
KRONIKA INSTYTUTU ZA ROK 2003

KALENDARIUM

• Dnia 13. 01. Prof. Mieke Bal (Uniwer-
sytet Amsterdamski, Amsterdamska Szko-
ła Analizy Kulturalnej, Teorii i Interpreta-
cji) wygłosiła referat pt. The public does not
exist.

• W dniu 27. 05. w Instytucie Historii
Sztuki odbyła się promocja serii wydawni-
czej "Ars vetus et nova" z okazji ukazania
się 10 tomu: Andrzej Szczerski, Wzorce toż-
samości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Eu-
ropie Środkowej około roku 1900, połączo-
na z dyskusją nt. „Tożsamość Europy Środ-
kowej", w której udział wzięli prof. Andrzej
Chwalba, prof. Tomasz Gryglewicz i prof.
Czesław Robotycki. Poczęstunek przygoto-
wała restauracja „U Zyiada".

• W dniach 13-15. 10. odbyło się Ogólno-
polskie Spotkanie Doktorantów (zob. niżej).

• Dnia 4. 12. James Lord wygłosił wy-
kład pt. Mytical Giacometti.

I SPOTKANIE DOKTORANTÓW
HISTORII SZTUKI KRAKÓW,
13-15 X 2003

W dniach 13-15 października 2003 roku
w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu
Jagiellońskiego odbyło się Spotkanie Dokto-
rantów Historii Sztuki. Celem tej - w zamy-
śle organizatorów - cyklicznej imprezy była
przede wszystkim konsolidacja środowiska,
zwłaszcza młodych, historyków sztuki z ca-
łej Polski (szerzej napisaliśmy na ten temat
w „liście intencyjnym" rozesłanym wraz za-

proszeniami do udziału z spotkaniu, w końcu
stycznia 2003 roku). Pomysł spotkania jest
nienowy - podobne zjazdy odbywają się na
wielu uniwersytetach europejskich i amery-
kańskich od wielu już lat. W Polsce jednak
jak dotąd nie było tradycji tego typu spotkań
młodych historyków sztuki.

Do udziału w spotkaniu zostali zapro-
szeni doktoranci z polskich ośrodków uni-
wersyteckich, w których uprawia się naszą
dyscyplinę: Katowice, Lublin (KUL), Łódź,
Poznań, Toruń, Warszawa (UW i UKSW),
Wrocław; zaproszeni zostali również stu-
denci krakowskiego Instytutu Historii Sztu-
ki - organizatora wydarzenia. Stowarzysze-
nie Historyków Sztuki - Oddział Krakowski
- w osobie ówczesnej Pani Prezes, Barba-
ry Kleszczyńskiej, wsparło swym autoryte-
tem kiełkujące podówczas przedsięwzięcie,
a dzięki ujęciu go w swym „Komunikacie"
- pomogło trafić informacjom o planowanej
imprezie do szerszych kręgów.

Uczestników poprosiliśmy o przedsta-
wienie na sesji krótkiego referatu informu-
jącego o problematyce, którą się zajmują
w ramach przygotowywania rozpraw dok-
torskich. Wczesną wiosną ubiegłego roku
otrzymaliśmy około trzydziestu zgłoszeń,
z czego ostatecznie w sesji wzięło udział ok.
25 osób (tyle wygłoszono referatów; z za-
proszonych trzydziestu osób trzy z powo-
dów zdrowotnych w ostatniej chwili musiały
zrezygnować z udziału w sesji, a dwie oso-
by uczestniczyły w spotkaniu bez referatów;
sześcioro uczestników to doktoranci z Kra-
kowa).
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Uczestnicy Spotkanie Doktorantów Historii Sztuki na krużgankach Instytutu Historii Sztuki
UJ, fot. Joanna Wolańska

Spotkanie trwało trzy dni. W jego pro-
gramie znalazły się dwa dni obrad (13-14 X)
oraz wycieczka - objazd po Małopolsce (15
X). Każdy z uczestników dysponował ok. 30
min. na wygłoszenie referatu (program se-
sji drukujemy poniżej); potem następowała
krótka dyskusja, a po większym bloku refe-
ratów dodatkowo przewidziano jeszcze oko-
ło pół godziny na wymianę poglądów. Plano-
wane jest wydanie w niewielkim nakładzie
materiałów ze spotkania.

W poniedziałek, 13 X 2003 roku, w samo
południe, gości powitał dyrektor Instytutu
Historii Sztuki UJ, dr hab. Wojciech Bałus,
prof. UJ. Obrady zaszczyciła swoją obecno-
ścią Pani Prodziekan Wydziału Historycz-
nego, dr hab. Zofia Fabiańska oraz grono
Profesorów naszego Instytutu, którym je-
steśmy wdzięczni za życzliwe zaintereso-
wanie naszym przedsięwzięciem. Ich obec-
ność, zwłaszcza podczas wywiązującej się
po referatach dyskusji była tym cenniejsza,

gdyż z powodu szczupłych środków finan-
sowych, jakimi dysponowaliśmy, nie mogli-
śmy sobie pozwolić na zaproszenie do Kra-
kowa - w charakterze dyskutantów, specja-
listów w konkretnej, poruszanej przez dany
referat problematyce - profesorów z innych
polskich uczelni.

Poniedziałkowe obrady zakończyliśmy
wspólną kolacją. Kolejny dzień był od samego
rana aż po wieczór wypełniony referatami.
Nie zabrakło też spotkania towarzyskiego.

Prawdziwa integracja uczestników na-
stąpiła jednak w trzecim dniu spotkania,
podczas wycieczki autokarowej na trasie:
Kraków - Wiśnicz Nowy - Wiśnicz Stary
- Czchów - Nowy Sącz - Stary Sącz - Przy-
donica - Kraków. Mimo słotnej, prawdziwie
jesiennej pogody, wycieczkę należy zaliczyć
do udanych. Jej największą atrakcję stanowi-
ła bezsprzecznie wizyta w Muzeum Okręgo-
wym w Nowym Sączu i możliwość obejrze-
nia nowo odkrytego późnogotyckiego relie-
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fu z kościoła w Ptaszkowej, przedstawiają-
cego Modlitwą w Ogrojcu, przypisywane-
go Witowi Stwoszowi. Z dziełem zapozna-
ła nas uprzejmie p. Magdalena Stawowiak,
współautorka odkrycia, której w tym miej-
scu składamy podziękowanie za poświęcony
nam czas.

Spotkanie Doktorantów odbyło się dzię-
ki dobrej woli i zaangażowaniu wielu osób.
Za pomoc w postaci niestrudzonego prowa-
dzenia obrad, a potem dyskusji dziękujemy
pp. dr dr Piotrowi Krasnemu, Markowi Wal-
czakowi i Andrzejowi Betlejowi; kol. Rafa-
łowi Quirini-Popławskiemu - za zorganizo-
wanie i poprowadzenie wycieczki, a za zaan-
gażowanie w organizację spotkania (przede
wszystkim za obsługę rzutników!) - kol.
Marcinowi Biernatowi.

Trudno oceniać tego typu wydarzenie z
pozycji organizatora, ale wydaje nam się, że
spotkanie należy uznać za udane, a jego cy-
kliczny charakter - za ze wszech miar pożą-
dany. Sesja za główny cel nie stawiała sobie
treści merytorycznych, naukowych, lecz ra-
czej skupiła się na „czynniku ludzkim". I w
rym zakresie zamierzony cel na pewno zo-
stał osiągnięty, o czym najlepiej wiedzą sami
uczestnicy imprezy. Niestety, nadal w sta-
dium projektów pozostało powołanie strony
internetowej, informującej o poczynaniach
młodych polskich historyków sztuki.

Kolejne Spotkanie Doktorantów ma się
odbyć w roku 2005 w Poznaniu.

PROGRAM I SPOTKANIA
DOKTORANTÓW HISTORII SZTUKI

PONIEDZIAŁEK, 13 października

Małgorzata DUSZEJKO (UWr Wrocław)
Problem aktualnych badań dotyczących sztu-
ki lateńskiej oraz jej wpływ na wczesnochrze-
ścijańską sztukę Wysp Brytyjskich

Tomasz MIKOŁAJCZAK (UMK Toruń)
Artystyczne upamiętnianie zmarłych bisku-
pów w Europie i Polsce wieków średnich

Aleksandra LIPIŃSKA (UWr Wrocław)
„Ein tafel von Alabaster zu Antorff bestel-
len ". Przyczyny importu, adaptacja i oddzia-
ływanie południowoniderlandzkiej plastyki
alabastrowej w Europie Środkowowschodniej

Wojciech WALANUS (UJ Kraków)
Perspektywy badań nad rzeźbą małopolską
u schyłku gotyku

Tomasz RATAJCZAK (UAM Poznań)
Mistrz Benedykt, królewski architekt Zyg-
munta I Starego

Katarzyna KLUZOWICZ (UWr Wrocław)
Przedstawienia Marii w sztuce śląskiej cza-
sów reformacji i odnowy trydenckiej Kościoła

Aleksandra BEK (UWr Wrocław)
Ewaluacja i zależności stylowe rzeźbiarzy
legnickich w drugiej połowie XVI i pierwszej
XVII w.

Piotr KORDUBA (UAM Poznań)
Dostępność jako czynnik organizacji gdań-
skiego domu patrycjuszowskiego

Adriana M. P. PODMOSTKO (UAM Poznań)
Snycerska dekoracja retabulów w Wielkopol-
sce w XVII w.

Karolina STANILEWICZ (UŁ Łódź)
Zespół szat liturgicznych ze skarbca katedry
łowickiej. Rodzaje, funkcje i znaczenie szat
liturgicznych

WTOREK, 14 października
Arkadiusz WAGNER (UAMPoznań)
Barokowa plastyka Warmii

Magdalena LATAWIEC (UKSW Warszawa)
Estetyka polskich przedstawień śmierci doby
baroku
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Anna PTAK (UWr Wrocław)
Początki kariery artystycznej „Nobilis Ca-
roli Danąuart Pictoris Regij Natione Su-
eci, Acolla Nyssensis " (szlachetnego Karola
Dankwarta malarza królewskiego narodo-
wości Szweda, mieszkańca Nysy) na Śląsku.

Rafał NESTORÓW (UJ Kraków)
Nieznany XVIII-wieczny architekt J. de Lo-
gau, działający w okolicach Brzeżan

Mirosława SOBCZYŃSKA-SZCZEPAŃ-
SKA (UWr Wrocław)
Potrynitarski zespól kościelno-klasztorny
w Brahilowie: niektóre problemy badawcze

Anna DETTLOFF (UJ Kraków)
Rzeźba krakowska drugiej polowy XVIII w.
- między rokokiem a klasycyzmem

Dobromila RŻYSKA (UMK Toruń)
Zbiór obrazów rodziny Sierakowskich w Wa-
plewie

Klementyna OCHNTAK (UJ Kraków)
Zagadnienia artystyczne architektury saliny
wielickiej w okresie galicyjskim (1772-1918)

Barbara CICIORA (UJ Kraków)
Matejko a średniowiecze. Zarys problema-
tyki

Katarzyna CHRUDZIMSKA-UHERA
(UKSW Warszawa)
Twórczość Jana Szczepkowskiego w latach
1914-1945. Między stylem swojskim, Pan:-
żem i Italią

Marta SMOLIŃSKA-BYCZUK (UAM Po-
znań)
„ Miody Mehoffer" - czyli o pisaniu mono-
grafii historyczno-artystycznej na początku
XXI wieku

Małgorzata STOLARSKA (UWr Wrocław)
Środowisko artystów żydowskich we Wrocła-
wiu na przełomie XIX i XX wieku

Oleh RUDENKO (KUL Lublin)
Czy wolno Chrystusowi być Hucułem? Albo
0 początku ruskiego malarstwa religijno-na-
rodowego w Galicji Wschodniej

Krystyna ŁUCZAK-SURÓWKA
(UJ Kraków)
Polskie wzornictwo mebli w latach 50. i 60.
XX w. Poszukiwania nowoczesności

Kazimierz S. OŻÓG (KUL Lublin)
Pomniki papieża Jana Pawła U w Polsce
1 na świecie

Agnieszka REJNIAK-MAJEWSKA (UL
Łódź)
Przemiany statusu abstrakcji w późnym mo-
dernizmie i postmodernizmie

Julia SOWIŃSKA (UL Łódź)
Problemy analizy i oceny współczesnej ar-
chitektury sakralnej w Polsce

Bartłomiej GUTOWSKI (UKSW Warszawa)
Miasto jako przestrzeń komunikacji społecz-
nej

ŚRODA, 15 października

Wycieczka
Joanna WOLAŃSKA

Z DZIAŁALNOŚCI PRACOWNI
HISTORII ARCHITEKTURY
WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ
W ROKU 2003

W roku 2003 Pracownia kontynuowa-
ła projekty badawcze podjęte w ubiegłych
latach oraz rozpoczęła realizowanie nowych
tematów we współpracy z instytucjami poza-
uniwersyteckimi. Z uwagi na brak środków
finansowych zostały wstrzymane w znacz-
nym zakresie prace wykopaliskowe przy ko-
ściele św. Jana Chrzciciela w Gieczu, prowa-
dzone od 1998 roku przez mgr T. Kryszto-
fiak z Muzeum Pierwszych Piastów na Led-
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nicy - Oddział w Gieczu. Stało się to powo-
dem ograniczenia badań Pracowni do wyko-
nywania kwerend i prac studyjnych. Wzno-
wienie konsultacji w terenie będzie możliwe
dopiero po przystąpieniu przez Muzeum do
ponownych eksploracji związanych z archi-
tekturą.

Równocześnie Pracownia podjęła współ-
pracę z Instytutem Archeologii i Etnologii
PAN z Warszawy, z prof. dr. hab. Andrzejem
Buko. Współpraca ta polegać będzie na wy-
konaniu szczegółowej inwentaryzacji i opi-
su pozostałości (dwunastowiecznej?) wieży
w Stołpiu kolo Chełma, a następnie anali-
zie i naukowym opracowaniu tego zabytku.
W sierpniu 2003 dr Teresa Rodzińska Chorą-
ży i mgr Aneta Bukowska wykonały wstęp-
ne sondaże, kwerendę archiwalną i biblio-
teczną oraz sporządziły szczegółowy plan
dalszych badań, które odbędą się latem roku
2004. Ponieważ badania te będą wymagały
szczególnych środków technicznych, takich
jak lekkie, ale wysokie rusztowania monto-
wane w trudnych warunkach (wnętrze cia-
snej wieży o wysokości ponad 20 m) podjęto
również współpracę z Urzędem Konserwa-
torskim w Chełmie oraz władzami lokalny-
mi. Opracowywanie wieży w Stołpiu prze-
widziane jest w dwóch etapach: prace tere-
nowe - w sierpniu 2004, analiza i publikacja
-rok 2005.

W listopadzie 2003 odbyła się robocza
konferencja naukowa w opactwie OO. Cy-
stersów w Jędrzejowie. Głównym organiza-
torem tego spotkania byli ojcowie Cyster-
si oraz prowadząca od lat badania na tere-
nie klasztoru dr Beata Kwiatkowska-Kopka,
kierownik Działu Lapidarium Zamku Kró-
lewskiego na Wawelu. Pracownia HAW IHS
została zaproszona do współpracy, gdyż od
roku 2004 badania archeologiczne obejmą
wnętrze bazyliki klasztornej w rejonie za-
chodnim, a więc w rejonie nawy przedcy-
sterskiego kościoła św. Wojciecha z XII w.
Dzięki uprzejmości dr B. Kwiatkowskiej-
Kopki będzie zapewniony bezpośredni do-
stęp do reliktów w trakcie badań. Perspekty-
wicznym celem tej współpracy jest utworze-

nie interdyscyplinarnego zespołu do badań
nad architekturą cysterską w Małopolsce,
z udziałem pracowników IHS zajmujących
się zarówno sztuką średniowieczną, jak i no-
wożytną.

Teresa RODZIŃSKA CHORĄŻY

PRACE DOKTORSKIE I MAGISTERSKIE

• Prace doktorskie obronione
(Promotor prof. Anna Różycka Bry-

zek) Agnieszka Gronek, Ikony Męki Pań-
skiej. O przemianach w malarstwie ukraiń-
skim w wiekach XVI-XIX. - Piotr Grotowski,
Święci wojownicy w sztuce średniobizantyń-
skiej - tradycja i nowatorstwo w ikonografii
ich uzbrojenia i ubioru.

• Prace magisterskie obronione
(Promotor dr hab. Wojciech Bałus, prof.

UJ) Adam Czerwień, Kościółp.w. Chrystu-
sa Króla w Gliwicach. Dzieje budowy i ar-
chitektura. - Katarzyna Coufał-Lenczow-
ska, Temat kolejowy w twórczości Wojciecha
Weissa. - Joanna Gawrylczyk, Architektu-
ra Domu Ubogich fundacji Anny i Ludwi-
ka Hel cl ów w Krakowie (1886-1890). - Ka-
tarzyna Jurkiewicz, Obrazy Władysława
Rossowskiego z kościoła OO. Franciszka-
nów w Krakowie. - Agata Kotula, Malar-
ska dekoracja prezbiterium kościoła OO.
Dominikanów w Krakowie. - Karolina Ma-
galova, Malarze polscy na lamach czaso-
pism ,, Svetozar " i,, Zlata Praha " w latach
1864-1886. - Sylwia Michta, Postać kobie-
ty w oczach Stanisława Wyspiańskiego - ob-
raz „ Macierzyństwo " z r. 1905. - Krzysz-
tof Myśliński, Pałac Wielopolskich w Chro-
brzu - siedziba Ordynacji Myszkowskich.
- Kaja Pawełek, Muzeum Żydowskie w Ber-
linie - architektoniczna przestrzeń pamię-
ci. - Andrzej Rosłaniec, Taniec i taneczność
w sztuce polskiej przełomu XIX i XX wieku.
- Katarzyna Ruchel, Oczy zamknięte jako
znak postawy idealistycznej. Studium moty-
wu w sztuce francuskiej końca XIX wieku.
- Magdalena Samek, Gmach Główny Aka-
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demii Sztuk Pięknych w Krakowie. - Magda-
lena Sosenko, Polskie pocztówki artystyczne
początków XX wieku na przykładzie pocztó-
wek wydawnictwa Polska Sztuka Stosowa-
na. - Hanna Szczerbak, Pałac Wodzickich
w Krakowie-Prokocimiu. Nieznane założenie
z rotundą w narożu. - Monika Swiętek, Wiel-
ka Synagoga w Oświęcimiu. Próba rekon-
strukcji historycznej i archeologicznej.

(Promotor prof. Jerzy Gadomski) Janusz
Bielecki, Kościół parafialny Sw. Zygmunta
w Siennie. - Monika Kamińska, Kolegiata
Sw. Marcina w Opatowie. - Joanna Piotrow-
ska, Speculum humanae sahationis. Nieza-
chowane malowidła z wieku XIV w chórze
katedry w Królewcu. - Monika Porada, Ge-
neza portali katediy Sw. Elżbiety w Koszy-
cach. - Joanna Sałakowska, Gotyckie malo-
widła ścienne z przedstawieniami świętych
Piotra, Pawła i Jana Ewangelisty w kruż-
gankach klasztoru Augustianów w Krakowie.

(Promotor dr hab. Tomasz Gryglewicz,
prof. UJ) Edyta Małecka, Figuracja i abs-
trakcja w malarstwie Piotra Potworowskie-
go. - Marta Niśkiewicz, Pomniki codzienno-
ści... Architektura ,,Czei-wonego Wiednia"
w latach 1919-1939. - Sylwia Rogalińska,
Marian Sigmund- ostatni z „Ładu ". Między
ideą a formą w sztuce wnętrza. - Jarosław
Sulak, Echa Formy Otwartej Oskara Han-
sena w wybranych projektach i realizacjach
pomnikowych w ostatnim półwieczu. - Mał-
gorzata Tomczak, Konceptualizm jako posta-
wa artystyczna. Sztuka polska ok. 1970 roku.
- Agata Włodarczyk, Enklawa modernizmu.
Polska abstrakcja geometryczna na prze-
łomie wieków. - Izabela Wyppich, Telewi-
zja w sztuce polskiej. Lata siedemdziesiąte,
osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte. Wybrane
zagadnienia i problemy. - Agnieszka Zieliń-
ska, Polski plakat filmowy w latach 1952-
1962. - Adriana Zimnowoda, Taniec jako
znak plastyczny w sztukach akcji XX wieku
(zjawiska interdyscyplinarne z elementami
tańca na terenie Polski).

(Promotor prof. Adam Małkiewicz) Mo-
nika Andruszkiewicz, Protokonserwatorskie
idee Sebastiana Sierakowskiego. - Dominika

Król, Władysław Łuszczkiewicz jako pierwszy
dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.
- Magdalena Starowicz, Sebastiano Sala z Lu-
gano (po 1587-1653). Próba monografii.

(Promotor prof. Jacek Purchla) Edy-
ta Ross, Urbanistyka i architektura Nowego
Sącza w latach 1894-1939. - Weronika Ros-
tworowska, Architektura zespołu budowli
Wyższego Seminarium Duchownego Księży
Zmartwychwstańców w Krakowie. - Barba-
ra Zbroja, Inwestycje budowlane żydowskiej
gminy wyznaniowej w Krakowie w latach
1868-1939.

(Promotor prof. Anna Różycka Bryzek)
Łucja Jasińska, Monosandaloi - święci wo-
jownicy w ,,jednym bucie " w sztuce bizan-
tyńskiej. - Paulina Jurkowska, Malowane
epitafiosy w zbiorach polskich. - Łucja Ma-
lec, Śmierć Sprawiedliwego i Grzesznika
w zachodnioruskich ikonach Sądu Ostatecz-
nego z XVI-XVII wieku. - Magdalena Piwo-
warczyk, Cerkiew p. w. Narodzenia Matki
Boskiej z Grąziowej w kontekście określenia
typ bojkowski. Monografia zabytku. - Joanna
Stempniewicz, Dekoracja rzeźbiarsko-archi-
tektoniczna cerkwi Sw. Pantalejmona w Ha-
liczu. Przykład spójności wpływów kultury
Wschodu i Zachodu.

(Promotor dr hab. Marek Zgórniak)
Aleksandra Czarnik. Życie i twórczość Stani-
sława Kamockiego (1894-1939). - Agniesz-
ka Iwanik, Lagermuseum. Muzeum obozowe
w KL Auschwitz. - Iwona Koźbiał. Wojciech
Korneli Stattler (1800-1875) - artysta, este-
tyk, pedagog. - Marta Kułak, Rzeźby plene-
rowe Bronisława Chromego. - Marta Ra-
czek, Obraz symbolizmu w pismach polskich
krytyków sztuki przełomu XIX i XX wieku.
- Magdalena Smaga, Twórczość Zygmunta
Radnickiego (1894-1969).

• Otwarte przewody doktorskie
(Promotor dr hab. Wojciech Bałus, prof.

UJ) Barbara Ciciora, Matejko a średniowiecze.
Zainteresowania - inspiracje - realizacje.

(Promotor prof. Marcin Fabiański) Bar-
bara Nowak, Życie i twórczość malarza
Aleksandra Ubelskiego (1648-1718).
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(Promotor prof. Jerzy Gadomski) Dobro-
sława Horzela, Snycerska twórczość warsz-
tatu tryptyku Świętej Trójcy na tle rzeźby
trzeciej ćwierci wieku XV w Małopolsce.
- Anna Olszewska, Między rytmem natury
a teologią. Czas jako element przedstawień
kosmologicznych w rękopisach z X-XII w.

(Promotor prof. Adam Małkiewicz) Wal-
demar Komorowski, Rezydencje barokowe-
go Krakowa. Od Potopu do końca czasów
saskich. - Anna Dettloff, Rzeźba krakowska
drugiej polowy XVIII wieku - twórcy, nurty
i tendencje.

(Promotor prof. Jan Ostrowski) Joan-
na Winiewicz-Wolska, Wiedeńska kolekcja
Lanckorońskich - jej dzieje i twórca.

(Promotor prof. Jacek Purchla) Klemen-
tyna Ochniak, Architektura i budownictwo
salin wielicko-bocheńskich w okresie gali-
cyjskim (1772-1918).

(Promotor prof. Anna Różycka Bryzek)
Anna Zachwieja-Baranowska, Święci leka-
rze (anargyrowie) w sztuce bizantyńskiej.
Kult i przemiany ikonografii świętych Kośmy
i Damiana od późnego antyku po wiek XV.

TYTUŁY I STANOWISKA

Dr Maria Hussakowska habilitowała się
na podstawie rozprawy Minimalizm w sztu-
kach wizualnych. Demitologizacja pojęcia
awangardy w amerykańskim środowisku ar-
tystycznym lat sześćdziesiątych.

Dr hab. Wojciech Bałus otrzymał stano-
wisko profesora nadzwyczajnego.

(oprać. Katarzyna BRZEZINA)
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