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Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania: 

14 V 2014, godz. 16.00 – Spotkanie w Galerii Zachęta. Po wystawie Byłem, czego i wam życzę. Henryk 
Tomaszewski oprowadzi kurator Agnieszka Szewczyk

19 V 2014, godz. 12.00 – Spotkanie w Zamku Królewskim. Wystawę Złoto Kolumbii. Sztuka dawnej 
Ameryki przedstawi Agnieszka Bocheńska

20 V 2014, godz. 17.00 – Prezentacja książki Piotra Sypczuka, Gaj w Gucinie. Wymowa ideowa parku-
pomnika i walka o jego restytucję, wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2013 r. 
Książkę przedstawi prof. dr hab. Tadeusz Bernatowicz

26 V 2014, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym. Po wystawie Aleksander Gierymski 1850-
1901 oprowadzi kurator Ewa Micke-Broniarek

27 V 2014, godz. 18.00– Prezentacja książki Sztuka i Dyplomacja. Związki sztuki i polskiej dyplomacji w 
okresie nowożytnym pod redakcją dr Moniki Kuhnke i dr. Artura Badacha. Dyskusję poprowadzi prof. dr 
hab. Juliusz Chrościcki

23 VI 2014, godz. 18.00 – dr Vita Susak (Lwowska Galeria Sztuki im. Borysa Woźnickiego), Za 
przykładem bogów: o dziełach Henryka Siemiradzkiego. Kilka uwag ze Lwowa

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ

16 V 2014, godz. 18.00– mgr Aleksandra Jatczak, "Projektowane dla ludzi przyszłości..." O tym, jak 
projektanci mody inspirowali się rozwojem technologicznym i podbojem kosmosu
13 VI 2014, godz. 18.00– dr Jacek Żukowski, Kostium baletowy na dworze wazowskim

KLUB HISTORYKÓW MEBLARSTWA
5 VI 2014, godz. 17.00 – Karolina Wolska, Nieznane projekty Karola Tichego. Prof. dr hab. Anna 
Sieradzka, Impresje na temat twórczości Karola Tichego

Informujemy, że z okazji Dnia Dziecka w dniu 14 czerwca br. Zarząd O/W SHS organizuje grę miejską 
Zielone igraszki. Jej celem jest zainteresowanie i zachęcenie najmłodszych do poznawania świata sztuki i 
kultury, poprzez zabawę. Autorem scenariusza i realizatorem projektu jest dr Mariusz Klarecki. Gra odbędzie
się na terenie Parku Skaryszewskiego. Rozpocznie się o godz. 10.00 przy wejściu do Parku od strony Ronda 
Waszyngtona. Do wzięcia udziału w projekcie serdecznie zapraszamy dzieci i wnuki członków Oddziału 
Warszawskiego w wieku 5-10 lat. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uczestników do dnia
23 maja br. na adres e-mail: ow.shs@shs.pl

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) na doroczny LIX Konkurs im. ks. 
prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków Stowarzyszenia. 
Konkursobejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2014) lub w roku poprzedzającym 
(2013). 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 XIV 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. 
Miło nam poinformować, że laureatką ubiegłorocznej edycji konkursu została studentka Uniwersytetu im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego Paulina Wiśniewska za pracę Fotografia post mortem. Charakterystyka 
zjawiska w oparciu o wybrane przykłady dzieł ze zbiorów The Thanatos Archive.

Informujemy, że Zarząd Główny SHS zatwierdził nowy regulamin zasad korzystania z pokoi gościnnych i 
komnat w Zamku w Niedzicy, Celnicy i Kurnikach oraz cennik dla członków i pracowników SHS. 
Przypominamy, że ulgi w opłatach za noclegi przysługują wszystkim członkom SHS, którzy mają składki 
opłacone za bieżący rok (obowiązuje dowód wpłaty).
Regulamin zasad korzystania z pokoi gościnnych i komnat w Zamku, Celnicy i Kurnikach: 
1. Rezerwacja musi być potwierdzona wpłatą zaliczki, wcześniej należy dokładnie ustalić czas i daty 
pobytu . 
2. Odległe terminy pobytu należy rezerwować w formie pisemnej.
3. W razie rezygnacji z pobytu należy poinformować o tym fakcie biuro MZZN.
4. Zapłata za pokój regulowana jest najpóźniej w drugim dniu pobytu .
5. Doba w pokojach kończy się o 12.00 i nie ma możliwości jej przedłużenia bez uzgodnień z sekretariatem .
6. Ilość osób mieszkających w pokojach ma być adekwatna do ilości łóżek w pokoju.
7. Zniżki przysługują członkom i pracownikom SHS oraz dzieciom będącym na ich utrzymaniu (w tym 
młodzieży uczącej się – do 25 roku życia) w ciągu 6 tygodni w roku w tym przynajmniej dwa tygodnie poza 
sezonem .
8. Zniżka przysługuje tylko za jeden pokój, nie ma możliwości korzystania z ulgowych opłat za kilka pokoi 
jednocześnie .
9. W okresie wakacji i ferii zimowych wprowadza się 7. lub maksymalnie 14. dniowe turnusy 
rozpoczynające się odpowiednio 1, 8, 15 lub 22 dnia miesiąca.
ZAMEK (wakacje/ferie) (inne) (wakacje/ferie) (inne) 
komnata nr 1 (1 os.) 50 zł. 35 zł. pokój gościnny nr 21 (2 os.) 50 zł. 35 zł.
komnata nr 2 (2 os.) 70 zł. 60 zł. pokój gościnny nr 22 (2 os.) 50 zł. 35 zł.
komnata nr 6 (2 os.) 70 zł. 60 zł. pokój gościnny nr 23 (3 os.) 65 zł. 50 zł.
komnata nr 7 (2 os.) 70 zł. 60 zł. pokój gościnny nr 24 (3 os.) 65 zł. 50 zł. 
apartament nr 8 (3 os.) 120 zł. 100 zł. pokój gościnny nr 25 (3 os.) 65 zł. 50 zł.
komnata nr 10 (2 os.) 70 zł. 60 zł. pokój gościnny nr 26 (3 os.) 65 zł. 50 zł.
apartament nr 11 (3 os.) 120 zł. 90 zł.

CELNICA (drewniany budynek w stylu „dworkowym” )
pokój nr 1 (1os.) z łazienką 30 zł. 30 zł.
apartament nr 2 (5 os.) (3+2) z kuchnią i łazienką 120 zł. 90 zł.
apartament nr 3 (5-4 os.) (2+2 ) z kuchnią, łazienką
i salonikiem 120 zł. 90 zł.
pokój nr 6/7 (4 os.) (2+2) z kuchnią i łazienką 100 zł. 75 zł.
pokój nr 9/10 (5 os.) (2+3) z kuchnią i łazienką 120 zł. 75 zł. 
pokój nr 11 (3 os.) z łazienką 70 zł. 50 zł.
pokój nr 12 (3 os.) z łazienką 70 zł. 50 zł.
KURNIKI
Grzęda lewa - pokój (2 os.) z łazienką 
i aneksem kuchennym 70 zł. 50 zł.
Grzęda prawa - pokój (2 os.) z łazienką
i aneksem kuchennym 70 zł. 50 zł. 

Opłaty dodatkowe :
- dostawka - 15 zł. (za dobę) - tylko w pokojach górnych Zamku i Celnicy
- garaż - 10 zł. (za dobę)
- opłata za psa, kota i inne zwierzęta - 5 zł. (za dobę)
Właściciel obowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia ewentualnych szkód spowodowanych przez psa, kota i inne zwierzęta. 



Psy, koty i inne zwierzęta mogą przebywać tylko w pokojach gościnnych w Celnicy i Kurnikach.
Kontakt: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Muzeum - Zespół Zamkowy w Niedzicy, tel./ fax.(0-18) 26-29-480, 26-29-489, 26-29-
473; e-mail: shsniedzica@wp.pl

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 28-30 maja br. w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się 
Międzynarodowa konferencja naukowa Sztuka doby El Greca organizowana przez: Zamek Królewski w 
Warszawie – Muzeum, Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w 
Krakowie oraz Muzeum Diecezjalne w Siedlcach

Program obrad:
Dzień I – środa, 28 maja 2014, godz. 9.30 – powitanie, rozpoczęcie obrad, Zamek Królewski w Warszawie
prof. dr Rosario Camacho Martínez (Universidad de Málaga, Malaga), La arquitectura española entre dos fechas, 1541-1614
prof. dr José Roda Peña (Universidad de Sevilla, Sewilla), La escultura española en tiempos de El Greco
godz. 11.00-11.30 – przerwa na kawę

prof. dr Álvaro Recio Mir (Universidad de Sevilla, Sewilla), El brillo de la España del Siglo de Oro: las artes suntuarias en la época
de El Greco

prof. dr José Fernández López (Universidad de Sevilla, Sewilla), El Greco de Toledo y la pintura española a comienzos del siglo 
XVII

prof. dr Eftychia Fountoulaki (Panteion University of Social and Political Sciences, Ateny), Domenicos Theotokopoulos the 
Cretan-Universal Painter
godz. 13.00-14.00 – przerwa na lunch

prof. dr hab. Albert Boesten-Stengel (Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK, Toruń), Roman Reminiscences in Toledo – El 
Greco's Trinity
dr Józef Grabski (IRSA, Kraków), The Iconography od St. Francis in the Work of El Greco and his Workshop: Typology, Variants, 
Derivatives
Prezentacja tomu Sztuka po Trydencie, wydanego przez Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII oraz Wydawnictwo AA
Dzień II – 29 V2014, godz. 9.00 – rozpoczęcie obrad, Pałac Ogińskich (siedziba UPH), ul. Konarskiego 2, Siedlce 

mgr Hanna Sygietyńska, dr Izabella Galicka (Warszawa), 50 lat z El Grekiem. Dzieje odkrycia obrazu. Św. Franciszek z Kosowa 
Lackiego, a obraz z kolekcji Abelló w Madrycie
ks. dr Robert Mirończuk (Muzeum Diecezjalne w Siedlcach), Siedlecka Ekstaza św. Franciszka El Greca – obraz nieodkryty
ks. dr hab. Andrzej Witko, prof. UPJPII (Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII, Kraków), El Greco – artysta nieznany?

prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJP II, Kraków), Czy Tintoretto inspirował twórczość El 
Greca? 

dr Artur Badach (Zamek Królewski w Warszawie), Uwagi na temat związków malarstwa El Greca i renesansowej rzeźby 
północnowłoskiej
godz. 10.50-11.10 – przerwa na kawę 

prof. dr hab. Zbigniew Bania (IHS UKSW; Katedra Historii Sztuki UŁ, Łódź), El Greco i architektura jego czasów
prof. dr hab. Iwona Szmelter (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP, Warszawa), Twórczość i spuścizna El Greca na 
skrzyżowaniu dwóch kultur; implikacje w teorii ochrony dziedzictwa i konserwacji
mgr Janusz Wałek (Muzeum Narodowe w Krakowie), Laokoon El Greca i wątek antyczny w malarstwie hiszpańskim 1. połowy 
XVII wieku

ks. dr hab. Michał Janocha, prof. UW (Wydział „Artes Liberales” UW, Warszawa), Nauka o obrazach św. Jana od Krzyża a obrazy
El Greca

dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska (Instytut Sztuk Pięknych UWM, Olsztyn), Cudowne ikony maryjne w kontekście obrazu El 
Greca Św. Łukasz malujący Matkę Bożą
godz. 13.15-15.00 – przerwa
prof. dr hab. Jerzy Miziołek (Instytut Archeologii UW, Warszawa), Światłość i blask. Przemienienie Pańskie Tycjana w San 
Salvador w Wenecji i kilka dzieł El Greca

ks. dr hab. Dariusz Tabor, prof. UPJPII (Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII, Kraków), Tablica prawa i łaski – temat końca 
średniowiecza i początku ery nowożytnej: ekskluzywny identyfikator konfesyjny czy zaprzepaszczona szansa dialogiczna?

dr hab. Ryszard Szmydki, prof. UPJPII (Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII, Kraków), Powrót Rubensa do Niderlandów z 
pobytu w Italii w 1608 roku
dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW(Instytut Historii Sztuki UKSW, Warszawa), Czarna moda w Hiszpanii

dr Beata Purc-Stępniak (Instytut Historii Sztuki UG; Muzeum Narodowe, Gdańsk), Jak budowano obrazy ok. 1580-1620, czyli 
czas przedstawiony w malarstwie manieryzmu
godz. 16.50-17.10 – przerwa na kawę 
dr Katarzyna Brzezina-Scheurerer (IHS UJ, Kraków), Recepcja twórczości El Greca w Polsce pierwszej połowy XX wieku
dr Grażyna Ryba (Wydział Sztuki UR, Rzeszów), Medytacja artysty i niebo El Greca. Refleksy nowożytnej sztuki hiszpańskiej w 
pracach wybranych polskich twórców współczesnych
dr Adam Organisty (ASP, Kraków), Inspiracje twórczością El Greca w malarstwie Mirosława Sikorskiego
Dzień III – 30 V 2014, godz. 9.00 – rozpoczęcie obrad, Pałac Ogińskich (siedziba UPH), ul. Konarskiego 2, Siedlce
dr hab. Andrzej J. Baranowskiprof. IS PAN(IS PAN, Warszawa), Dynastyczne tło sztuki i architektury między epokami ok. 1600

dr Józef Skrabski (Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII, Kraków), Rzym w czasach El Greca
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dr hab. Andrzej Betlej (Instytut Historii Sztuki UJ, Kraków), Giacomo Briano SJ. Szkic do oeuvre na podstawie rysunków z The 
Getty Research Institute

dr hab. Piotr Gryglewski (Katedra Historii Sztuki UŁ, Łódź), Przemiany i poszukiwania w architekturze sakralnej w poł. XVI w. i 
na początku XVII w.
mgr Greta Dzikowska (doktorantka UPJPII, Kraków), Mitologia w sztuce hiszpańskiej doby El Greca
godz. 10.50-11.10 – przerwa na kawę 
dr Beata Frey-Stecowa (Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII, Kraków), Krakowskie echa twórczości hiszpańskiego malarza 
Juana de Mesy

dr hab. Irena Rolska, prof. KUL (Instytut Historii Sztuki KUL, Lublin), W kręgu Stanisława Szczerbica
dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UPJPII (Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII, Kraków), Rola Dolabelli w dekoracji zamku 
królewskiego na Wawelu
mgr Jerzy Żmudziński (Kraków), Zdjęcie z krzyża Tomasza Dolabelli z kościoła Bożego Ciała w Krakowie (około 1635-1636) – 
ostatnia manifestacja weneckiego manieryzmu w malarstwie europejskim XVII wieku?

dr Ewa Kubiak (Katedra Historii Sztuki UŁ, Łódź), Książki a sztuka, o niektórych wydawnictwach w księgozbiorach jezuitów w 
Wicekrólestwie Peru w świetle zachowanych inwentarzy
godz. 13.15-15.00 – przerwa na lunch
mgr Joanna Daranowska-Łukaszewska (Instytut Historii, PAN, Kraków),O nowym urządzeniu prezbiteriów kilku kościołów 
krakowskich w pierwszej połowie siedemnastego wieku
mgr Karolina Sarkowicz (doktorantka UPJPII, Kraków), Koronki w malarstwie hiszpańskim doby El Greca

dr Ewa Korpysz (Wydział Humanistyczny, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa), W kręgu oddziaływania sztuki Santi 

Gucciego – sakrarium w Sancygniowie
godz. 16.05-16.25 – przerwa na kawę
mgr Robert Ślusarek (Muzeum Okręgowe, Nowy Sącz), Franciscus alter Christus w nowożytnym malarstwie polskim
mgr Krzysztof Przylicki (Instytut Historii Sztuki KUL, Lublin), Manierystyczne pejzaże fantastyczne Martena van Valckenborcha
dr Katarzyna Ponińska (Instytut Historii Sztuki UKSW, Warszawa), Ofiarowanie Jezusa w świątyni w świetle nauki Kościoła 
katolickiego oraz na przykładzie recepcji kompozycji Federica Zuccaro w sztuce polskiej

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 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.

Za Zarząd
dr Monika Kuhnke
Prezes Oddziału Warszawskiego SHS


