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Dyscyplina: konserwacja i restauracja dzieł sztrrki
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
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RECENZJA
Zleceniodawca recenzii

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Konserwacji i Restauracji
DzieŁ Sztuki - pismo z dnia 09.05.2018 roku, inforrrrujące o wyanaczeniu mojej osoby przez
Centralną Komisję ds. Stopni i Tl.tułów recenzentem w komisji habilitacyjnej do oceny
osiągnięó Pani dr Anny Sękowskiej ( nr sprawy BCK-VII-L-69661L8). Pismo (wKiRDS-s2lIl20l8), skierowane ptzez Dziekana wKiRDS dr hab. Martę Lempart _ Geratowską prof.
ASP.

Do zlecenia została dołączona usystematyzowana' czteroczęściowa dokumentacja (w wersji
papierowej i elektronic znej) złożona ptzez Habilitantkę:
CzęśćI
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
2. Dyplom uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plasĘcznych w dyscyplinie
konserwacja i restauracj a dzieł sztuki (odpis)
3. Dane osobowe (zyciorys i lovestionariusz)
4. Autoreferat w języku polskim i angielskim
5. Wykaz dorobku twórczego, naukowego i dydaktycznego
6. Wykaz nagrod i wyróznień
7. oświadczenia o wspołautorstwie
1.

Część,II-t.L,t.z

l. Dokumentacja dorobku stanowiącego osiągnięcię naukowelartystyczne, o którym mowa w
art. 16 ust. 2 Ustawy z drua U.A3.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i Ęrtule w zakresie sztuki. (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595; z późtńejszymi
zmianami).
Dzieło: ,,Hodegetrie Krakowskie"- konserwacje, publikacje, lconferencje, wystawa.

CzęścIII
Dokumentacja wazniej szych realizacj i artystycznych, dydaktycznych i naukowych
2. Załączniktrzeczowe (artykuły- ksiązka _ A. Sękowskao Szesnastowieczny portret Zygmunta
I Starego w kątedrze lrrakowskiej i zagadnienie malarstwa klejowego na płótnie bez zaprawy,
ASP Kraków, 2011).
1
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Pani dr Anna Sękowska (ur.l975 w Krakowie) w 2001 roku ukończyła studia z wynikiem
celującym, w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Plac Jana Matejki 13,
na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Szfi]ki, uzyskując dyplom z wyróżnieniem, w
zakresie specjalności: konserwacja malarstwą zaptacę pń: ,,Ronłarstwianie metodq ,,suchq"
dlłóch,malowideł olejnych wykonanych na podobraziu drewnianym: ,,Memento mori"
XWII/ilXw.(?) i ,,Św. Jerzy" 1663 r. osądzenie oddzielonej warstwy malarskiej ną nowyffi
podłożu".Promotorem pracy była adi. Marta Lempart-Geratowska.
Podnosząc swoje kwalifikacje, równolegle ukończyła w 2aa2 roku dwuletnie Studium
Pedagogiczne w macierzystej uczelni.
W latach 2002-2008 odbyła sfudia magisterskie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie w Instytucie Historii Sztuki, ul. Grodzka 53, na kierunku:
historia sztuki, które ukoilcryła z oceną dobrą. Promotorem pracy magisterskiej pt:
,,Ikanografia Zygmunta Starego (malarstwo sztalugowe, miniatury, ryctny) '' był prof. dr hab.
Jan Ostrowski.
Pani dr Anna Sękowska uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w
dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztukio nadany Jej uchwałą Rady Wydziału
Konserwacji i Restawacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana MaĘki w
Krakowie w dniu 24 listopada ?01a roku za pracę pt.; ,,Portret króla Zygmunta I Starego z
lratedry na Wowelu. Konserwacja, technologia, dzieje, ikonagrafia". Promotorem pracy była
prof. Małg orzata Schuster _Gawłowska.
od 2002 roku Habilitantka z,łviryanajest pracą jako pedagog na macierzystym Wydziale w
Katędrze Konserwacji

i

Restauracji Malowideł Sztalugowych

-

w Pracowni Konserwacji i
Pracowni Przenoszenia i

Restauracji Malowideł Sztalugowych na Płótnie oraz w
Roanrarstwiania Malowideł Sztalugowych. Początkowo, w latach 2ao2-20l1, na stanowisku
asystenta, a od 2011 roku na stanowisku adiunkta.

ad ?o17 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł na
Płótnie.
Jest członkiem Związku Polskich Arfystów Plastyków.

Ocena autoreferatu

Przedstawiarly przez Habilitantkę autoreferat to rvłarta autoprezentacja działalnościoraz
zainteresowań twórczych - artyĘcznych, badawczych, dydakfyczrych i popularyzatorskich.
Autoreferat ukazuje dr SękowsĘ jako osobę, która wykorzystując własną wiedzę,
doświadczenie i umiejętności artystycare, świadomie podąza ściezką,,zrównoważonego
rozwoju'' wspieĄąc aktywnośćna polu konserwacji dzięł sztrrki oraz kreacji artystycznej,
pasją badawczą i naukowym dociekaniem. Wyodrębnione i pokrótce rzeczowo omówione
pruez Habilitantkę, ft?ł główne obszary zainteresowań: rozwarstwianie i przenoszenie
malowideł sztalugowych, wczesne malarstwo na płótnie (tzw. Trichlein) anz konserwacja i
badania obrazów nalezących do kręgu Hodegetrii typu krakowskiego, wpisują się w
zróżnicowany obszar pionierskich a nawet eksperymentalnych poszukiwań, wymagających
pogłębionej i ugruntowanej wiedzy z zakresu historii szfuki, technologii malarstwa

rj

sztalugowego a nade wszystko skomplikowanych technik konserwatorskich. Wyniki tych
prac wielokrotnie prezentowała zarówno w postaci publikacji, wykładów jak i realizacji
konserwatorskich. Uwzględniony
autoprezentacji kontekst kreacji
działalności
afiystycznej' czego przykładem jest duza alcfywnośó Habilitantki w zakresie kopii w wielu
technikach i na róznych podłożach,wskazuje na ten siĘ, realizowany z powodzeniem trend
w jej dotychczasowych działaniach. Jest to niewąĘliwe ogromny walor i umiejętność, która
bezpośrednio przekłada się na sposób postrzegania ptzez Habilitantkę dzieła sztuki. Bazą d|a
tych poszukiwan i realizacji, jest ugrurrtowana i swobodna umiejętnośćrozpoznania przez
Habilitantkę zarówno niematerialnej jak materialnej warstwy dzieła sztuki, jego idei,

w
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konteksfu społecznego oraz autorskiego przesłania. Wszystkie

te

doświadczenia
przekazywanę sąprzez Habilitantkę kolejnym adeptom,,szhrki konserwacji" poptzez proces
dydaktyczny
bezpośredniąrelację ,'rnistrz-uczeń''
trakcie realizacji projektów
konserwatorskich w toku studiów na WKiRDS ASP w Krakowie.
Z przedstawionych w autoreferacie poglądów Habilitantki wynika, że podstawowym

i

w

kryterium określającymją

jako arfystę'

konserwatora dzieł sztuki i nauczyciela
akademickiego, jest ciągłe poszukiwanie, nieustanne interdyscypliname kształcenie,
samokształcenie i rozwój jako twórcy, świadomego zadai wobec przyszłościi
odpowiedzialności za trwanie artefaktów przeszłości.
ocena dołączonego dzieła artystyczne gQ

Dziełem arĘĘcznym/naukowym' o którym mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia ru.a3.Ż0a3
r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (Dz.
U. z ?003 r. Nr 65, poz. 595; z późniejszymi zmianami), wskazanym we wniosku _
,,Hadegetrie Kraknwskie" (konserwacje, publilracje , kanferencje' wystawa) jest ńożona z
dwóch tomów dokumentacja w formie papierowej i elektroniczrrej.
Praca habilitacyjna spełnia wymogi formalne i odpowiada tytułowi wskazanemu we wniosku.
Przedmiotem badan i konserwacji było kilkanascie obrazów Matki Boskiej zDzieciątkjem w
typie Hodegetrii Krakowskiej, ot'reślanej również dawniej mianem Matki Boskiej Piekarskiej,
pochodzącychz warsztatów krakowskich i małopolskich XV, XVI i XVII wieku.

formie wydruku komputerowego prezenfuje w tomie I wyniki badań oraz
dokumenfuje przebieg prac konserwatorskich przy l0 obrazach, zaśw tomie drugim
prezentuje wybrane, opraoowane przez HabilitanĘ w liczbie 77, hasła katalogowe
załnieszczone w publikacjach: Prolegomeną do badań nad obrazami Hodegetrii typu
krakowskiego, Wydawniętwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
Kraków 20| 4, ISBN 97 8-83 -64448-16-4; Hodegetrie Krakow skie ] 4 0a- ] 4 5 0, Wydawnictwo
Akademii szfuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków }als,ISBN g78-83-6444sPraca

w

Hodegetrie Krakowskie ]450-1490 , Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie, Kraków 2a77,ISBN 978_83-65570-7s-9; Hodegetrie Kralrowskie 1490]550 , Wydawnictwo Akademii Szfuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2018,
68-3
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Przedłozone ptzez Habilitantkę dzieło jest elementęm sldadowym, monumentalnej,
wielotomowej publikacji, poświęconej ksaałbwaniu się wizerunku Hodegetrii typu
krakowskiego na przestrzeni ostatnich 600 lat. Ten niezwykły projekt badawczy, inspirujący
środowiska konserwatorów, historyków sztuki i archiwistóq zainicjowany zostaŁ ponad 40
lat temu przez prof. Małgatzatę Szuster-Gawłowską i prof. Jerzego Gadomskiego. v/ okresie
pózniejszym do grona badaczy dołącry|i prof. Helena Małkiewiczówną dr hab. Marta
Lempart-Geratowską dr MałgorzataNowalińską dr Anna Sękowska i inni.
Do tej pory przedstawiono opracowanie haseł katalogowych - monografiił9 obrazów.
Celem projektu jest zebranie materiałów dotycących znanych wspołcześnieHodegetrii typu
krakowskiego w liczbie ponad 150, ofaz wyjaśnienie gęnezy ich ikonograficznego Ępu,
który stał się swoistym fenomenem, będąc naśladowanym nieprzerwanie do czasów nam
współczesnych. Bardzo ważnym elementęm projeku była podjęta próba identyfikacji metod
w}twarzania obrazów, w aspekcie technicznym i technologicznym, oraz ustalenie kultowych
przyeryn i mechanizrnów repetycji tego wizerunku. Jak przyjęli badacze, nowa nazwa typu ,,Hodegetrią Krakowslra'' opiera się na przekonaniu, że importowany, zaginiony, najpewniej
włoski obraz _ wzór, pojawił się w dawnej stolicy kraju, będącej równocześnie siedzibąwładz
diecezji krakowskiej.l w przeciwieństwie do istniejącego juz wówczas wizerunku Matki
Boskiej Częstochowskiej, jedynego w wieku XV' a upowszechnionego na koronnych
ziemiach Rzeczypospolitej dopiero od pocątku XVII w.,( po Synodzie I&akowskim w 1621
r.),który osiągnął pozycję relikwii o znaczeriu państwoWYfr2, obrazy Hodegetrii typu
krakowskiego lokowĄ się w obszarzeruczej kulfu populamego. Ptzypvszcza się, z uwagi na
dużą akryr.vnośćmiejscowych warsztatów malarskich, żejuz od początku XV wieku, zaczęĘ
powstawaó tam obtazy, których ilościowa jakościowa skala jest nieznana wręcz
niespotykana w późnośredniowiecznej Europie. Jak zakJadają badacze stało się to
praprzlczyt'ą rozr,v'oju tego fenomenu na terenach całej małopolski.3

i
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Wyodrębnione ptzez Habilitantkę dzieło, w formie wydrŃu komputerowego' obejmuje w
tomie
Iiczącym 178 stron
zawierającym 188 ilustracji' zaprezentowane W
usystematyzowanej formie, wyniki badan
konserwacji obrazów Ma&i Boskiej z
Dzieciątkiem w typie ikonograficznym Hodegetrii Kralrowskiej z kośclołóww Gałczy,

I,

i
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Zabrzu-Biskupicach, Bytomiu, Mysłowicach, Kętach, Czańcu, Przyłęku Szlacheckim
(promotor dr A.Sękowska - student Maja Potrawiak), Iłży(promotor dr A.Sękowska - sfudent
Barbara Krzaklewska), Krakowie (praca kursowa Pauliny Cygan, nadzót zespół wKiRDS) i
Lubartowie (praca kursowa Karola Lisa , nadz& zespół wKiRDs).
Habilitantka była autorką konserwacji jednego obrazu (Gołcza), współautorĘ w równych
częściachkonserwacji pięciu obięktów tazem z dr Małgorzatą Nowalińską (ZabrzeBiskupice, Bytom' Mysłowice, KgtY, Czaniec), co potwierdzają załączonę oświadczenia oraz

I

Prolegomena do badań nąd obrazami Hodegetrii Ępu lcrakowsłiego, Wydawnictwo Akademii SZfuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2014, s.7
2
Teoretyqł , pisarze, i artyści o sztuce 1500-1600, opr. Jan Białostocki, Warszawa 1985' s.429
3
Prolegomena do badań nad obrazami Hodegetrii Ępu krakawskiega,Wydavłnictwo Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2014, s.9
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promotorem dwóch prac magisterskich (Przyłęk Szlachecki,Iłża) i opiekunem dwóch prac
kursowych realizowanych na wKiRDs ASP w Krakowie ( Kraków, Lubartów).
opracowanie podzielone jest na dziesięć rozdziałow, z których kazdy doĘczy konkretnego
obrazu. Wyniki zaprezettowano w sposób niezwykle sumaryczny, w zakresie krótkiego opisu
technologii wykonania oraz historii
inwentaryzacyjnego, ikonograficznego, techniki
zabiegow konserwatorskich. W większościprzypadków podane są także wyniki badan
speejalistycznych onz załączona obszema dokumentacja badan w światłacharralitycznych.
Dołączono także wykaz publikacji. Niestety pomimo bańzo estetycznej formy podania
wyników prac konserwatorskich mają jednak one pewne mankamenty.
Brak jest jakiejkolwiek analizy lub komentarza do wszystkich zarrieszczonych zdęć
badanych obrazów. Dotyczy to rentgenogramów (z wyjątkiem Czanca 1..Ą.6.), obserwacji
luminescencji wzbudzonej promieniowaniem (JV, czy badania w IR. Badania specjalisĘczne
omówione w formie opisowej nie odnoszą się do mateńału ilustracyjnego. Brak zaznaczetńa
miejsc pobrania próbek, ich przekroje nie są odniesione do konkretnego obszaru obrazu.
TakŻe sama interpretacja chociazby badan nieniszczących z użyciem skanera fluorescencji
rentgenowskiej QRF) ponvalające na uzyskanie dwuwymiarolvych map rozkładu
pierwiastkowego w obrazie nie są powiązane z analizą pigmentów zidenĘfikowanych w ich
struklwze (Mysłowice 1.A.4.). Pewnym mankamentem jest brak ciągłej numeracji stron,
całkowity brak nrrmeracji ilustracji i drobne dyskusyjne określenia terminologiczne jak np.
,,tło niepierwotne'' _ występujące w opisach niektórych obrazów.

i

Wyniki prac konserwatorskich, zarrlieszczone w tomie I, wskazują na bardzo wysoki poziom
wykonawczy, profesjonalnie realizowanych projektów konserwatorskich. Zarówno przyjęte
rozwipania w zakresie wzmacniania podłoza' usuwania zbędnych nawarstwień oraz
wprowadzania uzupełnień i końcowych opracowń estetycznych, w tym talcże aranżacyjnych
i ekspozycyjnych, zasfugują na najwyższe uznanie (Gołcza, Zabrzę-Biskupiceo Mysłowice,
Czaniec). Nalezy podkreślić,ze konserwacja dawnych wizerunków Hodegetrii w Polsce,
obarczona jest nie tylko ogromną odpowiedzialnością w zakresie działń prakfycznych ale
równiez potencjaln1łn ryzykiem' szczególnie w zakresie recepcji społecznej i religijnej' m.in.
z powodu przypisywania tym obrazom roli apotropaicznej. Dodatkowo ich wysokie walory
wywazolle "W swej formie wizerunki Madanny z
artystyczne sprawiają Że proste
Dzieciqtkiem, nawet przekształcone przemalowane' w oczach odbiorców pozostają
nieprzerwanie obiektami kultowymi, wyzwalającymi wztriosłe uczucia religijne (imagines

i

i

gratiosae). Ponowne upublicznienie obrazów po konserwacji i często nowa forma ich
ekspozycji w miejscu pochodzenia, poprzez np. oddzielenie sukienek metalowych' świadczy
o świadomymdążeniu do odsłonięcia partii oryginalnychprzezwykonawców, przy akceptacji
przyjętych rorwiryań estetycznych przez odbiorców, nP. poptzez wykonanie kopii
dotychczasowego wŁerunku w celu zachowarria utrwalonego status qvo.

Tom II, wyodrębnionego przez Habilitantkę dńełą w formie wydruku komputerowego'

obejmuje prezentację 17 opracowań monograficznyeh (haseł katalogowych), których jest
autorĘ lub współautorĘ razem prof. Jerąm Gadomskim, znajdujących się we

z

wzmiankowanych powyżej publikacj ach.
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Wzotzec dla formy opracowania hasła katalogowego przygotowała w 2ot4 roku prof. Helena

( pattz.:

Prolegomena do badań nad obrazami Hodegetrii typu
krakowskiego, V/ydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
Kraków 2ol4, s.67-75).
W oparciu o przyjęte załoŻenia Habilitantka opracowała jedno hasło z tomu: Hodegetrie
Krakowskie 1400-]450' Wydawnictwo Akademii Szfuk Pięknych im. Jana Matejki w
Krakowie, Kraków 2ol5 praca zbiorowa pod redakcjąMałgotzaĘ Schuster- Gawłowskiej i

Małkiewiczówta

Marfy Lempart * Geratowskiej.
Dotyczy ono obrazu Matki Boskiej z Dzieciqtkiem z kościołaparafialnego w Kędzierzynie
Koźlu. Hasło liczy 10 stron, zawiera 5 ilustracji i 1 rysunek oraz bibliografię s.Ż24-233.

Habilitantka przygotowała 11 opracowań monograficznych z tomu : Hodegetrie Krakowskie
]450-]490, Wydawnicfwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków
2017)praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Schuster- Gawłowskiej i Marty Lempart _
Geratowskiej.

Dotycząone trzech obrazów nie przypisanych do konkretrych warsztatów w postaci:
_obrazu Matki Boskiej z Dzieciqtkiem z kościołaparafialnego w Kłabucku.
Hasło Liczy 4 strony i zawiera 3 ilustracje orazwkazpub1ikacji.s.82-85.
-obrazu Matki Boskiej z Dzieciqtkiem z kościołąfilialnegow Mysłowicach.
Hasło liczy 8 stron i zawiera 7 ilustracji onzvłykazpublikacji.s.86-93'
-obrazu Matki Boskiej z Dzieciqtkiem z kościołaparafialnego w Gołczy.
Hasło liczy 8 stron i zawiera 8 ilustracji i 1 rysunek orazwykazpub1ikacji.s.94-101.
Dr Anna Sękowska przygotowała osiem opracowań monograficnrych obrazów przypisanych
do konkretnych warsztatów w postaci :
1. obrazów zwarsztaił ,,Mistrza Matki Boskiej z Kociny'':
-abraz Matki Boskiej z Dzieciqtkiem z kościołaparafialnega w Kocinie.
Hasło liczy 5 stron i zawiera 5 ilustracji orazvrykaz pub1ikacji.s.130-134.
-obraz Matki Boskiej z Dzieciqtkiem z kościołaparafialnego w Czańcu.
Hasło liczy 4 strony i zawiera 2 ilustracje 1 rysunek onzwykaz pub1ikacji.s.156-159.
-obraz Matki Boskiej z Dzieciqtkiem z kościołaparafiałnego w Krzęeinie.
Hasło liczy 4 strony i zawiera 2 ilustracje 1 rysunek onzrykazpub1ikacji.s.160-1ó3.

obrazów zwarsńattl,'Mistrza Ma&i Boskiej z Wojkowic Kościelnych":
-obraz Matki Boskiej z Dzieciqtkiem z kościołaparafialne4o w Słomnikach.
Hasło liczy 6 stron i zawiera 9 ilustacji orazvłykazpublikacji.s.172-l77.
-obraz Matki Boskiej z Dzieciqtkiem z kościołaparafialnego w Jazowsku.
Hasło liczy 4 strony i zawiera 3 ilustracj e oraz wkaz publikacj i.s. 1 92- 1 95.
-obraz Matki Boskiej z Dzieciqtkiem z kościołaparafialnego w Kętach.
Hasło liczy 5 stron i zawiera 7 ilustracji onzwykazpublikacji.s.t96-20o.
-obraz Mątki Boskiej z Dzieciqtkiem z kościołaparafialne4o w Krakowie-Pleszowie.
Hasło liczy 4 strony i zawiera 5 ilustracji oraz wykaz publikacji.s.202-205.
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_obraz Matki Boskiej z Dzieciqtkiem z kościołaparafialnego w Szreniawie.
Hasło Iiczy 4 strony i zawiera 2 ilustracje oraz wykaz publikacji.s.206-209.

Habilitantaka opracowała pięć haseł z tomu: Hodegetrie Krakowskie 1490-1550,
Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2018rpraca
zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Schuster- Gawłowskiej i MarĘ Lempart _ Geratowskiej.

DoĘczą one pięciu obrazów przypisanych do warsztafu

''Mistrza

Matki Boskiej od

norbertanek w Krakowie" w postaci:
-obrazu Matki Boskiei z Dzieciqtkiem z klasztoru narbertanekw Krakowie-Zwierzyńcu.
Hasło liczy 6 stron i zawiera 5 ilustracji onzvłykazpublikacji. s.nn.
-obrazu Matki Boskiej z Dzieciqtkiem z kościołaparafialnego w Milejowie.
Hasło Liczy 5 stron i zawiera 4 ilustracje orazv,rykaz publikacji. s.nn.

-obrazu Matki Boskiej z Dzieciqtkiem z kościołaparafialnego w Chomętowie.
Hasło liczy 6 stron i zauńeta7 ilustracji orazwykazpublikacji. s.nn.
-obrazu Mątki Boskiej z Dzieciqtkiem z kościołaparafialnego w Przyłęku Szlacheckim.
Hasło liczy 6 stron i zawiera 5 ilustracji oraz wykaz publikacji. s.nn
-obrazu Mątki Boskiej z Dzieciqtkiem z kościołaparalialnego w Boguszycach.
Hasło licza 7 stron i zawięta 6 ilustracji oraz wykaz publikacji. s.nn
Opracowanie sumarycznie.liczy 94 strony, zawiera 85 ilustracji
publikacji do kazdego z obrazów oddzielnie.

i 4 rysunki

oraz wykazy

Z

analizy przedłożonego dzieła wyniką że dr Anna Sękowska samodzielnie opracowała
dziewięć haseł katalogowych, (Kędzierzyn-KożIe, Kłobuck, Gołczu Czaniec, Krzęcin,
Słomniki, Chomętowo, Przyłęk Szlacheckio Boguszyce' Szreniawa) osiem zaśwspólnie z
prof. Jerzym Gadomskim (Mysłowice, Kociną Jazowsko, Kęty, Kraków-Pleszów, KrakówZwierzyniec, Milejów), przy czrym vdział Habilitantki był przewłŻający i stanowił 70%
opracowanią co potwi erdzają załączone oświadczenia.

Przedłożona monografia zawiera szczegółowe "dane doĘczące historii obrazów, ich
przekształceń i konserwacji na tle szerokiej perspektywy dziejów kazdego z miejsc
(kościołów)'w których były eksponowane bądŻ też adoptowane do stanu obecnego.
Pogłębiona analiza inwentaryzacyjta, ikonograficzna wsparta o literiturę przedmiotu oraz
idenĘrfikację techniki i technologii wykonaniątakŻe partii przekształcanych lub zasłanianych
w minionych wiekach, pozvrala na kompleksowe spojrzenie na kazdy z Ęch obiektÓw
oddzielnie a jednocześnie umożliwia ulokowanie ich ,,[& osi czaslf," i wyznaczenie
chronologicznego porządku występowania.
Dodatkowo bogata szata ilustracyjna rysunkowa pozwala na szczegołowe dogłębne
prześledzenie wyglądu każdego z obiektów. opracowanie to ma fundamentalne znaczenie dla
przypisania obrazów konkretnym warsztatom mistrzowskim doby poznego średniowiecza w
Polsce i czasom pózniejszym.
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W związku z wieloletnim progftlmem badawczym realizowanym na WKiRDS w Krakowie w
rżmach projektu: Fenomen powtarzalności typu ikanograficznego w maląrstwie na
przyHadzie Hodegetrii małapalskiej z lat ]400-1600 _ (kierownik dr hab. Marta Lempart
Geratowska), dr Anna Sękowska uczestniczyła w opracowaniu zespołowym, skróconego
katalogu zawartego w tomie: Prolegomena do bądąń nad obraząmi Hodegetrii typu
lcrakowskiego, Kraków 2al4, s. 78_151. Była członkiem zespołu redakcyjnego tomu:
Hodegetrie Krakowskie 1450-1490, Kraków Ż0L7, oraz cńonkjem zespołu redakcyjnego
tomu : Hodegetrie Krakowskie 1 49a-1 554 Kraków 2018.
Wspólnie z Piotrem Łopatkiewiczem oraz Małgorzatą Nowalińską opracowała bibliografię
Iiczącą ponad 350 pozycji w tym 254 dotyczących publikacji, 3 publikacji on-line, 65
niepublikowanych archiwa1iów ze zbiorów archiwów diecezjaĘch' katedralnych i
kurialnych w Częstochowie, Łodzi, Przemyślu' Kielcach, Sandomierzu, Warszawie,
Włocławku i Krakowie; wreszcie ponad 80 pozycji z Archiwum Dokumentacji obrazów
Hodegetrii Krakowskich znajdujących się na WKiRDS w Krakowie.
Dr Anna Sękowska była współautoĘ trzech krótkich artykułow dotyczących tego projektu
oraz uczestniczyła dwukrotnie w konferencjach krajowych ( 2015 i 2017), podczas których
prezentowała wyniki prac wspólnie z prof. MałgorzaĄ Schuster- GawłowsĘ i dr Małgorzatą
Nowalinską.
ostatni z elementów dzieła, czyli upublicznienie wyników projek1u, miało miejsce w Galerii
,,4 ściany'' na WKiRDS w Krakowie w 2014 roku, podczas Wystawy (kurator dr Anna
Sękowska), na której zaprezettowano fotografie najstarszych wizeruŃów w typie Hodegetrii
Krakowskiej w nafuralnej skali (1:1). Wystawę połączono z promocją I tomu cyklu
omawianych powyżej publikacji, co było swoisą klamrą spinającą prolog prac badawczychi
konserwatorskich.

i

Podsumowując ro1ę
udział Habilitantki w opracowaniu zbiorowym, dotyczącym Zarysu
Hodegetrii
Krakawskiej,
takezy uwzględnić jej indywidualny wkład w wyznaczenie
dziejów
chronologicznego porządku występowania badanych obrazów tablicowych, określenia skali i
przyczyn ich historycznych przemian stylowych a1akŻe elemęntów dotycących ikonografii
oraz warsztatu' W tYm - techniki i technologii wykonania. ogromną ro1ę w podjętym procesie
badawczym, w świetleniemal zupełnego braku średniowiecznych źródeł archiwalnych,
odegrała mozliwośó pogłębionej ana\iry źródełmaterialnych w postici obrazów, poprzez
proces ich konserwacji, który w wielu przypadkach pozwolił Habilitantce na odsłonięcie
partii oryginału i przyrłtócenie niektórym Hodegetriom Krakowskim tch zasłoniętych ptzez
nawarstwienia historyczne obliczy.
Habilitantka miała takłŻe duzy udział w końcowej redakcji, opracowaniu oraz prezentacji
(wystawa) tej wielotomowej znakomitej publikacj i.
ocena osiągrrięć artystycznvch- twórczych. naukowych i dydakt.vcznych (po doktoracie)
W jej interesującym i zróżrricowanym dorobku, znajduje się 55 dokonań konserwatorskich

(wszystkie udokumentowane) miryarrych zaróvmo
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i zespołowymi. DoĘczy to wielu obrazów tablicowych i sztalugowych, począwszy od XV po
)o( wiek. Częśó z lńch, po konserwacji, o wybitnych walorach artystycznych, była
upubliczniana lub prezentowana na wystawach np. domów aukcyjnych Desa i Connaisseur w
Krakowie.
Habilitantka samodzielnie wykonała prace w zakresie konserwacji estetycznej ptzy trzech
kwaterach skrzydeł ołtarzaHansa Siissa von Kulmbachze scenami cyklu legendy o życiu św.
Katarzyny Aleksandryjskiej, 1514-1515, z Bazyliki Mariackiej w Krakowie, w ramach
prestizowego granfu: Kraków Kulmbach Project, ptTyzrnne9o ASP w l(rakowie przez
amerykanską Fundaeję GeĘ'ego z Los Angeles w 2015 roku.
Istofirą rolę w dorobku Habilitantki odgrywa działalnośćartystyczna w zakresie kopii w wielu
tęchnikach i na różnych podłozacb- Na szczególne uznanie zasługuje wykonanie kilkunastu
kartonów i kopii brakujących chorągwi grunwaldzkich, malowanych dwustronnie na
jedwabiu, w oparciu o miniatury Stanisława Durinka w Banderia Prutenorum Jana Długosza'
prezentowanych na wystawie na Wawelu w sześćsetnąrocznicę bitwy pod Grunwaldem w
2a10 t oraz kopii ttzech chorągwi dla muzeów w Czfuchowie, Stębarku i archidiecezji
warmińskiej'
Dr Anna Sękowska jest talcże autorĘ licznych kopii obrazów sakralnych, w tym dwóch
Hodegetrii typu krakowskiego (Kęty' Czaniec) oraz łąiewnickiego kultowego obrazu Adolfa
Hyły, Jezu Ufam Tobie, którego liczne repeĘcje jej autorstwa eksponowane są aktualnie, jak
saffLa Zaznaczą,na czterech kontynentach''.
Poza prezentowanym gyklem wydawniczym, jest autorką jednej monografii:
Szesnastowieczny portret Zygmunta I Starego w katedrze lrrakowskiej i zagadnienie
maląrstwa klejowego na płótnie bez zaprawy, ASP Kraków, 201I,ISBN 978-83-62321-37-7,
2 publikacji punktowanych' 4 ekspertyz oraz kilku komunikatów w prasie branzowej. Na tym
po1u nie znajdujemy publikacji o recepcji międzynarodowej ani udokumentowanego
czynnego uczestnictwa w konferencjachpora'nasą/m krajem. W tym obszarze istotna jest jej
aktywność w zakresie kwerend muzealnych we Florencji, Londynie' Akwizgranie i Kolonii.
Habilitantką poza wymienionymi już udziałami w 3 projektach badawczych, kieruje jednym
pĄektem w ramach działalnościstafutowej na WKiRDS w Krakowie.
Dr Anna Sękowska jest doświadczonym dydakfykiem. Sprawuje nadzór nad pracami
konserwatorskimi sfudentów II, nI i V roku. Prowadzi dla nich wykłady i ćwiczenia. Pełni
także ro1ę opiekuna na wyjazdach sfudyjnych dla Koła Naukowego studerrtów wKiRDS
(Florencja). Jest promotorem 3 prac magisterskich i recenzentem 5. Pozostaje akĘwna takłŻe
na polu popularyzacji nauki i szfuki w ramach dni otwartych i festiwali nauki, również dla
Studentów Trzeciego Wieku oruz młodńeĘ - podopiecznych sióstr ze zgromadzenia
Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie.
Za swoją działalnośóottzymała w 2011 roku Nagrodę Stołecznego Królewskiego Miasta
Krakowa - za pracę doktorską Nagrodę Rektora ASP w Krakowie III _ stopnią a w 2o17
roku Srebrny kąrŻ Zasłagi.
Jej wszechstronne zainteresowania i bogate doświadczenie, pogłębione w trakcie podjętych
projektów i kwerend, są gwarantem pomyślrue złealizowanych zadai w obszarze konserwacji
dzieł sztuki w przyszłości.
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Konkluzja

podstawie przedstawionej dokumentacji habilitacyjnej, nłłłaszęzaw oparciu o
udokumentowane osiągnięcia artystyczne, naukowe i dydaktycme oraz dołączone dzieło-

Na

dotyczące interdyscyplinarnych badan podjętych przez Habilitantkę, ich poprawnej metodyki,
wnoszących nową wiedzę ustaleń i zastosowań praktycznych, nalezy vznać, że dr Anna

Sękowska wnosi zrraczny wkład nie tylko w rozwój dyscypliny - konserwacji i restauracji
sferę kultury i w złozoną problematykę ochrony dziedzictwa
dzieł szfuki, ale także
narodowego.

w

Niniejszym stwierdzam, Że powyższe osiągnięcia Pani dr Anny Sękowskiej spełniają
wymagania art.t6 Ustawy z dtńa 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595; z póź:ruejszymi
zmianami), stawiane kandydatom do stopnia doklora habilitowanego sztuki.

r) i \{'*v-,",
Ł.
f
[r
A

tf

ttr

i1..,\J-Li n""r-'

