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Pracownia prowadzi dwuletni kurs zajęć dla studentów II i III roku. Program obejmuje praktyczną 
naukę konserwacji malarstwa sztalugowego, jak i cykl wykładów poświęconych metodyce                                    
i metodologii konserwacji. 



Dzięki współpracy pracowni ze znakomitymi 
ośrodkami muzealnymi tj. Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Pałac 
w Jabłonnie, Muzeum Narodowe w Warszawie 
oraz muzeami diecezjalnymi, studenci mają 
możliwość pracy przy wybitnej klasy dziełach 
malarstwa sztalugowego z kręgu malarstwa 
polskiego, jak i obcego. Każdy ze studentów 
pod kierunkiem kadry wykonuje samodzielnie 
prace badawcze i konserwatorskie przy 
wybranym obiekcie zabytkowym. Konserwację 
poprzedza analiza stanu dzieła sztuki 
i przyczyny jego zniszczeń oraz wykonanie 
dokumentacji opisowej i fotograficznej 
obiektu. Pełnej konserwacji obiektu 
towarzyszy opracowanie zagadnień z zakresu 
historii sztuki, związanych z ikonografią 
przedstawienia oraz problematyką techniki 
i technologii malarskiej. Podczas prac 
konserwatorskich studenci mają możliwość 
zastosowania nowoczesnej aparatury 
badawczej oraz najnowszych metod 
i materiałów. W ramach seminarium studenci 
III roku opracowują temat monograficzny 
w formie prezentacji multimedialnej.  
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Pracownia organizuje i koordynuje miesięczne 
praktyki studenckie w renomowanych 
pracowniach konserwatorskich, a także promuje 
osiągnięcia studentów i absolwentów w ramach 
wystaw i  konferencji naukowych. 
Profil pracowni oraz wykształcenie kadry pozwala 
na promowanie magistrantów i doktorantów. 
Prace magisterskie łączą w sobie pełną 
konserwację obrazu  z opracowaniem badawczo-
naukowym wybranego problemu. Poziom 
wykonanych prac został uhonorowany 
nagrodami dziekańskimi, rektorskimi 
oraz  Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.  
 
Wystawy, w ramach których prezentowano 
osiągnięcia pracowni: 
- Portrety familijne dworu polskiego, Dom Pracy 
Twórczej w Radziejowicach, X-XII 2007 r. 
- ..Zaczęło się w Kozłówce, historia dokonań 
pierwszego w powojennej Polsce muzeum (1944 
– 2014). Muzeum Zamoyskich w Kozłówce lipiec 
– listopad 2014 
- Tajemnice obrazów z Kościoła Akademickiego 
św. Anny w Warszawie, Kaplica Loretańska 
Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie, 
październik – listopad 2017 

 



Projekt konserwacji i restauracji obrazu: Św. Katarzyna Sieneńska, Józef  Franciszek  Stanisław Łęski, I poł. XIX wieku,  
olej/płótno, zbiory Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku 
Wykonawca: Zofia Karpeta, studentka II r. pod kier. prof. ASP dr hab. Anny Doroty Potockiej  

 

Zdjęcie  w świetle  widzialnym Zdjęcie  w  luminescencji wzbudzonej światłem 
UV. 

Zdjęcie w świetle IR. 

Ciekawy problem badawczy i konserwatorski stanowi uwidocznienie się na licu obrazu napisu, wykonanego od strony odwrocia obiektu.   



Treść napisu miejscami jest słabo czytelna : 
S. Katarzyny Senenckiey 

Obraz    Wniebowstąpienia Pańskiego    ofiarowany do Kościoła 
Parafialnego   Korycińskiego(?)  obraz  Jaśnie  Wielmożnego 

Józefa Łęskiego (….) (….) Białostockiego Kapita= 
na Woj. Pol. i Kawalera orderu S. Włodzimierza Pol_ 
skiego i Franciszka (……....) dat. Na. Julij1844 Roku. 

 

Ocena stopnia zakwaszenia 
podłoża  płóciennego. 
Pomiar pH płótna.  

Odwrocie obrazu, stan przed konserwacją. 

Zdjęcia makroskopowe fragmentu napisu. 



Wstępne prostowanie obiektu na krośnie pomocniczym.  Odwrocie obrazu. Szew łączący bryty płótna. Widoczne ubytki po gwoździach 
uzupełnione łatkami.  

Zdjęcie mikroskopowe. Widoczny gren płótna i osypujące 
się łuski warstwy malarskiej wraz z zaprawą.   

Badania makro i mikroskopowe 



Próby oczyszczania lica obrazu z powierzchniowego brudu i pożółkłego werniksu.  
Do prób zastosowano różnego rodzaju preparaty enzymatyczne i środki powierzchniowoczynne.  



Projekt konserwacji i restauracji obrazu: Krajobraz włoski, Giovanni Cavalli, XIX/XX w.,  
olej na płótnie, kolekcja Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej - Pałac w Helenowie  
Wykonawcy: Jaśmina Baszkiewicz, Naomi Olesiak, studentki II r. pod kier. prof. ASP dr hab. Anny Doroty Potockiej  

 

Zdjęcie lica  obrazu w świetle  widzialnym. Stan przed konserwacją. Wzdłuż krawędzi  widoczne liczne wykruszenia warstwy malarskiej wraz z zaprawą.  



Zdjęcie  lica obrazu w  luminescencji wzbudzonej światłem UV. Stan przed konserwacją. 

Zdjęcie lica obrazu  w świetle IR. Stan przed konserwacją. 

Badania nieniszczące obiektu wykonane za pomocą metod optycznych,  
zrealizowane przez studentki w pracowni fotograficznej pod kier. st. mistrza fotografii Romana Stasiuka.   

 



Giovanniego Cavalli to włoski malarz urodzony w Turynie w roku 1865, zmarł w Mediolanie w 
1932 roku. Był uczniem Filippo Carcano, tworzył we Włoszech, wystawiał na Biennale w Wenecji 
w 1914 roku, jednak w ojczyźnie nie zyskał wielkiego uznania. Jego dzieła dobrze sprzedawały się 
natomiast za granicą. W twóczości Cavalli’ego dominuje tematyka pejzażu. W pracach Cavalli’ego 
widać inspiracje stylistyczne i technologiczne twórczością mistrza Fillippo Carcano.  

W lewym dolnym narożniku obrazu  znajduje się sygnatura artysty: G. Cavalli.  

Na odwrociu krosna znajdują się stempel o treści: 
Kulturamt der Gauhauptstadt Posen / Invent. Nr. 2683/40 
świadczący o historii obiektu. Obraz około 1940 r. musiał 
znajdować się w zbiorach Städtisches Museum (Muzeum 
Miejskiego), powołanego w Poznaniu przez okupacyjne 
władze niemieckie w roku 1939. Muzeum to stworzone 
zostało po przejęciu zbiorów przedwojennego polskiego 
Muzeum Miejskiego w Poznaniu. Städtisches Museum 
zarządzane było przez Wydział Kultury (Kulturamt) zarządu 
miasta Poznania, w tym okresie pod niemiecką nazwą 
Posen, będącego stolicą Warthegau, czyli Kraju Warty. Z 
numeru inwentaryzacyjnego widniejącego na pieczątce 
można wywnioskować, że obraz Cavalli'ego do zbiorów 
muzeum włączony został w roku 1940, czyli w początkowej 
fazie tworzenia instytucji. Jest to okres, w którym obiekty 
muzealne pozyskiwane były poprzez rekwizycje polskich 
kolekcji prywatnych. 

Badania z zakresu historii i historii sztuki prowadzone w ramach projektu, 
Jaśmina Baszkiewicz, Naomi Olesiak studentki II r.  
pod kier. prof. ASP dr hab. Anny Doroty Potockiej 

 



Konsolidacja osypujących się łusek warstwy malarskiej 

Zdjęcia makroskopowe partii obrazu malowanych impastowo. 



Próby oczyszczania lica obrazu z powierzchniowego brudu i pożółkłego werniksu. 
Do prób zastosowano różne preparaty i mieszanki rozpuszczalników.  



SERDECZNIE ZAPRASZAMY KANDYDATÓW! 
 
 


