
KOMUNIKAT CZERWIEC / LIPIEC 2015 r. 

Mamy wielką przyjemność poinformować członków i sympatyków Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 
że ks. prof. dr hab. MICHAŁ JANOCHA wybitny badacz i znawca sztuki bizantyńskiej, wykładowca 
UKSW i UW, wieloletni członek naszego Stowarzyszenia, mianowany został biskupem pomocniczym 
Archidiecezji Warszawskiej. Uroczystość nadania sakry biskupiej, na którą Nominat serdecznie 
zaprasza, odbędzie się 14 czerwca, o godz. 15.00 w warszawskiej bazylice archikatedralnej św. Jana 
Chrzciciela. Nominatowi składamy najszczersze życzenia wszelkiej pomyślności i wielu dalszych 
sukcesów duszpasterskich i naukowych. 

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania: 

15 VI 2015, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Po wystawie Papież 
awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie oprowadzi kurator dr Piotr Rypson 

18 VI 2015, godz. 17.00 – Jakub Zajkowski, Gazówki dla Starówki. Koncepcja odtworzenia 
oświetlenia gazowego w zespole ulic Kanonii w Warszawie. Dyskusja na temat gazówek w 
strefie UNESCO 

22 VI 2015, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym. O wystawie Arcydzieła sztuki 
japońskiej w kolekcjach polskich opowie kurator Anna Katarzyna Maleszko 

23 VI 2015, godz. 17.00 – dr Irina Obuchowa-Zielińska, Jurij Annenkov (1889-1974) – Rosja – 
Francja. Malarstwo – grafika – ilustracje – teatr – kino – literatura 

25 VI 2015, godz. 17.00 – dr Anna Rudek-Śmiechowska, Wszystkie twarze Bendy. Zarys 
działalności twórczej polsko – amerykańskiego ilustratora i twórcy masek teatralnych 
Władysława Teodora Bendy (1873-1948) 

26 VI 2015, godz. 17.00 – Prezentacja książek dr Magdaleny Bialic, Syreny w trykotach – historia 
dawnej mody kąpielowej w Polsce i nie tylko wydanej w 2015 r. oraz Koszulka z krokodylem – 
czyli o historii dawnych strojów tenisowych wydanej w 2014 r. przez Warszawską Firmę 
Wydawniczą. Książki zaprezentuje prof. dr hab. Anna Sieradzka 

30 VI 2015, godz. 17.00 – Prezentacja książki Joannici i ich związki z ziemiami polskimi, pod 
redakcją dr. Przemysława Delesa oraz dr. Przemysława Mrozowskiego, wydanej przez Zamek 
Królewski w Warszawie-Muzeum w 2014 r. 

8 VII 2015, godz. 12.00 – Spotkanie na Zamku Królewskim. Po wystawie Praemiando Incitat. Order 
Świętego Stanisława 1765-1831. W 250. rocznicę powołania Orderu oprowadzi kurator Michał 
Zawadzki 

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ 

19 VI 2015, godz. 18.00 – dr Magdalena Furmanik-Kowalska, Ubiór w instalacjach artystycznych 
twórców z Azji Wschodniej 

KLUB HISTORII I KULTURY WINA 

22 VI 2015, godz. 17.00 – Gabriel Kurczewski, Najstarsze wina Fukierów, czyli piwnica hetmańska. 

12 VI 2015, godz. 10.00 – Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS wraz z Katedrą Kultury Artystycznej w
Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego organizuje konferencję 
Zagrabione – Odzyskane. Losy wojenne dóbr kultury na terenie Mazowsza Konferencja odbędzie 
się w Sali Konferencyjnej Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie (Rynek St. Miasta 27). 

Program obrad: 

10.00 – dr Monika Kuhnke, prezes Oddziału Warszawskiego SHS, powitanie gości;
10.10 – dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW, Kierownik Katedry Kultury Artystycznej IHS UKSW, 
wykład wprowadzający;
10.20 – Prof. dr hab. Wojciech Kowalski, pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. restytucji dóbr



kultury, Czy warto starać się o odzyskanie zabytków? Prawne podstawy restytucji 

Panel I (10.45 – 12.15) Prowadzenie: dr Magdalena Białonowska, (UKSW)
10.45 – Piotr P. Rogólski (Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu), Zbiory muzealne w 
Radomiu w okresie 1939-1945
11.05 – Mariusz Andrzej Kasprzak (Muzeum Mazowieckie w Płocku), Zbiory płockiego muzeum w 
latach 1939-1945
11.15 – ks. Dariusz Majewski (Biblioteka Seminarium Duchownego w Płocku), Wielki rabunek i dwa 
powroty. Dzieje księgozbioru Biblioteki Seminarium Duchownego w Płocku
11.40 – Dorota Pikula (Muzeum Diecezjalne w Siedlcach), Dzieje kolekcjonerstwa muzealiów w 
diecezji siedleckiej
11.50 – dr Monika Kuhnke (O/W SHS), Skradziona – nieodzyskana. Losy średniowiecznej kołatki z
Czerwińska nad Wisłą 

Przerwa (12.15 – 12.45) 

Panel II (12.50 – 14.15) Prowadzenie: Piotr Chabiera, (UKSW)
12.50 – Urszula Kuczyńska (Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie), Straty 
Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie w czasie II Wojny Światowej
13.10 – Andrzej Grzymkowski (Muzeum Ziemi Zakrzewskiej w Mławie), Straty wojenne dawnego 
Muzeum Regionalnego w Mławie
13.20 – Iwona Stefaniak (Muzeum Kazimierza Pułaskiego w Warce), Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego w Warce – zabytki utracone?
13.45 – Katarzyna Jaruzelska-Kastory (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku), Podarowane, 
wywiezione, odnalezione. Losy mebli i dzieł sztuki z dworku Aleksandry Piłsudskiej i Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku
14.15 Podsumowanie konferencji
14.30 – 15.00 Spotkanie koleżeńskie w Bibliotece SHS im. prof. Jana Białostockiego 

Zarząd O/W SHS przypomina, że tegoroczna LXIV Ogólnopolska Sesja SHS Historia sztuki na co 
dzień odbędzie się w Poznaniu w dniach 26-28 listopada 2015 r. 

Przypominamy również o nadsyłaniu wniosków (do dnia 30 czerwca br.) na doroczny LX Konkurs im. 
ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych oraz do siedemnastej edycji nagrody im. 
prof. dr Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem publikacji o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym. Zapraszamy także do 
wzięcia udziału w XV Konkursie im. prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek na prace naukowe z 
historii sztuki studentów uczelni warszawskich. Prace konkursowe o objętości 15-20 stron 
znormalizowanego maszynopisu muszą spełniać warunki stawiane tekstom naukowym. Przedmiotem 
konkursu nie mogą być eseje, prace z krytyki artystycznej i przeglądy literatury. Prace anonimowe, 
opatrzone godłem (rozwiązanym dołączonej zamkniętej kopercie) należy składać do 15 września br. w 
biurze O/W SHS. 

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w 
Warszawie we współpracy z Muzeum Architektury oraz Muzeum Narodowym we Wrocławiu zapraszają 
do udziału w konferencji Sztuka polska na ziemiach zachodnich 

i północnych w latach 1945-1981, która odbędzie się, 16-18 listopada 2015 r. Zgłoszenia można 
przesyłać do 30 sierpnia br. na adres: ziemie.odzyskane2015@gmail.com lub za pośrednictwem strony 
internetowej PISnSŚ www.world-art.pl (Koszt 150 zł). 

Zarząd O/W SHS informuje, że Oddział Gdański i Oddział Toruński SHS zapraszają do wzięcia udziału 
w sesji poświęconej dawnym zbiorom i kolekcjonerstwu na terenie obecnej północnej Polski od XV do 
końca XIX wieku Kolekcjonerstwo i kolekcjonerzy w północnej Polsce, która jest planowana w 
dniach 15-17 października 2015 r. w Gdańsku. Organizatorzy proponują, by referaty dotyczyły szeroko
pojętego kolekcjonerstwa: prywatnego (mieszczańskiego i szlacheckiego – dworskiego), kościelnego 
oraz instytucjonalnego (rozumianego jako kolekcje miejskie, państwowe oraz stowarzyszeń 
propagujących sztukę i innych), a także, jak się wydaje, badawczo zaniedbanego kolekcjonerstwa 
antykwarycznego. W zakresie przedmiotowym oczekują oryginalnych i nigdzie wcześniej nie 
publikowanych referatów dotyczących zbiorów i kolekcji wszelkiego typu (artystycznych, przyrodniczych
i technicznych, bibliotecznych, archeologicznych, etnograficznych i tym podobnych). Na stronach 
internetowych Oddziału Gdańskiego (www.shsgdansk.pl) oraz Toruńskiego (www.shs.torun.pl) – 
publikowane są aktualne informacje dotyczące sesji. Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie 
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propozycji tematów referatów (maks. 30 min.) wraz z ich abstraktem (maks. 2 strony standardowego 
maszynopisu) do 1 września 2015 r. na adres: gdanskkolekcje@gmail.com. 

Informujemy, że Oddział Krakowski SHS wraz z Muzeum Narodowym w Krakowie, Biblioteką 
Jagiellońską oraz Akademią Sztuk Pięknych w dniach 2-3 marca 2016 r. planuje zorganizować drugą 
edycję konferencji naukowej O miejsce książki w historii sztuki, pod tytułem Państwo i Kościół. W 
rocznicę chrztu Polski. Przedmiotem badań będą wzajemne stosunki między Państwem i Kościołem 
odzwierciedlone w sztuce książki. W kręgu zainteresowań mogą znaleźć się: wizerunki królów w 
księgach religijnych i świętych patronów w dokumentach państwowych, książki dewocyjne z cudownymi
obrazami-palladiami miast i Ojczyzny, ryciny książkowe ukazujące królewskie nekropolie, gloryfikacje 
postaci życia publicznego, sakralizację uroczystości państwowych lub udział monarchów w obrzędach 
liturgicznych, motywy religijne zdobiące druki urzędowe i prace historyczne, ekslibrysy dostojników 
kościelnych i państwowych. Interesujące mogą być także badania nad szatą graficzną podręczników do
nauki historii i religii, lektur szkolnych i patriotycznych, ale też zbiorów homiletycznych, mów 
pogrzebowych, tekstów panegirycznych i apoteoz. Spośród motywów upiększających książkę 
chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na ekslibrys. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie 
wystąpień wraz z opisem (do 500 znaków) do 31 X 2015 r. na adres: a.gronek@uj.edu.pl lub 
mlaskowska@muzeum.krakow.pl, lub: O/K SHS, ul. Starowiślna 29-31, 31-008 Kraków. 

Informujemy, że Archiwum Główne Akt Dawnych oraz Polskie Towarzystwo Heraldyczne organizuje w 
dniu 16 października 2015 r. konferencję poświęconą dokumentacji elekcji królewskich do 1764 r.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie propozycji referatów i komunikatów do dnia 30 czerwca br. na 
adres: prezes@pther.pl lub sekretariat@agad.gov.pl 

Zarząd O/W SHS informuje, że Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w 
dniach 22-23 października 2015 r. organizuje sesję naukową Wielość w jedności. Litografia i 
techniki druku płaskiego w Polsce po 1900 roku poświęconą zagadnieniom historii i współczesności
litografii oraz technik druku płaskiego w Polsce, rozszerzoną o kontekst międzynarodowy. 
Organizatorzy zapraszają do udziału historyków i krytyków sztuki oraz artystów grafików. 
Zainteresowanych (wypowiedź do 20 min.) prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 31 VIII br. na adres: 
barbara.chojnacka@muzeum.bydgoszcz.pl Szczegółowe informacje: Barbara Chojnacka, Dział Grafiki 
tel. 52 58 59 984. 

Z uwagi na koszt tradycyjnej korespondencji papierowej oraz przede wszystkim wydłużający się czas 
jej dostarczania, zwracamy się do członków O/W SHS posiadających adresy mailowe z uprzejmą 
prośbą, o podanie swojego adresu e-mail (przesłanie go na adres O/W SHS: ow.shs@shs.pl) by móc 
odbierać komunikaty pocztą elektroniczną. 

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich
podajemy nowy numer konta: PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405. 

Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych. 
Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta, będzie aktualny do końca czerwca br.
Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929 

Na nadchodzący czas letniego wypoczynku Zarząd O/W SHS życzy Koleżankom i Kolegom dobrej 
pogody i wielu wrażeń na wakacyjnych szlakach. Na nowe sesje, wykłady i spotkania naukowe 
zapraszamy w październiku. Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 lipca do końca września br. Biuro 
O/W SHS oraz Biblioteka SHS im. Jana Białostockiego, będą czynne codziennie w godzinach 9.00-
15.00.
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