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Kandydatka: prof. dr hab. Jadwiga W. Łukaszewicz 

 

 

Prof. dr hab. Jadwiga W. Łukaszewicz jest absolwentką UMK. Stopnie doktora (1987r.) i 

doktora habilitowanego (2002 r.) uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych w dziedzinie nauk 

humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce, w zakresie konserwacji i restauracji zabytków. 

Tytuł profesora otrzymała w 2015 r. W macierzystej uczelni od 2005 r. zajmowała stanowisko 

profesora nadzwyczajnego a od 2020 r. profesora zwyczajnego. Działała również w sferze 

organizacyjnej, była prodziekanem Wydziału Sztuk Pięknych ds. ogólnych (2005-2008), 

kierownikiem Zakładu Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych (2000-2014). Od 

maja 2018 r. jest pracownikiem Instytutu Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych. 

W pracy zawodowej koncentruje się na badaniach naukowych, działalności dydaktycznej i 

konserwatorskiej. Zajmuje się przyczynami i mechanizmami korozji zabytków, nowymi 

materiałami i metodami konserwacji budowli, detali architektonicznych i rzeźb wykonanych z 

naturalnych i sztucznych kamieni. Badania naukowe realizowała w ramach funduszy KBN, 

NCN, we współpracy z jednostkami naukowymi w Niemczech, Belgii, Włoszech, Portugalii 

oraz w ramach europejskich programów Kultura 2000, 6PR UE, 7PR UE, a w programie 

Horyzont 2020 w projekcie IPERION  odpowiada za zagadnienia związane z konserwacją 

zabytków kamiennych.  

Wyniki swych badań przedstawiła w ponad 120 artykułach w czasopismach naukowych oraz  

referatach na konferencjach naukowych w kraju i za granicą (m.in. Bułgaria, Niemcy, 

Włochy, Francja, Belgia, Szwecja, Łotwa, USA). Była autorem, współautorem i redaktorem 6 

książek. Prowadziła badania konserwatorskie i opracowała programy prac konserwatorskich 

oraz nadzorowała przebieg prac konserwatorskich ok. 180 zabytków kamiennych i 

architektonicznych, takich dzieł jak toruński ratusz, ruiny zamku krzyżackiego w Toruniu, 

katedry w Kołobrzegu, Koszalinie, elewacje kościoła św. Jerzego w Dzierżoniowie. 

Prowadziła samodzielnie lub była członkiem zespołów konserwatorskich realizujących prace 

przy wielu (ok. 100) cennych obiektów zabytkowych m.in. kaplicy Najświętszego 

Sakramentu, ołtarzach w katedrze w Płocku, portalach w katedrze w Gnieźnie, epitafiach w 

katedrze św. Janów w Toruniu.     

Wypromowała ponad 90 magistrów sztuki w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki o 

specjalności konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego oraz 5 doktorów. 

Aktywnie działa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska konserwatorskiego, 

jest m.in. członkiem Rady Ochrony Zabytków i vice przewodniczącą Głównej Komisji 

Konserwatorskiej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, była prezesem 

Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS (2017-2021), gdzie dodatkowo kieruje komisją 

naukową konserwacji kamienia. Ponadto uczestniczy w pracach międzynarodowego komitetu 

konserwacji kamienia ISCS ICOMOS oraz Permanent Scientific Committee for Stone 

Conservation, jest rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 

Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, członkiem komitetów naukowych wielu 

czasopism i organizacji m.in. Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz w rodzinnym mieście 

Przewodniczącą Rady Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego. 

Za swą działalność była wielokrotnie nagradzana przez JM Rektora UMK, przez Ministra 

Edukacji Narodowej Metalem Komisji Edukacji Narodowej a za działalność konserwatorską 

przez JE Biskupa Toruńskiego ks. Dr Andrzeja Suskiego Metalem za Zasługi dla Diecezji 

Toruńskiej oraz Prezydenta Miasta Torunia, jest laureatem złotego Medalu Zasłużony 

Kulturze ”Gloria Artis” . 

 



Kandydatka ustnie wyraziła zgodę na kandydowanie na członka Prezydium PKN ICOMOS. 

 

Zgłaszający –  prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin, 

prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof K. Pawłowski 


