
PROGRAM KONFERENCJI “Proszę o rękę”

22.XI. 2022 godz. 9.00  otwarcie konferencji: Prezes IWP, Dyrektor INoKiR
RĘKA, DŁOŃ, PALEC – historia, symbolika, gest (cz. I - prowadzenie prof. ucz. dr hab. Brygida
Pawłowska-Jądrzyk)
9.30-9.45 Dr hab. Marta

Przyszychowsk
a (BN)

Marta Przyszychowska – doktor habilitowana teologii,
doktor filologii klasycznej, od 2016 roku w Zakładzie
Starych Druków Biblioteki Narodowej, miłośniczka,
tłumaczka i badaczka Grzegorza z Nyssy.
przymarta@gmail.com

Po co człowiek ma ręce
według Grzegorza z Nyssy

9.45-10.00 Dr Julia Krauze
(UKSW)

Julia Krauze – doktor nauk humanistycznych, filolog
klasyczny, italianistka, tłumacz. Absolwentka Wydziału
Filologii Klasycznej i Chrześcijańskiej Papieskiego
Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie i Uniwersytetu dla
Obcokrajowców w Sienie. Zainteresowania badawcze
skupiają się na etnolingwistyce, językoznawstwie
historyczno-porównawczym, dialektologii, filozofii języka i
historii psychiatrii.
julia.krauze@gamail.com

Magiczny krąg rąk -
tabuizacja nazw ręki, dłoni
i palców w niektórych
językach indoeuropejskich

10.00-10.15 Dr Magdalena
Złocka-Dąbrow
ska (UKSW)

Magdalena Złocka-Dąbrowska - doktor nauk
humanistycznych, antropolog kultury i kulturoznawca,
stypendystka paryskiej EHESS, członek zarządu Generative
Anthropology Society and Conference. W przeszłości
skupiona na kulturologii francuskiej a od kilku lat
specjalizuje się w koncepcji amerykańskiej antropologii
generatywnej, której nowe zastosowania proponuje w
sekwencji publikacji, ukazujących się głównie, choć nie
tylko, w Anthropoetics. Journal of Generative Anthropology
(UCLA). Autorka książek: Analyse de l’œuvre de George
Dumézil, un maȋtre à penser (Toruń 2013), Generative
Anthropology in Contexts and Texts (Warszawa 2021).
m.zlocka@uksw.edu.pl

Gest dłoni w akcie znaku. 
Gansowska  scena
źródłowa języka i kultury

10.15-10.30 Prof. ucz. dr
hab. Norbert
Mojżyn
(UKSW)

Norbert Mojżyn – historyk sztuki i teolog kultury, doktor
habilitowany. Prowadzi badania z zakresu historii Kościoła,
sztuki sakralnej, paramentyki kościelnej i kostiumografii szat
liturgicznych, zabytkoznawstwa i komunikacji wizualnej.
Interesuje się także symboliką dzieł sztuki oraz teorią sztuki
bizantyńskiej i postbizantyńskiej. Autor monografii Świat
ikony – ikona świata. Od teologii ikony do teologii
ikoniczności. Archetyp soteriologiczny oraz kilkudziesięciu
artykułów naukowych; autor lub współautor wystaw i
tekstów kuratorskich; pracuje w Instytucie Edukacji
Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie.
nomoks@wp.pl

Gesty rąk w liturgii i
modlitwie

10.30-10.45 Prof. ucz. dr
hab. Katarzyna
Flader-Rzeszow
ska (UKSW)

Katarzyna Flader-Rzeszowska – doktor habilitowana,
profesor w Katedrze Komunikacji Kulturowej i Artystycznej
UKSW, teatrolożka. W latach 2017–2020 redaktor naczelna
kwartalnika „Kultura – Media – Teologia”, od 2020 roku
zastępczyni redaktora naczelnego miesięcznika „Teatr”.
Publikowała w „Pamiętniku Teatralnym”, „Kontekstach.
Polskiej Sztuce Ludowej”. Autorka książek Teatr przeciwko
śmierci. Kryptoteologia Tadeusza Kantora (Warszawa 2015),
Promieniowanie rapsodyzmu. W kręgu myśli i praktyki
teatralnej Mieczysława Kotlarczyka (Warszawa 2008).
k.flader-rzeszowska@uksw.pl

A słowo stało się gestem.
Mowa dłoni w spektaklu
Śmierć Jana Pawła II

10.45-11.05 – DYSKUSJA
11.05-11.30 – przerwa kawowa



RĘKA, DŁOŃ, PALEC – historia, symbolika, gest (cz. II – prowadzenie prof. ucz. dr hab. Norbert Mojżyn)
11.30-11.45 Prof. ucz. dr

hab. Małgorzata
Wrześniak
(UKSW)

Małgorzata Wrześniak – doktor habilitowana nauk
humanistycznych, historyk sztuki i tłumacz. Członek
Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio. Zajmuje się
teorią sztuki, historią estetyki i doktryn artystycznych a
zwłaszcza historią estetycznego przeżycia staropolskich
podróżników, a także problematyką związaną z tzw. długim
trwaniem znaczeń symbolicznych w kulturze europejskiej. W
sposób szczególny interesuje się artystyczną kulturą
Florencji, gdzie organizowała wystawy i prowadziła
międzynarodowe seminaria podejmujące złożoną
problematykę recepcji florenckich arcydzieł. Od 2016 roku
Kierownik Katedry Muzeologii na Wydziale Nauk
Humanistycznych UKSW w Warszawie. Od 2019 Kierownik
Katedry Historii Kultury i Muzeologii oraz Dyrektor
Instytutu Nauk o Kulturze i Religii na Wydziale Nauk
Humanistycznych UKSW. Od 2022 członek Rady
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Autorka
ponad 80 publikacji (książek, naukowych artykułów i tekstów
kuratorskich).
gosia.wrzesniak@wp.pl

Ręka, która „mówi” –  o
symbolicznych
znaczeniach
dekoracyjnego motywu

11.45-12.00 Brygida
Pawłowska-Jąd
rzyk (UKSW)

Brygida Pawłowska-Jądrzyk – profesor uczelni, doktor
habilitowana nauk humanistycznych; kierownik Katedry
Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów
(Instytut Nauk o Kulturze i Religii, WNH UKSW), redaktor
naczelna czasopisma naukowego „Załącznik
Kulturoznawczy”. Jest badaczką o orientacji
interdyscyplinarnej; specjalizuje się w zakresie poetyki i
semiotyki tekstów kultury współczesnej (zwłaszcza literatury,
filmu, reklamy). Opublikowała monografie autorskie – Sens i
chaos w grotesce literackiej (2002); Uczta pod Wiszącą
Skałą. Metafizyczność i nieokreśloność w sztuce (nie tylko)
literackiej (2011); Zarys poetyki uwodzenia. O strategiach
perswazyjnych w reklamie wizualnej (2021) – oraz dziesiątki
artykułów w czasopismach naukowych. Redaktor i
współredaktor monografii zbiorowych, w ostatnich latach
m.in.: Fotoesej. Testowanie granic gatunku (2016), Ciężar i
lekkość w kulturze. Estetyka, poetyka, style
myślenia (2016); Rzecz w kulturze (2016), Możliwość i
konieczność w kulturze. Idee, narracje,
interpretacje (2017); Śmierć w wodzie i inne motywy
akwatyczne w horyzoncie wyobraźni (2018), Rozjaśnienie
Hanekego (2018), Fotoesej. (Nie)widoki cudzego cierpienia
(2019); Rejony twórczej zmiany. Tekst. Adaptacja. Medialna
re-kreacja (2019); Przezroczystość w kulturze (2020); Ogień.
Siła żywiołu – moc symbolu – potęga wyobraźni (2020);
Hitchcock. Teksty i parateksty (2021); Powiększenie i
intensyfikacja w kulturze (2022).
Brygida.pawlowska@gmail.com

Dłonie i motywy związane
z rękami w kreatywnej
reklamie wizualnej

12.00-12.15 Izabela
Tomczyk-Jarzy
na
(UKSW)

Izabela Tomczyk-Jarzyna – doktor nauk humanistycznych,
filmoznawczyni. Publikowała m.in. w „Teatrze”, „Załączniku
Kulturoznawczym”, „Pamiętniku Literackim”, „Kwartalniku
Filmowym”, „Images” oraz w publikacjach zbiorowych, m.
in. w: Tętno pod tynkiem. Warszawa Mirona Białoszewskiego,
red. A. Karpowicz, P. Kubkowski, W. K. Pessel, I.
Piotrowski, Warszawa 2013, „Ceglane ciało, gorący oddech”
Warszawa Leopolda Tyrmanda, red. A. Karpowicz, P.
Kubkowski, W. K. Pessel, I. Piotrowski, Warszawa 2015,
„Sto metrów asfaltu” Warszawa Marka Hłaski, red. A.
Karpowicz, P. Kubkowski, W. K. Pessel, I. Piotrowski,

Dłoń jako autoportret. O
"Wiwisekcji" Mirona
Białoszewskiego



Warszawa 2016, Leopold Tyrmand. Pisarz – człowiek
spektaklu – świadek epoki, red. M. Woźniewska-Działak,
Warszawa 2020, Hitchcock. Teksty i parateksty, red. B.
Pawłowska-Jądrzyk, R. Birkhholc, Warszawa 2021. Prowadzi
zajęcia z filmu na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Członkini redakcji „Załącznika
Kulturoznawczego” i kwartalnika „Pleograf”.
izatomczyk@interia.pl

12.15-12.30 Prof. ucz. dr
hab. Renata
Bizek-Tatara
(UMCS)

Renata Bizek-Tatara - doktor habilitowana nauk
humanistycznych, literaturoznawca, romanistka. Jej
zainteresowania badawcze obejmują francuskojęzyczną
literaturę belgijską, współczesną literaturę frankofońską, a w
szczególności fantastykę, jak również problematyką
hybrydyzacji gatunkowej i relacji centrum-peryferia w
kontekście literatur frankofońskich. Jest autorką ponad 70
publikacji naukowych, w tym książki Étrange envers du
quotidien. Le fantastique de Jean Muno (2016), i
współautorką (wraz z M. Quaghebeurem, J. Teklik i J.
Zbierską-Mościcką) monografii Belgiem być. Fikcja i
tożsamość w literaturze francuskojęzycznej Belgii (od końca
XIX do początku XXI wieku) (2017), wydanej w ramach
grantu OPUS 5, którego była kierownikiem. W latach
2019-2022 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Neofilologii i
członka Rady Naukowej UMCS, od 2020 jest członkiem
Senatu UMCS, a od 2022 członkiem Rady Narodowego
Programu Rozwoju Humanistyki.
renata.bizek-tatara@mail.umcs.pl

Obcięte dłonie
Kongijczyków, czyli o
niechlubnym dziedzictwie
Belgii

12.30-12.50 – DYSKUSJA
12.50 – 13.15 - przerwa kawowa
RĘKA w GŁÓWNEJ ROLI – dłoń w działaniu (prowadzenie dr Beata Skrzydlewska)
13.15-13.30 Dr Anna

Kostrzyńska-Mi
łosz (IS PAN)

Anna Kostrzyńska-Miłosz – doktor historii sztuki, kieruje
Pracownią Rzemiosła Artystycznego i Designu w Instytucie
Sztuki  Polskiej Akademii Nauk. Główne pola badawcze to
historia rzemiosła artystycznego, szczególnie meblarstwa.
Autorka kilkudziesięciu artykułów poświęconych tej
tematyce oraz trzech monografii. Konsultantka historycznej
aranżacji wnętrz i nadzoru konserwatorskiego: Rezydencji
Prezydenta RP Belweder, Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Muzeum Historii Polski, Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
Wykłada na Podyplomowych Studiach Historia sztuki i
współczesna kultura wizualna oraz Historia sztuki
nowoczesnej prowadzonych przez Instytut Sztuki, a także na
Podyplomowych Studiach Konserwacji Drewna
Zabytkowego SGGW.anna.kostrzynska-milosz@ispan.pl

Dłonie chwytają – uchwyty
meblowe ich funkcja i
znaczenie

13.30-13.45 Mgr Marianna
Otmianowska
(Muzeum
Łazienki
Królewskie)

Marianna Otmianowska - muzealniczka, historyczka sztuki,
manager, edukatorka, moderatorka design thinking,
wykładowczyni na UKSW i UW. Marszand w galeriach i
domu aukcyjnym (2007-2012), kierownik Działu Edukacji
Muzeum Narodowego w Warszawie (2013-2016), dyrektor
Narodowego Archiwum Cyfrowego (2016-2018), od
września 2018 Zastępczyni Dyrektora Muzeum Łazienki
Królewskie. Autorka licznych artykułów, wystąpień i
warsztatów. Pomysłodawczyni wielu inicjatyw, w tym
partycypacyjnych, zaangażowana także w projekty
naukowo-badawcze. Członkini ICOM Polska oraz SHS.
marianna.otmianowska@gmail.com

„Nie dotykać.” Rola
zmysłu dotyku w
doświadczaniu wystaw
muzealnych



13.45-14.00 Dr Anna
Wiszniewska
(IS PAN)

Anna Wiszniewska - historyk sztuki i designu, kurator,
wykładowca, adiunkt w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie. Specjalizuje się we wzornictwie
przemysłowym i rzemiośle artystycznym. Jej zainteresowania
badawcze koncentrują się wokół artystów i projektantów
związanych z Cepelią.
anna.wiszniewska@ispan.pl
awiszniewska@gmail.com

Cepelia Handmade.
Czyli o tym jak i dlaczego
powstał znak “ręcznie
wykonane” dla oznaczenia
wyrobów Centrali
Przemysłu Ludowego i
Artystycznego (Cepelii)

14.00-14.10 – DYSKUSJA
14.10-15.20 – Przerwa obiadowa
Na DŁONI i ku OZDOBIE (cz. I - prowadzenie prof. ucz. dr hab. Małgorzata Wrześniak)
15.20-15.35 Dr hab.

Małgorzata
Ewa
Kowalczyk
(Uniwersytet
Wrocławski)

Małgorzata Ewa Kowalczyk - doktor habilitowana w
dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia,
związana z Uniwersytetem Wrocławskim. Zainteresowania
badawcze koncentruje na historii kultury czasów
nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem
memuarystyki podróżniczej, losów kobiet, a także dziejów
rodziny i edukacji dziecka. Odbyła stypendia naukowe i staże
dydaktyczne we Włoszech, na Litwie, Ukrainie, Białorusi
oraz w Rosji. Edytorka wielu źródeł historycznych, autorka
trzech monografii oraz licznych artykułów naukowych.
mal.kow@op.pl

Pielęgnacja dłoni
kobiecych w XVIII wieku

15.35-15.50 Dr Ewa
Wieruch-Janko
wska (Muzeum
Historii
Warszawy)

Ewa Wieruch-Jankowska – historyk sztuki. Doktorat pod
kierunkiem prof. Tadeusza Chrzanowskiego. Podyplomowe
studium Muzealnictwa i Ochrony Zabytków Techniki
na Politechnice Wrocławskiej. Pracowała m.in. na Zamku
Królewskim, była kuratorem Muzeum im. X. Dunikowskiego
w Królikarni. Od 2007 roku zatrudniona w Muzeum
Warszawy. Autorka licznych publikacji i dokumentacji.
Zainteresowania historią kultury materialnej i rzemiosłem
artystycznym Warszawy XIX w. oraz życiem codziennym
żołnierzy sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego
w czasie okupacji i powstania warszawskiego.
wieruche@interia.pl

Damskie bransoletki w 2.
połowie XIX wieku -
dekoracyjny komunikat, czy
kod informacyjny?

15.50-16.05 Prof. ucz. dr
hab. Ewa
Letkiewicz
(UMCS)

Ewa Letkiewicz – doktor habilitowana prof. UMCS w
Lublinie, historyczka sztuki. Zatrudniona w Instytucie Nauk
o Kulturze UMCS. Zainteresowania badawcze: sztuka
nowożytna i jej miejsce w kulturze, ze szczególnym
uwzględnieniem tzw. sztuki użytkowej (biżuteria w
kontekście polskim, zachodnioeuropejskim, światowym),
także design współczesny.
ewaletkiewicz@wp.pl

Pierścień jako komponent
kultury wizualnej XIX
wieku

16.05-16.15 Dyskusja i zamknięcie sesji

9.10-9.2
5

Dr Agata Lipczik (IS
PAN)

Agata Lipczik – doktor, historyczka sztuki, zatrudniona w
Pracowni Rzemiosła Artystycznego i Designu Instytutu
Sztuki PAN. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się
wokół sztuki dekoracyjnej XIX i 1 poł. XX wieku. Prowadzi
badania dotyczące jubilerstwa na ziemiach polskich w tymże
okresie.
a.lipczik@gmail.com

„Proszę mi dać herb z
kozą i dwiema koronami”,
czyli o modzie na sygnety
herbowe w Polsce lat 30.
XX wieku

9.25-9.4
0

Prof. ucz. dr. hab.
Michał Myśliński (IS
PAN)

Michał Myśliński - historyk sztuki, absolwent UJ, od 2001
roku zatrudniony w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie, od 2017 na stanowisku profesora (od
2021 w Pracowni Rzemiosła Artystycznego i Designu
ISPAN). Autor książek i artykułów poświęconych
zagadnieniom polskiego i krakowskiego złotnictwa

Upierścieniona dłoń Polki
z pensją średnią krajową –
biżuteria jako fanaberia i
lokata pieniędzy w PRL



XVIII-XX wieku, jak i dotyczących wzornictwa i produkcji
biżuterii w Polsce po 1945 roku. Od 2016 roku członek
honorowy krakowskiego Cechu Złotników, Jubilerów i
Zawodów Pokrewnych.
michalmyslinski@wp.pl

9.40-9.5
5

Mgr Aneta Jeż
(UKSW)

Aneta Jeż - absolwentka historii i filologii włoskiej na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie. Stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych
i Współpracy Międzynarodowej Włoch (2020). Odbyła staże
w instytucie naukowym Fondazione Gramsci w Rzymie
(2021), w siedzibie archeologicznej Domus Romana w Lukce
(2017) oraz w Instytucie Polskim w Rzymie (2016). W
ramach wymiany akademickiej spędziła cześć studiów na
uniwersytetach w Viterbo i Perugii. Interesuje się
współczesną kulturą polską i włoską, zwłaszcza w obszarze
kultury literackiej, polsko-włoskich kontaktów między
intelektualistami w XX wieku, recepcji literatury polskiej we
Włoszech. Ponadto w kręgu jej
zainteresowań znajduje się symbolika współczesnego
rzemiosła i designu włoskiego oraz promocja regionu za
pomocą sztuki i produktu lokalnego.
aneta.jez1110@gmail.com

Sycylijskie ozdoby dłoni i
ich symbolika. Wybrane
przykłady

9.55-10.
10

dr Katarzyna
Bogacka (SGGW)

Katarzyna Bogacka – psycholog i historyk sztuki, doktor
nauk humanistycznych, pracownik badawczo-dydaktyczny
Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Interesuje
się problematyką społecznej historii sztuki, symboliki i
ikonografii, w tym zagadnienia związane z insygniami
władzy kościelnej, ikonograficznym zapisem życia
społecznego, symbolicznym i społecznym znaczeniem dzieła
sztuki, psychologicznym funkcjonowaniem człowieka w
świecie społecznym.
katarzynabogacka@onet.eu

Współczesne znaczenie
pierścienia papieskiego –
perspektywa
socjokulturowa

10.10-10
.25

Mgr Elżbieta Sadoch
(UKSW)

Elżbieta Sadoch – magister teologii kultury i historii sztuki
UKSW w Warszawie, doktorantka z zakresu
Literaturoznawstwa UKSW. Pracuje w Katedrze Historii
Kultury i Muzeologii na Wydziale Nauk Humanistycznych
UKSW. Interesuje się literaturą dokumentu osobistego,
formami protomuzealnymi, zjawiskiem estetyzacji
codzienności we współczesnej kulturze.
e.sadoch@uksw.edu.pl

Dekoracje współczesnych
pierścieni inspirowane
architekturą gotycką

10.25-10
.40

Dr Anna Staszewska
(IS PAN, Pracownia
Rzemiosła
Artystycznego i
Designu).

Dr Anna Straszewska, historyczka sztuki i kostiumolożka,
jest absolwentką Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu
Warszawskiego (w 1999 obroniła pracę magisterską
Narodziny tradycji, czyli kobiece stroje ślubne w Polsce w
XIX wieku, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny
Sieradzkiej). Od 1998 roku pracuje w Instytucie Sztuki PAN,
początkowo w Pracowni Plastyki Współczesnej, a od 2020
roku w Pracowni Rzemiosła Artystycznego i Designu, a
obecnie; od 2011 wykłada również historię ubioru na
Wydziale Scenografii ASP w Warszawie. W roku
akademickim 2003/2004 studiowała na Uniwersytecie
Wiedeńskim w ramach stypendium Herdera. Zajmuje się
badaniami nad malarstwem i szkolnictwem artystycznym
XIX wieku, dawnym strojem ślubnym i zagadnieniem
kostiumu w sztuce oraz krawiectwem historycznym; w 2010
roku obroniła w IS PAN pracę doktorską Warsztat
kostiumologiczny malarza historycznego na przykładzie Jana
Matejki w kontekście sztuki europejskiej i polskiej 2. połowy
XIX wieku napisaną pod kierunkiem prof. UW dr hab. Anny

W drodze do ołtarza.
Historia ślubnego bukietu



Sieradzkiej (opublikowana 2012 pt. Kostium historyczny w
twórczości Jana Matejki i malarstwie XIX wieku). Wydała
książkę popularnonaukową Strój polski w malarstwie od XVI
do XIX wieku (Warszawa 2013). Jest współorganizatorką
konferencji kostiumologicznych Sztuka stroju, strój w sztuce
(2015) i Co (nie)przystoi mężczyźnie (2017) w Muzeum Azji i
Pacyfiku, a także wystawy Zmagania z modą. Stroje ślubne w
czasach PRL-u, pokazywanej w 2016 roku w
Muzeum Samorządowym Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta
Leśniaka (następnie w Muzeum Pana Tadeusza we
Wrocławiu i Muzeum Okręgowym w Koninie).

10.40-11.00 DYSKUSJA
11.00-11.20 przerwa kawowa
NA RĘCE, W DŁONI i dla POŻYTKU (cz. I - prowadzenie dr hab. Małgorzata Ewa Kowalczyk)
11.20-11.

35

Prof. dr hab. Bożena
Popiołek
(Uniwersytet
Pedagogiczny w
Krakowie)

Bożena Popiołek - profesor w Instytucie Historii i
Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
kierownik Katedry Historii Nowożytnej, autorka wielu
książek i prac z zakresu historii kultury i mentalności czasów
saskich. Realizatorka licznych projektów badawczych.
Obecnie zajmuje się przede wszystkim historią szlacheckich
dworów kobiecych, klientelizmem, testamentologią,
epistolografią kobiecą, historią rodziny staropolskiej oraz
prasą rękopiśmienną. Jej książka Dobrodziejki i klienci.
Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w
czasach saskich, Warszawa 2020 była wielokrotnie
nagradzana jako szczególne osiągnięcie naukowe i najlepsza
książka historyczna roku 2020. Obecnie ukazała się Jej
najnowsza praca – Rytuały codzienności. Świat szlacheckiego
dworu w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, Warszawa
2022.
bozena.popiolek@up.krakow.pl

Rękawiczki, wachlarze,
pierścienie i bransolety w
szlacheckich regestrach
zakupów i inwentarzy
pośmiertnych jako wyraz
osiemnastowiecznej mody i
prestiżu

11.35-11.
50

Mgr Jolanta Różalska

(IS PAN)

Jolanta Różalska - ukończyła polonistykę i historię sztuki na
Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2000 otrzymała
Nagrodę im. Pawła Siekierskiego za najlepszą pracę
magisterską z dziedziny teorii literatury. Od 2005 pracuje w
Instytucie Sztuki PAN, od 2008 jest redaktorem w pracowni
Słownika Artystów Polskich. Na swoim koncie ma liczne
redakcje książek naukowych z dziedziny historii sztuki. Jest
również autorką książki "Polski wachlarz malowany
1850-1914" (Warszawa 2006) oraz krytycznej edycji
pamiętnika Bronisławy Rychter-Janowskiej "Mój dziennik
1912-1950" (Warszawa 2016). Opublikowała też kilka
artykułów w "Spotkaniach z Zabytkami" i "Biuletynie
Historii Sztuki". Prywatnie kolekcjonuje wachlarze i torebki.
jolanta.rozalska@ispan.pl

Wachlarz i parasol –
nieoczywiste insygnia
władzy. Na przykładzie
dzieła Johanna Melchiora
Dinglingera Dwór w Delhi
w dniu urodzin Wielkiego
Mogoła Aurenga Zeba

11.50-12.
05

Mgr Monika Paś
(Muzeum Narodowe
w Krakowie)

Monika Paś – historyk sztuki, kustosz w Dziale Rzemiosła
Artystycznego, Kultury Materialnej i Militariów Muzeum
Narodowego w Krakowie. Autorka artykułów, katalogów
zbiorów oraz not katalogowych z zakresu szeroko
rozumianego rzemiosła artystycznego i kultury materialnej,
ze szczególnym uwzględnieniem tzw. pamiątek narodowych.
Kurator wystaw i pokazów o tematyce związanej z
rzemiosłem artystycznym.
monikapas@wp.pl

Rękawiczki Franciszka
Szpenglera w zbiorach
Muzeum Narodowego w
Krakowie

12.05-12
.20

Dr Elżbieta
Bimler-Mackiewicz
(Muzeum w Rybniku)

Elżbieta Bimler-Mackiewicz – kustosz dyplomowany;
doktor nauk humanistycznych, historyk specjalizujący się w
naukach pomocniczych historii, zwłaszcza w heraldyce
samorządowej i weksylologii. Pracuje od lat w Muzeum w
Rybniku prowadząc Dział Historii Rzemiosła, którym kieruje

Chorągiew cechu
rękawiczników i inne
dawne utensylia cechowe



od momentu jego powołania. Prowadzi badania związane z
artefaktami cechowymi – dawnymi i współczesnymi,  w
muzeach polskich oraz organizacjach rzemieślniczych;
zajmuje się nie tylko rzemiosłami reprezentowanymi w
zbiorach własnych Muzeum w Rybniku. Rezultaty badań
przedstawia podczas konferencji w kraju i za granicą,
publikuje w licznych artykułach, katalogach i opracowaniach
monograficznych. Jest autorką wielu wystaw o tematyce
historycznej i etnograficznej, ze szczególnym
uwzględnieniem rzemiosł. Współpracuje z muzeami oraz
ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Jest m.in.
członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i
Polskiego Towarzystwa  Weksylologicznego.
mackiewicz@muzeum.rybnik.pl
ela.b.m@icloud.com

w systemie komunikacji
społecznej

12.20-12
.35

Mgr Lilianna
Nalewajska (UW)

Lilianna Nalewajska – absolwentka archeologii oraz historii
sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu
Warszawskiego. Od 2007 r. zawodowo jest związana z
Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie, gdzie przygotowała
wystawę Fashionable, dandys, elegant. Moda męska w XIX i
na początku XX wieku w czasopismach ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie. Jest autorką książki Moda
męska w XIX i na początku XX wieku. Publikuje artykuły z
zakresu bibliotekoznawstwa. Tematykę kostiumologiczną
podejmuje głównie w wydawnictwach towarzyszących
konferencjom z cyklu „Rzeczy piękne” organizowanych
przez UKSW w Warszawie.
l.nalewajska@uw.edu.pl

Od słońca i od ulewy. O
parasolach i
deszczochronach na
podstawie prasy polskiej z
XIX i 1 połowy XX wieku

12.35-12.45 DYSKUSJA
12.45-13.00 – przerwa kawowa
NA RĘCE, W DŁONI i dla POŻYTKU (cz. II - prowadzenie Eugeniusz Szwed - członek założyciel a aktualnie prezes
 Stowarzyszenia Klub Miłośników Zegarów i Zegarków - największej takiej Organizacji w RP która promuje szeroko pojętą sztukę
zegarmistrzowską. Twórca i  organizator pierwszej wystawy/targów pt. Passion for Watches oraz cyklicznych spotkań tematycznych tzw.
warsztatów zegarmistrzowskich. Pasjonat mikromechaniki, kolekcjoner ale też miłośnik nowych innowacyjnych technik pomiaru czasu).
13.00-13
.15

Dr inż. Maciej
Miśnik
(Klub Miłośników
Zegarów i Zegarków)

Maciej Miśnik – członek Stowarzyszenia Klub Miłośników
Zegarów i Zegarków. Najpierw w czasie studiów stypendysta
stowarzyszenia, później wyjątkowo aktywny członek biorący
czynny udział we wszystkich aktywnościach klubu
związanych z popularyzacją wiedzy o zegarach i zegarkach
mechanicznych. Absolwent fizyki technicznej na wydziale
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki
Gdańskiej, autor lub współautor 18 recenzowanych prac oraz
ponad 50 referatów konferencyjnych z zakresu badań
powierzchni oraz własności elektryczno – optycznych ciał
stałych, spektrometrii mas, techniki wysokiej próżni oraz
cienkich warstw. Zegarmistrz, prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Zegarmistrzostwa na Pradze, konserwator zegarów
i zegarków historycznych, konstruktor zegarów i zegarków,
zwycięzca prestiżowego konkursu Young Talent Competition
Avard 2022 w Genewie organizowanym przez F. P. Journe za
pracę pt. Marine design pocket watch.
maciejvacuum@wp.pl

Mechaniczne zegarki
kieszonkowe i naręczne
jako przykład wzornictwa
sztuki użytkowej

13.15-13
.30

Mgr inż. Piotr Chmiel
(Klub Miłośników
Zegarów i Zegarków)

Piotr Chmiel - Członek Zarządu Stowarzyszenia Klub
Miłośników Zegarów i Zegarków. Hobbystycznie interesuje
się nowoczesnymi technologiami i ich wpływem na
codzienne życie. Compliance Officer w T-Mobile Polska
S.A., od 2009 związany z firmą i zagadnieniami compliance.
Doświadczenie i umiejętności w obszarach compliance,
audytu wewnętrznego, wykrywania nadużyć oraz doradztwa

Smartwatch - sztuka
nowoczesna, moda, czy
zaawansowana technika w
sztuce użytkowej



biznesowego potwierdzają certyfikaty CFE (Certified Fraud
Examiner), CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified
Information Systems Auditor) oraz Certified Compliance
Manager International, (Frankfurt School of Finance and
Management). Aktywnie zaangażowany w prace w ramach
programu „Standard Etyki w Polsce”, realizowanego przez
Global Compact Polska. Współautor Standardu Programu
Etycznego. Prowadzi zajęcia z zagadnień Compliance na
uczelniach wyższych, publikuje materiały związane z tą
tematyką. Poprzednio pracował w firmach
audytorsko-doradczych, zajmując się analizą, oceną i
projektowaniem mechanizmów kontrolnych w procesach
biznesowych i procesach IT. Ukończył Akademię
Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na wydziale Fizyki i
Techniki Jądrowej.
pchmiel@me.com

13.30-13
.45

Dr Beata
Skrzydlewska
(UKSW)

Beata Skrzydlewska – doktor nauk humanistycznych,
historyk sztuki. Kierownik kierunku muzeologii w Instytucie
Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, zastępca dyrektora Muzeum
Narodowego w Lublinie. W swoich badaniach koncentruje
się głównie na historii muzealnictwa wyznaniowego, a także
nad kolekcjami zakonnymi zdeponowanymi w
zgromadzeniach żeńskich.
bskrzydlewska@o2.pl

Zegarki wojskowe -
prezentacja prywatnej
kolekcji

13.45-14
.00

Dr Mariola
Folga-Piekutowska

Mariola Piekutowska-Folga - lekarz pediatra, doktor historii
sztuki, członek oraz była Wiceprezes Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Jubilerskich, ekspert pereł. Ma dwie pasje:
zachowania i przywracania zdrowia naturalnymi metodami
oraz starą biżuterię. Uczestniczka konferencji naukowych
oraz autorka artykułów poświęconych tym tematom.
Przygotowuje do druku monografię Georga Fredericka
Kunza, Wiceprezydenta Tiffany & Co.
aniafolga@yahoo.com

Rękami dawnych mistrzów
- o biżuterii, torebkach i
przedmiotach, które wyszły
z użytku (prezentacja
części kolekcji prywatnej).

14.00-14.15 – dyskusja
Podsumowanie obrad, zamknięcie konferencji

Partnerzy Konferencji:




