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Na wstepie recenzii przedstawiam oeó|ne informacie o kandvdacie.

Postępowanie habilitacyjne dotyczy pana drSławomira Adama Kamińskiego, ur. 20 października 1965

roku, który obecnie jest od 20]_O roku adiunktem na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im.

Mikołaja Kopernika.

Nietypowo zaczął swoją drogę kształcenia konserwatorskiego na Uniwersytecie Opolskim, w jego

zamiejscowym wydziale w Nysie, by kontynuować ją na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Ukończył tamże studia magisterskie zwieńczone w 1998 roku pracą na temat: ,,Ocena przydatnoŚci

Ledanów do podklejenia odspojonych tynków będących podłożem malowideł ściennych" pod

kierunkiem prof.dr Marii Roznerskiej i mgr R. Rogala. Następnie w roku 2008 uzyskał stopień doktora

nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce na podstawie pracy doktorskiej zatytułowanej ,,

problematyka technologiczna i konserwatorska malarstwa Aleksandra Kobzdeja"pod kierunkiem dr

hab, Dariusza Markowskiego.

Recenzia habilitacii w zakresie dzieła i osiagnieć artvstvczno-naukowvch

Tytuł zgłoszonego przez dr Sławomira A. Kamińskiego osiągnięcia naukowego do postępowania

habiliatacyjnego brzmi:

abrazy wielkaforrnatóvl* w proc€§is konserwacji, wybrane rogadnienia tra przykładach

,łłasnych r*łlizacji w klasztłrze pócy§ter§kim w Oliwie i kościele klaszlornym OFM p,w, Św.

Ąnny w Wejherowie, dokumerłtacla prac badawłzych, konserwatorskich i artyslycznych, UMK,

lKi R§ N, T aru n 2019 tm aszyrł cpis k0 m put€rowy];
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Jak autor stwierdza w autoreferacie:

Celern §rty5tycznym cl:ieta habilitacyjnega byta prłeprłwadzenie kornpleksovłych Prar

konserwat*rskich i rę5L?}|1raLórźkith przy wybranyrh łbrazach wielkofłlrmatowych, nat*miast

celłm naukowyrn - pr1.ęr)rówadzanie lzcz*goł*wych analiz bLldrwy technirznej i slanu

zachowłnia p*zwalających łra opracowanie programów konserwaiorskich z za§tosowanietTl

wybranych metod irłaterialów. ?rzedmiotem podjętych i:adań iprar kcnserwalorskich,

zrealizovranych w ]ataeh laLą.ż7 było pięć wielkofornratcwyclr obrazów nalezących do gruPY

barok*w*go malarstwa gdanskiega, dedykowonych konkretnyfi wnątrz*m dwóch pomorskie h

klasztorów w Wejhenowie i w fifiwi*, Dzieła te stanłwią pewną tylko czqŚĆ zespołów dek*racji

nralarskich o nie clo końca wyjaśrrionyłh atrybuc;ach, Obrazy wejhł:rowski*: "Zrljącie z KrzyŻa" i

,,ll0zenle c1o grobu",wląrane są z kręgiem Andrze,la stecha', datowane na ll pol. XVll w,'; abrazY

oliwskie: "pokłon Mędtcór,v ze Wschodu", "Wprowadzenie Arkj Przyrnierza do JerOzolimY" araz
,,Dwunastoletni Jezus w §wiątyni" a wg źradeł są pracami autorstwa bliŹej nieznanego

gdańskiego malarza Wenze]a (Wenzlausa)5 pochodzącymi z 1"749 r.6

raz

odpowiednia metodvke postepowania konserwatorskiego. Dr Sł. Kamiński bacząc na wszYstkie

transportowe i logistyczne problemy dotyczące tego zespołu obrazów wielkoformatowYch z

Wejherowa i oliwy jednocześnie nie stracił indywidualnego podejŚcia do Potrzeb kaŻdego z

konserwowanych dzieł, Zasługą Jego jest także wprowadzenie nietypowych rozwiązań, na PrzYkład do

tzw. reperacji lokalnych ubytków podobrazia płóciennego w obrazach opisuje zastosowanie Plotera

laserowego przy przygotowania łat do uzupełnień. Dzieło tak przedstawione zasługuje na wYróŻnienie,

Tu, ,amvm potwierdzam. że dr Sławomir A. Kamiński spełnił cele swoiego dzieła habilitacVinePo W

pełni. Jego praca zasługuie na bardzo pozvtvwna ocene. iak należv wnosić z dołaczonei dokumentacii,

l)nravY s]lWSKle Z(]Staly Whoi,llpOnOW*r]ć !ó/ prze§tr;enie Vlytyć?an€ prłę(. gurly sklcpientre Śrian

jstniejąCych od po1. Xlll w. krużganków, natomiast r:brazy wejharowlkie pił:rwolnie były

urnieseczone w niszaclr ścian keplicy |ub kaplic {wyknnanych najprawdłpodobniej z mYŚlą r
platrowanej dekoracji ma|arskie.!r). Wypełniłnie zwykl* nierym*łryczn*j niszy o nieregLlłarnYm

kształcie gotyckiegł astrołuku {w przypadku k|asztoru łliwskiego, w Wejherowie - zarnknięt*i

łagodni*jszynr łukiem} wie!kolorrn*llwvm obrer*rn sztalugowym z krosneł'n i ramą nie.lest

zad;*iem łatwym, chociażby ze wz6,1ędu rra truc!ne dn odwzorowania {rrvłalv{va przy duŻyrt:

formatach) orJrinki krzywoliniowe - a uobiann to hardzn precyztsinie, z dokłacjnoŚcią niekiedy do

kilku milimetrów8.

lnne osiągnięcia artystyczno-badawcze to wśród innych osiągnięć artystyczno-konserwatorskich Pan

dr Sławomir A. Kamiński wymienia liczne prace w podobnym zakresie zagadnień konserwatorskich

związanych z wielkoformatowymi obrazami. To m.in. obrazy Włodzimierza Łuskiny - ucznia Jana

le
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Silnym nurtem w twórczości konserwatorskiej dr Kamińskiego jest ochrona i kompleksowe PodejŚcie

badawcze wrazzaktywną konserwacją - restauracją a niekiedy rekonstrukcją, tylko gdy jest Potrzebna

w stosunku do obrazów nowoczesnych i współczesnych, na przykład takich autorów jak Kobzdej,

którego dzieła analizodał i konserwował w swojej pracy doktorskiej a także prace StaŻewskiego,

Kantora, Lenicy, Nachta-Samborskiego, Lenicy, Sterna, Borysowskiego i innych twórców,

Na uwagę iwyróżnienie dr Kamińskiego zasługuje jego kompleksowoŚĆ realizacji konserwatorskich we

wnętrzach zarówno sakralnych, jak i świeckich. Przykładem są prace długoterminowe (1998-2011) w

Kościele poreformackim p.w, Wszystkich Świętych , gdzie przywrócono kiIkadziesiąt elementów

rokokowego wystroju wnętrz iwyposażenia, Podobnie kompleksowo prowadzona była Prowadzona w

latach 2007-9 rewitalizacja wnętrz Pałacu Biskupiego we Włocławku. TakŻe wielodyscyplinarnie

prowadzone były realizacje w świeckich wnętrzach , na przykład w SaliZebrań w dawnej Remizie StraŻY

Pożarnej, dworca w Aleksandrowie , czy klatki schodowej w Lęborku

Czasami dr Kamiński proponuje nowe estetyczne rozwiązania. Nie stawiam zarzutu, bowiem jednak

trudno bez kontaktu z oryginałami ustosunkować się piszącej te słowa do oceny dzieła

konserwatorskiego, które Autor wymienia jako niekonwencjonalne praktyki konserwatorskie, jakim

jest rozdzielenie ikony od koszulki i osobne ich eksponowanie, które opisuje słowami:

!ńn\/r* zagarlnierriern iconserwet§r§kim, z który§r zetknąłerrr :ię w n'łojej PraktYCe
eawłrdłlwej jąst prabl1;rn kcrnx*rwacji łbraztsw kult<rwych rzdobicrnych ,,suhienkarrii",l<t.Óre, Z

punkti^r rnridzenia k$n§ęrwat*ra czy fzis:tęrvka sz.tuki,; jedne-j §tr#ny z.astaaiają b*rp$!11rc}fni€

rzę§ć kcrrrrpeizycji, * r drł:gi*j pra*z sp*sób monta*u powcldujE zniszcgenia §/arstwY młlarskiej i

ęłodaŁsrazia. Jaktr re*kcj* na pł:jawiającą się txodq umieszcaanio eukien*k ?§ przaPrówadzgniu
prac krrnserwgt6r§kich nie na obrazię a w *sobnych gablotach w je§6 pobliŹu, rclarzy}o rni się

rrrzwiąeywać kilkukr§tnie ten prabfem w inny sp*sÓŁr - Bapr?,et, ;§§t]d}$$\^/anie podr:braria

7&$tępci€&i$ dIa sukienki rył$c{rwałregr.} na e*wi.asa*h dr: ramy lub innegłr elerncntu, co

umqżliwia pręzenfówanie abrłzów a sukienkałrri i bęz nich tak, aby te dorlatknwe, związane
hłst§rycznie z ł:brazern dekoracje mające uświetnić ohłraz, wyk*nane ĘzĘ$t§ przez wYsokiei kłasY

xłptników z materiałów szlachernych, tti* rnusiały z fiiryl konkur*lłraĆ |ub pr:zostaĆ b*z

właściw*go l<łrnt*kstu, Pigrw§?y raz Ia§t§s{}lńlałam t* r*zluiązanie przy obraxi*,,Świąta Rcrdairła"

r kościłrła parafialnego w Niemysłrr,wie w rokt-l X§§8, a także rrll, in, w obr*tię ,,Św. Jołef z
§;ieciątkiern Jeeug" z ołtarła bocznego w kodrłe|e !ł.'w. Św. Hi*ri:ninra i Wszystkich ŚwiętlCh w

Raciąźku {żt}§7).

Zakres specjalizacji i aktywności konserwatorskiej dr Kamińskiego to także ołtarze nastawne i rzeŹby

polichromowane z wielu kościołów polskich. Dodatkwo ma w swoich dorobku konserwację rzeŹb

współczesnych, na przykład wykonanych z żywicy epoksydowej.

podobnie w związku zbardzo szerokim zakresem specjalizacji dr Kamiński ma w dorobku prace także

przy zabytkach malarstwa ściennego, pochodzących z różnych epok artystycznych i wykonanych w

różnych technikach. Wymienia prace w zespole prof. Marii Roznerskiej przy słynnym ,,Ukrzyzowaniu z

Drzewem Jessego" z prezbiterium katedry ŚŚ. lanów a także prace przy malowidłach z początku XX

wieku przez niego prowadzone we Włocławku ,,Wyjazd do pożaru" w Sali Zebrań a także sufit klatki

schodowej w Lęborku,

Kwestia zespołowego charakteru prac w konserwacjijest oczywista, w tym prowadzenie projektu

konserwatorskiego jest oczywiście zaszczytne i dużo bardziej trudne i odpowiedzialne a dr Kamiński

ma wiele przykładów kierowniczej roli w pracach konserwatorskich na przestrzenie swojego życia a

zwłaszcza przy dziele habilitacyjnym. Podobnie uczestnictwo w badaniach, grantach i projektach

uczelnianych ma wynikajacy z interdyscyplinarnej natury konserwacji i ochrony

typowo zespołowy charakter. Autor tak to wyjaśnia

dziedzictwa kultury
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hlajszerszym pol*nr badawczym są badania mate riałów i metod ltosowanyćh w
korrserwacji sztuki nawaceesn*j, W ramach l*j tt:młtyki zręalizav,łałem wraz l" prłt. ł"
Markawski*l i dr. M, Wachowiakiern rrl.in" grant UMK nr &72-Ł7 Prabtemy kanserwatorskię

płaszrzyzn monachrzrńatycłnyth w obrgt§ch nawocż€snyct] {?010} cly w rarnach badań

statutowych ar:ena mikraskapavła w świ*tlt VlS oruz LJV warstw malarskich obrazÓw

noworzłsnych i współcłesnych, ł uwzElęrlnieniem spaiw śynłety€znych i śradkńw stasawanych w

kłnserwacji tęgl typu abi*ktaw i Fa,la jaka śrrlr}łk wyrilzu qrtystycztl€gcs vł dłiełar-h sztuki

nłwacłes nei * p ro bl e maty ka kan serw atarsku {:01S}-

Wymaga podkreślenia, że bardzo liczne i rozmaite formy aktywności badawczejoraz artystyczno-

konserwatorskiej dr Kamiński upowszechnia w praktyce akademickiej, dzieli się ze

współpracownikami i studentami a także przedstawia publicznie, jak dowodzi tego lista
przedstawiony poniżej w skrócie.

f*o rm v*ł.ł p u b t i cz n i ę r_r_iq_ wvłtbćylgra c ;

1. wystawa posterowe, Archiwum Państwowe w Toruniu {5ala Wystawowa) 22" a6.- 1"3. 07.

żaffi
2, vuystawa posterowa psłączona z prezentecją ol]razów oliwskich po konserwacji, Muzeum

Archidiecezja|ne w Gdańsku Oliwie (kruźganki) 27 . a8-- 30, 09. żOL9 r.

3. katalog wystaw; Sławomir A. Kamiński , abrazy wie!koformatow€ w procesie konserwacji,

wybrane zagadnienia na przykłcłdoch własnych realizacji w klasztorze pacysterskim w 3łiwie i
kościetę klasztornym CIFIvt p,w" Św. Anny w Wejherawie. KatalaE wystawy/ Large-format

paintings in the process af canservatiłn.tełectęd issues 0n the exarnples of persana! works in the

farrner Cisterciqn monOstęry in Oliwa and OFM St. Anna cOnvęnt in Wejherawo. Exhibit:ion

catalogue, Taruń - aliwa 2078, Wydawnictwo lJaukawe UhrlK, Toruń 20],8, iSBN ?78-83-23I-

Ąa72-6

Ą, abrazy znajdują się w stałej ekspozycji w krużgenkach stanowiącego "Pamnik historii" zesp*lu
prrcysterskiego w 6dańsku Oliwie i poreformackim kościele p,w. Św, Anny w Wejherowie.

Działalność dvdaktvczna :

Obecnie dr Kamiński prowadzi zajęcia na lV, V, Vl roku ze studentami specjalizacji konserwacja

malarstwa i rzeźby polichromowanej w ramach ćwiczeń, pracowni dyplomowej seminarium

magisterskiego, pracowni konserwatorskiej. Przedtem zajmował się dydaktyką na ll roku studiów.

Jako promotor prowadził pięć prac magisterskich o charakterze teoretyczno-badawczym, w tym jedną

nagrodzoną oraz był promotorem dwudziestu prac dyplomowych o charakterze artystyczno-

konserwatorskim, Tematyka tychże prac związana była zarówno ze sztuką dawną jak i nowoczesną.

Tym samym dr Kamiński wychowuje kolejne pokolenia konserwatorów - restauratorów dzieł sztuki,

którym zaszczepia holistyczny charakter ochrony dziedzictwa sztuk wizualnych, niezależnie od rodzaju

dzieła, epoki, materiałów i technik. W sposób godny podziwu sam wprowadza i uczy innych

zastosowania najnowszej technologii, w tym cyfrowej, w miarę własnych doswiadzceń staje się

innowatorem w zakresie rewitalizacji konstrukcji dzieł, także tych najtrudniejszych ze względu na

wielkoformatowość malowideł, problemy logistyczne oraz także ze względu na nietypowy charakter
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KoNKLUaA

pan dr sławomir Adam Kamiński przedstawił do recenzji imponujący dorobek artystyczno-

konserwatorski oraz ciekawy nowatorski dorobek badawczy i także dorobek dydaktyczny. Jako

wszechstronnie aktywny jest interdyscyplinarnie przygotowanym artystą-konserwatorem i

pracownikiem nauki, począwszy od procesu kształcenia i stopnia dr na WSP UMK, do wysokiej klasy

umiejętności artystycznych. Świadczą one o wyraźnie innowacyjnym charakterze dorobku artystyczno-

konserwatorskim, także w zakresie wybitnego dzieła jakim jest seria badań i konserwacji

wielkoformatowych obrazów z Wejherowa i Oliwy, prowadzenia badań artystyczno-naukowych i

upowszechniania wiedzy. Jak wynika z przedstawionej do recenzji dokumentacji osiągnięcia

artystyczne dr Kamińskiego, jego kreatywna postawa artystyczna, osiągnięcia naukowe stanowią

twórczy wkład w dyscyplinę a także szerzej* na sferę sztuki i nauki, upowszechniania kultury i biorąc

pod uwagę rewitalizację wnętrz - służą kształtowania postaw estetycznych polskiego społeczeństwa.

podsumowując - przedstawione w recenzji argumenty upoważniają mnie do finalnego w recenzji

pozytywnego stwierdzenia, ze osiagniecia artvstvczne. twórcze, naukowe i dvdaktvczne dr Sławomira

A. kamińskiego iako kandvdata w postepowaniu habilitacvinvm w pełni spełniaią wvmagania art.16

Ustawv z dnia 14.03 roku z oóźnieiszvmi zmianami - o stopniach n kowvch i tvtule orat o

stopniach i tvtułach w zakresie sztuki, stawiane kandvdatom do stopnia doktora habilitowanego sztuki,

prof. zw. dr hab. lwona Szmelter

(recenzent)

Warszawa, 13 grudnia 2019
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