
OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Gotycka rzeźba drewniana w Europie Środkowej  

2. Kod modułu kształcenia: 05-ZD-23dd 

3. Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny 

4. Kierunek studiów: Historia Sztuki 

5. Poziom studiów: studia licencjackie  

6. Rok studiów: I-III 

7. Semestr: zimowy 2016/2017 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 godzin konwersatorium  

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Prowadzący: mgr Ksenia Frąszczak, ksenia@list.pl 

11. Język wykładowy: polski  

12. Moduł kształcenia prowadzony zdalnie (e-learning): nie 

II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu zajęć/przedmiotu 

Poszerzenie i pogłębienie wiedzy z dziejów gatunku artystycznego - rzeźby drewnianej; uporządkowanie i 

ugruntowanie wiedzy na temat rozwoju sztuki na terenie Europy Środkowej w okresie średniowiecza; zapoznanie 

studentów z historią najważniejszych technik snycerskich 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie umożliwiającym czytanie tekstów naukowych.  

 

3. Efekty kształcenia (EK) dla modułu i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów 

Symbol 
EK dla modułu 
zajęć/przedmiotu 

Po zakończeniu modułu 
i potwierdzeniu osiągnięcia EK 
student /ka: 

Symbole EK dla kierunku 
studiów 

ZD_01 …potrafi nazwać i opisać najważniejsze techniki 
snycerskie; 

Hiszt_W06 
Hiszt_U05 

ZD_02 …rozumie i potrafi wyjaśnić zależność rozwoju 
sztuki snycerskiej od warunków naturalnych i 
sytuacji ekonomicznej regionu; 

Hiszt_W11 
Hiszt_U04 

ZD_03 …potrafi wskazać najważniejsze tendencje i 
ośrodki rozwoju rzeźby gotyckiej na terenie 
Europy Środkowej; 

Hiszt_W07 
Hiszt_U01 

ZD_04 …rozumie znaczenie wzorów ikonograficznych 
(rzeźbiarskich, malarskich i graficznych) dla 
rozwoju rzeźby drewnianej; 

Hiszt_W12 
Hiszt_W13 

ZD_05 …rozumie i potrafi wyjaśnić zasady łączenia 
rzeźby drewnianej z innymi gatunkami 
artystycznymi w ramach retabulum 
skrzydłowego; 

Hiszt_W11 
Hiszt_W12 
Hiszt_W13 
Hiszt_U01 

ZD_06 …rozumie i potrafi opisać rolę retabulum 
skrzydłowego w praktyce kultowej oraz w 
przestrzeni świątyni; 

Hiszt_W11 
Hiszt_U01 

ZD_07 …zna postaci najważniejszych twórców rzeźby 
drewnianej działających na terenie Europy 
Środkowej w okresie gotyku; potrafi 
scharakteryzować ich dzieła i metody pracy; 

Hiszt_W06 
Hiszt_W09 
Hiszt_U01 

ZD_08 …potrafi omówić najważniejsze przemiany w 
metodologii badań nad snycerką gotycką oraz 
retabulami skrzydłowymi; scharakteryzować 
poszczególne metody badawcze oraz wskazać 
te, które są najbardziej odpowiednie dla danego 
dzieła; 

Hiszt_W03 
Hiszt_W05 
Hiszt_W08 
Hiszt_U02 
Hiszt_U06 

ZD_09 …rozumie terminologię związaną ze 
snycerstwem gotyckim w wybranym języku 
obcym (angielskim lub niemieckim); 

Hiszt_U05 
Hiszt_U10 
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ZD_10 …rozumie problemy związane z ochroną rzeźby 
drewnianej; potrafi wskazać dobre i złe strony 
powojennej praktyki w tej dziedzinie w Polsce. 

Hiszt_W04 
Hiszt_K04 
Hiszt_K05 

 

4. Treści kształcenia z odniesieniem do EK modułu zajęć/przedmiotu 

Opis treści kształcenia modułu kształcenia Symbole EK modułu 

Naturalne i ekonomiczneuwarunkowania rozwoju rzeźby drewnianej  ZD_02 
ZD_03 

Techniki snycerskie  ZD_01 
ZD_09 

Rzeźba XIV wieku w Europie Środkowej ZD_03 

Rzeźba stylu pięknego w Czechach  ZD_03 
ZD_04 

Rzeźba stylu pięknego na ziemiach polskich ZD_03 
ZD_04 

Wczesny rozwój nastawy ołtarzowej  ZD_05 
ZD_06 

Wczesne polskie nastawy snycerskie – krąg Madonn na lwie  ZD_03 
ZD_04 
ZD_05 
ZD_06 

Rozwój snycerskich nastaw ołtarzowych – warsztaty Hansa Multschera i 
Mikołaja z Lejdy 

ZD_05 
ZD_07 
ZD_08 

Południowoniemiecka tradycja nastaw snycerskich ZD_03 
ZD_05 
ZD_06 
ZD_09 

Warsztat Wita Stwosza w Krakowie i w Norymberdze ZD_03 
ZD_07 
ZD_08 
ZD_10 

Uczniowie i naśladowcy Wita Stwosza w Polsce, Niemczech i na Słowacji  ZD_03 
ZD_04 

Twórczość Tilmana Riemenschneidera i pojęcie stylu warsztatowego ZD_02 
ZD_05 
ZD_07 

Snycerstwo schyłku gotyku na terenie Niemiec i Polski  ZD_03 
ZD_04 
ZD_07 

Przełom gotyku i renesansu – synkretyczne realizacje ołtarzowe  ZD_03 
ZD_04 
ZD_08 

Wybrane zagadnienia związane z badaniami i ochroną gotyckiej rzeźby 
drewnianej po II wojnie światowej  

ZD_08 
ZD_10 

 

5. Zalecana literatura 

Literatura obowiązkowa:  

1. Zofia Białłowicz-Krygierowa, Studia nad snycerstwem XIV wieku w Polsce, cz. 1 Początki śląskiej 

tradycji ołtarza szafowego, Warszawa – Poznań 1981. 

2. Jiři Fajt, Czy Wit Stowsz był pierwszy? O recepcji sztuki górnoreńskiej wpiętnastowiecznym Krakowie, w: 

Artium Quaestiones t. XXIV, r. 2013, s. 9-70. 

3. Wojciech Marcinkowski, Gotycka nastawa ołtarzowa ukresu rozwoju - Retabulum ze Ścinawy (1514) w 

kościele klasztornym w Mogile, Kraków 2006. 

4. Willibald Sauerländer, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978 (od rozdziału „Rozprzestrzenienie się 

rzeźby gotyckiej”). 

5. Piotr Skubiszewski, Wit Stwosz, Warszawa 1985 

6. János Végh, Ołtarze Skrzydłowe w Lewoczy jako zwiastun renesansu, [w:] Jan Harasimowicz (red.), 

Sztuka miast i mieszczaństwa XV-XVII wieku w Europie Środkowowschodniej, Warszawa 1990, s. 191-

204. 

Literatura uzupełniająca (pozycje do wyboru, w zależności od znajomości języka i wybranego tematu referatu)  



1. Michael Baxandall, The Limewood Sculptors of Renaissance Germany, Yale University Press 1980. 

2. Danuta Budziłło-Skowron, Uwagi o stanie zachowania krakowskiego Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza, 

Folia Historiae Artium t. 25 r. 1989, s.101-111. 

3. Karl Ludwig Dasser, Die Konservierung des Schwabacher Hochaltars – Planung und Organisation, [w:] 

Der Schwabacher Hochaltar. InternationalesKolloquium anlässlich der Restaurierung. Schwabach, 30. 

Juni - 2. Juli 1981, München 1982, s. 11-14. 

4. Jacek Dehnel, Proteusz czyli o przemianach. Spacerownik po historii Muzeum Narodowego w 

Warszawie, Warszawa 2015, s. 220-235 i 242-263.  

5. Donald L. Ehresmann, Some Observations on the Role of Liturgy in the Early Winged Altarpiece, w: The 

Art Bulletin, Vol. 64, No. 3 (Sep., 1982), pp. 359-369 

6. Ivan Gerat, The afterlife of Stoss style and its contexts – the high altar of St. George in Spisska Sobota, 

Dobrosława Horzela, Adam Organiasty (red.), WokółWita Stwosza. Materiały z międzynarodowej 

konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie 19-22 maja 2005, Kraków 2006, s 295-303. 

7. Reiner Kahsnitz, Sculpture in Stone, Terracotta, and Wood, [w:] Metropolitan Museum of Art & 

Germanisches Nationalmuseum Nürnberg. (1986). Gothic and Renaissance art in Nuremberg, 1300-

1550, s. 61-74. 

8. Reiner Kahsnitz, Die Großen Snitzaltäre: Spätgotik in Süddeutschland,Österreich und Südtirol, München 

2005.  

9. Justin Kroensen, The Altar and its Decorations in Medieval Churches. A Functionalist Approach, w: 

Medievalia 17 (2014), s. 153-183 

10. Wojciech Marcinkowski, Mikołaj z Lejdy a rzeźbapóźnogotycka w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Przegląd nowszych publikacji, w: Folia Historiae Artium, t. 7, 2001, s. 123-154. 

11. Walter Paatz, Suddeutsche Schnitzaltare der Spatgotik; die Meisterwerke wahrend ihrer Entfaltung zur 

Hochblute, 1465-1500, Heidelberg 1963. 

12. Manfred Tripps, Hans Multscher : seine Ulmer Schaffenszeit 1427-1467, Wiessenhorn 1969. 

13. János Végh, Ungarn unter den Jagiellonen - eine Glanzzeit der Altarbaukunst,[w:] Dietmar Popp, Robert 

Suckale (red.), Die Jagiellonen : Kunst undKultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur 

Neuzeit, Nürnberg 2002, s. 263- 273. 

14. Wojciech Walanus, Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce 1490-1550, Kraków 2006.  

15. Barbara Welzel, Abendmahlsaltäre vor der Reformation, Berlin 1991. 

16. Norbert Wolf, Deutsche Schnitzretabel des 14. Jahrhunderts, Berlin 2002.  

 

6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

 

Literatura zalecana dla uczestników zajęć dostępna jest w Bibliotece Wydziału Historycznego UAM (przede 

wszystkim w ramach księgozbioru Samodzielnej Sekcji Historii Sztuki), Bibliotece Głównej UAM (również w jej 

zasobach elektronicznych) oraz innych bibliotekach naukowych. Katalog „Gothic and Renaissance Art in 

Nuremberg” jest dostępny na stronie Metropolitan Museum of Art 

(http://www.metmuseum.org/research/metpublications/Gothic_and_Renaissance_Art_in_Nuremberg_1300_1550) 

 

III. Informacje dodatkowe 
1. Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK 

- GRD_01: wykład z elementami pogadanki, prezentacja multimedialna; 

- GRD_02: wykład z elementami pogadanki, prezentacja multimedialna;  

- GRD_03: dyskusja, wykład z elementami pogadanki, studium przypadku, prezentacja multimedialna; 

- GRD_04: dyskusja, wykład z elementami pogadanki, studium przypadku, prezentacja multimedialna;  

- GRD_05: dyskusja, wykład z elementami pogadanki, studium przypadku, prezentacja multimedialna; 

- GRD_06: dyskusja, wykład z elementami pogadanki, studium przypadku, prezentacja multimedialna; 

- GRD_07: dyskusja, wykład z elementami pogadanki, studium przypadku, prezentacja multimedialna; 

- GRD_08: dyskusja, wykład z elementami pogadanki, studium przypadku, prezentacja multimedialna; 

- GRD_09: praca z tekstem, wykład, prezentacja multimedialna;  

- GRD_10: dyskusja, wykład z elementami pogadanki, studium przypadku, prezentacja multimedialna. 



 

 

2. Metody oceniania (formujące i podsumowujące) stopnia osiągnięcia EK: 

- dyskusja (ocenianie formujące: nauczyciel udziela informacji zwrotnej grupie i poszczególnym uczestnikom 

zajęć), 

- prezentacja ustna – krótki referat (ocenianie formujące: nauczyciel udziela referentowi informacji zwrotnej), 

- ustne kolokwium końcowe (ocenianie podsumowujące, skalujące). 

 

3. Nakład pracy studenta (punkty ECTS) 
 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywności 

Godziny zajęć z nauczycielem 30 h  

Praca własna studenta – czytanie wskazanych lektur  10 h  

Praca własna studenta – przygotowanie referatu  10 h  

Praca własna studenta – przygotowanie do 
końcowego kolokwium  

10 h  

SUMA GODZIN 60 h 

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 
KSZTAŁCENIA 

2 

 

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM: 

bardzo dobry (bdb; 5,0): obecność na zajęciach; uzyskanie 85% punktów z kolokwium podsumowującego; 

przygotowanie referatu na wysokim poziomie merytorycznym i technicznym; aktywny udział w dyskusji, 

dobry plus (+db; 4,5): obecność na zajęciach; uzyskanie co najmniej 75 % punktów na kolokwium 

podsumowującym; przygotowanie referatu na wysokim poziomie merytorycznym i technicznym; aktywny udział w 

dyskusji, 

dobry (db; 4,0): obecność na zajęciach; uzyskanie co najmniej 70% punktów na kolokwium podsumowującym; 

przygotowanie referatu; aktywny udział w dyskusji, 

dostateczny plus (+dst; 3,5): obecność na zajęciach; uzyskanie co najmniej 65% punktów na kolokwium 

podsumowującym;  przygotowanie referatu; aktywny udział w dyskusji, 

dostateczny (dst; 3,0): uzyskanie co najmniej 60% punktów z kolokwium podsumowującego; przygotowanie 

referatu, 

niedostateczny (ndst; 2,0): więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach; uzyskanie mniej niż 

60% punktów z kolokwium podsumowującego; nieprzygotowanie referatu. 


