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I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI. 
 
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie jest publiczną uczelnią wyższą, której 
podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są Wydziały: 

 Malarstwa 

 Rzeźby 

 Grafiki 

 Architektury Wnętrz 

 Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 

 Form Przemysłowych 
Wydziały działają pod kierownictwem dziekana. Organem uchwałodawczym na Wydziałach 
są Rady Wydziału. 
Ponadto na Uczelni funkcjonują jednostki dydaktyczne o zasięgu ogólnouczelnianym tj.: 

 Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki 

 Studium Języków Obcych 

 Studium WF 

 Biblioteka 

 Otwarta Pracownia Mody 
Funkcjonowanie Uczelni wspomagane jest przez komórki administracyjne, do których należą: 
1. Dział Finansowo – Księgowy, kwestor: mgr Danuta Baniowska, tel. 12 299 20 22, email: 

kwestor_asp@o2.pl  
2. Dział Nauczania, kierownik: mgr Romana Łomnicka–Bochnak, tel. 12 299 20 30, email: 

rlomnicka@asp.krakow.pl  
3. Dział Spraw Pracowniczych, kierownik: mgr Barbara Waligórska, tel. 12 299 20 34, email: 

bwaligorska@asp.krakow.pl  
4. Dział Administracyjno – Gospodarczy, kierownik: mgr Krzysztof Tarnowski, tel. 012 299 

20 20, email: ktarnowski@asp.krakow.pl   
5. Biuro Rektora, kierownik: mgr Magdalena Litewka tel. 12 422 24 50, email: 

rektor@asp.krakow.pl, mlitewka@asp.krakow.pl  
6. Radca Prawny, mgr Krystyna Długopolska, tel. 012  299 20 34 
7. Dział Wydawnictw i Promocji, kierownik: mgr Jacek Dembosz, tel. 012 299 20 45, email: 

redakcja@asp.krakow.pl  
8. Dział Obsługi Informatycznej, kierownik: mgr Grzegorz Midura, tel. 12 299 20 15, email: 

grzesiek@asp.krakow.pl  
9. Akademickie Biuro Karier i Realizacji Projektów, email: kariery@asp.krakow.pl  
10. Biuro Pozyskiwania Funduszy, email: lmostek@asp.krakow.pl jcieslak@asp.krakow.pl   
Komórkami administracyjnymi od stycznia 2004 roku kieruje kanclerz mgr inż. Adam Oleszko. 
Od stycznia 2005 roku funkcję wicekanclerza pełni mgr Barbara Waligórska. 
DANE TELEADRESOWE UCZELNI: 
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
Plac Matejki 13 
31 – 157 Kraków 
tel.  012 / 422 24 50 
 012 / 299 20 13 
fax 012 / 422 65 66 
e – mail: rektor@asp.krakow.pl 
www.asp.krakow.pl 
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II. WŁADZE UCZELNI 
 

Rok akademicki 2010/2011 był trzecim rokiem kadencji władz Uczelni (2008 – 2012). 
Funkcje rektora i prorektorów pełnili: 

 rektor Adam Wsiołkowski (I kadencja) 

 prorektor prof. Antoni Porczak (I kadencja) 

 prorektor dr hab. Łukasz Konieczko, prof. ASP (I kadencja) 
Prorektor ds. nauki i spraw zagranicznych, prof. Antoni Porczak, pełni funkcję 

pierwszego zastępcy rektora, koordynuje sprawy organizacyjne, współpracę zagraniczną, 
działalność naukowo–badawczą oraz całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem 
studiów niestacjonarnych i doktoranckich. Prorektor ds. studenckich, dr hab. Łukasz 
Konieczko, prof. ASP, zajmuje się sprawami studenckimi dotyczącymi: stypendiów, 
współpracy z Samorządem Studenckim oraz wszelkimi problemami Domu Studenta. 

Sprawy programów i dydaktyki leżą w gestii rektora prof. Adama Wsiołkowskiego. 
Rektor, w myśl zasady jednoosobowej odpowiedzialności za kierowanie instytucją osobiście 
podejmuje większość decyzji we wszystkich sprawach, zwłaszcza tych, które pociągały za 
sobą konsekwencje prawne i finansowe – w sprawach wymagających konsultacji po 
zasięgnięciu opinii kwestora, radcy prawnego, kanclerza bądź Kolegium Rektorskiego. 
Reprezentował Uczelnię na zewnątrz jako członek Kolegium Rektorów Szkół Wyższych 
Krakowa, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Konferencji Rektorów 
Uczelni Artystycznych.  

Senat będący najwyższą władzą w Uczelni obradował pod przewodnictwem rektora.  
W celu usprawnienia pracy Senat współpracował z powołanymi przez siebie komisjami. Były 
to: 

 Komisja ds. Wynagrodzeń 

 Komisja ds. Socjalnych 

 Komisja ds. Badań Naukowych i Wydawnictw 

 Komisja ds. Wymiany Zagranicznej 

 Komisja ds. Inwestycji 

 Komisja ds. Budżetowo – Gospodarczych 

 Komisja ds. Struktury i Programu Studiów 

 Komisja ds. Statutu i Regulaminów 

 Komisja ds. Nagród i Odznaczeń 

 Komisja ds. Komputeryzacji 

 Komisja ds. Etyki Akademickiej 

 Komisja ds. Zatrudnienia, Oceny i Rozwoju Kadry 

 Rada Biblioteczna 

 Rada Muzeum 
Szczegółowy przebieg obrad uwidoczniony jest w protokołach posiedzeń. W roku 
akademickim 2009/2010 Senat odbył siedem posiedzeń. Szczegółowy przebieg posiedzeń 
udokumentowany jest w protokołach.  

Rektor, prorektorzy i kanclerz tworzą Kolegium Rektorskie ASP. Posiedzenia 
Kolegium, odbywające się raz w tygodniu, służą do wzajemnego informowania się o biegu 
spraw, które powierzono poszczególnym członkom Kolegium i do wzajemnej konsultacji.  
W razie potrzeby na zebrania Kolegium zapraszani są dziekani wydziałów, kierownicy 
komórek administracyjnych, przedstawiciele związków zawodowych i samorządu 
studenckiego. Kolegium przygotowuje większość tematów, które wymagają senackich 
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uchwał, jak i tych, o których Senat winien być informowany. Problemy, jakimi zajmują się 
członkowie Kolegium są odnotowane w protokołach z posiedzeń. Są to sprawy studenckie  
i pracownicze, sprawy organizacji studiów i dydaktyki (mimo, że te ostatnie opierają się 
głównie na pracy wydziałów), współpracy z zagranicą, wydawnicze, gospodarcze i kadrowe. 
Wiele uwagi Kolegium Rektorskie poświęca sprawom inwestycyjnym oraz remontowym. 
Przebieg spotkań Kolegium Rektorów zawarty jest w protokołach posiedzeń. 

Z początkiem roku akademickiego 2010/2011 rektor ogłosił konkurs na nowy znak 
graficzny dla Uczelni wraz z systemem identyfikacji wizualnej dla wszystkich wydziałów.  
W styczniu 2011 roku odbyło się posiedzenie jury, które wyłoniło zwycięski znak. Jego 
autorem jest prof. Władysław Pluta.  
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III. SPRAWY PRACOWNICZE 
 
1. Struktura zatrudnienia – stan na 30 czerwca 2011 roku. 
 
Ogółem zatrudnionych – 398  osób, 380,2 etatów 
w tym: 
nauczyciele akademiccy – 274 osoby tj, 264,13 etatów 
nie bedący nauczycielami – 124 osoby tj.116,1 etatów  
 
Struktura zatrudnienia pedagogów w osobach : 
Profesorowie zwyczajni 37 
Profesorowie nadzwyczajni 16 
Profesorowie ASP bez tytułu 32 
Adiunkci z kwalifikacjami II st. lub habilitacją 15 
Adiunkci 47 
Asystenci z doktoratem 11 
Asystenci 57 
Starsi wykładowcy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego 2 
Starsi wykładowcy  ze stopniem naukowym doktora lib kwalifikacjami II stopnia 12 
Starsi wykładowcy 20 
Wykładowcy 13 
Wykładowcy z ze stopniem naukowym doktora 7 
Lektorzy 1     
Instruktorzy dydaktyczni 3 
Kustosz dyplomowany 1 
 
Struktura  zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w osobach: 
Administracyjno-biurowi  61 
Biblioteka -  8 
Inżynieryjno-techniczni – 16 
Obsługa – 38 
DS – 1 
 
Emerytury 

1. prof.  Józef Nykiel – Wydz. Konserwacji i Restauracji  Dz. Sztuki 
2. prof. Janusz Orbitowski -  Wydz. Malarstwa  
3. prof.  Stanisław Rodziński – Wydz. Malarstwa 
4. prof.  Jacek Waltoś - Wydz. Malarstwa 
5. prof. Stanisław Wiśniewski – Wydz. Konserwacji i Restauracji  Dz. Sztuki 
6. mgr Andrzej Peller – st. wykładowca W. Rzeźby 

             
2. Rozwój kadry dydaktycznej. 
 
W roku akademickim 2020/2011 w Uczelni 2 mianowano na stanowisko profesora 
zwyczajnego, 2 osoby uzyskały tytuł profesora sztuk plastycznych, 2 osoby mianowano na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego ASP, 8 pracowników uzyskało habilitację, 8 stopień 
naukowy doktora, 6 osób minowano na stanowisko adiunkta. 
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Przeprowadzono: 
- 2 postępowania o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych  
- 8 przewodów habilitacyjnych   
- 15 przewodów doktorskich (8 z ASP i 7 spoza). 

 
Tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych 

1. Prof. Piotr Bożyk 
2. Prof. Henryk Ożóg 

 
Habilitacje 

1. Zbigniew Cebula 
2. Witold Kasprzyk 
3. Zofia Kaszowska 
4. Marek Kordyaczny 
5. Jacek Kucaba 
6. Marek Liskiewicz 
7. Jan Tutaj 
8. Grzegorz Wnęk 

 
Doktoraty 

1. Bogusław Bachorczyk 
2. Dobiesław Gała 
3. Artur Grabowski 
4. Michał Jandura 
5. Rafał Pytel 
6. Anna Sękowska 
7. Jakub Sowiński 
8. Bartłomiej Struzik 

 
Mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego 

1. Prof. Jan Nuckowski 
2. Prof. Czesława Frejlich 

 
Mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego ASP  

1. Agata Pankiewicz 
2. Rafał Ziembiński 

 
Mianowania na stanowisko adiunkta  

1. Bogdan Achimescu 
2. Tomasz Daniec 
3. Łukasz Sarnat 
4. Edyta Sobieraj 
5. Barbara Widłak 
6. Andrzej Witkowski 
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3. Odznaczenia i nagrody 
 
Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”: 
prof. Mieczysław Górowski, odbiera syn Maciej Górowski 
 
Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”: 

1. Prof. Leszek Misiak 
2. Prof. Józef Nykiel 

 
Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

1. Prof. Leszek Misiak 
2. Prof. Aleksander Śliwa 

 
Medal Komisji Edukacji Narodowej 

1. Prof. Józef Murzyn 
2. Prof. Wiesław Bielak  

 
Nagrody Rektorskie dla nauczycieli akademickich: 
I stopnia 

1. Dr hab. Marta Lempart-Geratowska 
2. Prof. Piotr Kunce 
3. Prof. Władysław Pluta 
4. Prof. Artur Tajber 
5. Mgr Barbara Waligórska 

II stopnia 
1. Prof. Teresa Kotkowska-Rzepecka 
2. Joanna Kubicz, prof. ASP 
3. Ryszard Michalski, prof. ASP 
4. Marek Szymański, prof. ASP 

III stopnia 
1. Mgr Paweł Jach 
2. Mgr Iwona Demko 
3. Mgr Wojciech Kubiak 
4. Dr Michał Jandura 
5. Mgr Grzegorz Matusik 
6. Dr Anna Sękowska 
7. Mgr Maciej Syrzistie 
8. Dr Krzysztof Świętek 
9. Mgr inż. Adam Troszok 
10. Dr Małgorzata Walczak 
11. Dr Bożena Groborz  

Nagroda zespołowa I stopnia dla zespołu redakcyjnego „Wiadomości ASP”w składzie: 
1. Łukasz Konieczko, prof. ASP 
2. Janusz Krupiński, prof. ASP 
3. Dr Kinga Nowak 
4. Mgr Jacek Dembosz 
5. Mgr Michał Pilikowski 
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Nagroda zespołowa II stopnia dla zespołu redakcyjnego albumu Wydziału Malarstwa: 
1. Prof. Zbigniew Bajek 
2. Dr Agnieszka Jankowska-Marzec 
3. Mgr Jacek Dembosz 

Nagrody dla pracowników niebędącymi nauczycielami akademickimi 
I stopnia: 

1. Mgr Monika Maj 
2. Jadwiga Kuźma 
3. Maria Meus-Błażewska 
4. Elżbieta Pałkowska 

II stopnia: 
1. Mgr Edyta Cygan 
2. Roman Piotrowski 
3. Mgr Elżbieta Rogala 

III stopnia: 
1. Agnieszka Bryła 
2. Anna Cukier 
3. Artur Grabski 
4. Mgr Justyna Lichoń 
5. Jan Kuć 
6. Bogusław Mucha 
7. Mgr Dorota Rumin 

Medal Akademii Sztuk Pięknych  
Prof. Józef Marek  
 
4. Zmarli 

1. prof. Mieczysław Górowski – emeryt. prac. Wydz. Form. Przemysłowych 31.08.2011r 
2. Maria Kapela - emeryt prac.obsługi – 15.05.2011r 
3. prof. Włodzimierz Kotkowski – emeryt. prac.  W. Grafiki - 22.06.2011r 
4. prof. Andrzej Kreutz - Majewski – W. Malarstwa – 28.02.2011r 
5. Zbigniew Majkowski prof. ASP – W. Grafiki – 17.01.2011 r 
6. Tadeusz Nowak  prof. ASP – Wydz. Form Przemysłowych – 27.11.2010r 
7. prof. Jerzy Nowosielski – emeryt. prac.  W. Malarstwa –21.02.2011r 
8. prof. Andrzej Pietsch – emeryt. prac.  W. Grafiki – 30.11.2010r 
9. Jolanta Włosik – emeryt.  prac. obsługi- 2.11.2010r 

 
5. Sprawy socjalne 
 
Senacka Komisja Socjalna w składzie: 
- Sylwester Michalczewski, prof. ASP - przewodniczący 
- adj. Bogusława Bortnik – Morajda – Wydział Malarstwa, 
- adj.Stanisław Dryniak – Wydział Rzeźby, 
- st. wykł. I st. Zbigniew Zegan – Wydział Grafiki, 
- st. wykł. Marek Kordyaczny – Wydział Architektury Wnętrz, 
- st. wykł. Barbara Budziaszek – Wydział Konserwacji i Restauracji  Dzieł Sztuki, 
 - mgr Roman Łodziński – NSZZ „Solidarność”, 
-  prof. Ewa Kutermak – Madej – ZNP, 
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-  Grażyna Baran – Dział Spraw Pracowniczych, 
czuwała nad właściwą gospodarką funduszem socjalnym stanowiącym  6,5 %  rocznych 
wynagrodzeń osobowych ( zgodnie z art.157 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym). 
Środki funduszu przeznaczono na finansowanie świadczeń socjalnych dla pracowników  
i rodzin oraz byłych pracowników ASP (emerytów i rencistów), w szczególności na: 
a. dofinansowanie wczasów i innych form wypoczynku (X.2010-IX.2011): 
 - dla pracowników  803.850, zł,  
 - dla emerytów      146.800,00 zł zł 
b. bezzwrotną pomoc w formie zapomóg finansowych lub rzeczowych dla osób dotkniętych 
zdarzeniami losowymi takimi jak choroba, kradzież, powódź lub znajdujących się  
z szczególnie złej sytuacji  materialnej  66.325,89 zł. 
c. działalność kulturalną (karnety do teatru Słowackiego, Starego, Groteski), turystyczna, 
sportowa (karty Multisport) – 45.110.00 zł 
d. imprezy okolicznościowe – (wycieczka na Majorkę, do Kopenhagi, do Włoch, Londynu, 
organizacja Dnia Dziecka) – 57.181,12 zł 
d. udzielenie pożyczek na zakup, remonty i modernizacje mieszkań ( X.2009-IX.2010) – na 
kwotę 290.000,- zł. 
W grudniu 2010 odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne z byłymi pracownikami Uczelni. 
Pracownicy ASP i emeryci z okazji Świąt Bożego Narodzenia otrzymali  dofinansowanie do 
wypoczynku zimowego (w zależności od dochodu). 
Działalność sportowa, turystyczna 
Pracownicy ASP uczestniczyli w Zawodach Narciarskich Szkół Artystycznych w Spytkowicach 
–   z funduszu  socjalnego został  dofinansowany przejazd na imprezę. 
16.04-20.04.2010r. to wycieczka pracowników  i studentów ASP do 
Kopenhagi  zorganizowana  razem z Wydz. Architektury Wnętrz. 
29.04-4.05.2011r – wycieczka do Londynu (pracownicy oraz studenci W. Malarstwa) 
29.04-06.05.2011r – wyjazd  pracowników  ASP na Majorkę – zwiedzanie Palmy, Valldemosy 
(klasztor kartuzów -  Muzeum Chopina, wystawa sztuki hiszpańskiej – Miro, Picasso), Port de 
Soller, 
21.08-10.09.2010 – impreza turystyczna  z cyklu „Powrót do źródeł”  dla pracowników ASP, 
członków rodzin  i studentów – (dofinansowana dla pracowników  z funduszu socjalnego) 
zorganizowana wspólnie z Wydz. Malarstwa  tym razem do Włoch (Rzym, Wenecja, Umbria). 
2.09.- 4.09.2011 r – wycieczka prac. w  Bieszczady – Cisna, Nowy Łupków. 
Dzień Dziecka  to w 2011r – pokaz ratownictwa  w ramach ćwiczeń Ochotniczej Straży 
Pożarnej  zorganizowany w Czenichowie dla dzieci pracowników  Uczelni, zwiedzanie  
i zabawa w  Parku Miniatur w Inwałdzie  
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IV.  BUDŻET UCZELNI 
 

Rok akademicki 2010/2011 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie rozpoczęła 
zrównoważonym bilansem przychodów i kosztów. W roku 2010 i 2011 wyższe szkoły 
publiczne, nadzorowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymały 
dotację z budżetu państwa wyliczoną zgodnie z Rozporządzeniami Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego: 

 z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych 
kierunków studiów,   

 z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wskaźników 
kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów 
międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich  
w poszczególnych dziedzinach nauki. 

Dotacja na działalność dydaktyczną w roku 2011 przyznana zgodnie z algorytmem 
rozporządzenia cytowanego wyżej wynosi 32 027 800 zł i jest wyższa o 2 472 800 zł  
w stosunku do roku 2010. W roku 2010 Uczelnia osiągnęła dodatni wynik finansowy. Zysk 
netto w wysokości 240.713,44 zł  zwiększył: 

 fundusz zasadniczy Uczelni w kwocie 201 913,44 zł 

 własny fundusz stypendialny w kwocie 38 800,00 zł. 
          Plan rzeczowo-finansowy na rok 2011, przyjęty do realizacji przez Senat Uczelni  
w dniu 25 maja 2011 r., zakłada osiągnięcie przychodów ogółem w wysokości 41 017 tys. zł. 
W kwocie tej zawarte są  :  

 dotacje z budżetu podmiotowe i celowe 36.871,0 tys. zł 

 przychody z prowadzonej działalności 2.700,0 tys. zł 

 pozostałe przychody 1.436,0 tys. zł 
Zaplanowano koszty działalności dydaktycznej, które ogółem wyniosą 40.680,0 tys. zł 
Struktura kosztów rodzajowych kształtuje się następująco: 

 amortyzacja                                   806,0 tys. zł 

 materiały i energia                    3.320,0 tys. zł 

 remonty                                      1.800,0 tys. zł 

 pozostałe usługi obce               2.530,0 tys. zł 

 wynagrodzenia     :                  23.676,0 tys. zł 

 ubezpieczenia społ.                   3.378,0 tys. zł 

 pozostałe koszty rodzajowe     5.170,0 tys. zł 
   
W roku 2011 zaplanowano zysk netto w wysokości 317 tys. zł. 

 
W celu podtrzymania wysokiej jakości procesu dydaktycznego podejmujemy szereg 

działań mających na celu zwiększenie dochodów własnych, głównie poprzez uruchamianie 
dodatkowych form kształcenia oraz sprzedaż wydawnictw własnych i wynajem pomieszczeń.   

W roku akademickim 2010/2011 podjęliśmy również działania, zmierzające  
do uzyskania dodatkowych środków na realizację zamierzeń artystycznych i badawczych.  
Uczelnia kontynuuje program finansowany ze środków unijnych w ramach projektu „Kapitał 
ludzki”, a od miesiąca kwietnia 2010 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Ekspedycja 
Grafików”, który finansowany jest z funduszu norweskiego. 
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        Struktura naszej bazy lokalowej, którą w większości stanowią zabytkowe budynki, 
stwarza konieczność planowania wysokich nakładów na utrzymanie dotychczasowego stanu 
technicznego budynków, jak również wykonania prac adaptacyjnych w celu przystosowania 
istniejącej bazy do wymogów dydaktycznych. W roku 2010 koszt prac remontowych wyniósł 
1 734,8 tys. zł, w roku 2011 planujemy wydatkować 1 800 tys. zł. 
Zlecone usługi remontowe to m.in. roboty budowlane, remonty stolarki okiennej  
i drzwiowej, malowanie pomieszczeń dydaktycznych, roboty instalacyjne, wodno-
kanalizacyjne, wentylacyjne. W roku akademickim 2010/2011 wykonano adaptację 
pomieszczenia na cele kształcenia w Pracowni Multimedialnej oraz zakończono dwa etapy 
remontu Biblioteki Głównej przy ul. Smoleńsk 9. 
       Z kwoty łącznej dotacji na zadania kulturalne, przyznanej ASP w Krakowie do 
wydatkowania w roku 2011 wydzielono kwotę 210 000 zł na promocję ogólnouczelnianą, 
50 000 zł na współpracę z zagranicą w ramach wyjazdów ogólnouczelnianych, 15 000 zł na 
sfinansowanie udziału ASP w europejskich stowarzyszeniach uczelni artystycznych oraz  
330 000 zł na promocję Wydziałów ASP.  
W roku 2010/2011 Uczelnia uczestniczyła w Festiwalu Nauki, w konkursie Grafika Roku, 
zorganizowano szereg wystaw w Galerii Malarstwa oraz Galerii Rzeźby, cykl wykładów 
monograficznych na Wydziale Form Przemysłowych, cykl wykładów otwartych na Wydziale 
Malarstwa, cykl wystaw w Galerii Jednej Książki. Zorganizowano warsztaty wielomedialne  
w Krzyżowej, warsztaty komiksowe oraz Noc Muzeów.  
Wydano albumy „ Akademia w Krakowie” oraz „Wydział Malarstwa Dzisiaj”. 
W ramach współpracy z zagranicą Uczelnia uczestniczyła w warsztatach architektonicznych 
we Włoszech, w konferencji międzynarodowej Cumulus i International Colour w Zurichu,  
w wystawie prac graficznych w Bostonie. Zorganizowano  wyjazd do Włoch i Londynu  
w ramach cyklu „ Powrót do źródeł”. Studenci Wydziału Malarstwa byli uczestnikami 
Praskiego Quadriennale.  
Sfinansowano składki międzynarodowych stowarzyszeń artystycznych : Elii, Encore  
i Cumulusa. 
          Bilans zamknięcia funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów roku 
2010 wykazuje saldo dodatnie w wysokości 62,5 tys. zł. Dotacja roku akademickiego 
2010/2011 została wydatkowana na realizację świadczeń stypendialnych oraz remont domu 
studenta. W akademiku wydatkowano na prace remontowe 305,2 tys. zł, w roku 2011 
nakłady remontowe wyniosą 300 tys. zł. 

Koszt wypłaconych świadczeń stypendialnych z funduszu w okresie I-IX 2011 roku 
wyniósł 930 760 zł, w tym dla studentów 885 900 zł, dla doktorantów 44 860 zł. Stypendia 
socjalne i pochodne (na wyżywienie, mieszkaniowe, zapomogi losowe) stanowiły 50,2 % 
ogółem wypłaconych świadczeń; stypendia za wyniki w nauce  47,7 %. Kwotę 20 280 zł 
wypłacono studentom i doktorantom w ramach stypendiów dla osób niepełnosprawnych.  
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V. BAZA LOKALOWA, INWESTYCJE I REMONTY. 
 
1. Aktualna baza lokalowa ASP. 
 
Lp.  Obiekt   Pow. uż. Kubartura  Właściciel 
  
1. Basztowa 18  1 708 m2 10 217 m3  ASP, zarządca i adm.           
2.  Humberta 3  2 382 m2   3 094 m3  ASP, właściciel 
3.  Kapelanka 24 3 200 m2 22 168 m3   um. użyczenia 
4.  Karmelicka 16 2 270 m2 13 125 m3   ASP, uż. wiecz. 
5.  Lea 27/29  5 531 m2   9 680 m3  ASP właściciel 
6. Matejki 13  3 980 m2 18 358 m3  ASP właściciel 
7.  Matejki 4     178 m2 -   um. najmu 
8.  Masarska 4     402 m2 -   um. najmu 
9. Paderewskiego 4 539 m2 19 408 m3  ASP właściciel 
10. Piłsudskiego 38    276 m2 -   um. najmu 
11. Piłsudskiego 21    171 m2 -   ASP,                                       
12.  Smoleńsk 9  3 838 m2 17 727 m3  ASP właściciel 
13.  Zakopane     270 m2   1 350 m3  ASP właściciel 
   
2. Prace remontowe w obiektach ASP. 
 
Kwota przeznaczona na wydatki związane z pracami remontowymi: 1.500.000 zł 
 
ul. Basztowa 18 
Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku dla Wydziału Malarstwa Katedra Scenografii. 
Budynek :  UL.BASZTOWA 18  - PL.MATEJKI 13 – PADEREWSKIEGO  
Rozbudowa systemu monitorowania obiektów  Basztowa-Matejki-Paderewskiego. 
Remont pomieszczeń Dziekanatu Wydziału Malarstwa. 
Adaptacja pomieszczenia Wydziału Malarstwa na Pracownię komputerową w budynku przy 
ul. Paderewskiego. 
 
ul. Humberta 3 
Remont pomieszczeń dydaktycznych Wydziału Architektury Wnętrz. 
Uporządkowanie pomieszczenia strychowego. 
 
ul. Karmelicka 16 
Remont frontowej elewacji budynku oraz schodów wejściowych. 
 
ul. Smoleńsk 9 
Adaptacja pomieszczenia  na parterze budynku na Pracownię Papieru Wydziału Konserwacji  
i Restauracji Dzieł Sztuki. 
Adaptacja dalszej części pomieszczeń parteru na pokoje gościnne ASP. 
Remont sanitariatów na II piętrze budynku, remont pomieszczeń I piętra dla Wydziału Form 
Przemysłowych. 
Adaptacja budynku mieszkalnego w oficynie na Pracownię Fotograficzną Wydziału Form 
Przemysłowych 
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Remont klatek schodowych w budynku głównej i bocznej. 
 
Dom Plenerowy Harenda – Zakopane  
Wymiana pokrycia dachowego budynku. 
 
3. Inwestycje 
 
INWESTYCJE: 
2.400.000 zł – aula 
681.000 zł – Zakopane 
Dotacja Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego, środki programu infrastruktura kultury, 
środki własne ASP.  
„Budowa Zespołu Sal wielofunkcyjnych ASP w Krakowie pl. Matejki – Basztowa – 
Paderewskiego” 
W ramach otrzymanych środków została otwarta część wystawiennicza auli wraz z 
przyziemiem, w którym znajdują się pomieszczenie szatni i sanitariaty w tym sanitariat dla 
niepełnosprawnych. 
 
„Budowa Domu Pracy Twórczej Akademii Sztuk Pięknych im.Jana Matejki w Krakowie 
zlokalizowanego na Harendzie 16 w Zakopanem”. 
Zakończony i zamknięty stan zerowy budynku. Wykonane zostało odwodnienie terenu 
inwestycji. 
 
Otrzymane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków Krakowa 
Na kontynuację przebudowy pokrycia dachu wraz z gryfami i projektem płotków śniegowych 
na budynku pl. Matejki 13. Przeznaczona kwota to 650.000,- zł. 
W roku bieżącym zostaną wykonane 2 kopuły wraz z zamontowanie na jednej z nich 3 szt. 
gryfów. 
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VI. STUDENCI 
  
1. Jednolite studia magisterskie, stacjonarne 
 
Liczba studentów ogółem (stan dla GUS na 30.11.2010 z pominięciem osób bez egzaminu 
dyplomowego) – 607 (w tym 17 cudzoziemców, reprezentujących następujące państwa: 
Niemcy, Litwę, Republikę Czeską, Słowację, Ukrainę,  Białoruś, Japonię, Francję, Hiszpanię, 
Wlk. Brytanię, Mołdawię i USA). 
Liczba studentów na Wydziałach: 
Wydział Malarstwa – 146 studentów w tym 7 obcokrajowców 
Wydział Rzeźby – 96 studentów w tym 2 obcokrajowców 
Wydział Grafiki – 152 studentów w tym 5 obcokrajowców 
Wydział Architektury Wnętrz – 55 studentów w tym 1 obcokrajowiec 
Wydział Konserwacji  
i Restauracji Dzieł Sztuki – 112 studentów w tym 2 obcokrajowców 
Wydział Form Przemysłowych – 46 studentów  

 
2. Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia. 

Liczba studentów ogółem (stan dla GUS na 30.11.2010) – 273 studentów (w tym  
2 cudzoziemców reprezentujących następujące państwa: USA, Ukrainę. 
 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia: ogółem 216 osób  
Wydział Malarstwa – kierunek edukacja artystyczna 30 studentów 
Wydział Malarstwa – kierunek scenografia   14 studentów 
Wydział Rzeźby – kierunek intermedia   27 studentów (w tym 1 obcokr.) 
Wydział Architektury Wnętrz - kier. architektura wnętrz 72 studentów 
Wydział Form Przemysłowych – kier. wzornictwo   73 studentów (w tym 1 obcokr.) 
 
Studia stacjonarne drugiego stopnia: ogółem 57 osób  
Wydział Malarstwa – kierunek edukacja artystyczna 10 studentów 
Wydział Malarstwa – kierunek scenografia   5 studentów 
Wydział Rzeźby – kierunek intermedia   7 studentów (w tym 1 obcokr.) 
Wydział Architektury Wnętrz - kier. architektura wnętrz 12 studentów 
Wydział Form Przemysłowych – kier. wzornictwo   23 studentów (w tym 1 obcokr.)
     

3. Dwustopniowe Studia Niestacjonarne. 
Liczba studentów ogółem (stan dla GUS na 30.11.2010) – 323 studentów (w tym  
11 cudzoziemców reprezentujących następujące państwa: Szwecję, Łotwę, Białoruś, Ukrainę, 
USA, Kanada). 
 
Studia niestacjonarne I stopnia (ogółem 251 studentów)  
Wydział Malarstwa    59 studentów w tym 3 obcokrajowców 
Wydział Grafiki    61 studentów w tym 2 obcokrajowców 
Wydział Architektury Wnętrz   58 studentów w tym 1 obcokrajowiec 
Wydział Form Przemysłowych  73 studentów 
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Studia niestacjonarne drugiego stopnia (ogółem  72 studentów) 
Wydział Malarstwa    27 studentów w tym 3 obcokrajowców 
Wydział Grafiki    38 studentów w tym 2 obcokrajowców 
Wydział Form Przemysłowych    7 studentów 
 
4. Absolwenci studiów wyższych 
  
W roku sprawozdawczym (od 1 października 2010 r. do 30 września 2011 r.): 

 dyplomy ukończenia jednolitych studiów magisterskich na określonym kierunku  
w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki otrzymały 142 osoby (w tym 18 
absolwentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki po 6-letnich studiach  
i 124 absolwentów innych wydziałów po studiach 5 letnich); absolwentom nadano 
tytuł magistra sztuki; 

 dyplomy ukończenia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (3-letnich) i tytuł 
licencjata otrzymało 16 absolwentów; 

 dyplomy ukończenia studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i tytuł licencjata 
otrzymało 48 absolwentów (w tym 11 absolwentów 4-letnich studiów na Wydziale 
Malarstwa,  21 absolwentów 3-letnich studiów na Wydziałach Grafiki, 16 
absolwentów 3-5 letnich studiów na Wydziale Architektury Wnętrz); 

 dyplomy ukończenia studiów niestacjonarnych drugiego stopnia i tytuł magistra 
sztuki otrzymało 75 absolwentów. 

 
5. Rekrutacja na I rok studiów w roku akademickim 2011/2012. 
 
Studia rozpocznie 328 studentów – odpowiednio 83 studentów na jednolitych studiach 
magisterskich, 74 studentów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, 57 studentów 
na studiach stacjonarnych drugiego stopnia oraz 114 studentów na studiach 
niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. 
 
Studia stacjonarne I stopnia: 
Wydział Malarstwa – kierunek scenografia     5 studentów 
Wydział Malarstwa – kierunek edukacja artystyczna 9 studentów 
Wydział Rzeźby – kierunek intermedia   12 studentów  
Wydział Architektury Wnętrz    24 studentów 
Wydział Form Przemysłowych    24 studentów  
 
Studia stacjonarne II stopnia: 
 
Wydział Architektury Wnętrz- kier. architektura wnętrz 19 studentów 
Wydział Form Przemysłowych- kier. wzornictwo  14 studentów  
Wydział Malarstwa – edukacja artystyczna        8 studentów 
Wydział Malarstwa – scenografia     5 studentów 
Wydział Rzeźby – intermedia     11 studentów 
 
 
 
Jednolite studia magisterskie: 
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Wydział Konserwacji  
i Restauracji Dzieł Sztuki   20 studentów  
Wydział Malarstwa     21 studentów 
Wydział Grafiki    24 studentów 
Wydział Rzeźby   18 studentów 
 
Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia: 
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia – ogółem przyjęto 73 osoby w tym: 

- Wydział Malarstwa    21 studentów 
- Wydział Grafiki    18 studentów 
- Wydział Form Przemysłowych  19 studentów 
- Wydział Architektury Wnętrz  15 studentów 

 
Studia niestacjonarne drugiego stopnia – ogółem przyjęto 41 osób w tym: 

- Wydział Malarstwa    17 studentów 
- Wydział Grafiki    21 studentów 
- Wydział Architektury Wnętrz  3 studentów 
 

 
Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie im. Jana Matejki w Krakowie w roku 
akademickim 2011/2012 podejmie 1296 studentów (w tym 28 cudzoziemców): 

- 537 studentów jednolitych studiów magisterskich 
- 374 studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 
- 385 studentów studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

 
 

6. Sprawy bytowe studentów – pomoc materialna dla młodzieży. 
 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało na pomoc materialną dla 
młodzieży kwotę 1 777 000 zł, wydzieloną w dotacji budżetowej dla krakowskiej ASP na rok 
2011 (ponadto z dotacji na rok 2010 pozostała kwota 56 347 zł): 
– 94% z kwoty ogólnej przeznaczono na pomoc materialną dla studentów  
– 6% na pomoc materialną dla doktorantów.   

Świadczenia pomocy materialnej wymienione w Regulaminie ustalania wysokości, 
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów 
pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich ASP w Krakowie 
oraz  
w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla doktorantów ASP w Krakowie były wypłacane przez 8 miesięcy w roku 
bilansowym zgodnie z zarządzeniem Rektora ustalającym wysokość poszczególnych 
świadczeń stypendialnych na rok akademicki.  

Od stycznia do maja 2011 na pomoc materialną dla studentów wydatkowano  
885 900 zł,  dla doktorantów 44 860 zł.  
Na IV kwartał 2011 pozostało dla studentów 848 432 zł, dla doktorantów 54 155 zł. 

Zgodnie z art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym uczelnia zachowała proporcje rozdziału środków na stypendia i inne świadczenia 
socjalne 50% oraz na stypendia za wyniki w nauce i sporcie 50%. 
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Rozliczenie wypłaconych świadczeń pomocy materialnej w okresie od stycznia do 

maja 2011 tj. 6 miesięcy roku akademickim 2010/11: 
STUDENCI 

 świadczenia socjalne 
– studenci studiów stacjonarnych: stypendia socjalne – 125 osób, mieszkaniowe – 80,  
na wyżywienie – 125, zapomogi – 9 oraz stypendia specjalne – 9, łącznie na kwotę 420 000 
zł.  
– studenci studiów niestacjonarnych: stypendia socjalne – 15 osób, na wyżywienie – 15 oraz 
stypendia specjalne – 3, łącznie na kwotę 41 900 zł.  

 stypendia za wyniki w nauce na podstawie średniej ocen za rok 2009/2010: 4,75 –
·4,99 (200zł), 5,0 i więcej (300 zł) otrzymywało 347 studentów: 

– 289 studentów studiów stacjonarnych, w łącznej kwocie wypłat 354 300 zł; 58 studentów 
studiów niestacjonarnych otrzymało stypendia w łącznej kwocie 69 700 zł, dwóch studentów 
otrzymywało stypendium sportowe w wysokości 300 zł.  
Ogółem wydatkowano 930 760 zł.  
– Stypendia fundowane otrzymywało czworo studentów. 
Na IV kwartał roku 2011 pozostało 848 432 zł 
 
DOKTORANCI 

 świadczenia socjalne 
– doktoranci studiów stacjonarnych: stypendia socjalne – 2 osoby, mieszkaniowe – 1, na 
wyżywienie – 1, zapomogi – 3, stypendia specjalne – 1;  
– doktoranci studiów niestacjonarnych: stypendia socjalne – 3 osoby, zapomogi – 0  
Ogółem wypłacono świadczenia socjalne na kwotę 12 840 zł. 

 stypendia za wyniki w nauce na podstawie średniej ocen za rok 2009/2010: 4,75 – 
4,99 oraz 5,0 i więcej otrzymywało 14 doktorantów.  

Ogółem wypłacono świadczenia za wyniki w nauce na kwotę 19 600 zł. 
Łącznie wydatkowano 44 860 zł. 
Na IV kwartał roku 2010 pozostało 54 155 zł. 
 Zgodnie z zarządzeniem rektora świadczenia stypendialne tj. stypendia socjalne, 
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora dla najlepszych 
studentów, oraz stypendia socjalne będą wypłacane przez 8 miesięcy tj. od października 
2011 do maja 2012.   
 
7. Wymiana zagraniczna. 
 
Studia i staże, warsztaty i wykłady programowe odbyło 70 cudzoziemców w krakowskiej 
ASP, łącznie cudzoziemców: 
- 6 studentów w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Studiów Uniwersyteckich 
CEEPUS, 
- 3 studentów – stypendystów programu Gaude Polonia 
- 3 studentów odbywających staż artystyczny 
- 58 studentów w ramach programu LLP/Erasmus 
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Staże studyjne w wyższych szkołach zagranicznych odbyło 50 studentów krakowskiej ASP, 
programy indywidualne w szkołach przyjmujących realizowało 4 pedagogów oraz 2 
pracowników administracyjnych, a mianowicie: 
- w ramach programu CEEPUS w ramach przyznanych środków wyjechało 6 studentów ASP,  
- udział w programie LLP/Erasmus wzięło udział 44 studentów, 4 pedagogów oraz 2 
pracowników administracyjnych ASP realizując program w 17 krajach w 30 uczelniach 
partnerskich. 
 
Lista szkół partnerskich współpracujących w ramach umów bilateralnych: 
1. Academy of Fine Arts and Design Bratislava 
2. Fachhochschule Bielefeld 
3. Hochschule fur Grafik und Buchkunst Leipzig  
4. UIAH 
5. Fachhochschule Frankfurt am Main 
6. Ecole Superiéure d’Art visuelle de Genève 
7. Uniwersytet w Ustii nad Labem 
8. Lwowska Akademia Sztuk 
9. Maryland Institute College of Art. 
10. Charkowska Państwowa Akademia Sztuk i Design 
11. University of Connecticut 
12. Akademie der Bildenden Kuenste Nuernberg 
13. Universita Thomasa Bati ve Zlinie 
14. University of Saragossa 
15. Universidad Iberoamericana w Meksyku 
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VII.  WYDZIAŁY 
 
1. Wydział Malarstwa. 
 
Adres:  pl. Matejki 13, 31 – 157 Kraków 
 tel. 012 299 20 31 
 e-mail: kskuta@asp.krakow.pl   
 
Kierunek:    malarstwo 
Kierunek:        edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
Kierunek:   scenografia 
 
Specjalność:   malarstwo sztalugowe 
      tkanina artystyczna 
                               
Dziekan:    Roman Łaciak, prof. ASP 
Prodziekan:   Janusz Matuszewski, prof. ASP 
 
Sekretariat Wydziału Malarstwa:  Krystyna Skuta 
     mgr Anna Regulska 
     aregulska@asp.krakow.pl   

(edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 
studia podyplomowe w zakresie edukacji plastycznej, 
studium pedagogiczne) 
mgr Agnieszka Manowiecka 
amanowiecka@asp.krakow.pl  
studia niestacjonarne, studia podyplomowe, kierunek 
scenografia 

 
Kierunek malarstwo 
Kadra dydaktyczna: 

 profesorowie zwyczajni    8 

 profesorowie nadzwyczajni   3 

 profesorowie ASP     7 

 adiunkci z kwalifikacjami II stopnia 
      lub dr habilitowani     3 

 adiunkci z kwalifikacjami I stopnia 
      lub dr      12 

 asystenci (dr)     2 

 asystenci  (mgr)                                       5  

 starsi wykładowcy (mgr)   1 
w tym 3 osoby na niepełnych etatach. 
 
Sprawy osobowe 
W roku 2010/2011 przeprowadzono przewód habilitacyjny ad. Zbigniewa Cebuli z Wydziału 
Grafiki ASP w Krakowie – 31 marca 2011 r.  
 

mailto:kskuta@asp.krakow.pl
mailto:aregulska@asp.krakow.pl
mailto:amanowiecka@asp.krakow.pl
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Studenci (studia jednolite, magisterskie, kierunek malarstwo): 
I rok  22  
II rok      27 
III rok 25 
IV rok 30 
V rok 35 
Razem  139  
 
w tym 5 obcokrajowców. 
 
Plenery zimowe (studia stacjonarne, kierunek malarstwo): 
Udział wzięło 43 studentów z pracowni malarskich prof. Zbigniewa Bajka, prof. Andrzeja 
Bednarczyka, prof. Leszka Misiaka i prof. ASP Grzegorza Bednarskiego.    
 
Dyplomy (studia stacjonarne, kierunek malarstwo): 
W pierwszym terminie (maj) 2011 r.  obroniono 13 dyplomów.  
W drugim terminie (wrzesień) 2011 r. do obrony pozostało 19 dyplomów. 
 
Inicjatywy wydziałowe: 

 przygotowanie i wydanie albumu pt. Wydział Malarstwa 2010”, 

 prezentacja prac studentów ASP w Krakowie i Wydziału Sztuki Politechniki 
Radomskiej pt.  „Rytmy i Rytuały” w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, 

 realizacja projektu  z udziałem studentów i pedagogów Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
w Ostrawie pt. Czarno na białym” w  Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława 
Zamojskiego w Zakopanem, 

 uczestnictwo w Triennale ”LABEL’ART 2011” w   Zamku Brig, Region Vallis  
w Szwajcarii, 

 wystawa prac pedagogów w galerii andel’s  Hotel Cracow,  

 prezentacja 4  wystaw w Galerii Malarstwa ASP w Krakowie, 

 zorganizowanie wycieczki naukowo–artystycznej studentów I roku studiów  
i pedagogów na wystawy stałe i czasowe w muzeach Pragi i Budapesztu,  

 w maju odbyła się wycieczka naukowo–artystyczna studentów i pedagogów z cyklu 
„Powrót do źródeł” na wystawy stałe i czasowe w muzeach Berlina,  

 we wrześniu odbyła się wycieczka naukowo–artystyczna studentów i pedagogów  
z cyklu „Powrót do źródeł” na wystawy stałe i czasowe we Włoszech.  

 
Działalność finansowana z budżetu Komitetu Nauki: 

 kontynuacja zadania badawczego w ramach Działalności  Statutowej   Wydziału  pt.  
„Powrót do źródeł – historia dwudziestu wypraw  artystycznych organizowanych 
przez Wydział Malarstwa ASP w Krakowie do najważniejszych ośrodków kultury, 
muzeów i galerii Europy”. Zadanie realizowane w zespole prof. Adam Brincken i prof. 
Zbigniew Bajek, 

 zakończenie  zadania i wydanie albumu „Stefan Gałkowski – „1912-1984”. 
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Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki 
Kadra dydaktyczna: 

 adiunkci (dr) 2 

 starsi wykładowcy (dr) 1 

 wykładowcy (mgr) 1 
w tym 1 osoba na  1/2 etatu . 
 
Ponadto w Katedrze Edukacji Artystycznej są zatrudnione osoby w ramach umów zlecenia, 
umów o dzieło oraz godzin ponadwymiarowych. 
 
Sprawy osobowe 
W roku 2010/2011: 
zamknięto 1 przewód doktorski: 

 mgr Bogusława Bachorczyka – Wydział Malarstwa ASP im. Jana Matejki w Krakowie 
31 marca 2011 r. 

 mgr Carlos Echeverria – Kossak – Wydział Malarstwa ASP im Jana Matejki w Krakowie 
– Niestacjonarne Środowiskowe Studia Doktoranckie 31 marca 2011 r. 

 
Studenci (studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w 
zakresie sztuk plastycznych): 
I rok  13 
II rok   8 
III rok   9  
Razem 30 osób 
 
Studenci (studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie 
sztuk plastycznych): 
I rok            10  

Razem         10 osób 
 
Studenci (Studium Pedagogiczne): 
I rok   31 
II rok 37  
Razem 68 osób 
 
Słuchacze (Studia podyplomowe w zakresie edukacji plastycznej): 
I rok   18 
II rok 11  
Razem 29 osób 
 
Plener w Zakopanem – Harenda (studia stacjonarne na kierunku edukacja artystyczna w 
zakresie sztuk plastycznych): 
Udział wzięło 8 studentów z pracowni malarskich. 
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Praktyki zawodowe pedagogiczne (studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku 
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych): 
Udział wzięło 8 studentów. 
 
Praktyki zawodowe pedagogiczne (Studium Pedagogiczne): 
Udział wzięło 38 studentów. 
 
Praktyki zawodowe pedagogiczne (Studia podyplomowe w zakresie edukacji plastycznej): 
Udział wzięło 11 słuchaczy. 
 
Egzaminy dyplomowe (studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku edukacja 
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych): 
Czerwiec 2011 r. – do egzaminu dyplomowego przystąpiło i zdało z wynikiem pozytywnym  
6 dyplomantów. 
 
Egzaminy końcowe (Studium Pedagogiczne): 
Październik 2010 r. – do egzaminu dyplomowego przystąpiło i zdało z wynikiem pozytywnym 
28 dyplomantów. 
Listopad 2010 r. – do egzaminu dyplomowego przystąpił i zdał z wynikiem pozytywnym  
1 dyplomant. 
Maj 2011 r. – do egzaminu dyplomowego przystąpiło i zdało z wynikiem pozytywnym  
4 dyplomantów. 
Czerwiec 2011 r. – do egzaminu dyplomowego przystąpiło i zdało z wynikiem pozytywnym  
5 dyplomantów. 
 
Egzaminy dyplomowe (Studia podyplomowe w zakresie edukacji plastycznej): 
Luty 2011 r. – do egzaminu dyplomowego przystąpiło i zdało z wynikiem pozytywnym  
10 dyplomantów. 
Maj 2011 r. - do egzaminu dyplomowego przystąpił i zdał z wynikiem pozytywnym  
1 dyplomant. 
 
Kierunek scenografia na Wydziale Malarstwa 
W roku akademickim 2010/2011 na kierunek scenografia na Wydziale Malarstwa w ramach 
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia ubiegały się  
34 osoby, z których zostało przyjętych 5 osób.  
W roku akademickim 2010/2011 na kierunek scenografia na Wydziale Malarstwa w ramach 
studiów stacjonarnych drugiego stopnia ubiegało się  
6 osób, z których zostało przyjętych 5 osób.  
W roku akademickim 2010/2011 na kierunku scenografia na Wydziale Malarstwa w ramach 
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na I roku studiowało 5 osób, na II roku 4 osoby, 
na III roku 5 osób, a na V roku jednolitych studiów magisterskich 7 osób, natomiast w ramach 
studiów stacjonarnych drugiego stopnia na I roku studiowało 5 osób. 
Dyplom licencjata na kierunku scenografia obroniło 5 osób, natomiast dyplom magistra 
sztuki na kierunku scenografia 4 osoby. 
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Studia podyplomowe w zakresie scenografii na Wydziale Malarstwa 
W roku akademickim 2010/2011 na dwuletnich podyplomowych studiach w zakresie 
scenografii na I roku było 7 słuchaczy, na II roku 6 słuchaczka. 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie scenografii otrzymało 6 osób. 
 
Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Malarstwa 
W roku akademickim 2010/2011 na kierunek malarstwo na Wydziale Malarstwa w ramach 
studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia ubiegało się 28 osób, z których zostały przyjęte 
22 osoby.  
W roku akademickim 2010/2011 na kierunek malarstwo na Wydziale Malarstwa w ramach 
studiów niestacjonarnych drugiego stopnia ubiegało się 18 osób, z których zostało przyjętych 
16 osób.  
W roku akademickim 2010/2011 na czteroletnich studia licencjackich na kierunku malarstwo 
studiowało łącznie 52 studentów, natomiast na dwuletnich studia uzupełniających 
magisterskich w zakresie malarstwa studiowało 28 studentów. Kadra dydaktyczna, 
zatrudniana zgodnie z potrzebami, realizuje swe zadania na podstawie umowy o dzieło  
i zlecenie. 
 
Studia licencjackie 
I rok   17 studentów 
II rok  11 studentów 
III rok  11 studentów 
IV rok  13 studentów 
______________________________  
Razem   52 studentów 
 
Dyplom licencjata z zakresu malarstwa w roku 2010/2011 obroniło11 osób.  
 
Uzupełniające studia magisterskie 
I rok      9 studentów 
II rok    19 studentów 
__________________________ 
Razem     28 studentów 
 
Dyplom magistra sztuki w zakresie malarstwa obroniło13 osób. 
 
Studia podyplomowe w zakresie malarstwa na Wydziale Malarstwa 
W roku akademickim 2010/2011 na dwuletnich podyplomowych studiach w zakresie 
malarstwa na I roku było 9 słuchaczy, na II roku 13 słuchaczy. 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie malarstwa otrzymało 13 osób. 
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2. Wydział Rzeźby 
 
Adres: pl. Matejki 13 
   tel. 012 299 20 37 
   e-mail: rzezba@asp.krakow.pl   
 
Dziekan:    prof. ASP Józef Murzyn 
Prodziekan:    ad. Ewa Janus 
Sekretariat Wydziału:  mgr Agata Zachwieja 
    mgr Dorota Rumin 
Kierunki studiów:  

 rzeźba: lata 3-5 (dzienne jednolite studia magisterskie), 

 rzeźba: lata 1-2  (stacjonarne studia pierwszego stopnia) 

 intermedia: lata 1-3 (stacjonarne studia pierwszego stopnia). 
 
Kadra dydaktyczna: 
profesorowie zwyczajni  7 
profesorowie nadzwyczajni  2 
profesorowie ASP   5 
adiunkci ze stopniem dr hab.  6 
adiunkci ze stopniem dr   6 
asystenci ze st. dr    4 
asystenci z tyt. mgr   7 
st. wykładowcy   3 
wykładowcy    1 
instruktor     1 
 
Rada Wydziału Rzeźby nadała stopień doktora w dyscyplinie sztuki pięknie następującym 
osobom: 
1. Lidii Głazik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
2. Bernadecie Marciniec (studia doktoranckie ASP w Krakowie), 
3. Bartłomiejowi Struzikowi (Wydział Rzeźby ASP w Krakowie), 
4. Arturowi Grabowskiemu (Wydziału Rzeźby, intermedia ASP w Krakowie), 
5. Przemysławowi Druszczowi (ASP w Łodzi), 
6. Dobiesławowi Gale (Wydział Rzeźby ASP w Krakowie), 
7. Romanowi Dziadkiewiczowi  (studia doktoranckie ASP w Krakowie). 
 
Rada Wydziału Rzeźby wszczęła postępowania doktorskie: 
1. Konrada Kozieła (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie),  
2. Małgorzaty Butterwick (studia doktoranckie ASP w Krakowie), 
3. Iwony Demko (Wydział Rzeźby ASP w Krakowie), 
4. Marcina Nosko (Wydział Rzeźby ASP w Krakowie). 
 
Rada Wydziału Rzeźby nadała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki piękne 
następującym osobom: 
1. Jadwidze Sawickiej (Uniwersytet Rzeszowski), 

mailto:rzezba@asp.krakow.pl
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2. Markowi Kordyacznemu (Wydział Architektury Wnętrz ASP w Krakowie), 
3. Maciejowi Zychowiczowi (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), 
4. Janowi Tutajowi (Wydział Rzeźby ASP w Krakowie), 
5. Jackowi Kucabie (Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie).  
 
Studenci 
Kierunek rzeźba (łącznie 95): 
studia jednolite magisterskie: 
I rok  19 
II rok  18 
III rok  16 
IV rok  24 
V rok  18 
Kierunek intermedia (łącznie 35): 
Studia stacjonarne I stopnia: 
I rok  12 
II rok  10 
III rok  6 
Studia stacjonarne II stopnia: 
I rok  7 
 
Stypendia: 
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyróżniające osiągnięcia w nauce 
w roku akademickim 2010/2011 otrzymały: 

 Justyna Górowska - studentka III roku stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
intermedia, 

 Ewa Wróbel studentka V roku stacjonarnych, jednolitych studiów magisterskich na 
kierunku rzeźba. 

Wyróżnienie w konkursie na „Najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 2011” 
otrzymała Marta Kuliga V rok, kierunek rzeźba. 
 
Warsztaty, plenery, praktyki: 

 19.09.2011r.-30.11.2011r. - plener rysunkowo-malarski w Zakopanem (Harenda) dla 
studentów I roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku rzeźba, 

 07.05.2011 r. do 15.05.2011 r. - praktyki dla studentów II roku na kierunku intermedia 
zorganizowane przez Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim,  

 03.07.2011r. - 17.07.2011r. - XXI edycja Międzynarodowego Pleneru „POLE SZTUK” - 
Rodowo 2011, opiekun dr hab. Jan Tutaj, udział na zaproszenie organizatora - ASP  
w Gdańsku i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo, 

 06.06.2011 r. - 27.06.2011 r. - „Warsztaty Rzeźbiarskie w Centrum Rzeźby Polskiej  
w Orońsku”,  opiekunowie - prof. Wiesław Bielak, mgr Marcin Nosko; 

 01.10.2010r. - 30.10.2010r. - plener rzeźbiarski studentów Wydziału Rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie w ramach V Edycji Dni Jana Pawła II na terenie AGH  
w Krakowie, opiekunowie - prof. Wiesław Bielak, mgr Marcin Nosko, 

 11.06.2011r. - 22.06.2011r. - plener studentów i absolwentów Pracowni Rzeźby  
w Ceramice w Szklarskiej Porębie, 
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 01.06.2011r. - 10.06.2011r.-„Międzynarodowe Warsztaty AESTHETICS & BIAS”, 
współorganizowane przez Katedrę Intermediów i Bezalel Academy of Art and Design  
z Jerozolimy,  

 15.05.2011r. - 17.05.2011r. - „Festiwal Akcja/Acción” - III edycja (w ramach imprezy 
odbyło się spotkanie ze znanym australijskim artystą Stelarkiem). 

Udział studentów w międzynarodowych wydarzeniach kulturalnych: 

 04.09.2011r. - 17.09.2011r. - „Międzynarodowe Warsztaty Odlewnicze” zorganizowane 
przez ASP w Gdańsku, opiekunowie - prof. Krzysztof Nitsch oraz mgr. Artur Gworek, 

 01.06.2011r. - 10.06.2011r.-„Międzynarodowe Warsztaty AESTHETICS & BIAS”, 
współorganizowane przez Katedrę Intermediów i Bezalel Academy of Art and Design  
z Jerozolimy,  

 10.04.2011r. - 21.04.2011r.-międzynarodowe warsztaty z cyklu „Miejsca pamięci“ dla 
studentów kilku europejskich szkół artystycznych i projektowych, 

 25-29.01.2011r. - Międzynarodowe Targi projektowe „MAISON & OBJECT” w Paryżu- 
uczestnictwo studentów z Pracowni Rzeźby w Przestrzeni Publicznej. 

 15.05.2011r. - 17.05.2011r. - „Festiwal Akcja/Acción” - III edycja (w ramach imprezy 
odbyło się spotkanie ze znanym australijskim artystą Stelarkiem), 

 9.05.2011r. - 13.05.2011r. - „XIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Akcji InterAkcje”  
w Piotrkowie Trybunalskim. 

Wykłady, konferencje, sympozja: 

 05.04.2011 r. - wykład Christine Bouvier pt. „Grupa Ornic’art i festiwal Preavis de 
Desordre Urbain”, 

 09.11.2010 r. - w ramach konferencji „Multimedia, forma język 2010”– odbyło się  
w Katedrze Intermediów w spotkanie z artystą - Douglasem Scholesem,  

 11.05.2011 r. - wykład monograficzny prof. Jerzego Fobera pt.  „Biografia rzeźby” 

 24.05.2011r. - wykład pt. „Technika emalii” - mgr Ewy Gil - głównego technologa  
w firmie „Emalia Olkusz S.A.” 

Wystawy zorganizowane w Galerii Wydziału Rzeźby: 

 7.10.2010 r. - 14.10.2011r. - wystawa poplenerowa uczestników Miedzynarodowych 
Warsztatów Rzeźbiarsko - Projektowych”Wielokulturowośc i Koegzystencja”, 

 14.10.2010 r. - 04.11.2011r. - wystawa rzeźb prof. Slawoja Ostrowskiego, 

 23.11.2010 r. - 25.12.2010 r. - prezentacja dziela przedstawionego do habilitacji dra hab. 
Marka Kordyacznego, 

 25.11.2010 r. - 17.12.2010 r. - prezentacja dziela przedstawionego do habilitacji pt. 
„Krzyknia” dra hab. Jacka Kucaby, 

 21.12.2010r. - 16.02.2011r. - wystawa prac rzeźbiarskich prof. Andrzeja Gettera,  

 17.02.2011r. - 03.03.2011 r. - wystawa prof. Krzysztofa Kiwerskiego - pt. „Zabawki 
dorosłego faceta”, 

 03.03.2011r. - 07.03.2011r. - wystawa pracy doktorskiej pt. „TRANS-FORMACJE” 
dr Bernadety Marciniec,  

 05.03.2011 r. - 07.03.2011r. - wystawa najlepszych prac studentów Katedry Rysunku 
Wydziału Rzeźby, 

 28.03.2011 r. - 16.04.2011 r. - wystawa prac prof. Romana Skowrona pt. „Pozostał tylko 
owoc”, 

 11.04.2011r. - 18.04.2011r. - wystawa pokonkursowa pt. „Wdowom katyńskim”, 

 19.04.2011r. - 10.05.2011r. - wystawa prac prof. Jerzego Fobera pt. „Bez zwątpienia”, 
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 12.05.2011r. - 25.05.2011r. - wystawa wybranych prac z cyklu przedstawionego do 
habilitacji p. dra hab. Jana Tutaja pt. „RE-WIZJE” - maj 2011, 

 30.05.2011r. - 1.06.2011r. - wystawa prac magisterskich: Matuša Jančury, Izabelli 
Surmacz, Przemysława Cebuli, 

 9.06.2011r. - wystawa dzieła ptrzedstawionego do habilitacji pani dr hab. Jadwigi 
Sawickiej pt. „Raz na jakiś czas” - czerwiec 2011, 

 02.07.2011r. - 08.07.2011r. - wystawa dzieł przedstawionych do habilitacji dra hab. 
Jacka Kucaby pt. „Krzyknia” w związku z zakończeniem przewodu na stopień doktora 
habilitowanego.  

Pozostałe wystawy: 

 luty 2011 - wystawa prac studentów Pracowni Rzeźby w Ceramice - Szklarska Poręba - 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze Oddział - Dom Hauptmannów, prowadzący 
pracownię - prof. Czesław Dźwigaj, wykł. mgr Marita Benke-Gajda, 

 marzec 2011 - wystawa prac studentów Pracowni Rzeźby w Ceramice - Bolesławiec - 
Ośrodek Kultury, Międzynarodowe Centrum Ceramiki, prowadzący pracownię - prof. 
Czesław Dźwigaj, wykł. mgr Marita Benke-Gajda, 

 kwiecień 2011 - wystawa prac studentów Pracowni Rzeźby w Ceramice - Łomża - Galeria 
Sztuki Muzeum Północno-Mazowieckiego,  prowadzący pracownię - prof. Czesław 
Dźwigaj, wykł. mgr Marita Benke-Gajda, 

 wrzesień 2011 - wystawa prac studentów Pracowni Rzeźby w Ceramice - Gdańsk – 
Galeria EGG, prowadzący pracownię - prof. Czesław Dźwigaj, wykł. mgr Marita Benke-
Gajda, 

 listopad - grudzień 2010 - wystawa prac zrealizowanych na „Międzynarodowych 
Warsztatach Rzeźbiarsko-Projektowych Wielokulturowość i Koegzystencja”  
w Generalnym Konsulacie Republiki Federalnej Niemiec. 

Udział w międzynarodowych wystawach, sympozjach oraz innych wydarzeniach 
kulturalnych: 
Międzynarodowa Wystawa rzeźby „ Dialogue with the Emperor Qin’s Warriors- China-EU 
Sculptures Exhibition”, zorganizowana przez belgijską Fundację QuArt w Shaanxi Art 
Museum (Xian, Chiny) - dr Piotr Twardowski 
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3.  Wydział Grafiki 
 
Adres:                ul. Humberta 3, 31 – 121 Kraków 
     tel. 012 632 13 31 wew. 14 
     e-mail: grafika@asp.krakow.pl  
 
Kierunek:   Grafika 
Specjalizacja:   Grafika Warsztatowa 
   Projektowanie Graficzne 
   Rysunek 
                            Film Animowany 
   Fotografia - Intermedia 
 
Dziekan:   Krzysztof Tomalski, prof. ASP 
Prodziekan:   dr hab. Joanna Kaiser-Plaskowska, prof. ASP 
Sekretariat:   Ewelina Gmyrek (do 10.2010), Anna Grzesiuła (od 11.2010)  
                                      agrzesiula@asp.krakow.pl  
Sekretariat Studiów Niestacjonarnych:  Małgorzata Wierzba 
      mwierzba@asp.krakow.pl   
 
Stan zatrudnienia: 

 profesorowie zwyczajni    4 

 profesorowie nadzwyczajni    5 

 profesorowie ASP (dr hab., kw. II. stopnia)   9 

 adiunkci z kw. II stopnia, dr hab.  2 

 adiunkci, dr     7 

 asystenci      13 

 st. wykł. z kw. I stopnia    1 

 starsi wykładowcy     1  

 wykładowcy      4 

 pracownicy techniczni    2 (w tym 1 osoba na ½ etatu) 
 
Postępowania kwalifikacyjne. 
Rada Wydziału Grafiki nadała stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie 
artystycznej sztuki piękne następującym osobom: 

 mgr. Janowi Bosakowi (Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego) 

 mgr. Michałowi Jandurze (ASP w Krakowie) 

 mgr Agnieszce Lech Bińczyckiej (środowiskowe studia doktoranckie) 

 mgr. Jakubowi Sowińskiemu (ASP w Krakowie) 

 mgr. Tomaszowi Wełnie (środowiskowe studia doktoranckie) 
Rada Wydziału Grafiki zakończyła 2 postępowanie profesorskie dla: 

  Jerzego Jędrysiaka, prof. UP  (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)  

 Jacka Zaborskiego, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)  
Rada Wydziału Grafiki wszczęła 2 postępowania profesorskie dla: 

 Krzysztofa Skórczewskiego, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)  

 Tadeusza Nuckowskiego, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) 

mailto:agrzesiula@asp.krakow.pl
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Rada Wydziału Grafiki wszczęła 7 przewodów doktorskich dla: 

 mgr Marty Bożyk (ASP w Krakowie) 

 mgr. Andrzeja Jacka Bronikowskiego (Politechnika Białostocka) 

 mgr Bogusławy Hamryszczak (środowiskowe studia doktoranckie) 

 mgr Barbary Kovalowej (środowiskowe studia doktoranckie) 

 mgr Moniki Niwelińskiej (ASP w Krakowie) 

 mgr Doroty Tarnowskiej Urbanik (środowiskowe studia doktoranckie) 

 mgr. Andrzeja Rułki (środowiskowe studia doktoranckie) 
 
Studenci 
Studia jednolite magisterskie 
studiowało  łącznie 133 osób: 
I rok 24 
II rok 26 
III rok 29 
IV rok 26 
V rok  28 
Dyplom magisterski obroniło:   

 w październiku 2010 roku – 19  osób (z roku akademickiego 2009/2010) 

 w maju 2011 roku – 15 osób 
 
Poza działalnością dydaktyczną Wydział Grafiki uczestniczył w międzynarodowym programie 
ERASMUS-SOCRATES – w skali roku studiowało na Wydziale około 30  studentów z zagranicy. 
Wydział brał również udział w wymianie studentów między uczelniami krajowymi „MOST”.  
 
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
Studiowały 60 osób 
Dyplom licencjata obroniło: 

 w październiku 2010 roku -  2 osoby (z roku akademickiego 2009/2010) 

 w maju 2011 roku - 19 osób 
Studia niestacjonarne drugiego stopnia 

Studiowały 43 osoby 

Dyplom  magisterski obroniło:  

 w październiku 2010 roku – 13 osób ( z roku akademickiego 2009/2010) 

 w maju 2011 roku- 15 osób 
 
Rekrutacja na rok akademicki 2011/ 2012: 

Na I rok studiów jednolitych magisterskich limit miejsc wynosił 24 osoby. Przyjęto 
łącznie 24 osób. 

W pierwszym terminie naboru na studia niestacjonarne przyjęto 36 osób, limit 
wynosił 58 osób. Na I stopień – limit wynosił 28 osób, przyjęto 18; na II stopień – limit 
wynosił 30 osób, przyjęto 18. Na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 
limit miejsc nie został wyczerpany, ogłoszona została dodatkowa rekrutacja.  

W wyniku dodatkowej rekrutacji przyjęto 9 osób – na studia niestacjonarne 
pierwszego stopnia 3 osoby, na studia niestacjonarne drugiego stopnia 6 osób. 
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Działalność wystawiennicza i promocyjna Wydziału 

Zeszły rok akademicki Wydział Grafiki zainaugurował wystawą lubelskiego środowiska 
graficznego. Kolejna wystawa była wspomnieniem i prezentacją sztuki Prof. Witolda Skulicza.  
W lutym 2011 w Galerii na Humberta otwarta została wystawa prezentująca wyniki konkursu 
Grafika Roku 2010, w której wzięli udział laureaci konkursu, studenci i absolwenci 
krakowskiego Wydziału Grafiki, a także Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku.  
W marcu i kwietniu otwarte zostały dwie wystawy zagraniczne – profesorów i studentów  
z Uniwersytetu Sztuki w Budapeszcie, a po niej studentów z Sabanci University w Stambule.           
W maju przygotowana została prezentacja pracowni warsztatowych Wydziału Grafiki 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

Dziekan Wydziału Grafiki uczestniczył na zaproszenie strony amerykańskie w imprezach  
i warsztatach związanych z Biennale Grafiki w Bostonie, prowadził warsztaty graficzne  
w Framingham State University i University of Conecticut w Stors, otworzył również dwie 
wystawy: studentów i nauczycieli Wydziału Grafiki  Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki  
w Krakowie. 

Własną działalność promującą siebie i studentów prowadzą indywidualnie poszczególne 
katedry. 
Katedra Rysunku i Malarstwa  

 organizacja corocznych międzyuczelnianych warsztatów rysunkowych „Harenda 2010”  
w Zakopanem. W Warsztatach wzięli udział studenci i prowadzący z pięciu uczelni: ASP 
w Krakowie, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu oraz Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, 

 organizacja pleneru malarskiego w Szymbarku dla studentów studiów niestacjonarnych, 
Katedra zorganizowała trzecią edycję otwartych warsztatów komiksowych 
„Niepodległość komiksów”, 

 w sierpniu 2011 roku realizowana była dwutygodniowa wycieczka dla najlepszych 
studentów na Biennale w Wenecji, finansowana z funduszu imprez zagranicznych, 

 Pracownia Rysunku II podjęła współpracę z Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, 
Mateusz Lenart, student IV roku, otrzymał I nagrodę na VII Triennale Polskiego Rysunku 
Współczesnego w Lubaczowie (za rysunki zrealizowane w pracowni), 

 dr Agnieszka  Łukaszewska otrzymała wyróżnienie na VII Triennale Polskiego Rysunku 
Współczesnego w Lubaczowie, maj 2011, 

 od semestru zimowego działa Pracownia  Rysunku Narracyjnego z zagadnieniami 
nowoczesnego komiksu, story boardu i intelektualnej narracji rysunkowej czerpiącej                        
z  dotychczas marginalnych, undergroundowych źródeł. 

Katedra Grafiki Warsztatowej 

 Katedra Grafiki Warsztatowej od dwóch lat realizuje prestiżowy i inspirujący twórczo 
program artystyczny finansowany z funduszy norweskich: "Ekspedycja Grafików - 
inspiracja Północną Norwegią i Małopolską" Projekt nr 03/IV/2009/FWK., w czerwcu 
nastąpiło otwarcie wystawy w MCK w Krakowie, obecnie w Galerii „Za Strugiem” w 
Zakopanem  
a równolegle, co miesiąc otwierane są wystawy w Norwegii. Zaplanowano kilkanaście 
wystaw, 

 Pedagodzy Katedry Grafiki warsztatowej byli współorganizatorami i uczestnikami 
sympozjum na temat grafiki współczesnej w Svolvaer  w Norwegii, 
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 wystawa prac pedagogów Katedry Grafiki Warsztatowej prezentowana była w Andel’s 
Hotel w Krakowie a Mistrz (prof. Stanisław Wejman) i jego uczniowie w Konsulacie 
Niemieckim w Krakowie,  

 Prof. Marcin Surzycki i prof. Krzysztof Tomalski działają w zarządzie Stowarzyszenia 
Międzynarodowe Triennale Grafiki i Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych,  

 Katedra organizowała inspirujące wykłady dla studentów:  „Kobiety Islamu" Wykład  
z pokazem slajdów z Iranu Marka Kęskrawca (wykładowca UJ, dziennikarz) oraz 
warsztaty drzeworytu japońskiego  prowadzone przez Elisabet Alsos Strand z Norwegii, 

 Wojciech Sobczyk - Nagroda Rektora ASP w Gdańsku w ogólnopolskim przeglądzie 
najlepszych Dyplomów 2011,wykonany w Pracowni Miedziorytu  

Katedra Grafiki Projektowej 

 Katedra Grafiki Projektowej od wielu lat realizuje program „Za miedzą” - Pracownia 
Plakatu zorganizowała wystawę projektowania graficznego z Uniwersytetu w Ostrawie 
(Czechy) oraz wystawę plakatu Piotra Młodożeńca w salach Pracowni ul. Karmelicka 16 
w ramach projektu „Za miedzą”, 

 Pracownia Projektowania Plakatu zorganizowała wystawę pracy dyplomowej Celiny 
Juszkiewicz „Opera” w foyer Opery Krakowskiej, wystawę prac dyplomowych Celiny 
Juszkiewicz w Galerii 3x3, Kraków, Zabłocie, oraz wystawę prac dyplomowych Damiana 
Nowaka w Galerii 3x3, Kraków, Zabłocie. 

 Program Pracowni Liternictwa został uznany najciekawszym programem  
w ogólnopolskim konkursie "Agrafa" w Katowicach w 2010 roku. 

 Asystentki Pracowni Liternictwa i Typografii wygłosiły swoje wykłady na sympozjum  
w Łodzi oraz sympozjum typograficznym w Poznaniu. 

 Pracownia Książki przygotowała wystawy poświęcone Czesławowi Miłoszowi w galerii 
Biblioteki Jagiellońskiej oraz wystawę, w Galerii Jednej Książki Biblioteki ASP w Krakowie 
stanowiącą zbiorowe opracowanie tomu Baśni Braci Grimm o charakterze unikatowym. 

 Katarzyna Bojanowska - otrzymała I nagroda w ogólnopolskim konkursie na logo 
Prokuratury Generalnej 

Katedra Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych  
Pracownia Filmu Animowanego 

 Prof. Jerzy Kucia i Pracownia Filmu Animowanego organizuje i prowadzi coroczne 
Międzynarodowe Warsztaty Filmu Animowanego w Krakowie, 

 Pracownia  Filmu Animowanego współpracuje z Academie Voor Schone Kunsten 
Hogeschool Gent, Royal College of Arts, Rhode Island School of Design, National Film 
and Television School, University of Southern California School of Cinema, 

 Urszula Palusińska, film animowany pt. „Coś w tym gatunku” – praca dyplomowa  
w Pracowni Form Reklamowych – Nagroda Publiczności 16. Ogólnopolskiego Festiwalu 
Autorskich Filmów Animowanych OFAFA 2011, Kraków – Nagroda za najlepszą animację 
w Konkursie Etiud i Animacji Festiwalu Kamera Akcja – Łódź, 2011 
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4. Wydział Architektury Wnętrz 
 
Adres:    ul. Humberta 3, 31 – 121 Kraków, 
     tel. 012 632 13 31 wew. 12 
     e-mail: architektura@asp.krakow.pl  
 
Kierunek:   architektura wnętrz 
Specjalność:   projektowanie wnętrz 
   projektowanie mebli 
   projektowanie wystaw 
 
Dziekan:   Jacek Siwczyński, prof. ASP 
Prodziekan:   dr hab. Beata Gibała-Kapecka 
Sekretariat:   mgr Edyta Burza 
Sekretariat studiów niestacjonarnych:  mgr Magdalena Aleksander 
Sekretariat studiów podyplomowych: Małgorzata Wierzba  
 
Pracownicy Wydziału  

 profesor zwyczajny    6 

 profesor nadzwyczajny   2 

 kwal.II- st , dr hab. – prof. ASP  6 

 doktor habilitowany    2  

 doktorat     9  

 kw. I-st. -  st. wykładowca   1 

 asystenci     7 

 mgr inż. - st.wykł. ½ etatu   1 

 mgr inż. arch. – st. wykł. ½ etatu  1  

 dr inż. arch. – st. wykł.  ⅓ etatu  1 

 instruktor     1 

 pracownik fizyczny    1 osoba  

 pracownik techniczny   1 
 
Sprawy osobowe 
postępowanie o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych (otwarcie): 
1. Katarzyna Jeziorkowska prof. UAP – 18.04.2011 r. 
przewód habilitacyjny (otwarcie): 
1. dr Bartosz Jakubicki adj. - ASP Wrocław – 18.04.2011 r. 
2. dr Marek Błażucki adj. - ASP Kraków – 4.07.2011 r. 
doktoraty (zakończone): 
1. dr Wioleta Mazurek – ASP Kraków  - 16.05.2011 r. 
2. dr Agnieszka Szóstakowska – ASP Kraków  - 16.05.2011 r.  
3. mgr Karolina Janczy – ASP Kraków – 16.05.2011 r. 
4. mgr inż. arch. Jarosław Piesik – ZUT Szczecin – 19.09.2011 r. 
doktoraty (otwarcie): 
1. mgr Zuzanna Lesińska – ASP Kraków – 14.03.2011 r. 
2. mgr Dagmara Latała – ASP Kraków – 19.09.2011 r. 
3. mgr Karolina Janczy – ASP Kraków – 19.09.2011 r. 

mailto:architektura@asp.krakow.pl
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4. mgr inż. arch. Jarosław Piesik – ZUT Szczecin – 19.09.2011 r. 
 
KBN 
Środki na BW zostały przeznaczone na: 
1. prof. Ewa Kutermak - Madej  
„Obrazowanie czasoprzestrzeni – rozważania teoretyczne na styku świata sztuki i nauki”, 
konkurs i wystawa prac studenckich  
2. dr Michał Misiak  
„Symetria”, „Obrazowanie czasoprzestrzeni – rozważania teoretyczne na styku świata sztuki               
i nauki” konkurs i wystawa prac studenckich  
dr hab. Beata Gibała - Kapecka prof. ASP 
Warsztaty studenckie: „Nowa Przestrzeń ASP AW I PK WA, Wydawnictwo, katalog zbiorczy             
z dwóch edycji warsztatów ISBN 978-83-62321-56-8 
4. dr hab. Marek Kordyaczny 
„Rzeźba kinetyczna” – przewód 
5. Ryszard Michalski prof. ASP 
„Metodyka projektowania w dyscyplinie sztuki projektowe” – wydawnictwo w opracowaniu            
do druku 
6. dr Tomasz Westrych  
„Errare – czas przemijania” – praca w trakcie realizacji  
 
STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA,  
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE 
Studia 5 – letnie magisterskie  
Rok IV 26 osoby 
Rok V  29 osób 
 
Studia stacjonarne I – stopnia  
Rok I  21 osób 
Rok II  25 osób 
Rok III 27 osób 
 
Studia stacjonarne II – stopnia   
Rok I  9 osób 
Rok II  3 osoby  
 
Razem: studia stacjonarne – 140 studentów  
 
OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH 
 
Rok V - 29 studentów  
Pracę dyplomową obroniło – 21 studentów (I termin) 
II – termin obrony – 7 studentów 

 
Medal Rektora ASP za wyróżniającą pracę dyplomową otrzymała: 

2. Magdalena Szyncel (III Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz) 
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STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 
Liczba studentów: 
I rok  22 osób  
II rok    16 osób 
III rok   10 osób ( w tym 1 osoba - urlop dziekański) 
 
IV rok (7semestr)  - 16 osób 
 
Pracę dyplomową obroniło – 16 studentów (I termin – 07.02.2011) 
 
STUDIA PODYPLOMOWE 
Dwuletnie studia są ofertą dla absolwentów dyscyplin plastycznych wyższych studiów 
artystycznych oraz architektury. 
Kształcą w zakresie projektowania wnętrz i mebla. Prowadzone są przez odrębny sekretariat             
i kierowane przez Dziekana Wydziału. Kadra dydaktyczna, zatrudniana zgodnie z potrzebami, 
realizuje swoje zadania na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.  
 
Liczba studentów:  
I rok   9 osób 
II rok  9 osób 
 
Razem 18 osób 
 
Obrony dyplomów: 
13 – osób zrealizowało program i obroniło pracę końcową  
 
DZIAŁALNOŚĆ POZA DYDAKTYCZNA 
1. II Edycja Warsztatów Środowiskowych „NOWA PRZESTRZEŃ – Przystanek dla tramwaju 

wodnego w Krakowie”, poszukiwanie formy małej i dużej. Warsztaty odbyły się 24 i 25 
listopada 2010 r. na Wydziale Architektury Wnętrz, ASP w Krakowie, ul. Humberta 3. 
Cel warsztatów środowiskowych: integracja branżowa – umiejętność współpracy                       
w zespołach projektowych. Prace projektowe z obu edycji zostały zebrane i wydane we 
wspólnym katalogu.  

Organizatorzy warsztatów:  
dr hab. Beata Gibała-Kapecka prof. ASP z Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie, 
Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz i dr inż. arch. Tomasz Kapecki z Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej z Zakładu Projektowania Architektury Użyteczności 
Publicznej. 
2. Szara Kamienica – wystawa WAW ASP w Krakowie 
Udział w Festiwalu Attak Dizajn, listopad 2010 - wystawa prac realizowanych                             
w pracowniach projektowych - promocja młodych dizajnerów - wystawie towarzyszył  
katalog /wystawa trwała cały miesiąc listopad/    
3. Udział WAW w Targach Aranżacji Wnętrz 
4. Dialogiczne projektowanie wnętrz miejskich - warsztat krakowski 2 – 5 kwietnia 
Warsztaty zostały przeprowadzone przez dr hab. Jacka Dominiczaka, wypracowane materiały 
będzie udokumentowana i stanowi część monografii przygotowywanej wspólnie jako zapis 
spotkań krakowskich w roku akademickim 2010/11 /dr hab. Beata Gibała-Kapecka prof. ASP/    
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5. Konkurs i wystawa malarstwa studentów z  pracowni malarskiej prof. Ewy Kutermak-
Madej pt.: „Obrazowanie czasoprzestrzeni”, Loch Camelot, Kraków, maj 2011 /dr Michał 
Misiak/ 

6. Festiwal Wnętrz, kwiecień, Hala Targi, Kraków, wrzesień 2010 wystawa i pokaz 
multimedialny prac studenckich z pracowni projektowania wnętrz i  mebli /mgr Piotr 
Noga 

7. Wykład proszony /interdyscyplinarny/ z architektury parametrycznej - fabrykacja,                     
dr Michał Piasecki – styczeń  2011  

8. Udział WAW w Targach Aranżacji Wnętrz w Galerii Krakowskiej, stoisko prezentujące 
prace projektowe studentów z pracowni projektowania architektury wnętrz, 4-5.05.11      
/mgr Magdalena Jurkowska as. / 

9. Przygotowanie i druk wydawnictwa monograficznego – pt. „Inspiracje w sztuce 
projektowania – architektura wnętrz zdefiniowany świat wyobraźni”, Ryszard Michalski                
prof. ASP  

 
Promocja Wydziału – współpraca z zagranicą 
BIJLOKESITE ALS UTOPIA/ INTERNATIONALE WORKSHOP U-TOPOS, 8.05.11 – 10.06.11 Gent-
Kraków-Milano prof. Patrick Viaene, mgr Straat Plaats, mgr Tomas Navratil /Hogeschool 
KASK Gent/, prof. Antonello Pelliccia, dr arch. Mauro Borella /Accademia di Brera w 
Mediolanie/, dr hab. Beata Gibała-Kapecka, dr hab. Joanna Kubicz /Akademia sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie/ 
Międzynarodowe warsztaty „U-topos” realizowane w ramach programu „Bianco - Nero” we 
współpracy  z uczelniami:  Accademia di Brera w Mediolanie i Hogeschool KASK w Gandawie  
Warsztaty odbywały się równolegle w trzech uczelniach i wzięli w nich udział studenci                          
i pedagodzy z Krakowa, Mediolanu i Gandawy – maj, czerwiec 2011. Dodatkowo wszyscy 
uczestnicy spotkali się na podsumowanie i prezentację zrealizowanych prac na WAW ASP                      
w Krakowie /czerwiec 2011/. 
Cel warsztatów: warsztaty były częścią istniejącego od dwóch lat, wspólnego programu 
„Bianco – Nero”, który porusza problemy projektowe w przestrzeniach zdegradowanych przy 
różnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych na obszarze Europy. 
Projekt warsztatów U-topos zakładał struktury równoległe dla specyficznych miejsc                          
w architekturze. Dla miejsc, które w wyniku różnych działań w przeszłości, nie zdołały się 
przystosować lub utraciły swoją tożsamość. Przetworzenie tych miejsc w utopię, to nadanie 
im ponadczasowej wartości, a tym samym uwolnienie ich z przewidywalnej przyszłości                          
i ograniczeń, czyniąc tym samym wszystko możliwym. 
W przygotowaniu jest publikacja, prezentująca materiały i projekty zrealizowane przez 
studentów oraz program warsztatów /druk IX/X 2011/. 
IMM 2012 Cologne, D3-Design Talents , udział studentów i pedagogów WAW w konferencji         
i wystawie  pokonkursowej. Dr Magdalena Pińczyńska, styczeń 2011 
Wyjazd naukowo-dydaktyczny dla studentów i pedagogów śladami najnowszej architektury                  
i dizajnu – KOPENHAGA 2011, kwiecień, /wizyta w Królewskiej Duńskiej Akademii Sztuk 
Pięknych w Kopenhadze/  
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5. Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
 
 
Adres:    ul. Lea 27/29, Kraków 
     tel. 012 662 99 01 
     fax 012 430 15 95 
     e-mail: konserwacja@asp.krakow.pl  
 
Kierunek:   konserwacja i restauracja dzieł sztuki 
Specjalność:   konserwacja malarstwa  

konserwacja rzeźby 
Dziekan:   prof. Grażyna Korpal  
Prodziekan:  dr Jarosław Adamowicz 
Sekretariat:   Marta Kocyłowska 
   mgr Joanna Hedrick  
 
Kadra dydaktyczna: 

 Profesorowie    8 

 doktorzy habilitowani  5 

 profesorowie ASP  3 

 adiunkci   3 

 asystenci   10 

 starsi wykładowcy  7 

 wykładowcy   6 

 fotograf    1 
laborant   1 

 pracownik techniczny  1 
Razem:  45 osób. 
 
Na godzinach zleconych zatrudniono: 

 z przedmiotu Fotogrametria, prowadzonego na AGH – 1 pracownik 

 z przedmiotu Malarstwo – 1 pracownik na stanowisku asystenta 

 z przedmiotu Mikrobiologia prowadzonego na Akademii Rolniczej 2 pracowników 
naukowo-dydaktycznych, tj. jednego profesora i jednego asystenta  
konsultacje konserwatorskie prac magisterskich i studenckich – 1 pracownik 

 zdjęcia rentgenowskie dzieł sztuki będące przedmiotem ćwiczeń i prac magisterskich –  
1 technik elektroradiologii 

 z przedmiotu Konserwacja Fotografii – 1 pracownik naukowy wykład monograficzny VI 
rok (ponadwymiarowe) – 1 pracownik naukowy 

Na umowę o dzieło zatrudniono: 

 z przedmiotu Petrografia jednego pracownika naukowo-dydaktycznego z Instytutu 
Geologii PAN 

 opracowywanie i wydawanie publikacji cyklicznej „Studia i Materiały WKiRDS ASP  
w Krakowie” – jeden pracownik na emeryturze 

 prowadzenie wykładów z zakresu konserwacji malowideł ściennych, udział w pracach 
terenowych, zebranie i autorskie opracowanie materiałów ilustracyjnych do dydaktyki  
z zakresu konserwacji estetycznej malowideł ściennych – 1 pracownik na emeryturze. 

mailto:konserwacja@asp.krakow.pl
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Zmiany kadrowe: 
27.09.2010 r. zmiana stanowiska mgr Anny Mikołajskiej – zatrudnienie na stanowisku 
asystenta, 
26.11.2010 r. – mgr Anna Sękowska obroniła pracę doktorską, 
W  lutym 2011 r. Małgorzata Walczak uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Complutense 
w Madrycie. 
23.02.2011 r. – rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Konserwacji  
i Restauracji Malowideł Ściennych; dr Dorota Białek-Kostecka, 
25.02.2011 r. – adi. Marta Lempart-Geratowska uzyskała tytuł doktora habilitowanego, 
11.04.2011 r. – mianowanie na stanowisku adiunkta dr hab. M. Lempart-Geratowskiej po 
przeprowadzonym przewodzie habilitacyjnym, 
20.04.2011 r. – st. wykł. Witold Kasprzyk uzyskał tytuł doktora habilitowanego, 
16.05.2011 r. – rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska profesorów zwyczajnych: prof. 
Jadwiga Wyszyńska, prof. Grażyna Korpal, prof. Edward Kosakowski, 
09.06.2011 r. – zatrudnienie mgr Anny Forczek na pełnym etacie na stanowisku pracownika 
technicznego, 
09.06.2011 r. przedłużenie zatrudnienia prof. Allanowi Rzepce na okres jednego roku, 
23.06.2011 r. – przedłużenie zatrudnienia dr hab. M. Tylce na stanowisku profesora ASP na 
zasadzie mianowania na czas nieokreślony, 
06.07.2011 r. dr Zofia Kaszowska uzyskała tytuł doktora habilitowanego. 
Oprócz tego przeprowadzono dwa przewody habilitacyjne dla osób spoza Wydziału:  
dr Aleksandry Krupskiej z WKiRDS ASP w Warszawie oraz dr Jarosława Rogóża z UMK  
w Toruniu, w trwają postępowania: habilitacyjne dr Moniki Bogdanowskiej z Politechniki 
Krakowskiej w Krakowie oraz postępowanie o nadanie stopnia profesora dr hab. Marii 
Lubryczyńskiej z ASP w Warszawie. 
 
Liczba studentów 
21 studentów  - I rok 
17 studentów  - II rok 
22 studentów  - III rok 
17 studentów  - IV rok 
19 studentów  - V rok 
17 studentów V rok 
Razem: 113 studentów. 

 
Dyplomy 
W roku akademickim 2010/2011 dyplom obroniło 18 studentów (do dnia 28 maja 2011 r.). 
Stypendium: 
Stypendium MKiDN 2010/11 Renata Karska 
Nagrody i wyróżnienia: 
Tomasz Głowacz – Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa 
Katarzyna Kasperkowicz – Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
Katarzyna Stępień – Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
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Praktyki i zajęcia terenowe: 

X. 2010: zajęcia terenowe V roku w Małej Kamienicy. 
VI. 2011: zajęcia terenowe  II –IV r. w Zatorze, Kątach Bystrzyckich, Pakoszowie-
Piechowicach, Warcie Bolechowickiej, Miłocinie k. Rzeszowa, Komarnie, Starej Kamienicy, 
Wiślicy.  
VII-IX. 2011 r.: praktyki konserwatorskie: II, III roku w firmach konserwatorskich. 
VII do IX. 2011 r.: IV rok – praktyki konserwatorskie, muzealne w następujących pracowniach 
konserwatorskich:  Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu,  Muzeum Okręgowe w 
Nowym Sączu, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, 
Muzeum Narodowe w Krakowie (Sukiennice), Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum 
Collegium Maius na Wawelu, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Muzeum 
Narodowe i Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu. 

 
Plenery obowiązkowe.  
Plener I roku na Harendzie w czerwcu 2011 r.  
 
Publikacje 2010/11: 
60 lat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie – wydanie specjalne. 
Ukazał się XIX Tom z serii "Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł  Sztuki 
ASP w Krakowie" autorstwa adi. Zofii Kaszowskiej pt: Możliwości i ograniczenia  metod 
analitycznych stosowanych w badaniach technologicznych gotyckich malowideł  tablicowych. 
Ukazał się XX Tom z serii "Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
ASP w Krakowie" autorstwa adi. Marty Lempart-Geratowskiej pt. Transfer malowideł 
Sztalugowych. Część I Historia, metodyka, stan badań.  Część II katalog obiektów. 
Ponadto:  
Grażyna Korpal,  Situazione  estetica dell’opera d’arte di fronte al restauro, (w) Firenze  e  
Cracovia, Citta’  Gemellate in Europa- una commune eredita’ culturale, Kraków 2010, s.451-
479 
Grażyna Korpal, Tajemniczy dublaż  czyli “Zmartwychwstanie” obrazu zgromadzenia sióstr  
Zmartwychwstanek (w ) Amicissima .Studia  Magdalenae Piwocka oblata, Kraków 2010 
Sprawozdanie  i dyskusja na temat referatu  G. Korpal pt Wokół neokreacji  wygłoszonego 26 
marca  2010 r. (w) Rocznik Historii Sztuki, PAN, t.XXV, Warszawa 2010, s.237-238 
Grażyna Korpal, Jarosław Adamowicz Sebastian Majewski „Polonus” artysta zapomniany. 
Prace badawcze Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Wiadomości ASP nr 54. 
Grażyna Korpal, 60 lat działalności Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w 
Krakowie w aspekcie ochrony dziedzictwa kulturowego regionu w: Wspólnie dla ratowania 
piękna przeszłości. Materiały z konferencji Kraków, 25 października 2010 r. 
Grażyna Korpal, Opracowanie materiałów do publikacji 60 lat Wydziału Konserwacji  
i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie – wydanie specjalne. 
Zofia Kaszowska, K. Małek, A. Mikołajska, Zastosowanie nowoczesnych technik obrazowania 
chemicznego do analizy malarskich przekrojów poprzecznych, Technologia  
i Technika w Badaniach Dzieł Sztuki, Międzynarodowa Konferencja, UMK Toruń, 25-26 
listopada 2010 (w druku). 
Zofia Kaszowska, Możliwości i ograniczenia metod analitycznych stosowanych w badaniach 
technologicznych gotyckich malowideł tablicowych, „Studia i Materiały Wydziału Konserwacji 
i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie” T. XIX, Kraków 2010. 
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A. Rafalska-Łasocha, Z. Kaszowska, W. Łasocha, R. Dziembaj, X-Ray Powder  Diffraction 
Investigation of Green Earths Pigments, "Powder Diffraction", vol. 25,  2010, nr 1, marzec, 
s. 38 (8 stron). 
Jadwiga Wyszyńska, Elżbieta Wyszyńska, Dlaczego Batory uciekał pod Psków?,  
w: AMICISSIMA, Studia Magdalena Piwocka oblata, Cracovia MMX, ss. 179 – 185 
Anna Forczek Zachować Miejsce Pamięci Auschwitz dla przyszłych pokoleń. Prace 
konserwatorskie przy blokach A-2 i A-3, s. 125 - 131, w naszej pokonferencyjnej publikacji: 
"Wspólnie dla ratowania piękna przeszłości. Materiały z konferencji, Kraków 25 października 
2010 r.", Kraków 2010 
Ireneusz Płuska Zabytkowe tynki - aspekt techniczny i estetyczny, [w:] Kolorystyka 
zabytkowych  elewacji od średniowiecza do współczesności - historia i  konserwacja, 
materiały międzynarodowej konferencji z okazji 30-lecia wpisu Starego Miasta w Warszawie 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Warszawa 2010 r., s.527-315 
Ireneusz Płuska Problematyka badawcza i konserwatorska Kaplicy Zygmuntowskiej na 
Wawelu, [w:] Florencja i Kraków, miasta partnerskie w Europie - wspólne dziedzictwo 
kultury. Materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej w ramach obchodów 750-
lecia lokacji Krakowa. Wyd. Universitas, Kraków 2010, s.527-562 
Ireneusz Płuska Konserwacja kamienia w architekturze i rzeźbie sakralnej, [w:] SACRO  - 
super informator dla parafii i instytucji kościelnych, edycja 2010 rok. Wyd. Operante Kraków, 
s.60-66 
Józef Nykiel Jan Wiktor Hopliński (1887-1974), [w:] Wiadomości ASP, nr 51, 2010, s. 24-27 
Józef Nykiel Freski Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego w świetle najnowszych 
badań i ekspertyz konserwatorskich, [w:] Wiadomości Konserwatorskie; nr 27, 2010, s. 35-50 
(współautorstwo z Ewą Skrzydlak) 
Bogusław Krasnowolski Restauracje zespołu augustiańskiego na Kazimierzu. Z dziejów 
ochrony krakowskich zabytków, „Biblioteka Krakowska” 52, 2010 
Bogusław Krasnowolski Między Wschodem a Zachodem. Ze studiów nad historią i sztuką 
pogranicza polsko-łemkowskiego, Toruń 2010 
Bogusław Krasnowolski Sztuka Krakowa 1. połowy XVII wieku: między stołecznością a 
prowincjonalizmem, w: Kraków stołeczny. Materiały sesji naukowej odbytej 18 kwietnia 2009 
roku, red. J. Małecki, Kraków 2010 
Bogusław Krasnowolski Rynek Główny w Krakowie: kompozycja i funkcje na tle regularnych 
układów urbanistycznych średniowiecznej Europy , „Krzysztofory” 28, 2010, cz. I, s. 53-74 
Bogusław Krasnowolski Realizacja Wielkiego idei Krakowa w latach międzywojennych, w: 
Wielki Kraków. Materiały sesji naukowej odbytej 24 kwietnia 2010 roku, red. J. Małecki, 
Kraków 2011 [w druku, po korekcie] 
Bogusław Krasnowolski Muster urbanistischer Anlagen von Lokationstädte in Kleinpolen. 
Forschungsstand, Methoden und Versuch einer Synthese, in: Rechtsstadtgründungen im 
mittelalterlichen Polen, hg. Von E. Mühle, Köln – Weimar – Wien 2011 [tekst z 2010 r.] 
Kinga Olesiejuk Znaczenie przemijania. Wybrane zagadnienia konserwacji dzieł sztuki 
współczesnej na przykładzie instalacji Ilji Kabakowa „Szkoła nr 6”. Książka ukazała się 
nakładem Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, jest publikacją  
pracy dyplomowej Pani Kingi Olesiejuk, obronionej w Katedrze Konserwacji i Restauracji   
Malowideł Sztalugowych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP  
w Krakowie. 
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Jarosław Adamowicz, Grażyna Korpal  Sebastian Majewski „Polonus” artysta zapomniany. 
Prace badawcze Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Wiadomości ASP nr 54. 
Jarosław Adamowicz Problemy konserwacji i użytkowania drewnianych kościołów 
Małopolski w: Wspólnie dla ratowania piękna przeszłości. Materiały z konferencji Kraków, 25 
października 2010 r. 
Jarosław Adamowicz - Autentyczność zabytków architektury drewnianej i ich wyposażenia - 
Wokół zagadnień  estetyki  zabytku po konserwacji i restauracji, Materiały z konferencji, 
Toruń 27-29 maj 2010 r. 
Marta Lempart-Geratowska, Anna Sękowska Rozwarstwianie malowideł sztalugowych – 
„instrument” dla rozważnych w: Wspólnie dla ratowania piękna przeszłości. Materiały z 
konferencji Kraków, 25 października 2010 r. 
Dorota Białek-Kostecka Transfery malowideł ściennych – od konserwacji ratunkowej po 
sztukę współczesną. Kontrowersje wokół zabiegu, próby łagodzenia negatywnych 
konsekwencji w: Wspólnie dla ratowania piękna przeszłości. Materiały z konferencji Kraków, 
25 października 2010 r. 
Roman J. Kieferling Dzieła znikające w: Wspólnie dla ratowania piękna przeszłości. Materiały 
z konferencji Kraków, 25 października 2010 r. 
 
Badania własne realizowane w 2010/11 
M. Walczak, A. Mikołajska „Doskonalenie metod badawczych z wykorzystaniem SEM, 
spektroskopii laserowej oraz świateł analitycznych” 
A. Sękowska „Portret króla Zygmunta Starego z katedry na Wawelu. Dzieje, ikonografia, 
technologia, konserwacja (przygotowanie materiałów do druku jako XXI tom serii 
Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. 
 
Konferencje - udział pracowników WKIRDS 2010/11: 
25 października 2010 r. odbyła konferencja "Wspólnie dla ratowania piękna  przeszłości", 
w Sali Pod Kruki Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25, 
organizowana przez Województwo Małopolskie - Departament Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego oraz Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych  
w Krakowie, w której uczestniczyli specjaliści z pięciu współpracujących regionów: 
Małopolski, Kraju Związkowego Turyngii, Obwodu Lwowskiego, Województwa Kluż i Związku 
Regionalnego Województwa Uppsalskiego, specjaliści spotkali się w celu konfrontacji stanu  
i perspektyw ochrony zabytków oraz dopracowaniu skutecznych metod  wdrażania 
Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Małopolsce na lata 2010-2013. 
W dniach 30 czerwca-1 lipca 2011 r. odbyła się na WKIRDS Konferencja Naukowa Problemy 
konserwatorskie obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau współorganizowana z Akademią 
Brera w Mediolanie oraz Uniwersytetem w Palermo, Catanii, Neapolu. 
10 grudnia 2010 r. odbyła się Konferencja "Profesorowie" w 60-tą rocznicę powstania 
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki uzupełniona wystawą fotografii pracowników 
Wydziału z lat dziecięcych „Tacy jesteśmy-tacy byliśmy”. 
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  6. Wydział Form Przemysłowych  
 
Adres:    ul. Smoleńsk 9, 31 – 108 Kraków 
     tel. 012 292 62 92 
     fax 012 422 34 44 
     e-mail: formy@asp.krakow.pl   
Kierunek:   wzornictwo 
Specjalność:   projektowanie form przemysłowych 
   projektowanie komunikacji wizualnej 
 
Dziekan:   prof. Jan Nuckowski 
Prodziekan:   ad. Agata Kwiatkowska-Lubańska 
Sekretariat:   mgr Edyta Cygan 
   mgr Dorota Pękala 
    
 
Kadra dydaktyczna:  

 profesorowie tytularni      8                                           
w tym: 
profesorowie zwyczajni             7  
profesorowie  nadzwyczajni     1 

 doktorzy habilitowani oraz z kwalifikacjami II st., prof. ASP 7      

 doktorzy oraz z kwlifikacjami I st.     7      

 starsi wykładowcy               4 

 wykładowcy                        5 

 asystenci                           15 

 specjaliści                          2 

 techniczni                          1 

 instruktor     1 
 
 
Kadra WFP 
W roku akademickim 2010/2011 przeprowadzono następujące przewody: 
1. Agata Chmielarz, ASP Katowice, nadanie stopnia doktora RW 27.06.2011 
2. Andrzej Klisz, ASP Katowice, nadanie stopnia doktora RW 27.06.2011 
3. Justyna Kucharczyk, ASP Katowice, nadanie stopnia doktora RW 27.06.2011 
4. Marek Liskiewicz, nadanie stopnia doktora habilitowanego, RW 15.12.2010 
5. Tadeusz Błoński, Uniwersytet Techniczny w Koszycach, zamknięcie postępowania o 

nadanie tytułu profesora, RW 08.07.2011 
6. Artur Tajber, ASP Kraków, zamknięcie postępowania o nadanie tytułu profesora, RW 

08.07.2011 
Przewód habilitacyjny pani adj. Ewy Pawluczuk otwarty przez naszą RW został przekazany do 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 
(czasowe zawieszenie uprawnień Wydziału do nadawania stopnia dr hab. oraz wnioskowania 
o tytuł prof.), Rada Wydziału Architektury i Wzornictwa na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 
2011 roku nadała ww. stopień dr hab. 
 

mailto:formy@asp.krakow.pl
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Otwarcie postępowań przewodowych: 
Doktoraty: 
1. Kamil Kamysz, RW 24.02.2011 
2. Przemysław Paliwoda, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, RW 11.05.2011 
3. Jerzy Gruszczyński, studia doktoranckie ASP Kraków, RW 28.06.2011 
4. Marcin Klag, studia doktoranckie ASP Kraków, RW 28.06.2011 

Habilitacje: 
1. Piotr Jędrzejewski, ASP Wrocław, RW 28.06.2011 

 
Studenci 
Studia stacjonarne I stopnia:   
I – 22 
II –24 
III – 25 
Studia stacjonarne II stopnia:  
I – 19 
II – 5 
Studia stacjonarne jednolite magisterskie:  
IV – 24 
V – 23 
Studia niestacjonarne I stopnia: 
I rok – 21 
II rok  – 15 
III rok – 21 
Studia niestacjonarne II stopnia: 
II rok - 6 
 
W bieżącym roku akademickim kontynuowano prace naukowo-badawcze z zakresu 
Działalności Statutowej DS.-2006 pod wspólnym tematem „ Idee krakowskiej szkoły 
projektowania” realizując tematy i zadania Katedr i Pracowni. 
Katedra Metodyki Projektowania 
Prowadzący: prof. Maria Dziedzic, st.wykł. Stanisław Półtorak, asyst. Michał Kracik-
stypendium Fulbrighta, zastępstwo inst.. Piotr Hojda 
TEMAT:  
Idee krakowskiej szkoły projektowania form przemysłowych  
ZREALIZOWANE ZADANIA: 
1 / Dzieło prof. Andrzeja Pawłowskiego w teorii projektowania i kształceniu – Katedra 
Metodyki Projektowania WFP-ASP w Krakowie. 
Przetłumaczenie na język angielski książki Andrzeja Pawłowskiego pt. Inicjacje – o sztuce, 
projektowaniu i kształceniu projektantów. 
2/ Monografia Wydziału Form Przemysłowych z okazji 50. lecia 
Przegląd, selekcja i wybór materiałów archiwalnych Katedry oraz pozostałych jednostek 
Wydziału, pod kątem włączenia ich do opracowywanej monografii poświeconej historii i 
współczesności Wydziału Form Przemysłowych z okazji 50. Lecia.  
3/ Strona internetowa Wydziału Form Przemysłowych. 
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Opracowanie informacji dot. Katedry Metodyki Projektowania: programów dydaktycznych, 
struktury, bieżących prac dydaktycznych, badawczych i studyjno-projektowych w celu 
zamieszczenia na ich projektowanej stronie. 
Katedra Kształtowania Środków Pracy 
TEMAT: 
Ergonomia i wzornictwo. Studium przypadku. 
ZREALIZOWANE ZADANIA: 
określenie stopnia zaawansowania prac oraz przewidywana lub realizowana forma 
upowszechnienia wyników  
W ramach strony www.wfp.asp.krakow.pl/ergonomia2, na której gromadzona jest 
dokumentacja prac projektowych i teoretycznych z zakresu ergonomii uruchomiono nową 
zakładkę pt. „publikacje”. Znajdą się tam opracowania dotyczącego powiązań między 
ergonomia i wzornictwie przedstawionych na konkretnych przykładach produktów, które 
odniosły sukces rynkowy, są ważne z powodów metodologicznych lub historycznych. W 
opublikowanym opracowaniu omówiono cztery produkty, które w historii wzornictwa 
uznane są za ważne realizacje, a w których wiedza z zakresu ergonomii była najważniejszym 
narzędziem wpływającym na kształtowanie produktów. Omówiono prace: Henrego 
Dreyfussa, telefon 300, 1937, Adriana Frutigera, pismo Univers, 1954–57, Olafa Bäckströma, 
nożyczki Classic, 1967, Marii Benktzon i Sven-Erica Juhlina, sztućce dla starszych, 1980 oraz 
Dona Chadwicka i Billego Stumpfa, fotel biurowy Aeron, 1992. 
Katedra Podstaw Projektowania  
Temat: IDEE KRAKOWSKIEJ SZKOŁY PROJEKTOWANIA FORM PRZEMYSŁOWYCH 
/kontynuacja/ 
Zagadnienia dotyczące problematyki podstaw projektowania – opracowanie wybranych prac 
naukowo-badawczych absolwentów i pracowników Katedry Podstaw Projektowania  
i przygotowanie ich do publikacji w formie plakatu – kontynuacja 
W ramach działalności statutowej w roku 2010/11 realizowano następujące zadania 
/ukończone i kontynuowane /: 
1. Opracowanie materiałów archiwalnych i bieżących ( plansz prezentacyjnych – dorobku 

projektowego i naukowo-badawczego KPP) pod kątem jubileuszu pięćdziesięciolecia 
Wydziału Form Przemysłowych.                                 

2. Selekcjonowanie wybranych materiałów ikonograficznych zgodnie z danymi wytycznymi 
w celu przygotowania strony internetowej.      

3. Archiwizacja zasobów Katedry Podstaw Projektowania – kontynuacja.  
4. Przygotowanie wykładów, warsztatów, prezentacji multimedialnych:  

„Zapis przestrzeni ruchu człowieka – wykorzystanie technik fotogrametrycznych ” – 
(część II) – wykład i prezentacja multimedialna; 
„Techniki wspomagające projektowanie ”– prezentacja multimedialna – kontynuacja ”;  
„Wprowadzenie do typografii ” seria wykładów; 

5. „Podstawy projektowania komputerowego – wprowadzenie do Rhino ” – warsztaty. 
Współpraca z Katedrą Intermediów ASP w przygotowaniu wystawy ASP w ramach 
Festiwalu Nauki 12-15 maja 2010 w Krakowie.  

6. Opracowanie i druk kolejnych 10 plakatów prezentujących dorobek KPP (pięć plakatów z 
zakresu podstaw projektowania – pracownia podstaw projektowania, pięć plakatów 
obejmujących swą tematyką zagadnienia związane z geometrią wykreślną, 
geometrycznymi podstawami projektowania, technikami prezentacyjnymi – pracownia 
technik przekazu).  
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Katedra Komunikacji Wizualnej 
Zrealizowane w 2010 roku zadania są kontynuacją programu realizowanego przed wielu laty, 
a polegały na opracowaniu rozległego materiału związanego z działalnością badawczą, 
studyjno – projektową i dydaktyczną Katedry Komunikacji Wizualnej Wydziału Form 
Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Działania te zostały ponownie podjęte 
w związku z niezwykła okazją, ze zbliżającym się jubileuszem 50 lecia istnienia Wydziału Form 
Przemysłowych. 
Prace polegają na opracowaniu merytorycznym i formalnym dorobku Katedry: 

 personalia wszystkich pracowników Katedry Komunikacji Wizualnej 

 lista osób wizytujących KKW na przestrzeni trzydziestu lat oraz instytucje, z którymi 
podejmowano współpracę 

 program Katedry Komunikacji Wizualnej i jej jednostek, pracowni A i B oraz pracowni 
Podstaw Komunikacji Wizualnej 

 przykłady wybranych prac studenckich realizowanych w KKW w jej historii, prac 
semestralnych i dyplomowych  

 prezentacja dorobku pedagogów 

 kompletna lista absolwentów Katedry Komunikacji Wizualnej 

 lista publikacji własnych 
Zespół Katedry przygotowuje opisany materiał w postaci klasycznej i cyfrowej. Są to zarówno 
materiały tekstowe jak i materiały w charakterze wizualnym – na przykład skany. 
Przygotowywany materiał będzie wykorzystany bezpośrednio przez pracowników Katedry do 
przygotowywania konkretnych przedsięwzięć związanych z jubileuszem Wydziału. Będzie 
również stanowił bazę dokumentów dla osób opracowujących monografię Wydziału. 
W zamyśle zespołu, gromadzony materiał z jednej strony będzie rodzaj archiwum Katedry,  
z drugiej zaś będzie podsumowaniem wysiłków pozwalającym ocenić efekt wieloletniej pracy 
pedagogów i studentów. Rodzące się przy okazji refleksje dadzą (należy mieć taką nadzieję) 
podstawę do ewentualnych modyfikacji w obrębie programu Katedry Komunikacji Wizualnej. 
Katedra Przestrzeni i Barwy 
I. Podstawowa wiedza o barwie i projektowaniu kolorystyki w Polsce i na świecie jest 

kontynuowana w oparciu o nowe i najnowsze pozycje bibliograficzne m.in. John Gage 
„Kolor i Kultura” Marek Krajewski , Universitas, Kraków 2008, John Gage „Znaczenie 
koloru”  Universitas, Kraków 2009, Bruce Fraser, Chris Murphy, Fred Bunting 
„Zarządzanie barwą”, Helion, Gliwice 2006, „Wizualność miasta” materiały 
pokonferencyjne. Instytut Socjologii UAM, Poznań 2007, „Color (8th Edition)” Paul 
J.Zelanski, Mary Pat Fisher, Prentice Hall; 2010. Ewa Rewers „Miasto-twórczość. 
Wykłady Krakowskie. ASP im Jana Matejki, Kraków 2010 Christopher Alexander „Język 
wzorców” pod redakcją prof. J. Krzysztofa Lenartowicza 

II. Notacja barwności przestrzeni miejskiej Krakowa (Stare Miasto – zabytkowe centrum) 
została dokonana na 6o kartach w których wykonano zdjęcie fasady, podano  jej 
lokalizację, ujęto zestawienie barwne: barw podstawowe w postaci próbek opisanych 
według wzornika NCS (Natural Colour System) oraz załączono fotograficzne zbliżenie 
detalu architektonicznego.  

III. Równocześnie powstał odrębny „katalog” (w dalszym opracowywaniu) detali 
architektonicznych służący analizom porównawczym w zakresie: materiału, faktury, 
barwy.  

IV. W wyniku kontaktów z Wydziałem Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
zaczęto opracowywać zbiór ilustrowanych informacji na temat surowców skalnych 
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stosowanych w architekturze Krakowa. Rozpoczęto od skał osadowych – wapień jurajski itd. 
(w załączeniu). 
IV. Wizerunek miasta Krakowa – Rynek Główny, notacja zjawisk m.in.  „festiwalizacji”  
i „karnawalizacji”. Przeprowadzono krytykę zjawisk jako degradujących jakość miasta i jego 
odbiór jako miejsca szczególnie ważnego. 
V. W ramach zadania „kompleksowego projektu koncepcyjnego aranżacji kolorystycznej” 

przestrzeni – na przykładzie miasta Krakowa przygotowano:  
I. Koncepcje kolorystyczne: 
1.   ulic: Będzińskiej, Murowanej i Towarowej 
3. ulicy Brackiej  
4. ulicy Gołębiej 
Inną formę prezentacji przyjęły koncepcje kolorystyczne ulicy Grodzkiej oraz Kanoniczej.  
Uwzględniono i zaprezentowano również zmodułowane palety kolorystyczne. Ponadto 
dokonano aktualnego rejestru kolorystyki bram na wyżej wymienionych ulicach, oraz 
zaproponowano nowe, o znacznym stopniu innowacyjności propozycje barwne, 
uwzględniając relację: barwa fasady – barwa bram. Uwaga: do wyżej wymienionych prac 
projektowych zostali zaangażowani studenci jako członkowie zespołu pracującego pod 
kierunkiem prof. Barbary Suszczyńskiej-Rąpalskiej.  
VI. W przygotowaniu wydawnictwa: „Prace projektowo-badwcze - Katedra Przestrzeni i 

Barwy Kolorystyka Miasta” - w załączeniu. Przygotowano scenariusz, natomiast 
realizacja wystawy w Urzędzie Miasta pt.: Katedra Przestrzeni i Barwy dla Miasta 
Krakowa została odsunięta na plan dalszy z uwagi na braki finansowe. 

VII. Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakupiono sprzęt do  
cyfrowej digitalizacji obiektów architektonicznych Leica Scanstation C10. Obecnie trwają 
prace polegajace na wdrożeniu zakupionego sprzętu do działań inwentaryzacyjnych  
i możliwości projektowych z wykorzystaniem cyfrowych  danych będących wynikiem 
skanowania 3d przy pomocy urządzenia Leica C10. 

Katedra Sztuk Wizualnych 
Idee krakowskiej szkoły projektowania (temat główny Wydziału) – „ I D E E  K S W  I V ”  
s z t u k a  -  d e s i g n  –  i n t e r m e d i a ” , opracowanie, projekt i przygotowanie; 
publikacji w wymiarze wydawnictwa tradycyjnego i w formie płyty DVD. 
W ramach opracowania publikacji wykonano częściowo następujące prace: dalsze opracowywanie  
i systematyzacja archiwów KSW, selekcja tematów do publikacji, typowanie tematów  
i materiału ilustracyjnego do publikacji, rozpoczęto przygotowanie publikacji – 
projektowanie koncepcyjne, zbieranie tekstów i materiałów wizualnych opracowywanych 
cyfrowo. Prace z uwagi na ograniczone fundusze w roku 2010 będą kontynuowane w roku 
2011. 
 
WSPÓŁPRACA KRAJOWA 
III.2011 – Warszawa, IV. Międzynarodowa Konferencja „Innowacyjność i kreatywność kobiet 
na rzecz rozwoju gospodarczego – wzornictwo w innowacyjnej gospodarce.” 
IX.2011- Katowice, wystawa „Najlepsze dyplomy ASP” 
IX.2011 – Krasiczyn, konferencja w ramach programu „Zaprojektuj swój zysk”( Wydział jest 
uczestnikiem programu) 
Współpraca z Uniwersytetem Dzieci w Krakowie 
Udział w projekcie „Małopolska Noc Naukowców 2011” 
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 
X.2010 DESIGN.PL – wystawa WFP w Pradze „Twarze polskiego designu” 
V.2011 Cumulus Conference Strate Paris w Paryżu,  
V. 2011 1st International Symposium for Design Education Researches jako część programu 
Cumulus, temat wystąpienia: Design and colour scheme of ornaments in contemporary 
Polish printed fabrics and its effect on clothes. 
V.2011 –wizyta pracowników Volkswagena z Niemiec 
VI.2011 „Interaction of Colour and Light in the Arts and Sciences" Midterm Meeting of the 
International Colour Association (AIC) – Zurich; temat: "Creating a new world of colour and 
light by 21st century industrial designers" 
 
Praktyki zawodowe za 2009/2010  
W roku 2010 praktyki studenckie odbyło 32 studentów WFP (studiów stacjonarnych 
 i niestacjonarnych I stopnia). Praktyki odbywały się w 24 firmach, oferujących projektowanie 
2D i 3D. 
Dyplomy: 13-16 czerwca 2011 
W ww. dniach odbyły się obrony prac magisterskich: 20 osób uzyskało tytuł magistra sztuki- 
studia jednolite pięcioletnie) oraz 7 osób uzyskało tytuł magistra sztuki - studia 
niestacjonarne II stopnia); 
Pozostałe obrony zostały przełożone na termin jesienny. 
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VIII. JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE. 
 
1. Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuk 
 
Adres:  pl. Matejki 13, 31 – 157 Kraków 
   tel. 012 299 20 46 
  email: zeswierk@cyf-kr.edu.pl  
 
Sekretariat:  mgr Sabina Świerk 
 
Kadra dydaktyczna 

 p.o. Kierownik – dr hab. Franciszek Chmielowski, prof. UJ 

 dr hab. Janusz Krupiński, prof. ASP 

 adj. dr Ewa Herniczek 

 st. wykł.  dr Agnieszka Jankowska – Marzec 

 st. wykł. dr Antoni Szoska 

 st. wykł. dr Jan Kajetan Młynarski 
 
Katedra Historii i Teorii Sztuki jest w Uczelni jednostką międzywydziałową zatrudniającą  
6 pracowników naukowo – dydaktycznych. Pracownicy Katedry prowadzą wykłady z: 
- historii sztuki i kultury dla studentów I - III roku, 
- sztuki współczesnej dla studentów I i II roku, 
- teorii sztuki dla studentów IV roku, 
- podstaw filozofii dla studentów I roku, 
- socjologii i podstaw antropologii kultury dla studentów II roku, 
- etyki dla studentów III roku  Edukacji artystycznej, 
- estetyki z elementami etyki dla I roku Wydziału Rzeźby, 
- współczesnej filozofii sztuki dla III roku Wydziału Rzeźby 
które kończą się egzaminem. 
 
Poza tym prowadzone są: 
- proseminaria dyplomowe dla studentów IV roku Wydziałów: Malarstwa i Rzeźby, 
- seminaria dyplomowe dla studentów V roku Wydziałów: Malarstwa, Rzeźby, Grafiki,                  

Architektury Wnętrz i Form Przemysłowych, 
- wykłady  monograficzne na temat ikonografii w sztuce średniowiecznej. 
Na wymienione zajęcia w roku akademickim 2010/2011 uczęszczało 671 studentów. 
Kierownik Katedry prowadzi wykłady z filozofii kultury i metod współczesnej humanistyki dla 
uczestników studiów doktoranckich. 
 

2. Studium Języków Obcych 
 
Sekretariat: Sabina Świerk 
 
Kadra dydaktyczna 

 Kierownik - st. wykł. Małgorzata Małek  – język francuski  

mailto:zeswierk@cyf-kr.edu.pl
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 st. wykł. Maria Wójcicka               – język francuski 

 st. wykł. Anna Morawska              – język angielski 

 st. wykł. Urszula Kosch               – język angielski 

 st. wykł. Małgorzata Wilkoń-Łaciak  – język angielski  

 lektor mgr Anna Pałczyńska              – język angielski 

 wykł. mgr Beata Dal               – język niemiecki 
 
Studium języków obcych ASP w Krakowie kształci językowo studentów wszystkich 

wydziałów. Lektoraty prowadzone są na podstawie programów autorskich wykładowców, a 
stopień ich zróżnicowania dostosowany jest do poziomu nabywanych wiadomości z 
uwzględnieniem samodzielnej pracy studenta.  

W roku akademickim 2010/2011 na lektoraty uczęszczało 579 studentów studiów 
stacjonarnych. Lektoraty z języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego prowadzone są  
przez 5 starszych wykładowców, 1 wykładowcę i 1 lektora. 
 

Najwięcej studentów uczy się języka angielskiego. Na Wydziale Form Przemysłowych 
lektorat z tego języka jest od wielu lat obowiązkowy. Natomiast na Wydziale Konserwacji          
i Restauracji Dzieł Sztuki został wprowadzony od roku akademickiego 1996/97.                            
Na pozostałych Wydziałach: Malarstwa, Rzeźby, Grafiki i Architektury Wnętrz lektorat                
z języka obcego jest wybierany przez studentów spośród w/w 3 języków obcych. Lektoraty 
trwają 4 lata od I do IV roku studiów i kończą się egzaminem.  

Od roku akademickiego 2008/2009 wprowadzono lektoraty dla studentów studiów 
niestacjonarnych Wydziałów: Malarstwa, Grafiki i Architektury Wnętrz, w  roku 2010/211 
w zajęciach uczestniczyło 139 studentów.  
Uczestnicy studiów doktoranckich korzystają z konsultacji językowych przygotowujących do 
egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego nowożytnego. 
 
3. Studium Wychowania Fizycznego  
 
Sekretariat: mgr Sabina Świerk 
Kierownik: st. wykł. Leszek Chlubny 
Wykładowca: mgr Anna Lech 

Studium Wychowania Fizycznego  prowadziło w roku akademickim 2010/2011 zajęcia 
dla 210 studentów I roku wszystkich wydziałów naszej Uczelni, dla niektórych wydziałów 
także na roku II. W Studium zatrudnionych jest dwoje pracowników na stanowiskach 
starszego wykładowcy  i wykładowcy. 

     Studenci korzystali  z sal i pływalni Międzyszkolnego Basenu Pływackiego przy  
ul. Francesco Nullo 23 oraz z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 38. W ramach zajęć 
wychowania fizycznego mogli wybierać różne formy aktywności: gimnastykę, siłownię, tenis 
stołowy a także gry zespołowe: koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną. W roku akademickim 
2010/2011 Studium Wychowania Fizycznego zorganizowało Mistrzostwa Krakowa Uczelni 
Artystycznych. W ramach Mistrzostw odbyły się zawody: 
- w tenisie stołowym  
- w piłce nożnej 
- w narciarstwie 
- w pływaniu. 
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JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE 
 
1. Środowiskowe Studia Doktoranckie 
  

W roku akademickim  2010/2011  do egzaminu kwalifikacyjnego przystąpiło: 
- na studia stacjonarne 39  kandydatów, 
- na studia niestacjonarne 6 kandydatów. 

Na I, II, III roku studiów stacjonarnych studiowało 38 osób, na I, II i III roku studiów 
niestacjonarnych – 36.  

Łącznie na Środowiskowych Studiach Doktoranckich studiowały 74 osoby, w tym jedna 
obywatelka Ukrainy, jedna Słowacji i jedna obywatelka  Chin. 

Udzielono urlopu okolicznościowego 7 doktorantom: 3 z powodu choroby, 3 w związku z 
realizowaniem pracy artystyczno-badawczej i 1 doktorantce w związku ze sprawowaniem 
opieki na małym dzieckiem. 
 
Program 

Od roku 2009/2010 realizowany jest nowy Program Środowiskowych Studiów 
Doktoranckich. Komisja Programowa uznała, że celem kształcenia na studiach doktoranckich 
powinno być przekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności 
artystyczno-badawczej. Dla roku I i II dziesięciu wykładowców przygotowało wykłady 
monograficzne, przeprowadzono seminaria doktoranckie  w zakresie sztuk pięknych, sztuk 
projektowych oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Doktoranci uczestniczyli w  
seminariach kierunkowych. Odbyły się kursy z filozofii kultury, historii sztuki współczesnej, 
metod współczesnej humanistyki oraz metodologii prac badawczych. Doktoranci II roku 
uczestniczyli w lektoratach z języków: angielskiego, francuskiego i niemieckiego.  
  Uczestnicy III roku studiów kontynuowali zajęcia zgodnie z rozpoczętym programem. 
Doktoranci realizowali własne prace artystyczno-badawcze w oparciu o plany uzgodnione z 
promotorami oraz korzystali z konsultacji językowych.  

W roku akademickim 2010/2011 ośmiu  absolwentów prowadzonych przez naszą 
Uczelnię studiów uzyskało tytuł doktora: 1 osoba na Wydziale Malarstwa, 2 na Wydziale 
Grafiki i 1 doktorantka  na Wydziale Rzeźby, 1 doktorant w Katedrze Intermediów, 2 
doktorantki Wydziału Architektury Wnętrz i 1 Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. 
       Decyzją JM Rektora przyznano 6 stypendiów doktoranckich:  
- 1 na Wydziale  Malarstwa,              
- 2 na  Wydziale Konserwacji i  Restauracji Dzieł Sztuki  
- 1 w Katedrze Intermediów  
- 2 na  Wydziale Grafiki. 
 
Pomoc materialna 
      Doktoranci kształcący się na naszej uczelni korzystali z pomocy materialnej finansowanej 
 z budżetu państwa. Z różnych form pomocy materialnej skorzystało w ciągu całego roku 21 
osób, którym przyznano: 
- stypendium socjalne – 4 osobom 
- stypendium za wyniki w nauce – 14 osobom 
- stypendium na wyżywienie – 1 osobie 
- stypendium mieszkaniowe – 1 osobie  
- 2 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 



 51 

 

- 3 jednorazowe zapomogi pieniężne. 
 
Finanse 

Doktoranci studiów niestacjonarnych zobowiązani są do wnoszenia opłat za studia. 
W minionym roku akademickim wysokość uzyskanych wpłat wyniosła 226 018,58 zł. 
W roku kalendarzowym 2011 wydzielono z budżetu Uczelni na wydatki Samorządu kwotę  
23 000 zł.  
 
 
 
Samorząd Doktorantów 
Samorząd Doktorantów, zgodnie z opracowanym wcześniej Regulaminem składania 
wniosków i przyznawania dofinansowania do projektów z budżetu Samorządu, zadecydował 
o przeznaczeniu dotacji na projekty pn.: 
- Fotografia jako odbicie istnienia 
- Części ciała 
- 5 miejsc 
- Interpretacje 
- In-Tension 
- Czarno na białym 
 
2. Biblioteka Główna 
 
Adres:  ul. Smoleńsk 9, 31 – 108 Kraków 
    tel. 012 292 62 77 w. 35 
                012 292 62 77 w. 49 
    e-mail: zejwalcz@cyf-kr.edu.pl 
 
Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie jest 
ogólnouczelnianą jednostką pozawydziałową o wyodrębnionych zadaniach naukowych, 
dydaktycznych i usługowych, pełniącą równocześnie funkcję ogólnie dostępnej biblioteki 
naukowej. Wspólnie z podlegającą jej Biblioteką Wydziałową Malarstwa i Rzeźby tworzy 
jednolity system biblioteczno-informacyjny Akademii Sztuk Pięknych. Największa i najstarsza 
z bibliotek szkół artystycznych w Polsce posiada ponad 155 tysięcy woluminów książek oraz 
innych obiektów, w tym zbiory specjalne: plakaty, kolekcje grafiki, rysunków i fotografii, 
wydania oraz druki bibliofilskie, okładki książkowe. 
 
Skład osobowy Biblioteki   
Dyrektor: mgr Jadwiga Wielgut-Walczak, st. kustosz dyplomowany    
Pracownicy: 
mgr Janusz Antos, kustosz biblioteczny 
mgr Agnieszka Bonarska, młodszy bibliotekarz  
mgr Agnieszka Brzozowska, starszy bibliotekarz    
mgr Sławomir Sobczyk, starszy bibliotekarz      
Przemysław Stelęgowski, magazynier  
mgr Krystyna Szczur, kustosz biblioteczny   
mgr Monika Walczak-Prystaj, kustosz biblioteczny  

mailto:zejwalcz@cyf-kr.edu.pl
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mgr Urszula Zamorska, kustosz biblioteczny   
  
Rada Biblioteczna  
Senacka Rada Biblioteczny, organ opiniodawczy i doradczy Rektora, ma następujący skład w 
kadencji 2008-2012: Przewodniczący Rady - Prorektor dr hab. Łukasz Konieczko (WKiRDS), 
Dyrektor Biblioteki Głównej ASP - Jadwiga Wielgut-Walczak, st. kustosz dyplomowany; 
przedstawiciele wydziałów: Prof. Maria Dziedzic (WFP), Prof. Stanisław Kluczykowski (WAW), 
dr hab. Krystyna Orzech (WRZ), Prof. Barbara Ziembicka (WG), Prof. Andrzej Bednarczyk 
(WM), ad. Zofia Kaszowska (WKiRDS), pracownicy Biblioteki: Krystyna Szczur (Gabinet 
Plakatów), Monika Walczak-Prystaj (Gabinet Rycin), przedstawicielka Samorządu 
Studenckiego Agata Holcer (WG).   
Rada Biblioteczna zbierała się na swoje posiedzenia w styczniu i w czerwcu 2011. Tematem 
wiodącym obrad był dobiegający końca, historyczny remont i adaptacja nowej powierzchni 
Biblioteki. W styczniu wizytowano świeżo oddane do użytku pomieszczenia, a w czerwcu 
dyskutowano i opiniowano nowe formy działalności Biblioteki, takie jak rozpoczęte prace 
nad digitalizacją zbiorów, budowanie programu biblioteki cyfrowej czy też poszerzanie 
dostępu do naukowych zasobów dostępnych w Internecie. Zaakceptowano wykaz czasopism 
do prenumeraty i niezbędne zmiany w regulaminie udostępniania zbiorów.  
 
Udostępnianie zbiorów  
Biblioteka Główna udostępnia swoje zbiory w pierwszym rzędzie studentom i pracownikom 
Akademii, ale także całej społeczności akademickiej i środowisku artystycznemu nie tylko 
Krakowa, ale i innych ośrodków w Polsce i zagranicą. Zasady korzystania ze zbiorów 
bibliotecznych reguluje statut uczelni oraz regulamin Biblioteki Głównej, zaopiniowany przez 
Radę Biblioteczną i uchwalany przez Senat ASP. Informacja o zbiorach i ich udostępnianiu na 
bieżąco aktualizowana jest na stronie internetowej Biblioteki (www.bg.asp.krakow.pl), na 
tablicach ogłoszeń oraz rozpowszechniana jest w formie drukowanej ulotki. Studenci 
pierwszego roku obowiązkowo zaznajamiani są ze sposobem funkcjonowania Biblioteki na 
specjalnie zorganizowanych w tym celu spotkaniach.  
Najważniejszą zmianą, jaka nastąpiła w ostatnich kilku latach w sposobie udostępniania 
zbiorów jest uruchomienie wypożyczalni dla studentów ASP w Krakowie. Począwszy od roku 
2006 mogą oni wypożyczać do domu książki z podstawowego kanonu lektur do kursu historii 
sztuki. Wypożyczalnia studencka zlokalizowana jest na razie tylko w Bibliotece Wydziałowej 
Malarstwa i Rzeźby. Trwają przygotowania do uruchomienia jej także w Bibliotece Głównej. 
Zasób wypożyczalni jest systematycznie powiększany, w chwili obecnej wynosi około 650 
książek. Fakt uruchomienia wypożyczalni spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony 
studentów ASP, o czym może świadczyć szybko rosnąca frekwencja. Bibliotekę  Wydziałową 
przy pl. Matejki odwiedziło w roku akademickim 2010/2011 około 2300 czytelników. Z kolei 
w Bibliotece Głównej ze zbiorów korzystało  około 4400 osób.  
 
Powiększanie zbiorów – liczba nabytków  
Zbiory biblioteczne powiększane są poprzez zakupy oraz dary i wymianę wydawnictw  
z bibliotekami i innymi wydawnictwami w kraju i zagranicą. Podlegają one ustawowemu 
obowiązkowi ewidencji i opracowania. W roku ubiegłym Biblioteka usprawniła żmudny 
proces ewidencjonowania poprzez zakup licencjonowanego programu umożliwiającego 
prowadzenie inwentarzy w formie elektronicznej. 
 

http://www.bg.asp.krakow.pl/
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Zbiory pozyskane w drodze zakupów:  
książki       – 250 voluminów   
czasopisma krajowe      – 23 tytuły (36 vol.) 
czasopisma zagraniczne     – 21 tytułów (32 vol.) 

Zbiory pozyskane w drodze darów i wymiany: 
książki       – 990 voluminów  
czasopisma krajowe      – 30 tytułów (44 vol.) 
czasopisma zagraniczne     – 5 tytułów (5 vol.) 

 plakaty       – 400 egz.   
 grafiki, fotografie i książki artystyczne   – 20 egz. 
Jak widać z powyższego zestawienia, ogromna większość nowych książek i wszystkie bez 
wyjątku obiekty graficzne pozyskiwane są przez Bibliotekę w drodze darów lub wymiany 
wydawnictw z innymi bibliotekami i instytucjami kultury. 
 
Opracowanie księgozbioru i czasopism 
Biblioteka kontynuuje rozbudowę katalogu elektronicznego w systemie VTLS/Virtua, 
tworzonego we współpracy z większością bibliotek akademickich Krakowa i innych miast w 
Polsce. Katalog dostępny jest w Internecie pod adresem http://katalog.asp.kzb.krakow.pl. W 
roku akademickim 2010/2011 katalog powiększono o ponad 1300 opisów bibliograficznych 
książek, broszur i czasopism. W chwili obecnej katalog prezentuje opisy ponad 18 500 tysięcy 
książek i broszur oraz 130 zasobów czasopism i innych wydawnictw wielotomowych ze 
zbiorów Biblioteki. Liczby te są systematycznie powiększane.  
Praca przy wprowadzaniu danych wymaga zarówno specjalistycznego przygotowania 
merytorycznego od pracowników Biblioteki jak też zapewnienia odpowiedniej jakości sprzętu 
komputerowego. Fundusze uzyskane przez Bibliotekę w wyniku grantu Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego zapewniły zespołowi katalogerów najnowocześniejsze 
oprogramowanie Windows 7, niezbędne do prawidłowej instalacji najnowszej wersji 
systemu VIRTUA. Widoczny w internecie stan posiadania coraz większej ilości czasopism, 
które oferuje Biblioteka, jest dużym ułatwieniem dla naszych czytelników.  

Biblioteka ASP nadal czynnie uczestniczy w współtworzeniu Bazy 8 Bibliotek Krakowskich 

Dostępność katalogu zbiorów w oraz NUKATA, Centralnego Katalogu Bibliotek Akademickich. 

Internecie jest jednym z ważnych punktów przy ocenie kierunku studiów, dokonywanej przez 
Państwową Komisję Akredytacyjną. 
 
Zbiory specjalne 
Na zbiory specjalne, stanowiące jedną trzecią całości zbiorów Biblioteki ASP, składają się m. 
in. kolekcje graficzne zgromadzone w Gabinecie Plakatów i Gabinecie Rycin oraz 
kilkutysięczny księgozbiór Heleny Dąbczańskiej. Żadna z bibliotek polskich szkół 
artystycznych nie może się poszczycić takimi zasobami. W ogromnej większości, podobnie jak 
czytelnia z unikatowym zabytkowym wystrojem, są one dziedzictwem dawnego Muzeum 
Techniczno-Przemysłowego.  
Zbiory graficzne Gabinetu Rycin i Plakatów pozyskiwane są wyłącznie w drodze darów. Od 
kilku lat Biblioteka kontynuuje opracowywanie zbiorów specjalnych w katalogu dostępnym 
przez internet http://bg.asp.krakow.pl, co ogromnie ułatwia przeprowadzanie kwerend oraz 
przyczynia się do poprawienia stanu zachowania obiektów. W roku akademickim 2010/2011 
opracowano w katalogu 400 nowych plakatów oraz około 1400 grafik, fotografii, okładek 
książkowych, książek artystycznych i in. obiektów. Ponadto rozpoczęto proces 

http://katalog.asp.kzb.krakow.pl/
http://bg.asp.krakow.pl/
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ewidencjonowania kilkutysięcznej unikatowej kolekcji okładek książkowych z przełomu XIX i 
XX wieku.  
Podobnie jak w latach ubiegłych, zbiory specjalne Biblioteki były przedmiotem licznych 
kwerend muzealnych oraz opracowań i badań naukowych. Udostępniono 34 plakaty 
archiwalne na następujące wystawy: Aviation in Polish Poster Art (Muzeum Lotnictwa w 
Krakowie), Stefan Norblin (1892-1952) artysta wszechstronny (Muzeum Regionalne w 
Stalowej Woli, Zofia Stryjeńska gwiazda dwudziestolecia (Zamek Książąt Pomorskich w 
Szczecinie). Z kolei około 700 obiektów ze zbiorów Gabinetu Rycin udostępniano w czytelni 
lub pracowni zbiorów specjalnych, wykonując także ich cyfrowe reprodukcje. 
Wykorzystywane były między innymi przy pracach redakcyjnych nad Warsztatami 
Krakowskimi 1913-1926 oraz przy wystawach poświęconych życiu i twórczości Andrzeja i 
Zbigniewa Pronaszków (Muzeum Teatralne w Warszawie) czy historii warszawskiej ASP 
Sztuka jest wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1944. 
 
Historyczny remont Biblioteki  
W grudniu 2010 roku ukończono prace remontowe i modernizacyjne w Bibliotece Głównej. 
Realizacja projektu adaptacji nowej powierzchni Biblioteki Głównej ASP w Krakowie jest w jej 
stukilkudziesięcioletniej historii wydarzeniem tak ważnym, że można je porównywać do 
zmian, jakie miały miejsce w wyniku wprowadzenia zbiorów do wnętrz obecnego gmachu 
przy ulicy Smoleńsk, na początku XX wieku. Należy podkreślić, że Biblioteka nie tylko w 
znaczący sposób zwiększa dzisiaj powierzchnię i modernizuje wyposażenie – lecz także od 
kilku lat dokonuje gruntownych zmian swojej struktury i zasad funkcjonowania. Ma program 
na przyszłość. Te przesłanki wyznaczyły kształt projektu adaptacji i kierunki prac. Akceptacja i 
wsparcie władz Akademii dla działań podjętych przez Bibliotekę oraz dofinansowanie ze 
strony Ministerstwa Kultury pozwoliły w ciągu dwóch lat 2009-2010 wyremontować i 
wyposażyć zarówno stare jak i nowe pomieszczenia, połączone w jedną funkcjonalną całość, 
zapewniającą Bibliotece możliwość sprawnego działania oraz rozwoju. Zachowując 
dotychczasowy charakter zabytkowych wnętrz zmodernizowano je zgodnie ze 
współczesnymi standardami. Założono klimatyzację, wymieniono instalację elektryczną i sieć 
komputerową, zbudowano serwerownię, zamontowano system alarmowy. Magazyny 
znajdujące się na trzech poziomach połączono wewnętrzną windą towarową. Nowe 
pomieszczenia magazynowe podzielono stosownie do rodzajów zbiorów na: skarbiec, 
oddzielne magazyny książek starych i nowych oraz magazyn zbiorów Gabinetu Rycin i 
Gabinetu Plakatów. Wyposażono je w regały, szafy z szufladami na zbiory graficzne oraz 
materiały introligatorskie. Stworzono nową jednostkę organizacyjną w postaci pracowni 
digitalizacyjnej, do której zakupiono dobrej klasy sprzęt reprograficzny. Wyodrębniono i 
wyposażono specjalistyczne pracownie do katalogowania nowych zbiorów oraz zbiorów 
specjalnych. 
Koszt całości prac przekroczył 2 mln zł, z czego 1 mln zł dotacji ASP otrzymała z programu 
operacyjnego Ministra Kultury. Dzięki temu wsparciu finansowemu możliwe stało się 
ukończenie prac do końca 2010 roku. W styczniu 2011, na zaproszenie JM Rektora ASP, prof. 
Adama Wsiołkowskiego, Bibliotekę Główną ASP odwiedził Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Bogdan Zdrojewski. Z dużym zainteresowaniem zapoznał się zarówno z historią 
najstarszej spośród bibliotek polskich szkół artystycznych, jak i z efektami wykonanych prac.  
 
Galeria Jednej Książki       
Galeria Jednej Książki w szóstym roku swojej działalności pokazała następujące wystawy: 



 55 

 

 
5.11.2010–28.01.2011 „Warsztaty Krakowskie 1913-1926”.  Z tajników jednego warsztatu 
Od 5 listopada 2010 do końca stycznia 2011 roku trwała wystawa „Warsztaty Krakowskie 
1913-1926” Z tajników jednego warsztatu. Wystawa w Galerii Jednej Książki poświęcona była 
Warsztatom Krakowskim 1913-1926, monumentalnej i niezwykłej edytorsko książce, pracy 
zbiorowej pod redakcją prof. Marii Dziedzic, zaprojektowanej graficznie przez prof. 
Władysława Plutę, wydanej w Wydawnictwie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki     w 
Krakowie. Została ona nagrodzona w Konkursie PTKW na Najpiękniejszą Książkę Roku 2009 i 
w Konkursie Krakowskiej Książki Miesiąca (październik 2010). Druga część tytułu wystawy 
odnosiła się do wybranej części działalności Stowarzyszenia Warsztaty Krakowskie, a 
mianowicie do warsztatu introligatorskiego prowadzonego przez Bonawenturę Lenarta,       a 
jeszcze dokładniej: do tworzonych przez niego  i jego uczniów papierów wyklejkowych, 
stanowiących niegdyś bardzo wyrazisty fragment całości oprawy introligatorskiej książki. 
Zgodnie z linią programową kończącej piaty rok działalności Galerii Jednej Książki, ekspozycja 
prezentowała wybrane zagadnienie związane ze sztuką tworzenia książki, niewielki 
oryginalny szczegół. Na wystawie pokazano unikatowe papiery wyklejkowe Bonawentury 
Lenarta oraz jego uczniów ze zbiorów Biblioteki Głównej ASP.  
 
4.03. 2011 – 29.04.2011 Liber Benefactorum 
 W piątek, 4 marca 2011 odbył się wernisaż jubileuszowej wystawy w Galerii Jednej Ksiązki 
Liber Benefactorum, która podsumowywała dotychczasowe 35 wystaw, pokazanych w Galerii 
Jednej Książki w ciągu 5 lat jej działalności. Wernisaż poprzedzał  uroczyste otwarcie 
Biblioteki po zakończeniu remontu i adaptacji nowych pomieszczeń. Bohaterem wystawy 
była Liber Benefactorum (Księga Darczyńców). Wpis do niej jest zwykle ostatnim, bardzo 
uroczystym momentem każdej wystawy w Galerii Jedne Książki. Dokumentuje i samą 
wystawę i fakt przekazania przez artystę swojego daru dla Biblioteki. Księga jest dużo starsza 
od Galerii. Na pierwszej stronie jest zapis Jerzego Nowosielskiego z roku 1974, 
ofiarowującego Bibliotece swój obraz. Na następnych - kolejne podpisy darczyńców: malarzy, 
rzeźbiarzy i grafików, datowane na lata 70. i 80. Większość kart jednak pozostawała czysta. 
Pomysł na reaktywowanie księgi poprzez wpisywanie do niej darów powiększających zbiory 
w wyniku działalności Galerii Jednej Książki przyjął się szybko. Od kilku lat zatem zapełniane 
są kolejne stronice, co oznacza, że w Bibliotece pozostaje następny obraz, rzeźba, grafika, 
plakat, fotografia, ekslibris, film czy unikatowe artystyczne wydania książki. Wystawie 
towarzyszyły druki (zaproszenie i dwa afisze) wykonane w historycznej drukarni dawnego 
Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie, a także okolicznościowe foldery.  
 
13.05.2011 - 29.07.2011 Baśnie Braci Grimm 
 Od połowy maja do końca lipca prezentowana była wystawa Baśnie Braci Grimm. Była to 
trzecia wystawa Pracowni Projektowania Książki w Galerii Jednej Książki, po Pismach prozą 
Samuela Becketta oraz Masie plastycznej Julio Cortázara. Książka jest graficznym projekt 
zespołowy Marty Antoniak, Jana Podgórskiego, Gabrieli Baki, Małgorzaty Józefowicz, Gabrieli 
Cichowskiej, Zuzanny Szcześ, Barbary Jańczak, Dagmary Drasickiej, Macina Czai oraz Tomasza 
Prymona, studentów Wydziału Grafiki i Wydziału Malarstwa ASP, zrealizowanym w Pracowni 
Projektowania Książki pod kierunkiem Doroty Ogonowskiej i Magdaleny Koziak. Plakat 
wystawy, stanowiący zarazem okładkę niewielkiego katalogu zawierającego rozmowę 
kurator Galerii Jadwigi Wielgut-Walczak z Dorota Ogonowską, kierującą Pracownią 
Projektowania Książki, zaprojektowała Gabriela Baka. Wystawa dedykowana była pamięci 
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Profesora Zbigniewa Majkowskiego. Jeden z egzemplarzy eksponowanej na wystawie książki 
trafił do zbiorów BG ASP  w Krakowie. 
 
3. Muzeum ASP 
 
Specjalista ds. Muzeum  mgr Małgorzata Sokołowska 

e-mail: msokolowska@asp.krakow.pl 
 
mgr Magdalena Szymańska (1/2 etatu)  

 
Rok akademicki 2010/2011 – Rokiem Jana Matejki na ASP w Krakowie                                                                            
(140. rocznica podjęcia przez Artystę edukacji w SSP) Z tej okazji wydano kalendarz,  
a w ramach działalności Muzeum zorganizowano wystawę czasową (z folderem), na której 
wyeksponowano dar do zbiorów – portret J. Matejki – autorstwa W. Weissa, a także nowo 
nabyte, cenne matejkowskie dokumenty cesarskie. 
Rok akademicki 2010/2011 r. był czwartym  rokiem działalności Muzeum ASP                               
w przeznaczonych na ten cel pomieszczeniach dawnej pracowni liternictwa,  i jednocześnie 
trzecim  rokiem udostępniania zbiorów w formie  ekspozycji stałej.                  
 
Główne przedsięwzięcia minionego roku akademickiego chronologicznie to: 
Wystawa: 
-/5. X. – XII. 2010 wernisaż (z modelką) i wystawa Weiss w Akademii w ramach obchodów 
kończącego się roku Wojciecha Weissa.   
Sesja naukowa 
-/25. XI. 2010 – organizacja sesji naukowej Osoba i twórczość Wojciecha Weissa: materiały 
posesyjne (przewidziane do publikacji). Dla uczestników zorganizowano poczęstunek. 
Dzień Drzwi Otwartych Muzeów Krakowskich 
-/28. XI. 2010 – udział (premierowy) Muzeum ASP w Dniu Drzwi Otwartych Muzeów 
Krakowskich w postaci dodatkowego udostępnienienia wystawy Weiss w Akademii  
(w niedzielę,) 
 -/01. 2011 – przywrócenie  ekspozycji stałej: Przekrój przez dzieje Zbiorów Muzeum ASP 
VII Krakowska Noc Muzeów 
-/15/16. V. – XI. 2011:  wystawa czasowa Nowe Matejkiana w zbiorach Muzeum ASP z okazji 
roku  Jana Matejki ogłoszonego na ASP w K., (kwerenda w MNK, koordynacja, projekt i druk 
folderu okolicznościowego i plansz ekspozycyjnych) 
-/reorganizacja ekspozycji stałej (wymiana części eksponatów) w pomieszczeniach 
administracyjnych i reprezentacyjnych (Sala Senacka i in.) gmachu głównego Akademii 
 
Gromadzenie: dary, depozyty, zakupy, przekazania 
Dary: Zofia Weiss-Nowina Konopka, prezes FMWW – W. Weiss, Portret Jana Matejki, 1893, 
rysunek ołówek, papier, Wiesław Dyląg – trzy rysunki studenckie H. Rudzkiej (-Cybis), 
Mieczysław Górowski, dwa obrazy studenckie. Depozyty: Zofia Weiss-Nowina Konopka, 
prezes FMWW – W. Weiss, obrazy i rysunki, zakupy do zbiorów: -/odlew z brązu:  
X. Dunikowski, Portret rzeźbiarski W. Weissa. -/dokumenty cesarskiego honorowego 
wyróżnienia dla J. Matejki (dokumentom zapewniono ekspertyzę, konserwację i oprawę), 
przyjęcie do zbiorów Muzeum– ponad 300 rysunków studenckich z pracowni prof. J. Gaja. 
 

mailto:msokolowska@asp.krakow.pl
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Konserwacja dzieł sztuki 
Ratowanie zbiorów magazynowych 
-/czerwiec – wrzesień 2011r.: ratowanie zbiorów magazynowych ( ponad 300 obrazów, 
gobeliny, sztuka użytkowa) spowodowane w tym roku, w czerwcu, awarią wodociągu.                             
w dwóch z trzech pomieszczeń magazynowych: zapewniono ekspertyzę z zakresu 
mikrobiologii, dezynfekcję zbiorów i pomieszczeń: Oczyszczenie, porządkowanie, naprawy 
muzealiów i pozostałej zawartości magazynów były przedmiotem tegorocznych, wakacyjnych 
praktyk ze studentami WKiRDS. W praktykach brały udział trzy osoby po IV roku  
i wolontariuszka po I roku. 
 
Inne działania konserwatorskie: 
Przyjęcie do zwrotu po konserwacji i przekazanie kilku (kolejnych) obiektów (zabytkowe 
odlewy gipsowe rzeźb) na WKiRDS, do konserwacji w ramach zajęć ze studentami. 
Konserwacja 2 obiektów: młynka do farb i pistoletu skałkowego w ramach praktyki 
studenckiej (R. Karska). Konserwacja, oprawa i tłumaczenie z j. łacińskiego dokumentu 
archiwalnego Index Lectionum. Przygotowanie spisu obiektów na podłożu papierowym do 
projektu konserwacji prof. J. Wyszyńskiej.  
 
Udział w sesjach i konferencjach:    
M. Szymańska: -/ Warszawa, XII. 2010, Ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna nt 
rysunku,  
M. Sokołowska: -/ Warszawa, 8. XII. 2010, Ogólnopolska konferencja nt prawa autorskiego, 
Wirtualna kultura,  
 -/Muzeum Narodowe w Gdańsku, 20.XII.2010,Ogólnopolska prezentacja produktu firmy 
Infogenia-Ontia: Cyfryzacja kultury,    dot. programów cyfryzacji zbiorów muzealnych 
-/zorganizowanie spotkania na ASP, sala 104: prezentacja produktu firmy Infogenia-Ontia: 
Cyfryzacja kultury,    dot.    programów cyfryzacji zbiorów muzealnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-/Ogólnopolska konferencja nt sponsoringu, Kraków, VI. 2011 
Wypożyczenia: 
 -/ Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej Jacek Malczewski – malarstwo i rysunek: VI. – IX. 
2011 
 -/  Galeria Cztery Ściany WKiRDS – obrazy prof. Jana Hoplińskiego w zbiorach MASP –  
VI?.2011                                                                                                                                                                
-/  Galeria Cztery Ściany WKiRDS – rysunki wybranych artystów – ze zbiorów MASP                  
-/ ZPAP – wystawa z okazji 100-lecia Okręgu Krakowskiego ZPAP:  wybrane obrazy ze 
Zbiorów MASP 
Wyposażenie: zakup oprogramowania dla ewidencji i udostępniania zbiorów  Musnet – 
zakup: V. 2011,  wdrożenie – X. 2011 
 
4. Archiwum ASP 
 
Adres:  pl. Matejki 13, 31 – 157 Kraków 
    tel. 012 299 20 23 

   e-mail: zegrabow@cyf-kr.edu.pl 
 
Kierownik:  mgr Joanna Grabowska 

mailto:zegrabow@cyf-kr.edu.pl
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W roku akademickim 2010/2011 realizowano zalecenia pokontrolne wystosowane 

przez Archiwum Państwowe w Krakowie. Prowadzono konsultacje z pracownikami 
wszystkich działów na temat prawidłowego wdrażania przepisów kancelaryjnych                      
i archiwalnych. Równocześnie współpracowano w zakresie odpowiedniego przygotowania 
dokumentacji do przekazania do Archiwum Uczelni. 

Na bieżąco przejmowane były akta z poszczególnych komórek organizacyjnych  
i uzupełniana była komputerowa baza danych. Przejęto na stan archiwum teczki  
z następujących działów: 
 
 

Dział/wydział Materiały 
archiwalne             
(w teczkach) 

Dokumentacja 
niearchiwalna                  
(w teczkach) 

Rektor 1 - 

Kwestor 48 57 

Dział Finansowo-Księgowy 96 483 

Dział Spraw Pracowniczych 20 113  

Dział Administracyjno-Gospodarczy - 47 

Wydział Malarstwa 38 68 

Wydział Rzeźby 114 56 

Wydział Architektury Wnętrz 25 - 

Razem 342 824 

 
 

Obecnie w ewidencji archiwum znajdują się akta z lat 1861-1960 w liczbie 419 teczek,  
a także akta z lat 1961-2010 w liczbie 22024 teczek. Systematycznie trwają prace nad 
wymianą zniszczonych teczek.  

Równocześnie prowadzone są kwerendy i udostępniane są akta w celach naukowych. 
W roku akademickim 2010/2011 dokumenty zgromadzone w Archiwum wykorzystano  
w pracach magisterskich i doktorskich pisanych min. na: Uniwersytecie Warszawskim,  
Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II  
w Krakowie, Uniwersytecie Rzeszowskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie. Ogółem skorzystało z archiwum blisko sto osób. Przygotowano 20 
kwerend archiwalnych. 

Dokumenty były udostępniane do:  
-powstających publikacji,  min. Artur Tanikowski, Leopold Gottlieb – życie i twórczość; 
Bernard Homziuk, Adam Setkowicz  1876-1945; Krystyna Czerni, Nietoperz w świątyni; 
-na wystawy do: Muzeum ASP w Krakowie z okresu dyrektury Jana Matejki; Muzeum 
Miejskiego Suchej Beskidzkiej na temat Jacka Malczewskiego; Muzeum Narodowego              
w Krakowie na temat rzeźbiarzy z rodu Korpalów. 

Dokumenty biograficzne wykorzystywane były przez autorów not do Polskiego 
Słownika Biograficznego i Słownika Artystów Polskich i osoby poszukujące informacji  
o swoich przodkach. 

Od 1 września 2010 roku w Archiwum została zatrudniona w ramach ½ etatu Pani 
Kinga Kwolek, która wcześniej w ramach umowy zlecenie przełożyła akta osobowe byłych 
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pracowników Uczelni do nowych teczek, opisała wszystkie teczki i pudła, uzupełniła spisy 
zdawczo-odbiorcze oraz komputerową bazę danych. Akta osobowe zostały umieszczone       
w specjalnie zamówionych szafach. 

Archiwum przejęło z Biblioteki Wydziałowej ASP w Krakowie zbiór wycinków 
prasowych z lat  1950 – 1998 wraz z kartami bibliograficznymi. Ogółem jest to 396 teczek 
oraz 401 kopert . Zbiór ten wymagał odczyszczenia i przepakowania do nowych opakowań. 
Trwają prace związane ze skanowaniem kart bibliograficznych. 

Archiwum podjęło pracę nad przygotowaniem instrukcji metodycznej opracowania 
zasobu historycznego Uczelni. 

Archiwum włączyło się do prac nad przygotowaniem publikacji jubileuszowej 
Wydziału Form Przemysłowych. Joanna Grabowska przygotowała wykaz wszystkich 
pracowników wydziału z lat 1961-2010.  
 

5. Dział Promocji i Wydawnictw 
 
Adres:   pl. Matejki 13, 31 – 157 Kraków 
    tel. 012 299 20 45 
    e-mail: redakcja@asp.krakow.pl  
Kierownik:  mgr Jacek Dembosz  

mgr Michał Pilikowski 
 
Wydano kolejne numery kwartalnika: "Wiadomości ASP", 52, 53, 54 i 55. "Wiadomości" są 
ważnym elementem promującym uczelnię w kraju, a to dzięki skierowaniu ich do krajowej 
sieci sprzedaży EMPiK MegaStore (w tej wersji każdorazowo z dołączoną do egzemplarza 
kwartalnika płytą DVD lub CD), kolportażu w szkołach, galeriach, ośrodkach kultury i podczas 
wybranych imprez kulturalnych. Członkowie Wydawnictwa pełnią także funkcję autorów 
publikacji dziennikarskich w "Wiadomościach ASP". 
 "Wiadomości ASP" objęły patronat nad kilku imprezami: ogólnopolskim Konkurs Malarstwa 
"Wnętrze" ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Sztuki „Zielona Marchewka” i paru 
wystawami.  
W roku akademickim 2010/11 wydano szereg publikacji, wśród których na uwagę zasługują 
dwie najobszerniejsze: album "Akademia w Krakowie" i "Wydział Malarstwa 2010". Wydanie 
albumu "Akademia w Krakowie" miało na celu wypromowanie miejsca, w którym Akademia 
istnieje, a więc grodu Kraków, który sam w sobie jest godny uwagi oraz samej uczelni, czemu 
służy zamieszczony w albumie przegląd różnorodnych dzieł sztuki stworzonych przez 
artystów wywodzących się z Akademii.  
Album "Wydział Malarstwa 2010" miał,  jako założenie "pokazanie najnowszych dzieł 
twórców i pedagogów, których łączy Akademia.  Albumy wydany w wersji dwujęzycznej: 
polskiej i angielskiej. 
W maju br. Wydawnictwo Akademii otrzymało wyróżnienie honorowe za książkę "Wojciech 
Weiss w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie". 
 Ponadto pod szyldem Wydawnictw ASP ukazały się następujące publikacje: 
"Warsztaty komiksowe II", autor Dariusza Vasiny, "Stanisław Rodziński" i „Indeks ksiąg 
nakazanych” autor Kingi Nowak, "Pre–teksty, malarstwo" Mieczysława Górowskiego, 
"Expedition of Printmakers" Ekspedycja grafików”, „Autoportret w cudzym ciele" Teresy 
Kotkowskiej, "5 miejsc doktoranci" Julii Malinowskiej, "Mieszko Tylka – Reźba artystyczna 
metafora" ,"Interpretacje malarstwo” Michała Bratko , „Możliwości i ograniczenia… tom XIX" 

mailto:redakcja@asp.krakow.pl
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WKiRDS, "Autoportret z przedmiotem" Zbigniewa Bajka , "Stefan Gałkowski" Marty Buczek, 
"Miasto-twórczość" Ewy Rewers. Trwają prace nad monografią Zdzisława Gedliczki  
W ramach obchodów "Rok Jana Matejki" wydrukowano kalendarz na rok 2011.    
Zakończono przygotowanie do druku papierów firmowych, wizytówek, kopert itp. 
materiałów z nowym logiem ASP. 
Latem tego roku Dział Promocji i Wydawnictw i przeniósł się do nowej siedziby przy ul. Józefa 
Piłsudskiego 21. 
 
6. Akademickie Biuro Karier  
 
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA BIURA: 
a) Strona internetowa Biura Karier i Realizacji Projektów www.biurokarier.asp.krakow.pl 
koordynator: Dorota Adamczyk do 30 lipca 2011 r.  
- w okresie od października 2010 do września 2011 r. usprawniono stronę ABK,  
- dodano statystyki strony oraz aktywowano liczniki odwiedzalności poszczególnych działów  
(ofert pracy, galerii), 
- podwojono listę subskrybentów cotygodniowej informacji mailowej, 
- w galerii znalazło się czterokrotnie więcej prac niż  roku poprzednim, 
- rozbudowano system wymiany linków i partnerów. 
Regularnie uzupełniana strona internetowa Akademickiego Biura Karier, zawiera liczne 
przydatne informacje z następujących zakresów: 
1. W Aktualnościach na temat wystaw, konkursów, wydarzeń dla studentów i 

absolwentów we w okresie sprawozdawczym ukazało się ponad 241 wiadomości. 
2. W Ofertach pracy ukazały się 187 propozycji pracy i praktyk. 
3. W Galerii zamieszczonych zostało 727 prac (221 w roku poprzednim) prac studentów  

i absolwentów ASP, w galerii znajduje się obecnie 948 prac. 
4. Do 421 (249 w roku poprzednim) osób zarejestrowanych na stronie Biura Karier średnio 

4 razy w miesiącu rozsyłany jest newsletter, który prezentuje najciekawsze wydarzenia 
kulturalnie, oferty pracy, konkursy oraz zachęca do odwiedzenia strony BK.  

 
b) szkolenia i konsultacje 
koordynator: Dorota Adamczyk do 30 lipca 2011 
We wrześniu 2010 stworzono plan realizacji szkoleń i konsultacji dla studentów ASP na rok 
2010/2011.  Zdecydowano również o organizacji trzeciej edycji Dni Kariery „Pro Arte – sztuka 
przedsiębiorcza” w listopadzie 2011 roku. Zgodnie z opracowanym harmonogramem szkoleń 
nawiązano współpracę z trenerami, przeprowadzono rekrutację i zrealizowano szkolenia. 
Warto podkreślić, iż część szkoleń przeprowadzonych zostało dla studentów nieodpłatnie, 
dzięki życzliwości trenerów.  
 
c) Konsulting i doradztwo. 
Koordynatorzy: Dorota Adamczyk, Barbara Siorek 
W sposób ciągły w ABK przyjmowani są studenci oraz pracownicy, którzy poszukują 
informacji lub wsparcia. Doradztwo  dotyczy głównie:  

 sporządzania CV, listu motywacyjnego, sposobów poszukiwania pracy, przygotowywania 
portfolio, prezentacji własnej osoby podczas spotkań rekrutacyjnych 

 zapytań dotyczących udziału w stażach,  

 możliwości finansowania swoich projektów,  

http://www.biurokarier.asp.krakow.pl/
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 możliwości prowadzenia własnej działalności i jej finansowania. 
Kontynuowano współpracę z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości AGH, który 
przyjmuje naszych studentów i absolwentów na inkubację i preinkubację firm oraz udziela 
nieodpłatnie porad, nawiązano współpracę z Centrum Transferu Technologii Politechniki 
Krakowskiej, gdzie nasi studenci i naukowcy mogą uzyskać informacje o pozyskiwaniu 
środków na karierę naukową.  
 
Program stażowy „ST.ART” 
Koordynator: Barbara Siorek 
W styczniu 2011 roku rozpoczęto nabór studentów do programu. W tegorocznej edycji 
studenci wykorzystali wszystkie miejsca stażowe. Ze strony przedsiębiorców staże 
zorganizowało 38 firm, w tym 15 nowych, zgłoszonych przez studentów. 15 nowych 
organizacji zostało przyjętych do programu. 
W tym roku wykorzystano wszystkie formy regulaminowej rekrutacji na staże: 
1) konkursy do firm na stronie internetowej: 31 konkursów, 30 zakończonych przyjęciem 
stażystów  
2) wskazanie stażysty przez firmę (Instytut Odlewnictwa, Opus -B) 
3) wybór firmy przez stażystę (Krakowski Zakład Witrażów, Międzynarodowe Centrum 
Kultury, Muzeum Narodowe, Reality Pump, Drukarnia Beltrani, Paged Meble, Alma Market, 
Mill Studio). Stażysta we wszystkich firmach został zaakceptowany i przyjęty na staż. 
W programie wzięli udział studenci z następujących wydziałów Akademii:  
Wydział Form Przemysłowych – 14 osób (16 osób w roku ubiegłym) 
Wydział Grafiki – 15 osób (16 osób w roku ubiegłym) 
Wydział Malarstwa – 11 osób (9 osób w roku ubiegłym) 
Wydział Architektury Wnętrz – 5 osób (5 osoby w roku ubiegłym) 
Wydziału Rzeźby – 4 osoby (3 osoby w roku ubiegłym) 
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki  - 1 osoba (podobnie w roku ubiegłym) 
W programie w tym roku wzięło udział 16 studentów kończących studia. 
 
Zadanie nr 4: Podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej 
Osoby zaangażowane: Barbara Siorek, Magdalena Krzeszowiec 
W zakresie zadania „Podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej” w roku 2010/2011 
zorganizowano dwa szkolenia dla wszystkich pracowników kadry zarządzającej oraz 
wydelegowano na szkolenia 2 osoby. Uzyskano zgodę ministerstwa na organizacje szkoleń 
wewnętrznych  
i zmieniono regulamin szkoleń.  
2 osoby przygotowują się do podjęcia studiów dyplomowych. 
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X.  JEDNOSTKI MIĘDZYUCZELNIANE. 
 
1. Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
 
Biuro:    ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37 
   00 – 379 Warszawa 
   tel. 022 625 12 52, 022 622 
   fax 022 622 96 49 
   email: kossa@mercury.ci.uw.edu.pl  
Delegatura:  ul. Smoleńsk 9 
   31- 108 Kraków 
   tel. 012 422 15 46 
   tel./fax 012 430 15 95 
 
 Delegatura krakowska Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki prowadziła i prowadziła i aktualnie prowadzi następujące prace konserwatorsko-
badawcze: 
1. Prace konserwatorskie i budowlane w dwóch obiektach dawnego obozu Auschwitz I – 

bloki o numerach inwentaryzacyjnych A-2 i A-3, zlokalizowanych na terenie 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. 
Termin realizacji: 07. 09. 2010 r. – 06. 10. 2013 r. 
 

2. Prace konserwatorskie gotyckich polichromii z kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba 
Apostoła w Małujowicach. 
Termin realizacji: 07. 04. 2010 r. - 30. 11. 2012 r. 
 

3. Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej Bazyliki Katedralnej 
w Sandomierzu 
Termin realizacji: 28. 05. 2008 r. – 30. 04. 2011 r. 
 

4.   Prace konserwatorskie przy dekoracji i wyposażeniu Kaplicy Wazów w Katedrze na 
Wawelu. 

Termin realizacji: 21.05. 2009 r. - 30. 11. 2011 r. 
5. Prewencja konserwatorska – okresowa impregnacja poszycia ścian i dachów 

drewnianego XV wiecznego kościoła p.w. Narodzenia NMP w Harklowej. 
Termin realizacji: 25.06. 2010 r. - 30. 09. 2010 r. 

6. Kompleksowa praca konserwatorska – I etap drewnianego kościoła XVI wiecznego p.w. 
św. Elżbiety w Trybszu. 
Termin realizacji: 07. 06. 2010 r. – 15. 11. 2010 r. 

7. Kompleksowa konserwacja – I etap drewnianego kościoła z 1527 roku p.w. Matki Boskiej 
Różańcowej w Przydonicy. 
Termin realizacji: 18. 05. 2010 r. – 15. 11. 2010 r. 

8. Prewencja konserwatorska – okresowa impregnacja poszycia gontowego XV-wiecznego 
drewnianego kościoła p.w. św. Marcina w Grywałdzie. 
Termin realizacji: 15.06. 2010 r. - 30. 10. 2010 r. 

 

mailto:kossa@mercury.ci.uw.edu.pl
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9. Wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej wnętrza kościoła w zespole klasztornym 
Kanoników Regularnych Laterańskich na Kazimierzu przy ul. Bożego Ciała 26 w Krakowie. 
Termin realizacji: 26.05. 2009 r. - 30. 09. 2010 r. 

 
Wystawy i konferencje 
 
1. Wystawa z okazji 10-lecia Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł 

Sztuki w Warszawie, Arkady Kubickiego 03 – 10 – 11. 2010 r. 
2. Europejskie Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli  

DENKMAL, Lipsk 18 – 20. 11. 2010 r. 
3. Polsko-włoska konferencja naukowa „Problemy konserwacji obozu zagłady KL 

Auschwitz-Birkenau”, ASP Kraków 30. 06. 01. 07. 2011 r. 
 
Prof. zw. Ireneusz Płuska 
Sprawozdanie z działalności naukowo-konserwatorskiej w roku akademickim 2010/11 
Funkcje organizacyjne i naukowe sprawowane w macierzystej uczelni: 

 Zastępca dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 
Warszawa-Kraków, 

 Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP  
w Krakowie, 

 Kierownik Katedry Konserwacji Rzeźby, 

 Kierownik Pracowni Konserwacji Rzeźby Kamiennej, Stiuku i Ceramiki. 
Działalność organizacyjna i naukowa poza uczelnią: 

 Zastępca przewodniczącego Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Generalnym 
Konserwatorze Zabytków, 

 Rzeczoznawca Ministra Dziedzictwa Narodowego w specjalności konserwacji rzeźby, 
detalu architektonicznego i powierzchni architektonicznej 

 Członek Wojewódzkiej Rady Konserwatorskiej przy małopolskim konserwatorze 
zabytków, 
Członek Wojewódzkiej Rady Konserwatorskiej przy świętokrzyskim konserwatorze 
zabytków, 
Przewodniczący corocznej Komisji Konkursowej „Zabytek Zadbany” organizowanej przez 
Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, 

 Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Prezydenta Miasta Krakowa ds. realizacji muzeum 
w podziemiach Rynku Krakowskiego, kontynuacja koncepcji wystawienniczej Wielkiej 
Wagi, 
Członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, 

 Wykładowca Podyplomowego Studium Konserwacji Architektury Politechniki 
Krakowskiej (godziny zlecone) 

 Wykładowca Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach (godziny zlecone), 

 Wykładowca Podyplomowego Studium Konserwacji Sztuki Kościelnej Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie (godziny zlecone), 

 Wykładowca Międzynarodowego Centrum Kultury/International Cultural Centre w 
Krakowie – Ośrodek Edukacji w ramach Akademii Dziedzictwa (umowa o dzieło), 
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Wykaz działalności konserwatorskiej (realizacje): 

 Udział w projekcie konserwatorskim i nadzór nad zabytkowym wystrojem rzeźbiarskim 
części prezbiterialnej Katedry Sandomierskiej (ołtarze, epitafia, portale, stalle, 
balustrady) – zakończenie realizacji 

 Nadzór i konsultacje nad zabytkowym wystrojem rzeźbiarskim wnętrza Kaplicy Wazów 
przy Katedrze Wawelskiej, 

 Nadzór i konsultacje konserwatorskie przy realizacji muzeum Wielkiej Wagi w 
podziemiach Rynku Krakowskiego 

 Kierownik i opieka konserwatorska nad odnowieniem dwóch bloków więziennych 
Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu – blok A-2 i A-3 

 Opracowanie kompleksowego programu prac konserwatorskich elewacji zewnętrznych i 
wnętrza gotyckiego kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej (dla Delegatury 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Legnicy) 

 Nadzór i konsultacje przy konserwacji zabytkowych elewacji ceglanych gotyckiego 
kościoła parafialnego w Proszowicach k/Krakowa 

 Opracowanie programu prac konserwatorskich dla Pałacu Sztuki w Krakowie (dla 
Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie). 

 
Publikacje 

 „Zabytkowe tynki” [w:] Kolorystyka zabytkowych elewacji od średniowiecza do 
współczesności. Historia i konserwacja. Materiały międzynarodowej konferencji z okazji 
30-lecia wpisu Starego Miasta w Warszawie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, 
Warszawa 22-24 września 2010 r. 

 „Problematyka badawcza i konserwatorska Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu” [w:] 
Florencja i Kraków – miasta partnerskie w Europie – wspólne dziedzictwo kultury. 
Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w ramach obchodów 750-lecia 
lokacji Krakowa, Kraków 2010 r. 

 „Konserwacja w Krakowie – aspekt techniczny i estetyczny” [w:] Doktryny i realizacje 
konserwatorskie w świetle doświadczeń krakowskich ostatnich 30 lat. Materiały z 
konferencji zorganizowanej w Krakowie w dniach 11-12 grudnia 2008 roku przez 
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, Kraków 2011 r. 

 Recenzja książki „Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja 
profilaktyczna”. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
pod redakcją Wiesława Domasłowskiego, Toruń 2011 r. 

 
Konferencje – wygłoszone referaty: 

 „Zabytkowe tynki” – referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji z okazji 30-
lecia wpisu Starego Miasta w Warszawie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, 
Warszawa 22-24.09.2011 r. 

 „Początki cegielnictwa na ziemiach polskich – rozwój historyczny w aspekcie 
technologicznym i estetycznym”. Referat wygłoszony na konferencji Architektura 
ceglana w Polsce, zorganizowanej przez SARP w Willi Decjusza, Kraków 14.10.2011 r. 

 „Rezerwat archeologiczny a podziemiach Rynku Krakowskiego” referat wygłoszony na 
sesji Towarzystwa Miłośników Zabytków Krakowa, Kraków 23.11.2011 r. 

 Wygłoszenie noty biograficznej prof. Mariana Paciorka na sesji jubileuszowej 
Profesorowie  z okazji 60-lecia istnienia Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
ASP w Krakowie, 10.12.2011 r. 
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 Wyjazd studialny do Padwy (Włochy) dotyczący konserwacji malowideł ściennych w 
Kaplicy Polskiej bazyliki padewskiej organizowanej w ramach praktyk studenckich przez 
Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 7-9.04.20 11 r. 

 Wyjazd studialny do Turcji zorganizowany przez firmę Remmers pod kątem oceny 
przydatności preparatów renowacyjnych do konserwacji kamienia w sztuce starożytnych 
zabytków rzymskich i greckich, Antalya 11-18.05.2011 r. 

 Udział w konferencji polsko-włoskiej Problemy konserwacji obozu zagłady KL Auschwitz-
Birkenau, Kraków - Oświęcim 30.06-1.07.2011 r. 

 
Dr Maria Rogóż 

 st. wykładowca w Zakładzie Chemii Konserwatorskiej Wydziału Konserwacji Restauracji 
Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie  

 sekretarz naukowy krakowskiej delegatury Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i 
Restauracji Dzieł Sztuki 

 członek Senatu ASP w Krakowie 
Działalność badawczo-naukowa w latach 2010/2011 – wybrane opracowania autorskie: 

 Autorskie opracowanie badań chemicznych do projektu konserwatorsko-badawczego 
polichromii bizantyńskiej i gotyckiej w prezbiterium i 3 zakrystii (Mansjonarskiej, 
Kanonickiej i Wikariackiej) oraz kaplicy Najświętszego Sakramentu w bazylice katedralnej 
Narodzenia NMP w Sandomierzu.  

 Sprawozdanie z badań (7 załączników; Kraków 2009 – marzec 2011 r.) 

 Autorskie opracowanie badań chemicznych do ekspertyzy konserwatorsko – badawczej 
dotyczącej ołtarza głównego, ołtarzy bocznych, belki tęczowej, chóru muzycznego oraz 
kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele Bożego Ciała w Krakowie.   

 Załącznik do ekspertyzy - Kraków maj 2009 – wrzesień 2010 r. 

 Autorskie opracowanie badań chemicznych do konserwacji kaplicy Wazów w Katedrze na  
Wawelu. Załącznik do dokumentacji - Kraków 2009 – 2011 r. 

 Analiza materiałów malarskich do obrazu nr inw. MNK XII A 619 „Kazanie św. Jana 
Chrzciciela” – Piotr Breughel Młodszy z Muzeum XX Czartoryskich w Krakowie.  

 Sprawozdanie z badań - Kraków marzec 2011 r. 

 Analiza stratygraficzna oraz badania pigmentów i spoiw próbek pobranych z obrazu 
„Stanisław Żółkiewski przedstawia Zygmuntowi III i królewiczowi Władysławowi na Sejmie 
w 1611 roku pojmanych carów Szujskich”  - zlecenie Zamku Królewskiego na Wawelu. 

 Sprawozdanie z badań - Kraków grudzień 2010 – styczeń 2011 r.  
 
Publikacje: 
M. G. Rogóż, Badania technologiczne wybranych osiemnasto-i dziewiętnastowiecznych 
obrazów francuskich w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku 
Amicissima, Studia Magdalenae Piwocka oblata, książka przygotowana i wydana staraniem 
przyjaciół Magdaleny Piwockiej ora Fundacji Nomina Rosae, Nowy Sącz - Kraków 2010,  str. 
459 – 461; str. ilustracje 828 – 830 
 
Wygłoszone referaty na  konferencjach:  
„Badania instrumentalne i analityczne materiałów pobranych z obiektów dawnego KL 
Auschwitz I – bloki  o nr inw. A-2 i A-3” –  
Polsko-włoska konferencja naukowa „Problemy konserwacji obozu zagłady KL Auschwitz-
Birkenau”, ASP Kraków - Oświęcim 30. 06-1.07. 2011 r. 


