody w obrębie zdarzenia
zaprezentowanego w sztuce o tematyce – najczęściej – sakralnej. W katedrze
podejmowane są również badania tematu przyrody jako nośnika różnorakich kompozycji, odsłon: świata realnego, obszaru sakralnego, miasta rzeczywistego lub Civitas Dei. W tym
nurcie badawczym zorganizowana została II Konferencja z serii obrazu pt.
„Obraz i Przyroda”(w roku 2003, materiały złożone do druku). Prace seminaryjne, magisterskie oraz doktorskie podejmują wątki badawcze sięgające szerokich pokładów religijnych i kulturowych Średniowiecza.
Oprac. Urszula Mazurczak

Praktyki studenckie w Krakowie
(klasztor ks. Misjonarzy)
Od roku 1968 kierownikiem katedry
został prof. Antoni Maśliński, który stanowisko to piastował aż do przejścia na
emeryturę w roku 1987, po czym jeszcze przez dwa lata pozostawał kuratorem Katedry. W roku 1971 otrzymała ona nazwę Katedry Historii Sztuki
Nowożytnej. Początkowo asystentami
byli: Jadwiga Kuczyńska (od roku 1968)
i ks. Franciszek Mąkinia (od roku 1969).
W Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej
została wówczas zatrudniona jako wykładowca Maria Piwocka (1972-1979).
W latach
1976-1991
zatrudniono
Romana Zwierzchowskiego. Drugim
asystentem w Katedrze została w latach
1981-1995 Jadwiga Tabiś-Dawidowicz.
Zajęcia zlecone prowadził w tym czasie prof. Jerzy Łoziński (w roku akademickim 1974/1975). Z inicjatywy
prof. Antoniego Maślińskiego Katedra
Historii Sztuki Nowożytnej rozpoczęła wydawanie Studiów nad sztuką renesansu i baroku (ukazało się V tomów,
VI w druku).
W roku 1988 w Katedrze Historii
Sztuki Nowożytnej zatrudniony został
prof. Jerzy Józef Lileyko (kierownik
Katedry w latach 1992-2004). Po przej-

2005-03-17, 18:45:14

58

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

Instytut Historii Sztuki

nr 1-2 (93-94) styczeń-kwiecień 2005
skiego). Problematyka badawcza obejmuje zwłaszcza oddziaływanie środowiska artystycznego Lublina na ziemie
Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziemie ruskie (dzisiejsza Litwa, Białoruś
i Ukraina), zagadnienia sztuki państwowej Rzeczypospolitej – króla i Sejmu (w Warszawie i Grodnie), a także mecenat artystyczny magnaterii pogranicza Korony i Litwy. Regularnie
co dwa lata Katedra organizuje w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą sesje naukowe poświęcone polskiej sztuce nowożytnej.
Oprac. ks. Jan Nieciecki

ściu na emeryturę w 2004 roku nadal
prowadzi seminarium doktorskie.
Wykłady z historii sztuki nowożytnej
powszechnej przejął (jako zajęcia zlecone) Waldemar Odorowski (w latach
1991/1992 i 1992/1993), następnie ich
prowadzenie powierzono dr Bożenie
Noworycie-Kuklińskiej,
adiunktowi
w Katedrze Historii Sztuki Kościelnej.
W roku 1995 przyjęci do katedry zostali Irena Rolska-Boruch, ks. dr Jan
Nieciecki, a od roku 2004 dr Krzysztof

Gombin. W roku akademickim 2004/
2005 kuratorem Katedry została prof.
Urszula M. Mazurczak.
Katedra Historii Sztuki Nowożytnej
zajmuje się badaniami nad sztuką polską XVI-XVIII wieku ze szczególnym
uwzględnieniem terenów pogranicza
Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa
Litewskiego: Podlasia, dawnego województwa lubelskiego, brzesko-litewskiego i zachodnich obszarów Rusi
(ziemi chełmskiej i województwa beł-

Katedra Kultury
Artystycznej

Chrzanowskiego prace badawcze oraz
rozprawy naukowe koncentrowały się
wokół zagadnień polskiej sztuki nowożytnej, w tym szczególnie polskiego sarmatyzmu, architektury drewnianej, złotnictwa oraz zjawisk artystycznych z pogranicza kultur.
W ramach obecnie realizowanego
programu dydaktycznego Instytutu
Historii Sztuki KUL pracownicy katedry prowadzą następujące zajęcia:
Techniki i technologie rzemiosła artystycznego (wykład i ćwiczenia), wykład
monograficzny poświęcony Polskim
galeriom sztuki w Londynie w drugiej
połowie XX wieku, proseminarium (II

rok), seminarium magisterskie (wyższe IV-V rok; niższe III rok) oraz seminarium doktorskie.
Zainteresowania naukowe, prace naukowo-badawcze oraz publikacje pracowników katedry obejmują: zagadnienia związane z europejskim i polskim
rzemiosłem artystycznym oraz sztuką
dekoracyjną; szeroko rozumianą europejską kulturą artystyczną, sztuką (a
zwłaszcza malarstwem) XX wieku, w
tym szczególnie polską sztuką i polskim życiem artystycznym na emigracji
po 1939 roku.
Oprac. Jan Wiktor Sienkiewicz

łości poświęcone sztuce polskiej i europejskiej, od XVIII-wiecznego klasycyzmu po sztukę współczesną XX wieku.
Zarówno w latach ubiegłych, gdy
trzon Katedry stanowili samodzielni
pracownicy naukowo-dydaktyczni dojeżdżający z Krakowa (Woźniakowski)
i Warszawy (Ryszkiewicz, Olszewski),
jak i obecnie, gdy wszyscy jej pracownicy są wychowankami Instytutu Historii
Sztuki KUL, prace badawcze prowadzone w ramach Katedry koncentrują się na sztuce polskiej i europejskiej,
związkach plastyki z literaturą oraz na
wybranych zagadnieniach sztuki i teorii sztuki, od końca XVIII wieku po połowę XX wieku. Ponadto pracownicy uczestniczą aktywnie w życiu artystyczno-naukowym miasta i regionu,
przygotowują konferencje i biorą udział
w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych sesjach naukowych, a ich
dokonania naukowe i organizacyjne są
doceniane i zauważane, czego efektem
bywają nagrody i wyróżnienia.
Dr hab. Lechosław Lameński, autor książki o Tomaszu Oskarze
Sosnowskim, XIX-wiecznym rzeźbiarzu
polskim czynnym w Rzymie, jest znawcą dokonań Tadeusza Stryjeńskiego,
jednego z najciekawszych architektów czynnego w środowisku krakowskim od 2 poł. XIX w. po lata 30. XX
wieku oraz sztuki kontrowersyjne-

go Stanisława Szukalskiego i grona jego uczniów zrzeszonych w Szczepie
Rogate Serce, funkcjonujących w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Na co dzień zajmuje się również działalnością publicystyczną, jest autorem
wielu recenzji, krytyk i wstępów do katalogów.
Dr Dorota Kudelska, absolwentka filologii polskiej i historii sztuki prowadzi interdyscyplinarne badania na polu związków literatury ze sztukami wizualnymi (głównie na gruncie polskim
w XIX i XX wieku). Obroniła doktorat, a następnie opublikowała książkę
poświeconą Juliuszowi Słowackiemu
i sztukom plastycznym. Od szeregu
lat konsekwentnie zajmuje się życiem
i twórczością Jacka Malczewskiego w
świetle – nie znanej badaczom oraz nie
opracowanej – ogromnej i rozproszonej
korespondencji artysty.
Dr Jacek Jaźwierski, swoje zainteresowania badawcze skierował na malarstwo angielskie końca XVIII i pocz. XIX
wieku, pisząc doktorat o naturze i historii w pismach oraz sztuce sir Joshuy
Reynoldsa. Szczególnie interesuje go
problem recepcji i przemian, jakim podlegała sztuka nowożytna w świadomości artystycznej tamtego czasu.

Katedra Kultury Artystycznej powstała w 1986 roku. Kierował nią, do
przejścia na emeryturę w 1992 roku,
prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski.
Pracownikami katedry byli: mgr Ryszard Gapski (1986-1995) oraz od 1987
roku do dzisiaj dr Agnieszka Bender. W
latach 1992-2000 funkcję kuratora katedry pełnił prof. dr hab. Jerzy Lileyko. Od
2000 roku jej kierownikiem jest dr hab.
Jan Wiktor Sienkiewicz, prof. KUL. Pod
kierownictwem prof. dr. hab. Tadeusza

Katedra Historii
Sztuki Nowoczesnej
Katedra powstała 1 października 1974 roku. Na jej czele stali: prof.
dr hab. Andrzej Ryszkiewicz (do lutego 1974 jako kurator i w latach 19811990 jako kierownik); prof. dr hab.
Jacek Woźniakowski (luty 1974 - luty
1981 kierownik); prof. dr hab. Elżbieta
Wolicka (w latach 1990-1992 kurator Katedry), prof. dr hab. Andrzej K.
Olszewski (w latach 1992-1999 kierownik) oraz dr hab. Lechosław Lameński,
prof. KUL (pracownik katedry od 1974,
a od 1999 do chwili obecnej jej kierownik).
Ponadto w Katedrze byli zatrudnieni następujący pracownicy naukowodydaktyczni: mgr Barbara GuścioraTanana (1971-1974), dr Piotr Rudziński
(1976-1981, 1999-2000), dr Małgorzata
Kitowska-Łysiak (1982-1999) oraz dr
Jan Wiktor Sienkiewicz (1993-1999). W
chwili obecnej w Katedrze pracują: dr
Dorota Kudelska (od 1987) i dr Jacek
Jaźwierski (od 2000).
Zajęcia dydaktyczne prowadzone
przez pracowników Katedry to wykłady kursoryczne i monograficzne, ćwiczenia, proseminaria i seminaria, w ca-
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Katedra Historii
Sztuki Współczesnej
Jest najmłodszą autonomiczną jednostką działającą w ramach Instytutu
Historii Sztuki KUL. Utworzono ją z początkiem bieżącego roku akademickiego. Została wyłoniona z Katedry Teorii
Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych
– obsadę stanowią dotychczasowi pracownicy tej ostatniej: dr hab. Małgorzata
Kitowska-Łysiak (kierownik Katedry) i
dr Marcin Lachowski (asystent). Oboje
zainteresowania badawcze koncentrują na problemach związanych z historią
sztuki polskiej po 1945 roku, widzianych w kontekście przemian zachodzących w życiu artystycznym na świecie.
W tej perspektywie mieści się zarówno refleksja nad rozmaitymi aspektami
teorii, krytyki, jak – przede wszystkim –
praktyki twórczej.

Katedra Historii
Sztuki Kościelnej
Sztuka kościelna obejmuje dzieła powstałe z inspiracji lub mecenatu Kościoła, które przeznaczone były do wystroju miejsc kultu religijnego
lub – w szerszym kontekście – na użytek Kościoła katolickiego. Sztuka ta jest
przede wszystkim formą zapisu treści
inspirowanych nauką chrześcijańską.
Niekiedy zapis ten nabiera charakteru
dokumentu, ilustrującego ważne wydarzenia epoki. Ponad dwadzieścia wieków trwa swoiście rozumiana teofania
przez sztukę.
Cała ta spuścizna sztuki jest przedmiotem badań Katedry Historii Sztuki
Kościelnej KUL. Jej powstanie łączy
się z początkowym okresem dziejów
Uniwersytetu. W okresie powojennym
dzieje Katedry związane są z rozwojem

Małgorzata Kitowska-Łysiak zajmuje się głównie tradycjami powojennej
sztuki figuratywnej i piśmiennictwem o
sztuce (opublikowała m. in. Ślady. Szkice
o sztuce polskiej po 1945 roku, Lublin 1999;
opracowała antologie tekstów: Czapski i
krytycy, Lublin 1996; Jacek Sempoliński,
Władztwo i służba. Myśli o sztuce,
2002). Jest również badaczką twórczości (przede wszystkim plastycznej)
Brunona Schulza (redagowała i współredagowała prace zbiorowe poświęcone autorowi Sanatorium pod Klepsydrą,
m.in. ostatnio W ułamkach zwierciadła. Bruno Schulz – w 110. rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci, Lublin 2003 –
z
niedawno
zmarłym
prof.
Władysławem Panasem). Prowadzi zajęcia z zakresu sztuki polskiej po 1945
roku.
Marcin Lachowski natomiast skupia się zwłaszcza na zjawiskach z kręgu
awangardy artystycznej. Swoją rozprawę doktorską (Awangarda wobec instytu-

cji. Galerie w Polsce lat 60. i 70.) poświęcił analizie napięć wytwarzanych pomiędzy sztuką najnowszą a oficjalnymi
instytucjami wystawienniczymi oraz
analizie prób zniesienia owych napięć
poprzez powoływanie „sieci” galerii
niezależnych. Jego zajęcia dydaktyczne
dotyczą historii sztuki powszechnej powojennej i krytyki artystycznej.
Pracownicy
Katedry
realizują program badawczy Tradycje i innowacje, biorą również aktywny
udział w krajowym życiu naukowym (liczne publikacje, uczestnictwo
w konferencjach, działalność organizacyjna, m.in. związana z przygotowaniem seminariów metodologicznych
w Kazimierzu Dolnym, firmowanych
przez Katedrę Teorii Sztuki i Historii
Doktryn Artystycznych, współpraca z
galeriami itp.).

Sekcji Historii Sztuki. Rada Wydziału
Nauk Humanistycznych 12 kwietnia 1957 r. powołała Katedrę Sztuki
Kościelnej (w 1965 r. zmieniono nazwę
na: Katedra Historii Sztuki Kościelnej),
której kierownictwo powierzono ks. dr
Władysławowi Smoleniowi (do 1986).
W 1958 r. reaktywowano Zbiory Sztuki,
które dały początek późniejszemu
Muzeum Uniwersyteckiemu im. ks.
kan. Jana Władzińskiego. Ze względu
na unię personalną kierownika Katedry
i dyrektora Muzeum dzieje obydwu
placówek splotły się, chociaż zdecydowanie odmienne było i jest ich funkcjonowanie. W pierwszym okresie nauczania charakterystyczne było kumulowanie wielu przedmiotów. Tak
więc ks. Smoleń prowadził wykłady
z historii sztuki średniowiecznej polskiej, ze wstępu do historii sztuki oraz
z muzealnictwa i ochrony zabytków.
Jego własne badania obejmowały pol-

ską sztukę średniowieczną ze szczególnym uwzględnieniem przedstawień
Maryjnych i Chrystusa. Nowością było
wprowadzenie, jako podstaw metodologicznych warsztatu historyka sztuki,
odrębnego przedmiotu – nauki pomocnicze historii sztuki.
W latach 1986-1989 kierował Katedrą,
dojeżdżając z Krakowa, ks. doc. dr hab.
Jan Kuś (1920-1989). W jego spuściźnie spotykamy opracowania z dziejów
Kościoła krakowskiego i Uniwersytetu
Jagiellońskiego, klasztorów, zakonów
i szpitali. Poza tym szereg opracowań
poświęcił losom Polaków i ich kultury
w okresie rozbiorów i pod okupacją hitlerowską na ziemi cieszyńskiej. W tym
czasie wprowadzono nowy przedmiot
studiów – ikonografię chrześcijańską.
Po nagłej śmierci ks. doc. dr Jana Kusia
w 1989 r. przez trzy lata Katedra nie była obsadzona, a jej kuratorem była prof.
dr hab. Barbara Filarska. W 1992 r. kierownictwo Katedry powierzono ks. dr
hab. Ryszardowi Knapińskiemu (prof.
KUL od 1995), który wprowadził nowe
tematy w obszary badawcze Katedry. W
początkowym okresie były to zabytki
romańskiej sztuki związane z Płockiem
(Credo Apostolorum w romańskich
Drzwiach Płockich; Iluminacje romańskiej Biblii Płockiej). Do połowy lat 90tych badania naukowe skupiały się wokół problematyki ikonografii Credo w
sztuce. W polskiej literaturze z zakresu historii sztuki problematyka ta była rzadko podejmowana. Wprawdzie
główne zainteresowania Katedry obejmują sztukę dawną, z nią bowiem łączą się tematy wykładu kursorycznego (Ikonografia chrześcijańska) i wykładów monograficznych (Credo w sztuce; Ikonografia hagiograficzna; Obraz

Sesja: Badania zabytkowe w muzeach kościelnych
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w przekazie wiary), podejmowane są
także zagadnienia związane z najnowszą sztuką kościelną, wystrojem kościołów czy monografiami wybitnych artystów (Gustaw Zemła).
Obchody milenium męczeńskiej
śmierci i kanonizacji św. Wojciecha
(1997-1999) zainspirowały do podjęcia
badań nad ikonografią Wojciechową w
sztuce polskiej na szerszym tle europejskiego dziedzictwa jego kultu. W dalszej kolejności tematyka badawcza objęła szeroko zakrojone, na tle sztuki europejskiej, studia nad ikonografią patrociniów współczesnych polskich katedr i
konkatedr (R. Knapiński, Titulus ecclesiae. Ikonografia wezwań współczesnych kościołów katedralnych w Polsce, Warszawa
1999). W ich konsekwencji zrodził się
nowy temat dla badań statutowych,
wyznaczający perspektywę badawczą
na szereg lat. Jest nim ikonografia hagiologiczna, której przedmiotem nie
jest jedynie ukazanie relacji przedstawień obrazowych z żywotami świętych
(hagiografia), a wskazanie wielorakich
kontekstów kształtujących tę ikonografię. W realizacji tych badań bardzo ważnym okazały się kontakty nawiązane z
prof. Klausem Herbersem, kierującym
Mittelalterliches Seminar Uniwersytetu
w Tybindze, a zwłaszcza uczestnictwo
w prowadzonym przez niego programie badawczym Neue Forschungen zu

hagiographischen Fragen. Nawiązana
współpraca objęła także inne pola badawcze, takie jak np. pielgrzymki do
św. Jakuba w Compostelli, co zaowocowało zorganizowaniem niemiecko-polskiego sympozjum naukowego. Obok
prac z zakresu ikonografii hagiograficznej opracowuje się szersze studium
z zakresu teorii obrazu, jaką przez stulecia wypracowało chrześcijaństwo.
Tematyka ta zawiera się w haśle Fides ex
visu, które na płaszczyźnie teologii znajduje swój korelat w stwierdzeniu Fides
ex auditu. Tej problematyce poświęcony
jest wykład monograficzny zatytułowany: Obraz w przekazie wiary.
Prawie pół wieku działalności dydaktycznej Katedry Historii Sztuki
Kościelnej zaowocowało ilością 180
prac magisterskich i 14 doktorskich,
wiele z nich ukazało się drukiem. Na
podkreślenie zasługuje praca asystentów zaangażowanych w dydaktykę i
prowadzących własne badania, związane z przygotowywanymi rozprawami.
Organizują oni objazdy naukowe, przygotowują letnie obozy i przede wszystkim prowadzą praktyki specjalistyczne. Adiunkci Katedry, dr Stanisława
Gomuła († 1995) i dr Bożena Kuklińska
od wielu lat prowadziły w różnych rejonach Polski badania inwentaryzacyjnozabytkoznawcze w zakresie sztuki sakralnej. Ich osiągnięciem jest m. in. do-

Katedra Teorii Sztuki
i Historii Doktryn
Artystycznych

Artystycznych została powołana do życia w latach 70. ubiegłego stulecia staraniem prof. Jacka Woźniakowskiego.
Od czasu uzyskania profesury objął kierownictwo tej katedry, początkowo połączonej „unią personalną” z
Katedrą Historii Sztuki Nowoczesnej.
Rozdział nastąpił w roku 1981, kiedy
kierownictwo tej ostatniej objął prof.
Andrzej Ryszkiewicz. Od roku 1990

Teoria sztuki, estetyka, historia doktryn artystycznych, zanim uzyskały status instytucjonalny w postaci oddzielnej katedry w ramach Sekcji (obecnie
Instytutu) Historii Sztuki KUL, znajdowały się na poczesnym miejscu w
programie nauczania od chwili, kiedy Uczelnia mogła podjąć przerwaną
przez wojnę działalność naukowo-dydaktyczną. Profil tych dyscyplin, wchodzących w skład teoretycznych nauk
o sztuce, bywał określany początkowo
przez kompetencje wykładowców, z reguły specjalistów wysokiej rangi, jak
profesorowie: Stefan Swieżawski i Piotr
Bohdziewicz (lata 50.), prof. Władysław
Stróżewski (lata 60.), księża profesorowie Marian Kurdziałek i Albert Krąpiec
OP (lata 60.-70.), później, już w okresie usamodzielnienia się katedry: prof.
Wiesław Juszczak i dr Elżbieta GrabskaWallis (lata 80.).
Jako odrębna jednostka uniwersytecka pionu naukowo-dydaktycznego
Katedra Teorii Sztuki i Historii Doktryn

przeg_1_93.indd 60

nr 1-2 (93-94) styczeń-kwiecień 2005
prowadzona do końca inwentaryzacja
zabytków Muzeum Diecezjalnego w
Przemyślu.
Na koniec, omawiając dorobek Katedry Historii Sztuki Kościelnej, nie
można pominąć kształcącej roli Muzeum Uniwersyteckiego (im. ks. Jana
Władzińskiego), utworzonego przez
Senat w 1932 r. Chociaż jest ono samodzielną placówką, formalnie niezależną
od struktur Instytutu Historii Sztuki, to
jednak tradycyjnie funkcję dyrektora
pełni kierownik Katedry Historii Sztuki
Kościelnej. Muzeum jest nie tylko „kolekcją pamiątek przeszłości”, lecz pełni
funkcję laboratorium dydaktyczno-badawczego. Tu odbywają się ćwiczenia i
praktyki dla studentów uwzględniające
specyfikę zbiorów kościelnych (prowadzą je dr Beata Skrzydlewska, dr Aneta
Kramiszewska, dr Andrzej Frejlich).
W metodyce są wdrażane nowoczesne metody prowadzenia dokumentacji
muzealnej w oparciu o digitalizację danych. Z inicjatywy kierownika Katedry
została wyposażona sala komputerowa,
dostępna dla pracowników naukowych
i dydaktycznych Instytutu. W 2002 r.
powstała Pracownia Chrześcijańskiej
Ikonografii Porównawczej, w której
tworzy się cyfrowa baza obrazów oraz
wdrażane są metody wykorzystania informatyki w warsztacie badawczym historyka sztuki (mgr Marcin Pastwa).

Oprac. ks. Ryszard Knapiński

kierownictwo katedry po emerytowanym prof. Woźniakowskim przejęła dr hab. Elżbieta Wolicka-Wolszleger.
W roku 2004 nastąpił kolejny podział
katedry – po zatwierdzeniu habilitacji dr Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak,
która objęła kierownictwo Katedry
Historii Sztuki Współczesnej, w której skład wszedł również dr Marcin
Lachowski. Obecnie obsadę perso-

Studenci historii sztuki (1968)
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nalną katedry stanowią: prof. dr hab.
Elżbieta Wolicka-Wolszleger (kierownik), dr Ryszard Kasperowicz i dr Jakub
Norbert Szczuka.
Podstawowym założeniem zajęć dydaktycznych w ramach katedry jest
przede wszystkim przygotowanie studentów do pracy nad tekstami: wdrażanie do aktywnej, rozumiejącej lektury, która powinna umożliwić wszechstronną, poszerzoną o wiedzę historyczno-kulturową, interpretację dzieł
oraz dziejów sztuki, a także teoretyczne dociekania z zakresu kultury artystycznej, w tym krytyki i historii myśli
o sztuce. Jako materiał źródłowy wchodzą tu w grę różnorodne gatunki literackie, które Julius von Schlosser określił zbiorczym mianem Kunstliteratur.
Katedra prowadzi samodzielne badania w zakresie historii filozofii i teorii sztuki, metodologii nauk o sztuce i krytyki artystycznej w kontekście

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
przemian kulturowych zarówno w sferze idei, jak też stosunków i instytucji społecznych. Celem tych badań o
charakterze przekrojowym i interdyscyplinarnym jest ustalanie związków,
wpływów, zależności, a także zderzeń
i kontradykcji pomiędzy sztuką słowa a sztuką obrazu, teorią a praktyką artystyczną, twórczością a biografią artysty, życiem artystycznym a kontekstem społecznym, sferą wartości a
zmiennością historii itd. Od wielu lat
katedra organizuje ogólnopolskie seminaria metodologiczne w Kazimierzu
Dolnym, na których spotykają się, obok
historyków sztuki, także humaniści pokrewnych profesji: filozofii, historii, antropologii kulturowej, teorii i historii literatury oraz artyści i pisarze o sztuce. Plonem tych seminariów jest seria
wydawnicza TN KUL, w ramach której ukazały się następujące pozycje materiałów zebranych: Czas i wyobraźnia.

61

Studia nad plastyczną i literacką interpretacją dziejów (1995); Wizerunek artysty.
Studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku
(1996); Miejsce wyobrażone – miejsce rzeczywiste (1999); Prawda natury – prawda
sztuki. Studia nad znaczeniem reprezentacji natury (2002); Myśl, oko i ręka artysty. Studia nad genezą procesu tworzenia
(2003); w przygotowaniu tom Biografia
– historiografia – dawniej i dziś.
Pracownicy katedry utrzymują stałe, żywe kontakty z ośrodkami humanistyki akademickiej w Warszawie,
Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. W
ramach dostępnych stypendiów zagranicznych odbywają kwerendy w bibliotekach specjalistycznych takich europejskich ośrodków naukowo-badawczych
jak Eichstätt, Monachium, Bochum,
Paryż, Rzym, Londyn (Instytut
Warburga) oraz Nowy Jork i Toronto.
Oprac. Elżbieta Wolicka-Wolszleger

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki KUL
im. Michała Walickiego

Koło powstało już w latach czterdziestych, jednak regularną działalność
rozpoczęło w latach siedemdziesiątych.
Koło podejmuje różne formy działalności naukowej, służącej poszerzaniu i pogłębianiu wiedzy o sztuce, starając się
łączyć ciekawą treść z przyjemną dla
oka i umysłu formą.
W ostatnim dziesięcioleciu Koło zajmowało się organizowaniem spotkań z
ludźmi sztuki - historykami sztuki, krytykami, artystami, a także z historykami - tak, by studenci mogli szerzej zapoznać się ze współczesnym i dawnym
życiem artystycznym. W 1999 roku miała miejsce sesja naukowa „Spotkania z
Hildegardą z Bingen”. Zorganizowanie
kolejnej sesji jest planowane w najbliższym czasie.
W latach ubiegłych Koło prowadziło
własną stronę internetową. Wydawane
były także – ze zmiennym szczęściem
- czasopisma studentów historii sztuki.
W latach 1987-1989 wychodził półrocznik „Zwrot”, zaś od roku 1997 ukazywało się nieregularnie czasopismo „DeFormacja”.
Członkowie Koła zajmują się także popularyzacją sztuki i zabytków
Lublina - organizowali wyjścia studentów do kościołów lubelskich i innych znaczących obiektów, prowadzą
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Kaplica Świętokrzyska
też dokumentację fotograficzną miasta. W 1998 roku została zorganizowana wystawa fotograficzna „Lublin
- przez okruch wypowiedzieć całość”.
Koło współpracowało także z „Galerią
na prowincji”.
Działalność wystawiennicza w ogóle należy do tradycji Koła Naukowego.
Początkowo wystawy organizowała
grupa artystyczna „Inops” w ramach
przeglądu twórczości jej członków.
Następnie Koło podjęło współpracę z
„Galerią 1”, która powstała niezależnie na terenie Uniwersytetu. Od roku
2000 w Galerii miał miejsce cykl wystaw prezentujących zbiory Muzeum
Uniwersyteckiego KUL. Natomiast w
listopadzie 2004 roku otwarto wystawę
fotogramów rzeźb Gustawa Zemły, jednego z najpopularniejszych rzeźbiarzy
współczesnych w Polsce, autora wielu

znanych pomników i wystroju kościołów. Artysta był honorowym gościem
wernisażu.
Jednakże najważniejszą formą działalności Koła są wyjazdy naukowe, pozwalające lepiej poznać najważniejsze
zabytki, a także na bieżąco oglądać najciekawsze wystawy sztuki.
W listopadzie 2003 roku miał miejsce wyjazd do Krakowa. Studenci mieli wówczas okazję zobaczyć wystawę
rzeźb Igora Mitoraja, których część była
eksponowana na Rynku Głównym. Igor
Mitoraj należy do czołówki światowych
rzeźbiarzy współczesnych, jego prace znajdują się w galeriach i gmachach
użyteczności publicznej w Europie i
USA. Celem wyjazdu było jednak zwiedzanie Wawelu, przede wszystkim
Katedry i wnętrz zamkowych, a także
wizyta w Kościele Mariackim. Wykłady
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Instytut Historii Sztuki
o poszczególnych zabytkach wygłosili krakowscy historycy sztuki. Do niezapomnianych chwil należała wizyta
w Kaplicy Świętokrzyskiej, której wnętrze jest niedostępne dla zwiedzających.
Studenci mieli także okazję obejrzeć z
bliska zbiory skarbca wawelskiego, a
także odrestaurowany Srebrny Ołtarz z
Kaplicy Zygmuntowskiej.
Kolejny wyjazd odbył się w grudniu 2003, a celem była Warszawa przede wszystkim Centrum Sztuki
Współczesnej na Zamku Ujazdowskim
i wystawy „Od Picassa do Warhola.
Grafiki mistrzów 1964- 2003” oraz fotografii Thomasa Ruffa.
W bieżącym roku akademickim zorganizowany został wyjazd do Wilna
- dzięki fachowej pomocy kadry naukowej studenci mieli możliwość zapoznania się z większością zabytków
wileńskich. W drodze powrotnej zwiedzaliśmy Troki, Pożajście i Kowno.
W listopadzie 2004 roku Koło
Naukowe zorganizowało kolejny wyjazd do Warszawy, tym razem na wy-
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stawę „Transalpinum” w Muzeum
Narodowym,
prezentującą
dzieła malarstwa europejskiego ze zbiorów Kunsthistorisches Museum w
Wiedniu oraz Muzeum Narodowego

nr 1-2 (93-94) styczeń-kwiecień 2005
w Warszawie i Gdańsku. Studenci zobaczyli także wystawę „WarszawaMoskwa 1900- 2000” w Zachęcie.
Obecnie kuratorem Koła Naukowego
jest dr Jacek Jaźwierski. Koło w najbliższym czasie ma zamiar zorganizować
kolejny wyjazd naukowy, a także, o ile
okaże się to możliwe, sesję naukową.
Anna Kosińska

Trojki, listopad 2004
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