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Ocena dorobku zawodowego p. mgr Moniki Wrony

Pani Monika Wrona urodziła się 8 czerwca 1984 roku w Katowicach. Szkołę
Podstawową(latal99l-I999) i Państwowe Liceum ogólnokształcące im. Gustawa Morcinka
(Iatal999-2003) ukończyła w Tychach. Jednocześnie uczyła się w klasie fletu poprzecznego

w ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I-go stopnia im. Feliksa Rybickiego (latal991-2000).
W latach 2004-2010 studiowała na ASP im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale

Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na specjalności konserwacji malarstwa. Pracę
magisterską pt. ,,Badania techniki i technolqgii wykonania lakierowanych wazonów
berlinskich oraz opracowanie metody ich konserwacji" wykonała pod kieruŃiem dr hab.

ZofitKaszowskiej w Pracowni Technologii i Technik Malarskich Organicznych w roku 2010.

Praca tazostała oceniona na stopień celujący, a dyplom ukończenia studiów uzyskała z oceną
bardzo dobrą. Praca magiserska zostaŁa Wznaczona do zgłoszenl.a na konkurs
Stowarzyszenia Konserwatorów Dzieł Sztuki w Warszawie. W czerwcu 20II praca była
prezentowana w Pałacu Sztuki w Krakowie na wystawie końcoworocznej wyróznionych prac
dyplomowych krakowskiej ASP. W styczniu 20IŻ roku praca została nagrodzona Medalem
Towarzystw a P r zy j acioł S ztuk P ięknych w Krakowie.

W latach 201'I-2016 p. Monika Wrona odbyła Środowiskowe Studia Doktoranckie na

Akademii Sztuk Pięknych im' J. Matejki w Krakowie i realizowała, pod kierunkiem dr hab.

Zofit Kaszowskiej, proglam pracy doktorskiej pt. ,,Technologia i technika lakierowanych waz
berlińskich ze zbiorów polskich".

W czasie studiów odbyła obowiązujące 3. praktyki, studęnckte (2006, 2007 ,2009), w
latach 2009-Ż010 odbyła równięz praktyki indywidualne pod kierunkiem mgr Beaty
Skalmierskiej (konserwator Muzeum UJ), których zakres byŁ bardzo szeroki' obejmujący
konserwację i restaurację 5. obrazow z kościoła św. Trójcy w Krzywaczce l roŻnych
elementów ołtarzy bocznych z tegoŻ kościoła, a takŻe jedną rzeżbę drewnianą
polichromowaną figury MB z kapliczki w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz konserwację trzech
obrazow ze zblorow prywatnych (dokładnąlistę zamieszczap. Wrona w swoim CV.)

Jęszcze w czasie studiów' w 2006 r', wzięła udział w badaniach powojennych
ptzekształceń jednego z pomieszczeń budynku Kuchni obozowej na terenie niemieckiego
obozu koncentracyjnego Auschwitz w oświęcimiu opracowując dokumetację wyników
badań. W roku 2007 wzięła udzlał w zĄęciach terenowych przy konserwacji malowideł
ściennych na sklepieniu sieni w kamienicy przy ul. Sarego w Krakowie pod kierunkiem dr

GraŻyny Schulze-Głazik. W roku 2008 w kolejnych pracach terenowych w pałacu w
Ciechanowicach (woj. dolnośląskie) prowaclzonych przez prof. Mieczysława Steca,

opracowując dokumentację wynikow badań i dokumentację wykonanych prac.

Po studiach w latach 2011-2016 wzięła udział w 18 terenowych pracach
konserwatorskich' których dokładną listę zamieszcza p. Monika Wrona w swoim CV. W tych
latach przeprowadziła samodzielnie konserwację 8. obiektów zę zbiorów prywatnych: 4

obrazów, 3 ram i jednej drewnianej' malowanej, r1tualnej maski afrykańskiej (dane w CV).

Pani Monika Wrona wzięłaudział w dwóch konferencjach zagranicznych, w r. 2014 w
DreŹnie i w r. 2015 we Wiedniu, na ktÓrych wygłosiła prelekcje w języku angielskim:

2014.Drezno:
Encore Dresden, The Ulrich Schiessl PhD Colloquium, 24-25listopada 2014, Hochschule fiir
Bildende Ktinste w DreŹnie.
Prelekcia: Materials and techniques of the 'Berliner Lackvasen'-from Polish collections.



2015. Wiedeń:
The Conservation of East Asian Cabinets in Imperial Residences (1700 - 1900), the 2nd
International technical workshop within the framework of the FWF-research project "Asian
interior decoration in SchÓnbrunn Palace'', 4-5 grudnia 2015, Centrum Konferencyjne Pałacu
SchÓnbrunn, Wiedeń
Prelekcja: Research on materials and technique of the 'Berliner Lackvasen'as a key to their
s u c c e s sful and s afe c o ns e rv at i o n -r e s t o r at i o n tr e atm e nt.

Pani Monika Wrona jest autorką 4. interesujących publikacji:
M. Piotrowska Monika, Z. Kaszowska, Technologia i technika lakierowanych waz

berlińskich ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz opracowanie metody ich
konserwacji. A study of the technology and technique of the 'Berliner Lackvasen' from the

collection of the Jagiellonian UniversiĘ Museum. Developing methods of conservation, |w:l
I,{owe pokolenie konserwatorow krakowskich (1, A new generation of Cracovian art.

Restorers (II), ,,Studta i Materiały Wydziału Konserwacji i RestauracjlDzieł Sztuki Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie'', tom XXIV, Kraków 2015, s. 325-350.

M. Piotrowska, Materials and techniques of the 'Berliner Lackvasen' .from Polish
collections [w:] W. Baatz, K. Rorchersen (red.) Abstracts from The Urlich Schiessl PhD
Colloquium, E-]{ewsletter 5l20l4, [online] dostępny w Internecie: ńttuluułLqqprę:
edu.org/ENCoRE-documentsie-newsletter/EncoreE-newsletter5 -20 1 4.pdf
10.11.20161

Idostęp:

M. Piotrowska, ,, Berliner Ląckvasen" - obecny stan wiedzy i egzemplarze Ze zbiorów
polskich,,,Opuscula Musealia", zeszyt 20, 2012,s. 95-13 1.

W przygotowaniu arlykuł: M. Wrona, Research on Berlin lacquered vases technique
and materials - a source of information on work of art and a pre-study for its conservation
treatment do książkowej publikacji pokonferencyjnej The Conservation of East Asian
Cabinets in Imperial Residences (1700_1900) (konferencja Wiedeń 2015). Artykuł w recenzji'

W działalności zawodowej p. Moniki Wrony nie mozna pominąć udzlału w sześciu
wystawach zbiorowych:
2006 _ udztał w zbiorowej poplenerowej wystawie malarstwa Harenda 2006, galeria w
budynku ASP przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie.
2008 udział w zbiorowej poplenerowej wystawie malarsko-rzeżblarsktej studentów
WKiRDS w ośrodku Kultury w Zatotze
2008 - udział w wystawie zbiorowej ,,Pod okiem Mistrza", Muzeum Diecezjalnym w opolu.
Wystawa prac studenckich w pięćdziesięciolecie pracy dydaktycznej i tworczej prof. Jozefa
Nykiela. Prezentacja kopii siedemnastowiecznego obtazu,,Grający w kości'' Mattia Preti, zw.
il Cavaliere Calabrese, zbtory Muzeum KsiąŻąt Czarloryskich w Krakowie.
20II _ udział w wystawie ,,Najlepsze Dyplomy ASP''' Pałac Sztuki TPSP, Kraków
Ż016 udział w wystawie ,,Zatorskie Plenery 2006-2014", oŚrodek konferencyjno-

wystawienniczy "Kasztel", S zymbark
2u6 -udziaŁw zbiorowej wystawię ,,TYCHY ART 2016'', Miejska Galeria obok, Tychy

Warto odnotować równiez os iągnięcia:
2OO3 _ I miejsce w bozonarodzeniowym ogólnopolskim konkursie plastycznym 

',Witaj
gwiazdko złota"
ŻOO3 - I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Ludzie ludziom zgotowali ten

1os"



2012 - Medal TowarzystwaPrzyjacioł Sztuk Pięknych w Krakowie zaptacę dyplomową
Wszystkie powyŻsze odnotowania świadczą o duŻej aktywności zawodowej p. mgr

Moniki Wrony, dokumentują jej umiłowanie zawodu. Dowodzą tego jej prace (zapewne jako
wolontariuszki) wykonyvvane jeszcze w czasie studiów.

Życiorys zawodowy doktorantki zasługuje na uznanie, zwaŻywszy na jej młody wiek i
na fakt, iŻ realizacja doktoratu wymagała duzego nakładu pracy i czasu. Dorobek zawodowy
magistrantki; arlykuły, udział w konferencjach naukowych świadczą o jej umiejętnościach
badawczych i nie budzą najmniejszych zasttzeŻei co do jej samodzielnej działalności
konserwatorskiej i naukowej.

o\,r |,.+! tr3 *r,o--=- ń r',
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Recenzja pracy doktorskiej pani Moniki Wrony Technologia i techniku lakierowanych
waz berlińskich ze zbiorów polskich.

Praca doktorska p. mgr Moniki Wrony została wykonana pod kierunkiem dr bab. Zofii
Kaszowskiej w ramach Środowiskowych Studiów Doktoranckich na Akademii Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i jej treść w pełni odpowiada tematowi określonemu
w tytule.

Autorka swoją placę badawczą poświęciła bardzo nietypowym obiektom zabytkowym,
iakimi są ceramiczne, głównie fajansowe, lakierowane wazy berlińskie. Przedstawiłabardzo
szęroki materiał poznawczy obejmujący zarowno zagadnl'enta technl'czno-technologiczne, jak
i formalno-stylistyczne i historyczne tych interesujących mobilii, które w większości zdają się
pochodzić z wieku XVIII, zdobione technikami laki europejskiej (imitacją laki orientalnej),
naśladują q'roby chińskie z czasów K'ang-hsi (XVII/XVIII w.)' Imitując dalekowschodnie
wyroby z pewnoŚcią zaspokajały snobistyczne potrzeby nielicznych, ówczesnych,
arystokraty czny ch i niezmi ern te zamo Żnych ko l ekcj onerów'

Temat rozptary doktorskiej wypłynął z zaintercsowań naukowych autorki i stanowi
poniekąd kontynuację problematyki podjętej wczeŚniej przęZ nią -ły ramach placy
magisterskiej Badania technologii i techniki lakierclwanych waz berlińskich ze zbiorów
Muzeum UJ oraz opracowanie nletody ich konseryvacji, wrykonanej pod kierunkiem równiez
dr hab. ZofiiKaszowskiej na WKiRDS ASP w Krakowie w 2010 r' Wtedy to właśnię obecna
doktorantka mogŁa przekonać się, jak niepełny jest stan wiedzy o tych nietypowych
przykładach sztuki dekoracyjnej. Dotyczy to nie tylko problemów zwlązanych z ich budową
techniczno-technologiczna, ale i zagadnień obejmujących proweniencję i czas powstania.

Z pracy p. Moniki Wrony dowiadujemy się, iz wazy berlińskie - Berliner Lackłasen _ jako
niewielka grupa mało znanych i absolutnie unikatowych obiektów, zostały tym mianem
obdarzone ptzez szwajcarskiego badacza Samuela Wittwera. Jego opracowania naleŻą do
najnowszych i najwnikliwszych i wielokrotnte prz1Ąacza je w swej pracy p. Monika Wrona.
Na dodatek kwestia czasu powstania i proweniencji lakierowanych waz berlińskich jest ciągle
otwarta. Rózni badacze, których przywołuje autorka, przedstawiają rozbiezne wnioski
dotyczące ich datowania i pochodzęnla. Większość wniosków oparla jest główntę na analizie
stylistycznej. Brakuje w większości opracowań ,,dokładnej naukowo-przyrodntcz€1 analtzy
materiałów'' tej grupy naczyń.,jak podkreślił to Samuel Wittwer. Autorka zwroctła równiez
uwagę, Ze w opracowanich europejskich, uwzględniających fenomen waz berlińskich nle
wymieniane sąobiekty ze zbiorow polskich, poza dwoma wyjątkami.

Nie dziwi więc, ze p. Mpnika Wrona w Wprowadzeniu do swojej dyser1acji doktorskiej
podkreśla, Że ,,głównym celem pracy było tozpoznanie, w jak najwyŻszym stopniu,
technologii i techniki egzemplarzy lakierowanych waz berlińskich znądujących się w
zbiorach polskich, by poszerzyć stan wiedzy na temat tej grupy naczyn t zyskac matęrlał
porównawc zy ...' (.str.7)" .

Autorka podjęła się ogromnej placy' z ktorej wywlęała się w pełni. Dzięki jej

poszukiwaniom zostały zidentyfikowane w zbiorach polskich muzeów wszystkte wazy
berlińskie i im pokrewne (w sumie 27 obiektow), a przeprowadzone badania anallĘczne
dostarczyły ciekawego materiału poznawczęgo i pozwoliły na wyciągnięcie prawidło\Ąych

wniosków o budowie techniczno_technologicznej obiektów, a także (ciekawostka) na

skompletowanie rozbitej pokrywy ze zbiorow MUJ z waząze zbiorow Zamku Królewskiego
na Wawelu.



Materiału badawczego dostarczyło 21 obiektów, a badaniom analitycznym zostało
poddanych 19. Badania objęły głownie dekoracje zewnętrzne, w mniejszym stopniu czercpy I

szkliwa. Podstawowe Zamletzenlc ptacy, mającej rozpoznac technikę i technologię
wykonania, było reallzowane poprzez trzy sposoby: 1) badania żrodłowe, 2)badania
anahty czne, 3 ) eksperymenty technologiczne.

Imponujący jest zestaw zastosowanych metod analttycznych, który przedstawia autorka w
swej pracy w CzęŚci II w rozdziale 2 Metodyka badań. Lista jest długa, ale nie sposób jej
ominąć przy ocenie jakości niniejszej pracy doktorskiej. obok metod nowoczesnych, takich
jak SEM-EDS (skaningowa mikroskopia elektronowa sptzęŻona Z metodą spektrometrii
dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego), XRD (rentgenowska dyfraktometria
proszkowa, XRF (fluorescencyjna spektroskopia rentgenowska), FTIR (spektroskopia
absorpcyjna w podczerwieni z transformacją. Fouriera) z wykorzystaniem jej trzęch
wariantów, orazGC1MS (chromatografia gazowa ze spektrometiąmas), bardzo cenne okazały
się klasyczne ana|izy chemiczne: mikrokrystaloskopowe, reakcje kroplowe, analizy suche,
praŻenie, histochemiczne wybarwienia przekrojow poprzecznych. Bardzo wnikliwie p.
Monika Wrona przeplowadzała analizę wizualną kazdego z obiektow, która pozwoliła na
wybranie miejsc pobrania próbek i była podstawą analizy stylistycznej. Nalezy równiez
wspomnieć o badaniach w luminescencji wzbudzonej promieniowaniem UV. Imponująca jest
równiez lista osób i renomowanych ośrodków naukowych wykonujących powyzsze badania,
które autorka wymienia (str. 66, przyplsy 248-256). Wszystko to wskązuje, jak bardzo
rzetelnie do ktorantk a r ęallzow ała p l an b adaw czy .

ocena układu pracy: struktury treści, kolejności rozdziałow, kompletności tez, itp.

Układ pracy doktorskiej, obejmującej tak duŻy materiał badawczy, vłynika niewątpliwie
Ze specyfiki obiektów i poruszonych zagadnien. Nalezy go ocenić jako |oglczny i
porządkujący. CaŁe opracowanie zostało przez autorkę zredagowane w jednym tomie i składa
się z trzech części. Część pierwsza, Ilcząca 34 strony (10-44)' oprocz deflnicji waz
berlińskich' ptzy omówieniu typu naczyń i dekoracji stylistycznych, przedstawia obecny stan
wiedzy dotyczący historii tych nietypowych mobilii, prob badawczych, doszukiwania się
pochodzenia i datowania ptzez europejskich badaczy. W części tej doktorantka zamieŚciła
także ogolne informacje na temat polskiej kolekcji rozproszonej w siedmiu muzeach,podała
przy|<Łady oryginalnych naczyn wschodnich łączących ceramikę z ptawdziwą laką i zawarła
sugestię' iŻ one mogły stać się inspiracją dlawaz berlińskich. Część druga, |icząca 23 strony
(45-68), zawieta zarówno analtzę wybranych tekstów Źródłowych związanych z technologią i
techniką laki europejskiej, jak i omówionie metodyki przeplowadzonych badań. CzęŚć
trzecia,licząca 163 strony (69-232), ZawIeTa prezentację lakierowanych waz berlińskich ze
zbiorów polskich w świetle przeprowadzonych przez autorkę badań w latach 2009-2016, w
ramach wczeŚniejszej pracy magisterskiej i omawianej pracy doktorskiej.

Autorka pogrupowała wazy pod kątem barwy teł. Rozpoczęła od omówienia 8. waz o
tłach zielonych ze zbioru dwóch muzeów: 6. z MUJ (pojedyncza waza fletowa I, komplet
trzech waz: fletowa II, balasowa z pokrywą III, balasowa z pokrywą IV, niepełny komplet
waz: balasowa z pokrywąV, fletowa VD i 2. waz balasowychz MNKi (XXI i XXII).
Następnie 2. wazy granatowe fletowe z MNK (VIII i IX);2. wazy czetwone heksagonalnę z
MNW (XIII i XN); 2. wazy czerwone czworoboczne z MNW (XV i XVI), 2. wazy balasowe
czerwone z pokrywami z MNW (XVII i XVIID; I. wazę czerwoną balasową bez pokrywy z
MNW (Xx); L wazę balasowączerwonąbez pokrywy z MNW (XX) i 1. wazę fletową
czerwoną z MNWr (XXIII).

KaŻdy z tych przykładów został omówiony według ustalonego schematu, na który
składają się następujące punkty:



1. krótki opis formalno-stylistyczny
2. analogie
3. z historii
4. technologia i technika - z podziałem napzęściej na specyficzne podpunkty:

częrep, szkliwo' sygnatura, zaprawa,lakierowane tło, wypukłe detale reliefowe,
dekoracje z uŻyciem metali (czasami dekoracja metalami), wypukłe dekoracje
barwne, fryz pod wler,vem fieśli jest), clekoracja wewnątrz wlewu (eśli jest)' I 5. podsumowanie

Na szczególne podkreślenie zasługuje punkt 4, gdzie Zawsze zawulajest największa i
najbardziej istotna ilośó informacji. Tutaj teŻ doktorantka przywołuje wykonane badania
analityczne, tutaj pŹeplowadzateŻ istotne porównania, c1tuje przepisy zItteratury Żródłowej
i powołuje się na literaturę przedmiotu

Całą pracę wieńczy końcowe Podsumowanie, w którym doktorantka zamteściła
najbardziej istotne treści dotyczące rodzajów form waz berlińskich, barwy teł i charakteru
zdobięń. Podkreśliła jakość polskiej kolekcji, którąuznaŁa za bogatąi różnorodną przez co
omawiane mobilia stały się dobrym materiałem badawczym. Wypunktowała szereg cech
wspólnych.

Bibliografia zawiera batdzo istotną literaturę (nienumerowanQ, a takŻe oszałamiającą
ilośó stron internetowych, których recenzentka dollczyła się I72.

Przedstawiony materiał opisowy wzbogacony jest o kolorowe 22' tabłig,e, które ilustrują
fotograficznie zawartę treści' Pozwalającz7,tającemu Zapoznac się z wazamt i z ich specyfiką.
Tablice, nieraz rozkładane, zostały umieszczone na końcu tomu.

W tekście rozmieszczone sątabele od nr 2. do 11. lokujące charakterystyczne dekoracje
metalami na mikstionie i dekoracje naprószane naposzczególnych wazach.

W tekście znajdują się równiez fotografie w iloŚci 72, cz1Ąe|nie opisane. Znajdujemy tu
takŻę 3. schematyczne rysunki: forma i wymiary wazy X; przekrój wazy fletowej VIII i rzut
szeŚcioboku na którym zbudowano formę naczyń.

Poza tekstem' Z uwagi na format, dołączonajest tabela \2.Przedstawia ona zestawienie
porównawcze wybranych cech czerepu, szkliwa i sygnatur poszczegóInych egzemplarzy
lakierowany ch w ą z b ar l i ń s ki c h, stanowiących materiał b adaw czy tej pracy.

Poza tekstem, ujętym w oprawionym tomie, bardzo ciekawa jest tabela nr. 1

dokumentuj ąca 87 egzemplarzy lakierowanych y,az berlińskich l im pokrewnych z handlu
sztuką prowadzoną w róznych domach aukcyjnych w USA, Anglii czy w Niemczech. Tabela
ta jest batdzo starannie opracowana, zawiera fotografie większości obiektów' opisy ich formy,
wymiary, sygnatury, dekoracje, a takŻe dane o aukcji i adresy stron internetowych (z
dokładną datĄ z których czelpano te dane oraz wiele informacji dodatkowych. Walor i trud w
jej opracowaniu nalęŻy docenić. obiekty udokumentowane w tej tabeli stanowią istotny
materi ał porównawc zy dla do ciekań doktorantki.

Całą pracę finalizują 3. aneksy: 1) dokumentacja badań lakierowanych waz berlińskich z
polskich zbiorów; 2) Dokumentacja fotograficzna lakierowanych waz berlińskich z polskich
zbiorów; 3) Przekłady wybranych fragmentów tekstów Źródłowych dotyczących technologii i
techniki laki europejskiej.

Praca j e st zarej e strowana równi e ż na pł7Ąach DVD.
Pisząca tę recenzję pozostaje pod duzym wrazeniem bardzo szczegołowych i rzetelnych

opisów w poszczególnych punktach i podpunktach, zauwaŻając ogromną pracę, jaką
wykonała doktorantka. Trudno tego nie podkreślić. opisy są bardzo dokładne i wyrnagające

od cz1'tającego oglomnego skupienia, aŻ do bolu głolłY. I1ość informacji jest naprawdę
oglomna t duŻąpomocą w przyswojeniu tych treści są poszczegolne podsumowania. Żałuję,
Żę nie pokusiła się doktorantka o opracowanie podsumowan rownteŻ w formie graftcznych
tabel. Żałię teŻ, Że nte są wykonane graficznie schematy przekrojów stratygruftcznych,



choóby bardzo uproszczonych, ale ilustrujących nawarstwienia t rodzaje zdobień na
poszczególnych wazach.

Zdaję sobie sprawę' Ze wyrazenie kilku kr1.tycznych uwag, dotyczących tylko Spraw
redakcyjnych, przy tak ogromnej pracy' moze być uznafie za ptzesadne. A jednak nie
rozumiem, dIaczego fotografie nr 8 i 9 (archiwalne) znalazły się w tekście na str' I07 t I08 za
fotografiami-ff 10' II i I2 (również archiwalnymi), które sąna stronach wczeŚniejszych - 78,

79 i 80..
Brakuje mi równiez w Spisie treści owych omówionych powyżej podpunktów, według

których omawiana jest kazda Z waz, z podaniem numerów Stron, tak przecież istotnych dla
czsĄ'ającego. Ułatwiłoby to powroty do roŻnych fragmentów tekstu.

Pragnę zwtocic uwagę na terminologię, ktÓrą posługuje się doktorantka w kilku
miejscach, dotyczącą technik pozŁacania i po5rebrzania, a nie, jak pisze, złocenia i
srebrzenia.

Meq,'toryczna ocena pracy.

Praca doktorska p. Moniki Wrony jest bardzo waŻna. Doktorantka ząęŁa się dziedziną
całkowicie nierozpoznaną do tej pory przez konserwatorów dzieł sztuki, jaktez i teoretyków
sztuki. Stąd trudność doboru literatury na ten temat. Praca p. Moniki Wrony dostarcza
istotnych wiadomości o technikach i technologii tak oryginalnych, unikatowych i
ekskluzyłvnych obiektów, jakimi okazują się być wazy berlińskie. Dociekliwość i rzetelnośó
badawcza autorki uprawnia do stwierdzenia, iz w tej chwili stała się z pewnościąnajlepszą
znawczyniątej wyjątkowej dziedziny rzemiosła aftystycznego (obok swojego promotora).

Niezmiernie istotnym elementem pracy jest opisanie ,,krok po kroku" techniczno-
technologicznych etapów w1twarzanlaposzczególnych ceramicznych czerepów i ich obrobki
przed opracowaniem charakterystycznych zdobień, których opisy są niezmiernie rzetelnie
przez doktorantkę opracowane. W tym miejscu wafio podkreślić umiejętnoŚć trafnego
przeprowadzanta przęZ nią analizy wizualnej poszczególnych obiektów i właściwym
odczytaniem ich prawideł warsztatowych. Spostrzezenia zostały popafte ftzyczno-
chemicznymi badaniami analit7,cznymi, a takŻe próbami własnymi. Pomocnę były, jak
zwykle w takich wypadkach, wiadomości przekazane przez dawne traktaty (T. de Mayerne'a,
W. Salmona, J. Stalkera, J. Watina itp.) oraz zebrane przez doktorantkę dane dotyczące
innych obiektów, zamleszczone w ogromnej tabeli 1), o czym juz wspomniałam.

omawiana praca spełnia całkowicie wymogi pracy doktorskiej i świadczy o duzym
potencjale badawczym p. Moniki Wrony. Praca jest absolutnie nowatorska, wnosi duzy
materiał poznawczy, niezbędny do prawidłowego przeprowadzania koniecznych zabiegow
konserwatorsko-restauratorskich tego rodzaju i im podobnych ceramicznych zabltkowych
mobilii. Nalezy równiez wytazic nadzieję, na co zl^lrociła uwagę doktorantka, tż zebrane
ptzez nią informacje i porównania, w przyszŁości pozwolą na wskazanie ciągle
nierozpoznanego warsztatu lakierniczego, w którym wykonyłvano tę cacka.

Po niezbędnych zabiegach redakcyjnych powinna niniejsza praca doktorska zostac
opublikowana w formie albumu ksiązkowego.
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