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Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki 
życzy Państwu ciepłych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy

powiedzieć łące                                   powiedzieć Magdalenie
idąc po niej lekko jak w tańcu             wiernej aż do końca
nie zatrzymuj mnie                              nie zatrzymuj mnie

podnosząc ramię                                  każdemu kto gorąco
pozłocone słońcem                              pragnie byś nie odszedł
nie zatrzymuj mnie                              nie zatrzymuj mnie

powiedzieć wiośnie                             powiedzieć ziemi
ze szczęścia kwitnącej                         bez żalu jak w tańcu
nie zatrzymuj mnie                              nie zatrzymuj nie zatrzymuj mnie

z czerwoną różą
przypiętą na sercu
nie zatrzymuj mnie

Ks. prof. dr hab. Janusz S. Pasierb

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:

15 IV 2013, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym. Po wystawie Za Wielkim Murem. 
Sztuka chińska ze zbiorów MNW oprowadzą kurator Joanna Popkowska oraz Joanna Markiewicz

24 IV 2013, godz. 17.30 – Spotkanie w Galerii Zachęta. Po wystawie Splendor tkaniny oprowadzą 
kuratorzy Marta Kowalewska oraz Michał Jachuła

UWAGA! pomiędzy 13 a 24 maja planowane jest zwiedzanie najważniejszych sal w gmachu 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Sala Świetlikowa, Sala Kominkowa oraz inne sale 
reprezentacyjne), których wyposażenie, pochodzące z lat 50. XX w., zaprojektowali czołowi polscy 
twórcy (Jan Bogusławski i Henryk Grunwald). Wszystkie osoby zainteresowane zwiedzaniem 
proszone są o wcześniejsze (do dnia 30 kwietnia) skontaktowanie się z biurem OW SHS (mailowo: 
ow.shs@shs.pl.pl lub telefonicznie, tel. kom. 600 288 754600 288 754). Ilość miejsc ograniczona

5 VI 2013, godz. 17.00 –  Prezentacja książki prof. dr hab. Anny Sieradzkiej, Moda w 
przedwojennej Polsce. Codzienna, sportowa, wieczorowa, ślubna, dziecięca, z uwzględnieniem 
bielizny, wydanej przez PWN w 2013 r.

6 VI 2013, godz. 17.00 – dr Magdalena Durda-Dmitruk, Polski nokturnista międzywojnia – fotograf
Antoni Anatol Węcławski 1891-1985. Po wykładzie odbędzie się otwarcie wystawy fotografii 
Antoniego A. Węcławskiego w czytelni Biblioteki SHS im. prof. Jana Białostockiego. (Ekspozycję 
będzie można obejrzeć w godzinach otwarcia Biblioteki SHS do 21 VI 2013 r.)
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11 VI 2013, godz. 17.00 – Prezentacja książki pod red. dr. Pawła Migasiewicza Splendor i fantazja. 
Studia nad rzeźbą rokokową w Rzeczypospolitej i na Śląsku, wydanej przez Wydawnictwa 
Uniwersyteckie w 2013 r. 

13 VI 2013, godz. 17.00 – Prezentacja książki dr Anny Straszewskiej Kostium historyczny w 
twórczości Jana Matejki i malarstwie XIX wieku, wydanej przez IS PAN i MNK w 2013 r.

VI 2013, godz. 13.00 –  Spotkanie w Muzeum Narodowym. Po wystawie Mark Rothko. Obrazy z 
Galerii Narodowej w Waszyngtonie oprowadzi dyrektor dr Agnieszka Morawińska. 
Uwaga! Dokładna data oprowadzania podana zostanie na początku maja na stronie internetowej 
SHS. Informację o terminie spotkania będzie można również uzyskać pod nr. tel. kom. 600 288 
754600 288 754. 

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ ZAPRASZA NA SPOTKANIA: 

15 IV 2013, godz. 17.00 – dr hab. Radosław Grześkowiak, Zagubiony w dekolcie Sarmata. 
Barokowy erotyk wobec zmian kroju sukien w drugiej połowie XVII wieku

10 V 2013, godz. 17.00 – dr Krzysztof Trojanowski, Gust i rozsądek. Moda w okupowanej Polsce 
(1939-1945)

24 V 2013, godz. 17.00 – mgr Karolina Krzywicka, Suzani - tradycyjne tkaniny haftowane z Azji 
Centralnej jako źródło inspiracji we współczesnej modzie i designie 

7 VI 2013, godz. 17.00 – Fela Bilska, Szczęście w symbolu. Motywy zdobnicze tkanin plemion 
górskich z Azji Południowo-Wschodniej

14 VI 2013, godz. 17.00 – dr Maria Molenda, Moda w alternatywnym świecie wiktoriańskim - czyli
rzecz o steampunkowym guście

KLUB HISTORYKÓW MEBLARSTWA

28 V 2013, godz. 17.00 –  Pierwsze spotkanie klubu historyków meblarstwa
Szanowni Państwo, w lutym tego roku zrodziła się inicjatywa by, wzorem kolegów zajmujących się
kostiumem i tkaniną artystyczną, powołać klub historyków meblarstwa przy warszawskim oddziale 
SHS. Chciałabym poinformować wszystkich zainteresowanych tą tematyką, że pierwsze spotkanie 
planujemy w dniu 28 maja. Obok spraw organizacyjnych, moglibyśmy już omówić jakieś 
zagadnienie, proszę o zgłaszanie wystąpień czy problemów badawczych. Na tym spotkaniu 
chciałabym również przedstawić sprawozdanie z sesji SECULAR INTERIORS: Idea, Décor, 
Design, która odbędzie się w Wilnie, 9–10 maja 2013. Mam nadzieję, że zainteresują Państwa 
zagadnienia dotyczące wnętrz litewskich, łotewskich, estońskich czy fińskich.
Chęć pomocy i współpracy w ramach nowo powstającego klubu zgłosili już: Maria Ewa 
Andryszczak, prof. dr hab. Agnieszka Bender, Ewa Bochen, Maciej Choynowski, Anna Demska, 
Maria Dłutek, Anna Feliks, Dorota Gutkowska, prof. dr hab. Irena Huml, dr Anna Kostrzyńska-
Miłosz, Małgorzata Korżel- Kraśna, Elżbieta Laskowska, Anna Maga, Stefan Mieleszkiewicz, prof. 
dr hab. Anna Sieradzka, Agnieszka Trząskowska, dr Joanna Wojciechowska-Kucięba, Karolina 
Wolska.
Wszystkich, którzy chcą współpracować z klubem historyków meblarstwa proszę o przesłanie  e-
maila na adres: anna.kostrzynska-milosz@ispan.pl

Zarząd O/W SHS serdecznie zaprasza na mszę świętą, która zgodnie z corocznym zwyczajem 
odprawiana jest w intencji historyków sztuki. Mszę św. odprawi ks. prof. dr hab. Michał Janocha w 
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dniu 28 kwietnia 2013 r. o godz. 9.30 w Kościele Seminaryjnym pw. Św. Józefa przy ul. 
Krakowskie Przedmieście 52/54.

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) na doroczny LVIII Konkurs 
im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków 
Stowarzyszenia. Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2013) lub 
w roku poprzedzającym (2012). W przypadku druku pracy w czasopismach brana jest pod uwagę 
nie nominalna data numeru, ale data jego wydrukowania. W konkursie biorą udział nadesłane prace 
niepublikowane. Prace magisterskie są rozpatrywane, o ile w całości, części lub streszczeniu zostały
ogłoszone drukiem. 

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) do szesnastej edycji nagrody 
im. prof. dr Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem publikacji o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.

Zarząd O/W SHS zaprasza do wzięcia udziału w XIII 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. Mogą to być prace seminaryjne lub rezultaty własnych zainteresowań naukowych. 
Przedmiotem konkursu nie mogą być eseje, prace z krytyki artystycznej i przeglądy literatury. Prace
anonimowe, opatrzone godłem (rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy składać do 
15 września br. w biurze O/W SHS.

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniu 25 października 2013 r. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 
Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Stowarzyszenie Muzealników Polskich 
oraz Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków organizują I ogólnopolską konferencję 
poświeconą zasłużonym muzealnikom polskim zatytułowaną „Nikodem Pajzderski. Muzealnik, 
konserwator zabytków, historyk sztuki”. Propozycje referatów można nadsyłać do 30.04. na adres 
towarzystwo@mnp.art.pl

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o aktualizowanie swoich danych osobowych i przesyłanie 
aktualnych adresów e-mailowych na adres biura O/W SHS ow.shs@shs.pl.pl
Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o regularne 
opłacanie składek członkowskich. Składka normalna wynosi – 8 zł/mies. (w tym: 5 zł obowiązkowa
składka członkowska + 3 zł dobrowolna składka na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej. Składka ulgowa
wynosi – 4 zł/mies. (w tym: 2,5 zł obowiązkowa składka członkowska + 1,5 zł dobrowolna składka 
na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej).
Szanowni Państwo, informujemy o zmianie numeru rachunku bankowego Oddziału Warszawskiego
SHS. Od dnia 1 października 2009 roku działa nasz nowy numer konta: 
PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405. 

Jednocześnie informujemy, że dawny numer konta, będzie aktualny do końca czerwca br.: Bank 
Millennium S.A. 17 1160 2202 0000 0000 5515 6929

Za Zarząd
dr Monika Kuhnke
Prezes Oddziału Warszawskiego SHS
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