
KRONIKA INSTYTUTU ZA ROK 2001

JUBILEUSZ PROFESORA MIECZYSŁAWA PORĘBSKIEGO

Profesor Mieczysław Porębski (siedzi pośrodku w pierwszym rzędzie) w otoczeniu uczniów
i przyjaciół (fot. Adam Rzepecki)

W dniu 5.05. obchodzono jubileusz Franciszka Ziejki. Po oficjalnej części
osiemdziesięciolecia urodzin Prof. uroczystości licznie zgromadzeni
Mieczysława Porębskiego. Profesorowi najpierw wysłuchali koncertu muzyki
wręczono księgę jubileuszową pt. klezmerskiej, a następnie w czasie
Mistrzowi uczniowie. Czcigodny przyjęcia zorganizowanego przez
Jubilat otrzymał także srebrny Medal p. Jacka Łodzińskiego składali
600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jubilatowi serdeczne życzenia.
Jagiellońskiego z rąk rektora
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BADANIA ARCHEOLOGICZNO-
AECHITEKTONICZNE RELIKTÓW
KOŚCIOŁA ŚW. JANA CHRZCICIELA
W GIECZU W ROKU 2001

W sezonie letnim roku 2001, od
lipca do października, ponownie
prowadzone były prace badawcze nad
kościołem św. Jana Chrzciciela
w Gieczu. Mgr Teresa Krysztofiak
z gieckiego oddziału Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy
kontynuowała przede wszystkim
eksplorację wykopów otwartych
w poprzednim roku, wytyczono
również nowe - we wschodniej części
założenia. Studia nad architekturą
i analiza reliktów in situ, prowadzone
przez Pracownię Historii Architektury
Wczesnośredniowiecznej IHS UJ
(dr Teresę Rodzińską-Chorąży i dra
Tomasza Węcławowicza), skupiały się
tym razem na partii krypty. Celem
badań w roku 2001 było wyjaśnienie
pierwotnej kompozycji przestrzennej
tej części kościoła, ze szczególnym
uwzględnieniem formy zachodniego
zamknięcia krypty i dyspozycji części
chórowej.

W pierwszej kolejności poszerzono
w stronę zachodnią wykop znajdujący
się pomiędzy południowym murem
obwodowym a osią kościoła,
obejmujący południową część krypty.
Zdjęto nadkład humusu, następnie
warstwy zasypiskowe związane
z nowożytnym ossarium oraz materiał
pochodzący z destrukcji kościoła. Po
odczyszczeniu reliktów stwierdzono, że
we wnętrzu od strony zachodniej
krypta zamknięta była ścianą długości
ok. 4 m, ujętą dwoma murami (od
północy i południa) długości ok. 0,7 m
i szerokości 0,4 m. W ścianie tej
znajdowała się wnęka o długości ok.
2,5 m oraz głębokości ok. 0,7 m,

z parapetem umieszczonym na
wysokości 0,7 m. Na zachowanych
fragmentach muru zachodniego oraz
wnęki i parapetu stwierdzono
pozostałości tynku, pokrywającego
pierwotnie ściany krypty. Badania
potwierdziły też obserwacje
poczynione w innych częściach
kościoła dotyczące poziomu
użytkowego. W krypcie już w toku
pierwszych eksploracji odkryto
znaczne fragmenty stosunkowo
dobrze zachowanej posadzki z jasnej
wylewki. Dokładniejsza analiza
pozwoliła zauważyć, iż znajdują się
tu dwie posadzki z wylewek,
nałożonych bezpośrednio jedna na
drugą co zapewne jest
odpowiednikiem dwóch poziomów
posadzek zlokalizowanych
w północno-zachodnim narożniku
nawy. Pomimo iż odsłonięto
powierzchnię równą połowie całego
wnętrza krypty, w dalszym ciągu nie
stwierdzono w niej żadnych śladów
pochówków czy centralnie
umieszczonego ołtarza. Jako mensę
ołtarzową można natomiast
interpretować relikty kamienne
0 formie prostopadłościanu
znajdujące się w jej
południowo-wschodnim narożniku.
Wydaje się, że mur ten mógł zostać
wbudowany w drugim etapie budowy
krypty.

Równolegle z szukaniem
odpowiedzi na pytania o elementy
wewnętrznego ukształtowania
1 wyposażenia krypty założono nowy
wykop nieco na zachód od muru
z wnęką. W wykopie tym odsłonięto
silnie zniszczone relikty fundamentu
schodów prowadzących na chór.
Fundament ten nie był przewiązany
z murem zachodnim krypty, lecz do
niego dostawiony, o czym świadczy
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Nie jest jeszcze jasne, czy są to
negatywy drewnianych słupów
konstrukcji rusztowania służącego do
budowy kościoła czy kolumn
stanowiących architektoniczną
artykulację ściany chórowej. Funkcję

\ wszystkich tych elementów należy
\ ponownie przeanalizować
~i w kontekście całego układu
/ poszczególnych części wschodniej

partii kościoła. Będzie to jedno
z zadań kolejnego sezonu
badawczego.

Badania roku 2001 pozwoliły na
dokładniejsze określenie formy

_____________I krypty. Potwierdziły też pierwsze
0 fc wnioski dotyczące jej funkcji. Brak

pochówków wyraźnie wskazuje na
związek tego pomieszczenia
z relikwiami, a wnęka w zachodnim
murze służyła zapewne do ustawienia

Ryc. 1. Rzut poziomy reliktów krypty we     w niej relikwiarza lub raczej
wschodniej części kościoła św. Jana Chrzci-     relikwiarzy. Dwie małe i płytkie
cielą w Gieczu. A - wnętrze głównej komory    wnęki w ścianie wschodniej mogły
krypty, B - schody do krypty w korytarzu     spełniać rolę nisZ; w kt6rych
południowym, C — msza z parapetem we wnę-
ce muru zachodniego krypty, D — fundament umieszczano oświetlenie. Brak
ołtarza (?), E i F - filary przyścienne (?) sladów jakichkolwiek podpór

potwierdził rekonstrukcję tej krypty
jako typu komorowo-korytarzowego,

wyraźnie czytelne zachodnie lico muru w którym model wypracowany
krypty i dylatacja między tymi w architekturze karolińskiej łączy się

fundamentami. z kompozycją przestrzenną
Ten sam wykop objął także swym wykazującą związki z północno-

zasięgiem najwyższy zachowany włoskimi kryptami z korytarzem
stopień w południowym korytarzu zachodnim.
prowadzącym do krypty oraz Ze środków przeznaczonych przez
południowy mur obwodowy kościoła. IHS UJ na badania w Gieczu
Udało się stwierdzić, iż mur pierwotnie sfinansowano (oprócz bezpośredniego
interpretowany jako dolna część udziału pracowników IHS w pracach
mniejszego z filarów (ustawionych terenowych) wykonanie
w uskoku muru obwodowego) ma inwentaryzacji opisowej wszystkich
długość ok. 1,4 m. Przed jego odsłoniętych murów i posadzek oraz
zachodnim licem oraz na tej samej wykonanie szczegółowej
linii, w pobliżu fundamentu schodów dokumentacji fotograficznej.
chórowych odkryto negatywy dwóch Wykopaliska i analiza reliktów
obiektów kolistych o średnicy ok. 0,35 m. będą prowadzone nadal w roku 2002.
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Ich celem będzie wyjaśnienie przebiegu
i przeznaczenia murów znajdujących
się na zewnątrz budowli, głównie
w części północno-
i południowo-wschodniej. Wyjaśnienie
ich związku z pierwotną bryłą kościoła
może przynieść odpowiedź na pytanie
o jego funkcję i przekształcenia
w kolejnych fazach.

Teresa RODZIŃSKA-CHORĄŻY

SPRAWOZDANIE Z WAKACYJNEJ
PRAKTYKI ZABYTKOZNAWCZEJ
W OPACTWIE OJCÓW CYSTERSÓW
W SZCZYRZYCU

Pod koniec roku 2000 o. Henryk
Jędrzejewski z Opactwa Ojców
Cystersów w Szczyrzycu zaproponował
Instytutowi Historii Sztuki
Uniwersytetu Jagiellońskiego
zorganizowanie wakacyjnej praktyki
studenckiej w swoim konwencie.
Ustaliśmy, iż podczas tej praktyki
zostaną wykonane karty
inwentaryzacyjne rzeźb i większości
obrazów znajdujących się w opactwie.
Na przełomie czerwca i lipca 2001 r.
przebywało w Szczyrzycu 24 studentów
III roku historii sztuki, którzy pod
moim kierunkiem i pod opieką
mgr Józefa Skrabskiego opisali około
siedemdziesiesięciu rzeźb i stu
obrazów, sporządzając dla nich karty
inwentarzowe według wzoru
obowiązującego w muzeach polskich.
Warto podkreślić, że studenci
podejmowali te prace z dużym
zapałem, mając świadomość, że ich
wysiłek nie służy tylko ćwiczeniu
zawodowych umiejętności, ale
pozostawi konkretne i trwałe
rezultaty. Trzeba również odnotować.

iż Ojcowie Cystersi stworzyli nam
znakomite warunki do pracy, znosząc
z iście anielskim spokojem obecność
sporej grupy ludzi, którzy naruszali
w znacznym stopniu zwykły rytm
klasztornego życia.

Wyniki akcji inwentaryzacyjnej
pozwalają stwierdzić, że zbiory
opactwa w Szczyrzycu są jedną
z najbogatszych i najciekawszych
kościelnych kolekcji artystycznych
w Małopolsce. Zbiory te są jednak
prawie zupełnie nieznane szerszej
publiczności, a stan badań nad nimi
prezentuje się bardzo mizernie. Przed
r. 2000 uwagę historyków sztuki
zajmował głównie szczyrzycki
wizerunek Chrystusa Frasobliwego
uważany za dzieło Stanisława
Samostrzelnika oraz — w znacznie
mniejszym stopniu - kilka obrazów
późnogotyckich przechowywanych
w opactwie. Dla uczczenia Roku
Jubileuszowego 2000 Muzeum
Okręgowe w Nowym Sączu
zorganizowało wprawdzie wystawę
wybranych zabytków ze Szczyrzyca,
ale autorzy not w jej katalogu
poprzestawali najczęściej na opisie
dzieł, nie podejmując prób ich
głębszej analizy.

Trudno dziwić się takiej
ostrożności, jeśli weźmie się pod
uwagę, że oryginalna warstwa
malarska większości cysterskich
obrazów niemal znika pod
zabrudzeniami, ściemniałymi
werniksami i licznymi
przemalówkami, pokrywającymi
często znaczną część powierzchni
tablic i płócien. Pod owymi
zniekształceniami można jednak
dostrzec dzieła o niewątpliwej
wysokiej klasie artystycznej,
zasługujące z jednej strony na
staranną konserwację, z drugiej zaś
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1. Ubiczowany Chrystus z aniołami, szkoła wenecka, ok. 1600, opactwo 00. Cystersów
w Szczyrzycu (fot. Katarzyna Kosterkiewicz)



2. Chrystus w Ogrodzie Oliwnym, ok. 1600, opactwo 00. Cystersów w Szczyrzycu
(fot. Katarzyna Kosterkiewicz)



3. Święta Rodzina w typie „Dwie Trójce", 2 tercja XVIII w., opactwo 00. Cystersów w Szczy-
rzycu (fot. Anna Stanek)



4. Chrystus Zmartwychwstały, snycerz krakowski (?), ok. 1770-1780, opactwo 00. Cystersów
w Szczyrzycu (fot. Anna Stanek)



na wnikliwe zainteresowanie
historyków sztuki.

Przede wszystkim warto zwrócić
uwagę na obraz ukazujący
ubiczowanego Chrystusa w koronie
cierniowej podtrzymywanego przez
dwóch aniołów (ii. 1). Mroczna tonacja
tego obrazu, jego manierystyczna
kolorystyka, ożywiona kontrastowymi
zestawieniami zieleni i różów oraz
charakterystyczna swobodna technika
malarska alla prima pozwalają uznać
go za dzieło szkoły weneckiej i datować
na schyłek w. XVI lub początek
następnego stulecia. Klasa tego płótna,
widoczna także w bardzo poprawnym
rysunku i starannie przemyślanej,
monumentalnej kompozycji, pozwala -
jak sądzę - sytuować go blisko dorobku
artystów tej miary, co Jacopo Bassano
i Jacopo Palma del Giovane.

Niemniej interesujący jest obraz
Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym,
pocieszanego przez anioła (il. 2), ujęty
w efektownym, krótkim kadrze,
wzmagającym dramatyczną wymowę
sceny. Bardzo wykwintna jest
kolorystyka tego dzieła, operująca
z jednej strony rozległymi plamami
żywych kolorów, z drugiej zaś
refleksami barwnymi, akcentowanymi
z manieryczną przesadą. Wydaje się, iż
obraz ten powstał na początku w.
XVII, a jego autor prezentował formy
malarstwa późnomanierystycznego,
charakterystyczne dla Flandrii
i Nadrenii lub dla Królestwa Czeskiego
wraz z należącym do niego Śląskiem.

W krótkim sprawozdaniu nie
sposób wskazać wszystkich
interesujących obrazów barokowych
znajdujących się w szczyrzyckim
opactwie. Nie można jednak nie
wspomnieć o przedstawieniu powrotu
syna marnotrawnego, utrzymanym
w niemal monochromatycznej brązowej

tonacji i malowanym bardzo
swobodnymi pociągnięciami pędzla,
dezintegrującymi wręcz formy
postaci. Sądzę, iż obraz ten można
datować na koniec XVII wieku
i sytuować w kręgu wybitnego
śląskiego malarza Michaela
Willmanna lub jego siostrzeńca
Johanna Christopha Liski.

W opactwie w Szczyrzycu
znajdują się również dzieła
wybitnych artystów polskich XX
wieku, między innymi Wojciecha
Weissa i Kacpra Pochwalskiego.
Bardzo ciekawym dokumentem
niedawnej historii Polski może być
obraz drugiego z owych malarzy,
konfrontujący swojski, przydrożny
krzyż z widokiem świeżo wzniesionej
Nowej Huty.

Szczyrzycki zbiór rzeźb nie
dorównuje klasą artystyczną kolekcji
malarstwa. Badacze rzeźby
nowożytnej powinni jednak zwrócić
uwagę na ekspresyjne, gotycyzujące
figury Matki Boskiej i św. Jana
z pierwszej połowy XVII wieku,
ustawione zapewne niegdyś na belce
tęczowej szczyrzyckiego kościoła.
Wśród dzieł plastyki późnobarokowej
wyróżnia się zaś niewielka grupa Sw.
Rodziny (il. 3), wykazująca związki
z późnobarokową klasycyzującą
snycerką krajów habsburskich
(Moraw?) i znacznie bardziej
dynamiczna, niemal roztańczona,
rokokowa figura Chrystusa
Zmartwychwstałego (il. 4).

Inwentaryzacja szczyrzyckich
zbiorów malarskich nie została
jeszcze zakończona, nie objęto nią
bowiem obrazów znajdujących się
w celach zakonnych. Zadanie to
zostanie podjęte podczas praktyki
wakacyjnej w roku 2002. Podczas tej
akcji inwentaryzacyjnej zostaną
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także wykonane karty najcenniejszych
zabytków rzemiosła artystycznego
znajdujących się w opactwie. Sądzę, że
warto także wykonać dokumentację
dużego zespołu empirowych mebli
zgromadzonych w Szczyrzycu,
jakkolwiek nie czuję się kompetentny,
żeby kierować takim przedsięwzięciem.
Tym bardziej chcę więc podkreślić, że
tamtejsze zbiory cysterskie są zbyt
cenne i różnorodne, aby badania nad
nimi ograniczyły się wyłącznie do
wstępnej inwentaryzacji prowadzonej
podczas praktyk studenckich. Warto
byłoby zatem rozpocząć intensywne
studia nad tą kolekcją, a także
pomyśleć o kompleksowym programie
jej konserwacji, który zasługuje bez
wątpienia na wsparcie ze strony
stosownych służb państwowych.

Oprócz badań nad poszczególnymi
dziełami zgromadzonymi w Szczyrzycu
warto byłoby prześledzić także
okoliczności powstania tego zbioru.
Obfite archiwum opactwa daje
nadzieję, iż uda się wyjaśnić, w jaki
sposób cenne, często zachodnio-
europejskie obrazy i rzeźby docierały
do prowincjonalnego klasztoru.
Wnioski z takich dociekań mogą zaś
ułatwić analizę owych dzieł, a może
nawet — atrybucję niektórych z nich.
Wyniki takich badań byłyby też
zapewne istotnym przyczynkiem do
studiów nad dziejami artystycznych
zbiorów kościelnych w Polsce.

Piotr Krasny

WYKŁADY, SYMPOZJA I SESJE
NAUKOWE

• W dniu 27.03. odbył się wykład
dra hab. Jana Royta (Univerzita

Karkwa, Praha) pt. Mistrz Teodoryk
i przestrzenie sakralne zamku
Karlśtejn.

• 28.03 dr hab. Jan Royt
(Univerzita Karlova, Praha) wygłosił
kolejny wykład pt. Obraz i kult
w Czechach w XVII-XVIII wieku,

• 29.03. odbył się wykład
dr Jolanty Załuskiej (Centrę National
de la Recherche Scientifiąue, Paris)
pt. Egzegeza monastyczna związana
z „Prologiem" Ewangelii św. Jana.

- 30.03. dr Jolanta Załuska
(Centrę National de la Recherche
Scientifiąue, Paris) wygłosiła wykład
pt. Egzegeza dla ludzi świeckich
związana z Biblią.

• 19.04. prof. Bernfried Lichtnau
(Uniwersytet w Greifswaldzie)
przedstawił wykład pt. Die Malerei
der neuen Sachlichkeit in
Deutschland.

• 26.05. podczas uroczystego
posiedzenia Komisji
Bizantynologicznej Komitetu Nauk
o Kulturze Antycznej PAN
(współorganizowanego przez IHS)
p. prof. Annie Różyckiej Bryzek
wręczono zbiór studiów pt. Ars
Graeca - Ars Latina, dedykowany Jej
przez uczniów, kolegów i przyjaciół.
Posiedzenie było połączone z sesją
naukową, w czasie której wygłoszono
następujące referaty:
— Waldemar Ceran, Główne

osiągnięcia polskich badań nad
historią sztuki bizantyńskiej (do
roku 1998).

— Lech Kalinowski, Badania nad
zachodnią sztuką średniowieczną:
źródła i opracowania.

— Małgorzata Smorąg Różycka,
Problematyka badań nad sztuką
bizantyńską: główne kierunki
i perspektywy badawcze.
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— Monika Branicka, Sławomir
Skrzyniarz, Ikona św. Jana
Chrzciciela Anioła pustyni
z początku XVII wieku w Muzeum
Sprzętu Gospodarstwa Domowego
w Ziębicach.

• Dnia 13.11. prof. Michaela
Marek (Uniwersytet w Lipsku)
wygłosiła wykład pt. Historia
narodowa czy uniwersalna?
Historyzmy w architekturze
państwowej Pierwszej Republiki
Czechosłowackiej.

PRACE DOKTORSKIE
I MAGISTERSKIE

• Prace doktorskie obronione
(Promotor prof. Jerzy Gadomski)

Ewa Herniczek, Malowidła ścienne
z wieku XIV na emporze kościoła
cysterek w Chełmie. Kształtowanie się
narracyjnych cykli ilustracji „Pieśni
nad pieśniami" w ikonografii
średniowiecznej. — Dariusz Tabor,
Iluminacje śląskich rękopisów
cysterskich XIII w.

' Prace magisterskie obronione
(Promotor dr hab. Wojciech Bałus)

Urszula Bęczkowska, Pałac Sztuki -
siedziba Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie. - Marcin
Ciężadlik, Zycie i twórczość Józefa
Unierzyskiego. - Mirosław Cukier,
Architektura zespołu klasztornego
Zgromadzenia Sióstr Albertynek na
Prądniku Czerwonym w Krakowie. —
Joanna Gróele-Kozioł, Architektura
sakralna Teofila Zebrawskiego. —
Dorota Jędruch, Założenia i realizacja
projektu Grand Louvre w świetle
tradycji francuskiej polityki
kulturalnej. - Ewa Mikołajska,
Neośredniowieczne ołtarze w Krakowie.

- Ewelina Pawlus, Żywioły ziemi,
powietrza, ognia i wody w twórczości
Władysława Hasiora. — Agnieszka
Rudnik, Saturnin Świerzyński
(1820-1885) - malarz „pomników
starożytnych" oraz widoków Krakowa
i okolic. — Anna Tabaczkiewicz,
„Jesienna melancholia" Kazimierza
Sichulskiego jako przykład
nostalgicznego dekadentyzmu. —
Kazimiera Żołna, W służbie „Bogu
i Ojczyźnie". Kościół Zgromadzenia
Księży Michalitów w Miejscu
Piastowym.

(Promotor prof. Marcin Fabiański)
Beata Obrzut, Architektura domu
przy ulicy Kanoniczej 21 w okresie
nowożytnym.

(Promotor prof. Jerzy Gadomski)
Marta Graczyńska, Typologia krypt
wczesnopiastowskich od roku około
1000 do połowy wieku XII. — Jolanta
Gumula, Płyty nagrobne nieznanego
księcia w zbroi i prowincjała Marcina
w kościele Franciszkanów w Krakowie.
- Dorota Miklasińska, Późnogotycka
kaplica Ogrojcowa przy kościele Św.
Barbary w Krakowie. — Małgorzata
Molik-Chyla, Lwowska Madonna
zwana Jackową. - Agnieszka Szuba,
Początki kościoła pod wezwaniem
świętego Bartłomieja
w Szobiszowicach. — Małgorzata
Wilkońska, Madonna z Dzieciątkiem
z kości słoniowej z kościoła 00.
Reformatów w Krakowie. — Krystyna
Witek, Gotycki obraz Matki Boskiej
Bolesnej w kościele Franciszkanów
w Krakowie.

(Promotor dr. hab. Tomasz
Gryglewicz)
Anna Bujnowska, „Wszystkie pociski
są jednym pociskiem". Analiza
i interpretacja fotograficznej
kompozycji Zofii Kulik. — Elżbieta
Kornaga, Wojtkiewicz a Maeterlinck -
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malarsko-literackie spotkania. —
Agnieszka Pletty, „Nowoczesne"
wnętrza. Realizacje w Krakowie
w latach 1957-1960. - Magdalena
Stradowska, Biżuteria artystyczna
w Polsce od 1945 roku do
współczesności. - Joanna Stryjewska,
Krakowska szkoła drzeworytu
1945-1980. Twórczość Mariana
Maliny, Jerzego Panka i Stanisława
Wojtowicza.

(Promotor prof. Adam Małkiewicz)
Anna Stanek, Rzeźbiarz Wojciech
Rojowski. Szkic monograficzny.

(Promotor prof. Jacek Purchla)
Marta Karpińska, Architekt Wacław
Nowakowski 1888-1955. - Katarzyna
Klimala, „Szkoła berlińska".
Architektura Berlina w IIpołowie XIX
wieku i jej wpływ na krakowski obraz
architektury. — Barbara Kozłowska,
Rozwój i forma krakowskiej kamienicy
czynszowej na tle epoki (1870-1939). -
Patrycja Sajdak, Rozwój urbanistyczny
i architektoniczny Katowic do roku
1922. - Izabella Tysson, Rzeźba
pomnikowa Lwowa schyłku XIX
i początku XX wieku (1894-1914).

(Promotor prof. Anna Różycka
Bryzek)
Katarzyna Gil, Kult św. Onufrego

i przemiany jego ikonografii w sztuce
Kościoła Wschodniego. — Anna
Radziwiłł, Ikona Matki Boskiej
Eleusy w klasztorze SS. Bernardynek
w Krakowie.
' Otwarte przewody doktorskie:

(Promotor prof. Marcin Fabiański)
Józef Skarbski, Paweł Antoni
Fontana - architekt XVIII w. w Polsce.

(Promotor dr. hab. Tomasz
Gryglewicz)
Łukasz Guzek, Sztuka instalacji.
Zagadnienie związku przestrzeni
i obecności w sztuce współczesnej.

(Promotor prof. Adam Małkiewicz)
Agnieszka Sowińska, Od symbolu
konkwisty do symbolu niepodległości.
Proces kształtowania się ikonografii
maryjnej w meksykańskim
malarstwie kolonialnym.

(Promotor prof. Jan Ostrowski)
Anna PrzebindowskaJ-jedworuch,
Historia i obyczaje krakowskiego
cechu „Panów Mistrzów Rzemiosła
Stolarskiego"XVI-XVIII w. Teoria
i praktyka. — Danuta Natalia
Zasławska, Chinoiseries w Wilanowie
od XVII do drugiej połowy XIX wieku
jako modelowy przykład recepcji
mody chińskiej w Polsce.

ZMIANY KADROWE

Doc. dr hab. Adam Małkiewicz
otrzymał tytuł profesora.

Dr Andrzej Szczerski został
asystentem w Zakładzie Historii
Sztuki Nowoczesnej.

Prof. Jacek Purchla i dr Zbigniew
Beiersdorf przenieśli się na nowo
utworzony Wydział Studiów
Międzynarodowych i Politycznych UJ.

(opr. Katarzyna BRZEZINA)
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