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Uchwała Nr 44/2022 

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce 

z dnia 16 listopada 2022 roku 

 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 4, art. 178 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3, art. 219 i art. 221 ust. 12 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 

85 z późn. zm.) oraz § 29 pkt 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku 

z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm), Rada Dyscypliny Naukowej Nauki  

o Sztuce uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Nadaje się Panu dr. Jerzemu Gorzelikowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o sztuce na podstawie osiągnięcia naukowego 

„Między sensus catholicus a uchrześcijanionym nacjonalizmem. Sztuka Kościoła 

rzymskokatolickiego na Górnym Śląsku wobec dyskursów narodowych”. 

 

 

Uzasadnienie: 

 

 

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce podjęła powyższą uchwałę jednogłośnie, po 

zapoznaniu się z uchwałą z dnia 10 października 2022 roku wyrażającą pozytywną opinię 

Komisji Habilitacyjnej, powołanej przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki o Sztuce. Opinia 

ta była oparta na recenzjach rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego Pana dr. Jerzego 

Gorzelika pióra Pana prof. dr. hab. em. Waldemara Baraniewskiego, Pana dr. hab. prof. UAM 

Michała Haakego (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Pani prof. dr hab. Joanny 

Sosnowskiej (Instytut Sztuki PAN, Warszawa) i Pana prof. dr. hab. Tomasza Torbusa 

(Uniwersytet Gdański, Gdańsk) oraz opiniach pozostałych członków komisji, które wszystkie 

– poza recenzją Pani prof. dr hab. Sosnowskiej – były pozytywne. W swej uchwale, która 

została podjęta stosunkiem głosów: sześć za, jeden wstrzymujący się, Komisja Habilitacyjna 

podkreśliła wysoką wartość naukową rozprawy habilitacyjnej, która jest próbą 

zinterpretowania zespołów dekoracji kościelnych fundowanych w kościołach katolickich na 

Górnym Śląsku od początku XX wieku. Choć książka w niektórych miejscach jest 

kontrowersyjna i zawiera nadinterpretacje, to jednak otwiera nowe perspektywy badawcze  

i stanowi bardzo ważny wkład w dyscyplinę, pokazując możliwości poszerzenia metod 

badawczych o szeroko rozumiane narzędzia interpretacji w zakresie humanistyki historycznej. 

Istotny wpływ na ostateczną ocenę miało kolokwium habilitacyjne, przez wszystkich ocenione 
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bardzo wysoko. W jego trakcie Panu dr. Gorzelikowi udało się rozwiać wiele wątpliwości 

recenzentów i dopełnić obrazu swoich ustaleń. 

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Pouczenie: 

Uchwała nie przewiduje odwołania. 

 

      

 Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej  

Nauki o Sztuce  

 

Prof. dr hab. Andrzej Kozieł 

 


