
Komunikat Luty/Marzec 2015r.
 

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania: 

19 II 2015, godz. 17.00 – Prezentacja książki dr Edyty Baruckiej W szkatułach zieleni. Europejski 
ruch miast ogrodów 1903-1930 wydanej przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego w 2014 r. 
Książkę zaprezentują: prof. dr hab. Andrzej Olszewski oraz prof. dr hab. Zbigniew Bania 

26 II 2015, godz. 17.00 – Mikołaj Getka Kenig, Żywe pomniki – tradycja klasycyzmu a 
poszukiwania nowego języka monumentalnej komemoracji we "wskrzeszonej" Polsce 1807-
1830 

3 III 2015, godz. 17.00 – dr Karol Guttmejer, Pożajście. Sześcioboczny plan kościoła 

16 III 2015, godz. 12.00 – Spotkanie w Zamku Królewskim na wystawie Portrety artystów w grafice. 
Ryciny z kolekcji Adama Broża. O ekspozycji opowie kurator Tomasz Jakubowski 

26 III 2015, godz. 17.00 – Prezentacja książek: dr hab. Moniki Jakubek-Raczkowskiej, Tu ergo flecte 
genua tua'. Sztuka a praktyka religijna świeckich w diecezjach pruskich państwa zakonu 
krzyżackiego do połowy XV wieku, wydanej przez wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2014 oraz dr. 
Juliusza Raczkowskiego, Monumentalne zespoły kolegium apostolskiego na terenie dawnego 
państwa zakonnego w Prusach, wydanej przez wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2013 r. Książki 
przedstawi prof. dr hab. Marek Walczak
  

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ 

13 II 2015, godz. 17.00 – prof. dr hab. Grażyna Bobilewicz, Ubiór awangardy rosyjskiej jako forma 
manifestacji artystycznej 

27 II 2015, godz. 17.00 – Daniel Okrasa, Antymoda, czyli wiedeńska reforma ubioru na przełomie 
XIX i XX wieku 

13 III 2015, godz. 17.00 – Joanna Mruk, Ubiór i moda damska w okupowanej Warszawie w świetle 
rodzinnych opowieści i pamiątek 

27 III 2015, godz. 17.00 – Aleksandra Jatczak, Muzea, instytucje i ludzie konstytuujący pojęcie 
mody jako sztuki. Refleksja z historii postrzegania 

KLUB HISTORYKÓW MEBLARSTWA 

12 II 2015, godz. 17.00 – Stefan Mieleszkiewicz, Meble Szpechta i Trenerowskiego, Anna Różańska,
Wzornictwo, konstrukcja i technologia wykonania zabytkowych ozdobnych podłóg drewnianych
w pałacach i dworach południowo-wschodniej Polski 

5 III 2015, godz. 17.00 – Prezentacja książki dr. hab. Jacka Kowalskiego Meble Kowalskich. Ludzie i 
rzeczy wydanej przez wydawnictwo Dębogóra w 2014 r. Książkę przedstawi Anna Maga 

Zarząd O/W SHS serdecznie zaprasza na mszę świętą, która zgodnie z corocznym zwyczajem 
sprawowana jest w intencji historyków sztuki. Mszę świętą odprawi ks. prof. dr hab. Michał Janocha w 
dniu 1 marca 2015 r. o godz. 11.00 w Kościele Seminaryjnym p.w. Św. Józefa przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 52/54. 
Zarząd O/W SHS dziękuje Koleżankom i Kolegom, którzy w 2014 roku oprowadzali nas po wystawach. 
Spotkania te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nasze podziękowania zechcą zatem przyjąć: 
Agnieszka Bocheńska, prof. dr hab. Tadeusz Cegielski, Maciej Choynowski, dr Izabella Galicka, Zofia 
Herman, Krzysztof Kur, Ewa Małkowska-Bieniek, Ewa Micke-Broniarek, dr Renata Piątkowska, dr hab. 
Aleksandra Sulikowska-Gąska, Agnieszka Szewczyk, Krzysztof Załęski, prof. dr hab. Antoni Ziemba. 

Informujemy, że tegoroczna LXIV Ogólnopolska Sesja Historyków Sztuki Historia sztuki na 
codzień odbędzie się w Poznaniu w dniach 26-28 listopada 2015 r. Wszelkie szczegóły dotyczące 
konferencji opublikowane zostaną wkrótce na stronie internetowej SHS: oraz dostępne będą w biurze 



O/W SHS. 

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 11-12 czerwca 2015 r. Katedra Edukacji i Kultury Wydziału 
Nauk Społecznych SGGW w Warszawie przygotowuje ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję 
naukową Dziecko w kulturze europejskiej. Podczas konferencji organizatorzy planują pogłębić 
następujące problemy: społeczną i kulturową rolę dziecka obecnie i w przeszłości; społeczną percepcję
dzieciństwa w dawnej i współczesnej kulturze; koncepcje i teorie dotyczące dziecka i dzieciństwa i ich 
oddźwięk w kulturze; dziecko w sztuce różnych okresów i środowisk artystycznych; choroba i śmierć 
dziecka w literaturze i sztuce; życie duchowe i doświadczenia egzystencjalne dziecka; seksualność 
dziecka w dawnej i współczesnej kulturze; dziecko-odmieniec, dziecko niechciane i odrzucone; 
dziecięce cechy wieku dorosłego; zabawa jako aktywność przypisana dzieciństwu; kulturowe atrybuty 
dzieciństwa; dziecko i mass media. Koszt uczestnictwa w sesji wynosi: 350 zł (referent), 100 zł 
(słuchacz). Szczegółowe informacje o konferencji oraz Karta Zgłoszenia do pobrania na stronie 
www.wns.sggw.pl . Wypełnioną kartę należy przesłać do dnia 15 lutego br. na adres: 
konferencjadziecko2015@sggw.pl 

Zarząd O/W SHS informuje, że z okazji otwieranej 7 maja 2015 r. wystawy Roman Vishniac – 
Fotografia. Od Berlina do Nowego Jorku, 1920-1975, przygotowanej we współpracy z International 
Center of Photography w Nowym Jorku, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN planuje zorganizować 
w dniu 18 czerwca br. seminarium zatytułowane Fotografia jako dokument życia. Monograficzna 
wystawa klasyka fotografii, autora ikonicznych obrazów żydowskiego życia w Europie wschodniej, 
wykonanych głównie w 2 połowie lat 30. jest okazją do refleksji nad rolą fotografii w XX wieku. Warsztat
Vishniaca, materiały prasowe ukazujące zmienne konteksty interpretacji i znaczeń przypisywanych jego
zdjęciom, skłaniają do pytań o rolę fotografii jako dokumentu, a także „samowystarczalność” 
fotograficznego obrazu, wiarygodność jako źródła i zależność od zmieniających się kontekstów. 
Organizatorów interesuje rozpięcie fotografii między utrwalaniem rzeczywistości a artystyczną kreacją, 
fotografia dokumentalna i społeczna, szczególnie w okresie między- i powojennym. Zainteresowanych 
udziałem w seminarium prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 15 marca 2015 (wraz z krótkim 
zarysem wystąpienia, max. 900 znaków) na adres e-mail: knowakowska@polin.pl 

Informujemy, że Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Zakład Badań Kulturowych Instytutu 
Filologii Polskiej UJK w Kielcach i Oddział Kielecki SHS w dniach 20-21 października 2015 r. 
organizują ogólnopolską konferencję: Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy 
nowożytne. Sesja ta ma na celu interdyscyplinarną wymianę poglądów na temat sztuki, która rozwijała 
się na przestrzeni ostatniego tysiąclecia na obszarach między Wisłą a Pilicą. Zakres terytorialny 
określony w tytule nawiązuje do historycznych odniesień – dawnego Województwa Sandomierskiego i 
zmieniających się na przestrzeni ostatnich dekad granic województwa kieleckiego – obecnie 
Województwa Świętokrzyskiego. Organizatorzy zapraszają historyków sztuki, historyków, archeologów, 
konserwatorów zabytków prosząc jednocześnie, aby prezentowane przez nich nie publikowane wyniki 
badań nakierowane były na konkretne obiekty, zjawiska artystyczne, twórców z powyższego terenu. 
Proponują tematy dotyczące architektury, urbanistyki, rzeźby, malarstwa, grafiki, rzemiosła 
artystycznego oraz problematykę związaną z szeroko pojętym mecenatem artystycznym (fundacje 
królewskie, biskupie, rodzin). Myślimy o cyklicznym charakterze konferencji. Przykładowe zagadnienia: 
Dziedzictwo Benedyktynów ze Świętego Krzyża, Wiślica, Cystersi (Jędrzejów, Wąchock, Sulejów, 
Koprzywnica), Sandomierz, kościoły gotyckie, średniowieczna i nowożytna architektura obronna; 
wystrój wnętrz, pałace i kościoły barokowe (np. oddziaływanie Śląska, Krakowa, Lwowa), architektura 
drewniana, itp. Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych do dnia 31 marca 
2015 r. na adres: piotr.rosinski@ujk.edu.pl Organizatorzy planują opłatę konferencyjną (ok. 100-150 zł).
Szczegółowych informacji udziela Karolina Wicha z Biblioteki Uniwersyteckiej: 
karolina.wicha@ujk.edu.pl 

Informujemy, że Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Politechnika Lubelska oraz Muzeum Wsi 
Lubelskiej organizują w Lublinie w dniach 27-29 maja 2015 r. konferencję naukową Drewniana 
architektura wernakularna – problemy ochrony i zagospodarowania. Celem konferencji jest 
przedstawienie i przedyskutowanie współczesnej problematyki ochrony i zagospodarowania drewnianej
architektury wernakularnej w Polsce. Planowana jest organizacja następujących sesji tematycznych: 
techniczne i konserwatorskie problemy ochrony drewnianej architektury wernakularnej; problemy i 
możliwości dostosowania drewnianych obiektów wernakularnych do współczesnych funkcji użytkowych;
współczesne formy ochrony zespołów drewnianej architektury wernakularnej – skanseny, wsie 
letniskowe, rekonstrukcje i stylizacje zespołów zabudowy. Opłata konferencyjna wynosi: 300 zł. 
Zainteresowanych prosimy o wysyłanie zgłoszeń wraz z krótkim streszczeniem do dnia 25 lutego 2015
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r. Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Konferencji – Katedra Konserwacji Zabytków, Wydział 
Budownictwa i Architektury Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin, tel. (81) 538 
4412, mail: wernakularna@pollub.pl 

Zarząd O/W SHS informuje, że w Lublinie w dniach 9-11 października 2015 r. Stowarzyszenie 
Miłośników Witraży „ARS VITREA POLONA” organizuje IX Konferencję naukową: Witraże – 
dziedzictwo cenne czy niechciane?, organizowaną we współpracy z IHS Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. Konferencja odbędzie się w Lublinie. Jej celem jest przedstawienie kondycji 
dziedzictwa witrażowego, określenie problemów konserwatorskich stwarzanych przez witraże, 
zwrócenie uwagi na postrzeganie witraży przez właścicieli oraz służby ochrony zabytków. W trakcie 
spotkania przewidziana jest wycieczka szlakiem witraży w kościołach Lublina i najbliższej okolicy 
miasta. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń: referat (do 20 min.), komunikat (do 10 min.) do dnia 1 kwietnia 
2015 r. a także o zgłaszanie się osób chcących być słuchaczami sesji na adres: dkleszcz@onet.pl. 

Zarząd O/W SHS informuje, że Oddział Toruński SHS w październiku 2015 r. przygotowuje szóstą 
sesję naukową z cyklu: Dzieje i skarby kościołów toruńskich, poświęconą kościołowi oo. 
dominikanów w Toruniu. Organizatorzy zamierzają poruszyć odnośnie do kościoła klasztornego 
Nowego Miasta Torunia następujące zagadnienia: architektury; wystroju; wyposażenia; badań 
archeologicznych; funkcjonowania świątyni w społeczności torunian; stanu obecnego placu 
podominikańskiego i jego funkcji. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie propozycji referatów wraz z 
krótkim streszczeniem (do 2.000 znaków) do dnia 31 maja 2015 r. na adres: katarklucz@wp.pl. 
Szczegółowe informacje: www.shs.torun.pl 

Informujemy, że Oddział Toruński SHS planuje organizację cyklu seminariów poświęconych 
toruńskim zabytkom „młodszego pokolenia”, tj. sztuce XIX i XX wieku, ze szczególnym akcentem 
na architekturę i urbanistykę, także wystrój i wyposażenie wnętrz. Spotkania dotyczące konkretnych 
zagadnień i epok stylowych: tzw. pruskiego muru (Fachwerk), historyzmu, modernizmu, czasów PRL-u,
odbywać się będą co około pół roku. W roku 2015 planowane są tematy: budowle fachwerkowe w 
Toruniu (maj); modernizm w mieście (listopad), Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie propozycji 
referatów wraz z krótkim streszczeniem (do 2.000 znaków; kontakt: katarklucz@wp.pl, 
www.shs.torun.pl). 
Informujemy, że Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ oraz Instytut Kultury UJ w Krakowie w 
dniach 27-29 maja 2015 r. organizują Międzynarodową Konferencję Naukową: Niewygodne 
dziedzictwo kulturowe? Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i 
religijnych w przestrzeni publicznej – Mity, ideologie, de(re)konstrukcje, Opłata konferencyjna: 
250 zł. Szczegółowe informacje: www.kultura.uj.edu.pl . Zgłoszenia udziału wraz z abstraktem należy 
przesyłać do dnia 1 marca 2015 r. na adres: patrycja.trzeszczynska@gmail.com. 

Zarząd O/W SHS informuje, że Zarząd Oddziału Wrocławskiego organizuje w dniach18-20 czerwca 
2015 r. wyjazd do Niemiec na trasie: Wrocław – Nossen (zamek hr. Cosel) – Altzella (założenie 
cysterskie XIII w.) – Augustusburg (zamek renesansowy) – Lichtenwalde (pałac myśliwski rokoko) – 
Zwickau – Thalbürgel (kościół romański XII w.) – Dornburg (zamek barokowy) – Jena-Rudolstadt (pałac
barokowy) – Paulinzella (opactwo benedyktyńskie romańskie) – Weimar – Erfurt (kościoły gotyckie 
stare miasto) – Gotha (wczesno barokowy pałac) – Eisenach – Mülhausen (gotyckie kościoły) – Heilbad
Heiligenstadt (opactwo późnoromańskie) – Wurzen (kościół i zamek renesansowy) – Wermsdorf (pałac 
barokowy Hubertusburg) – Rochlitz (zamek z reliktami romańskimi) – Wechselburg (opactwo 
benedyktyńskie) – Kriebstein (najpiękniejszy zamek Saksoni) – Wrocław . Nazwy podkreślone 
oznaczają miejsca noclegów. Osoby zainteresowane proszone są o wpłacenie zaliczki do 15 lutego 
2015 r. Wpłaty przyjmuje Robert Heś (Dział Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu). 
Ewentualne wpłaty na konto powinny być poprzedzone kontaktem z Robertem Hesiem (tel. 71 34 388 
30 wewn. 242; mail: robus@poczta.onet.pl). 

Informujemy, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc na objazd naukowy do Hiszpanii, który w 
dniach 17.04.- 4.05. 2015 r. organizuje O/Krakowski SHS. W programie objazdu: Girona, Barcelona, 
Pubol, Figueres, Montserrat, Tarragona, Peńiscola, Morella, Walencja, Segorbe, Calatayud, Teruel, 
Saragossa, Najera, Santo Domingo de la Calzada, Portugalete, Bilbao, Jaca, Pampeluna, Huesca. 
Cena: członkowie SHS: 5.590 zł/os., nie członkowie SHS: 5.640 zł/os. Zainteresowanych prosimy o 
pilny kontakt z organizatorem. Zgłoszenia i wszelkie informacje: dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka 
(m.lisrzep@interia.pl); tel. 12 633 77 66 lub 606 120 893. 

Oddział Kielecki SHS proponuje objazd naukowy SHS: Cesarskim szlakiem w terminie 5-16 września
po 5 państwach ─ Czechach, Austrii, Słowenii, Chorwacji i Włoszech, których ziemie w XIX w. należały 
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do monarchii habsburskiej. W programie m.in. szereg wspaniałych klasztorów rozsianych wokół 
Wiednia i Linzu (Melk, Sankt Florian, Admont z najpiękniejszą bodaj salą biblioteczną w Europie), 
malownicze miasteczka (Mikulov, Krems, Labin, Bolzano, Bassano del Grappa), rzymski amfiteatr w 
Puli, słynne katedry w Gurk i Trydencie a także romantyczna rezydencja arcyksięcia Maksymiliana w 
Miramare. Miłośników sztuki współczesnej zaciekawią dzieła Jožego Plečnika w Lublanie, zespół 
budowli z ostatnich dekad w Linzu, odrestaurowana willa Tugendathów w Brnie proj. Ludwiga Miesa 
van der Rohe, świat kryształów Swarovskiego w Wattens. Jeśli pogoda pozwoli, miłych wrażeń 
dostarczą także: rejs po Dunaju doliną Wachau, krajobrazy Alp, Dolomitów i wybrzeża Adriatyku oraz 
jaskinie w Postojnej. Cena wynosi: 4.850 zł. Wyjazd odbędzie się przy zgłoszeniu i opłaceniu zaliczki w 
wysokości: 1.500 zł do dnia 20 kwietnia 2015 r.. Przed dokonaniem wpłaty, prosimy przesłać 
zgłoszenie udziału w imprezie mailem na adres: ecehape@o2.pl lub SMSem na komórkę: 604 77 27 10
do Elżbiety Chodkiewicz-Przypkowskiej. 

Oddział Kielecki SHS informuje, że w końcowej fazie przygotowań jest też zaplanowany przez Elżbietę 
Chodkiewicz-Przypkowską 17-dniowy objazd po Iranie zawierający aż 9 wpisów z Listy Światowego 
Dziedzictwa UNESCO w tym kraju. Wszystkich zainteresowanych programem objazdu prosimy o 
kontakt e-mailowy na adres: ecehape@o2.pl Zgłoszenia ewentualnych chętnych uczestników pozwolą 
ustalić przez biuro podróży cenę wyjazdu. 

Informujemy, że w biurze Zarządu Głównego SHS oraz za pośrednictwem Księgarni wysyłkowej SHS 
www.shs.pl/sklep/ można kupić najnowsze wydawnictwa SHS: Procesy przemian w sztuce 
średniowiecznej. Przełom – regres – innowacja – tradycja. Studia z historii sztuki, red. R. Eysmontt, R. 
Kaczmarek, Warszawa 2014, O zegarach i zegarkach w Polsce. Materiały z XIV Sesji Naukowej z 
cyklu rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, red. K. Kluczwajd, Toruń 2014, Stowarzyszenie 
Historyków Sztuki 1934 – 2014: Historia – Ludzie – Siedziby, red. A. Badach, A. S. Czyż, Warszawa 
2014. 

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi członków Oddziału Warszawskiego SHS o aktualizację danych 
adresowych oraz nadsyłanie swoich adresów e-mailowych na adres Biura O/W SHS ow.shs@shs.pl 
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 marca 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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