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Pani Karina Niedzielska jest absolwentką Liceum ogólncksztłrłc=cilgł.l li
i}i:*ii-r, i<tóre '*kończi..ła w' 1998 roku. W'latar:h t998-zao5 stucii:-lje l".' Aiłł'łi*:::ij

'Sztuj<_ Pięknr'ch im. "Iana Matejki r,n. Krakolyie ną Włdziale Konserr',acji i {{*l;:*:':i'+.;ji

3ziel Sztriki. kierunelł: K'onserrłrac':'a Malałstrva. obłr:lra pra*\I :_lragisl*:sjriej l::::

miejsce \\ 2-{}05 roku na tymze W3'dziale. Tematełl p}'aĆy bi'ł*, ''nn*łal";t+łi':='Łr'.:,l
ą'spó1czesny*Łi Zapraw iniekcyjnych - badania i ocena rrzyclatności'' - prc};^ct]i*iŁj]j;

b-r'ł profesor .]Ózef Nykiei.

'ę'v' iatach 2oo2-2oo 3 rozpoczyna roczne studia rrzupełniaj ące r' zakr*su t*i:liit*,ic'6ii i

i*r,"rini]i rzeźbiarslłich oraz konserrł'acji rzeźby kamiexriej i drewnia;rej rl Ake,:l+;::ii

Łiaiuk Pi*linyctr rt' Krakowie - Wi'dział ]Konserrr'acji i tr{estatłrac;i i}zi*i ;j.łilii.::.

i<iertrnek : Kołrserw'a cja Rzeźby

'"rr iatach 2GGl-2oo3 i<onĘvnuac-ja nauki rł, Sit'rdium Feu-1ag+gicEri1/*1 i.'l }.;';i!,.1;i=.';g

ił1ypiom 2rlG5 rok' tenrat pracy ,,W}'brane techniili malarski* *1::}';i:"i];'l.....:

ć.io'-''o''\

eJci październ:ka zEło8 roku do chrł.ili obecnej jesr za'lrudnioria i1a.cŁiilił;..ii:..,ili

asystenta W-vdziału Konserr,vacji i Restauracji Dzleł Sztuki, Katedra T€Chi1c;i:i:..l] -

Technik, Pracc]rtrria Technologii i Technik Mai=i:skich }lineralł1,ch cr'ł:z Pł:_lcl:r'l. nił
l{łłnser\,l łlcji fuiateriałów Fotograficznych'

3ani Kar'ina Niedzielska rł'iatach 2aro-2a14 br'i':, i<ocli'cr-n;rto|e;Ti r''vctz,ahi*, n t'i i'i.i}

Erasmus i Erasmus Plus.

Frzedstar,viona do recenzji praca doktorska pt' ,,Analiza pcrórvn*i'.'ł.:Lł;

Zapral'v;niekc.łnych do podklejania maloll'idel ścielnrl_vłh * prcrI*któi'' ]_.'1:llc.,.-'_1]

i ri*iiesza*ek ił4asnych'' jest poniekąi konĘ,nuacją praĆ}. łragistersLiej.

Fraca dolrtorsiąa zar'vierająca 6 rozdziałólv {186.rtron-i. a zr:kcń:.'rłr:a zaląi:zi"iiiił,:;::i.

jłibłi':gra.fią, u1kazem tabiic, fotografii, }t,jtazł'lł .'n'vki*sćrv, scileł:l*tć-:l i :.,'5ł.-::.:l.'l.;,,',

icałośó e3l st;:on). Druga łr,ęść prac}l doktor-slii* j to ai:eks e w1.kazem 7 :l;łiąr ri;':l'_;'.'. .

R"cziziai I to: ',Proces iniei<cji rł'konserłvacji rn-ior'"id€ł sr:ienn.i'.h'' ;i ł',nł*r'ł*nił:-r
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iłetcd podklejania odspojonych lnalorł'ideł i''' królklnr zał1"s!:: r;r="': j*}i;: 

'iesł
str--:sou.ana nomenklatura.

Rozdziai trI to: ,'Materiały do podklejania odspoj*nych malcwirle1 ścicr:,i'l''-:}:''' ,-] '.:

nim: - ZaryS historii i rł.spółczesne trendy światclve

- przegiąd materiałów stosowanych w Poisce G 1-+i}1 ć-o zol* ;*krr

- n-l iesz anki ini ekc1j ne stosow afte pT Zez kł il.l e rl'r'ał crÓt'.

Rozciział lII to: ',Tynki 
historyczne w obiektbch zab3,tk+i'".Ą'i]h''

- charakterysĘ.ka na podstawie literatury

- badania Ę'nkólv laboratoryjnie z Komarna, Kątórt, B_'vstrzyckich r Ciachanł;-

\\-!c

Raziiział IV to: ,'Badarrie r'vłasności Zapraw iniei';c1.jn-'''clł _ proclil}rićl,v jr::ii*l*:t-:'r,i:"

- lr=1óór zapraw do badań

- proporcje i sposób mieszania Zapra\V

: kierunlti i metody badań

- lĘI.iliki bada* laboratoryjnych

- podsumawanie badań i charakterystyka produi<tÓw hanctlcwr'ch=

Rozdział V to: ,,Badanie r,r4asności zaprarv inielił;1jnycŁ * r:rieszaneł; lniasi-:'''.;.'h '

- projektolvanie rvłasnych mieszanek Zapra\Ą' iniekcp ny'ch

- metodyka badań

- rłyniki -3adań le_boratory{nych

- r.1vniki badań r,l'terenie

* padsumowanie badań, charakteryst3rka łr:ieszairek rr''łasn1'gfu "

Rozdział VI doĘcz1z rł' całości podsumowania badań.

Promotorem pracy doktorskiej jest dr hab. Zofia Kaszorvska.

Wiodącym etapem pracy doktorskiej P*ni Kari:ry Niecizieiski*.j są 'E:=*.i=i;!*

laboratoryjne przeprou'adzone rł, trzech etapach. Pieyr'l'szv etap to i;ada*ia i--r*Ł,:'i

historycznych :

- skład chemiczny i fazorły (XRF, XR.D, DSC/TG. SEh4 - E'DXi

- zarnlattość wolnego Wapna (metoda giikolorł'a}

za_lo',attcść siarki całkowitej (analiza elementaina x R.}

- zai^lartośó części nierozpuszczalnych w krvasie .nolnyi:l iPN-tr}i 196-2}

_ pororvaiość (poroz}rnretria rtęciowa)
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Etap drugi datyczy badań Zapra\Ą' iniekryj n1'ch jt andlcąl-,_c it :

- skład chemiczny i fazorły

- zarł,artość r'r,olnego wapna

_ zarłrartcść siarki ca}kowitej

- zarł,artoŚó części nierozpuszczalnychw krvasie solnym

- poroir'atość

- zaruartośó zrł,iązków organicznych (FTIR)

- rozkład wielkości ziaren (dy{rakcja laserowa)

- rąĘaści"'ł'cści robocze, czas korekty, przyczepncśÓ

- gęstość, PH, czas wiązania, płynnośó, skurcz, rozierł'ilośó

- podci ąga nie kapil arn e, p arop r Zepu szczal ność

- odporność na rnikroorganizmy

- mrozoodpcrnośó

- zmiana koloru

- zdolnośćlłypełniania w-ąskich szczelin

- zdalność w-l'pełniania odspojeń- próby na sand'iąęczach.

Trzeci etap to badanie Zapraw iniekcyjnych _ ivłasnych mieszanek

- sił}ad chemiczn'v i fazołv1'

- rłr_'l.,trz.vmałośó mec}raniczna po zB dniach

- lr4aścirvości robocze

- czas korekty

- przyczepnośó

- gęstość, odczyn PFi, czas wiązania, płynnośó, r*zjeu'rlcśĆ. skurcz

_ podciąganie kapilarne i parop tzepuszczaf ność

- odporność na mikroorganizmy

- mrozoociporność

: zmiana koloru

- z<ic]ność rłvpełniania rvąskich szczelin

- zrlolność r,rir.pełniania odspoj eń

- zrlolnc"rść' ri1'pełniania odspojeń - próby terenotł.e pclegające na mcł:it*rc-''ęai:iu.

m ai aw ideł i okreśianiu wpłyrł,tr przepro\Ą'aclzo nych zaŁriegórv ini ekcj i.

Całość badań jest przedstawiona rł. dokładn'vmi i szerokim spekirunr clanvch

opart1'ch na tabelach, fotografiach, r,vykresach i rys_iinkach. Ze in'ZględŁl aa szełr:}<_i
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EakIeS łładań autorka śrviadomie i słusznie *graniłza łbszar beda* i r'4,i*"l;ce=

problem podklejania samej warstuy malarskiej, połoźoaej na p*lłiai* i\'aFiei:Ę+j

oraz prz\'aĄT"acanie spoistości i kohezji zniszczon1'nl t1'nkairl, gclzie sg*i.,vł: r;i=

speiniało swcjej ro1i. Celem był1, zaprarły mineratrne Łiz1.iĄlan* rt' ilunsel1"-:lJi

rnalarstrva ściennego do tzlv. podtynkorłłrclr zastrz-:',kó.ł .r"^rpetniająCvch r,',*1:ą*

po-.,vielzchnie pomiędzy rvarstwami tynku. Ze wzgiędu na łóżnorcci*oś3 ą,łŁ*r^"

zertnętrznych i -wewnętrznych i do j'akich podłcŹ3' mineralnych inają hYć stcsorą"a::c

nrieszantr<i iniekcyjne, autorka skoncentro-'ała się na zapiawach sti}SG1",,3i::,-c:. :;::rr.

do rvnętrz obiektórry zab1.tkor,lych.

Po zbadaniu 6 lv.vbranych mineralnvch produktólv handiowych prop*ns1t'a;t-l'CŁ {i*

iniei<cji i dcsyó porł'szechnie stosor,r,anych \.^J działaniach k*ns=ł'.'oiatc:si;-iłŁ

pozrvoliło nł'erJ,fikol,vaó ich właścilł,ości i skład cłremiczrr5. okazało się, z* ?1&j}IiŁ'l.Ą-'.';

iniekcyjne dostępne lv handlu nie zarł'sze spe}riiają s.,l'cje zadanie i aczskil'!'a:ll= .'l

i<cntekście z historvcznymi tynkami"

K*nsekrvencją tego autorka prcponuje pizygotorł,anie rł4asn3'g} nrieszi:_rr*Ł

iitieiłc;,jn'vch rry'bierając dwie mieszanki, które spełłiał-vb1' prz1jęie jł;ź kirtł:i;l i
zostały sprav,dzone podczas prac konserw-atorskich 

'w terenie, tak b-,' icŁ
ił'{aścirvości były zbiizone do Zapra\ĄI lvaplertno-łraskorł^rch 'bar,izie.-! riiź nii,.

przypadku Zapraw handlorłych. Dosiosorł'anie lł1trzymaiośłi r;etŁanl*:xti.

mrozoocporności, odporności na zr1rvanie, pocciąganie ka_pii*rne ,-.:i"=_..1

paroprzepuszczalność. Alrtorka szczególną u\.l:agę Z\'\Ta_Ca podczas GPi:ĘĆc]il-lrr-.-=l:ia

receptur nrieszanek na jakość i skład rłypełniacza, który, umozliwiłb3, łłał13€kację

Zapra\Ą}'bazo",vej, aby mogła być stosowana zaró'łnc do mniejs4,'ch szczeiin, -jai< i
."r.iększych odspojeń. Własne mieszanki, to zaprar,r,y c małej skłołrności ci* spęirirń i

nierirlź.vm skułczu c dobrych własnościach penetrującl'ch, riobrei przy*ZepĘości d*
"i:osłoza i lrie porł'odujące wtórnych uszkodzeń'

Fraca dolrtorska Pani Kariny Niedzielskiej stanorł.i b*gaĘ rnateriał 
=ada1.,.Cz"r,

-*dokunlentc\Ąiany clodat}<owo aneksem zarl'i*rającvrir raport c bai-tań tl':.*cŁ

sprawozdań, badania ZapIaW iniekcyjnych metodą spektroskopii absorpca'jł:*.j i'"'-

podczerwieni r,t'ceiu określenia składu {spoilo,'a, -"qpeiaiacą'" dodatki mi*erai-* i

organiczne), pomiary kamerą termowiąrjną {}Taz kart3' tech*i*cne pru;c-L:ć'.*'

handlowych zastosorvanych do programu bada"*',czego.
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Przez trafne zestawienie rłybranych prod-rtktów do iniekcji alaz ł''4asn-rr*Ł

preparatórv autorka dokonała właściwego zakresu zastosorą,ania dia konkretnyci:

zaprah- ięh możliwości i ograniczenia jakimi kry-teriaini naleź-v Łiercrl,aĆ się

dokonując rł1óoru Zapraq które b1ły najbardziej odpcił,iednie i spełniał3,,k4,t*ria

ko nserlł'atorskie.

Przedstawiona bogata bibliografia (aż roz poz,vcje), kióra w większości pcświęcona

problernom podklejania i zabezpieczania malowideł ściennych przez iniekcje

świadczy iówł:iez o profesjonalnym i ił1'czerpująCi'm poclejściu dc probier*u płZeZ

ar-łtorkę. Jestem przekonany, ze ien materiał i:adacz.v pcmoźe r'r' stcso-.'vaniii

odpowiecinich Zapraw iniekcyjnych i ich ł;dporł.iedni dcbór \,\' kcniłrgtn-,.ch

oi; i e kta ch z abl.tkorv y-ch.

To dobrze , że ia praca doktorska pochodzi z uczelni krakowskiej, bo zaprzyjaźnione

uczelnie tak lr'Toruniu, jak i Warszawie będą miał;ł moĘm'ację do rczwinięłia i

poszerzenia badań, co może ry]ko rłzmocnić współpłacQ i ry.łalizację bez zŁędnej

zazdrości.

Pani Karina Niedzielska będąc rnłodr'm praeorł.nikiem d3,dakt1'czr:1.1t1

legitymuje się następującym dorobkiem naukor,łfm, konserrą'atoiskim i

artr'sĘcznym:

- grant badawczy ,,Badanie i opracowanie zaprarni iniekcfin)tc.h do kcnserwacji

c,dspojon3'ch rnalowideł ściennych na podłożu rłapiennym'', finanso\ĘIaltv prlez

Naroclor,ve Centrum Nauki (zott-t4)
* staz w- Dziale Naukowym przy Muzeum GetĘ'pod kierunkiem dr Stefana Simona;

praca v,' labcratorium fizyko-chemicznyłn; prowadzony sa::rodzieln3' Iircgr*Ę1

badawcz1' z dziedziny Zapraw iniekclnych do podkiejania rnalowide} ście;rrr3.clr.

badania fizyko-chemiczne dla }nuzeum, opracowanie kcmputer*rł,ej 'i:az'r:

bibliograficznej dla proj ektu badawczego (z o o 3 - z o o4)

wazniejsze realizacje konserwatorskie to:

- kościół pw. śrv. Michała Archanioła rł' Siedlcach, rvoj. dolnośląskie i*8-iz. =*r:}
prace konserrł'atorskie przy podwieszanym stropie kasetonon1'm prZY :'ń'Siió}plac-"'

ARS ET R.ESTAURO w Krakowie

- koŚciół pw' św. Jana Chrzciciela, Brzeźnica, woj. podkarpackie (o8-ro.zorri pe?n1'

zakres plac konserrł,atorskich przy XX-wiecznych malowidłach ściennych Ęa

skiepieniu kościoła (przy współpracy z firmą AKAI{T z Rzeszorva)
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* S'Yr'agoga R.etnus, Kraków (ro-rr.zoo9i, prace konser..vatcrski* pray i:'**s{*rr:':

r:lalowideł ścienrrych ze stropu Babińca (wspÓłpraca FPi(Z - De]cqatąir"a Ę'-łakłiią''i

- kościół Co. Franciszkanów pw. św. Trójcy Przenajśr'r,'iętszej, opoie {rs4"=*łs7'

05.2008)' pełnv zakres prac konserlł,atcrskich przy XX_rąieczn}'cb maiclą'tdiał:!: *a

sklepiełriu prezbiterium i nawy kościoła oraz XV-rvieczn.vch maiowidiaclł lv na-l'l'l8

giólvnej i kap1icy Maksymiliana {przy ił'spćłplac-Y Z PPKZ S'A' *e1egaEul':n

(iitkon')

- kościół barokou,1, prł,. św. Jadrą'igi, Miłko:v, tł,oi. c1*lnośiąskie (ao-rz.z**óit

dre-lrłrian-l, strop z XVII-wi eczną polichrornią i złł;cony:ni detaiarni; za"i;':*gi

techniczne, złocenie elementów rueźbiarskich, trzupełnienie warstrł3'' malarsliisj

(przy lvspółpracy z firmą Mieczysłavu'Stec - Kra}<órą')

- kościół barotr<orły prv. św. Jadwigi, Legnickie Fł:le. rl,oj' dolncśląskie ic7_lrg.zo'ł*l

pclichromo\\Iany i złocon3,- ołŁarz drerł.rrian1'z *lejn.vm obiazem na płÓinl':; z:iŁie3i

techniczrre, złocenie eiementów rzeźbiarskich, uzupeinianie łvarst='ł'-v_ maiałs'Łi*j,

do1rumentacja (przy lvspó}pracy z firmą Miecz1'sław-Stec * Krakórą')

* notei Stary, F-raków iro.zoo5-o5.2oo6} XiX i XX-rvlełzęe malolą'idłr=. ąą'karciri:il:i'

Bryknerorvskiej; pełny zakres prac konserrEatcrskich za-biegi tgchniczlis i

esteĘczne, aranżacja i rekonstrukcja dekoracji :ealarsk.lej (prz:*,'rł's'grółprac":'z fi:'*:ą

&{iecry'sła',v Stec _ Kłaków).

Fani Karina Niedzielska była równiez uczestnikienr konferencji nriędzYnarac1c'-n;"'CŁ,

.i"ę Ęim m.in' ro,, Warszawie (rz.zot5 r), Krai<orł,ie {c5.zo:4 r}, Dreźr:ie i.lą.z*j.ŁłiJ

Czechacłr _ Litom1-ślu (o6.zorl r}, Pradze {og.zoLo i o6.zgoó r) ;-izŁlq:rtlg

{oS.zoo6 r).

Jest współautorką kilku publikacji w jęz1,ku angie1skim, doĘ'cząc-l'm iłonserrą'ałji i

iniekcji Ęnkólv zab.r,tkoiłych' w Ęm m.in.:

- ,,R_aman scatiering or fluorescence enrissian? Rałnan spect:*sc*g:'v si:-;d;l'*:l

limebased bgilding and conservation materials", Spectrochimice, Acta Fa'r"t 1l:

M*lecu1ar and Biomolecular Spectroscoj]i' ió9, 2o1ó

- F{istoric and modern injection grouts used in PolanCr for rt'ali pai*ting

consenration" Proceedings prooT8: z"d Conference on Histcric Mcrtras *

HlvTC 2O1o and RILEM TC zo3-RHM fina]r'r'orkshcp ' 
Płaga 2G1G

- Grouting of architectural surf,aces _ the "chalienge of testing - internaiią;nai

Serłinar: Theory and Practice in Conser\'ation, i'izbona 2sO6"
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Jest uczestniczką trzech rłystaw na terenie krajłr:

- Ga1eria 4 Ściany, Kraków (zorg) - Wystawa Prac Fedagogów ,, Uczen mistrzeia,

mistrz ucuniem", lr'1'stawa zbiorowa

- Muzeum Historii Katowic, Katowice {zOo5), ,,Tajeranice :naiarza

średniowiecznego'', uystawa zbiorowa

- Muzeum Uniwers1tetu Jagiellońskiego, Krakórv (zoo4)' r'lystawa z-oioro-wa.

oceniając przed'stawioną pracę doktorską do recenzji oraz zapoznając się

z dorobkiem konserwatorskim, artystycznim i dydaktycznyrn stvierdzam, ze Pani

mgr Karina Niedzieiska spełnia warunki rv związku z wszczęt1lm postępo:Ą'aniem c

nadanie stopnia naukowego doktora sztuki.

,f "/ l,
//crł,r,slułłł,:t

ProT. Jerzy Norą'osielski

rr rnaja zorT rok


