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Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:
12 VI 2017, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym. Po wystawie W warsztacie 
niderlandzkiego mistrza. Holenderskie i flamandzkie rysunki z kolekcji Muzeum 
Narodowego w Warszawie oprowadzą kuratorzy Aleksandra Janiszewska oraz Piotr Borusowski. 
20 VI 2017, godz. 14.00 – Spotkanie w Muzeum Warszawskiej Pragi. Wystawę Projekt Praga 
zaprezentują kuratorzy Ewa Kalnoj-Ziajkowska i Adam Lisiecki 
26 VI 2017, godz. 12.00 – Spotkanie w Zamku Królewskim na wystawie Polskie białe złoto. 
Porcelana z Korca i Baranówki z kolekcji Andrzeja Wasilewskiego. Ekspozycję przedstawi 
kurator dr Anna Szkurłat 
  
KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ 

8 VI 2017, godz. 18.00 – Julita Goździk, Motywy i inspiracje japońskie w twórczości Isseya 
Miyake 

9 VI 2017, godz. 18.00 – dr Marta Kargól, „Z prowincji na dwór cesarski”. Rola stroju w 
historii i legendzie Marii Walewskiej 
Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS z głębokim smutkiem zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia 
2017 r. zmarła Pani Danuta Semeniuk, wieloletni pracownik Biura Zarządu Głównego SHS, 
opiekunka Archiwum SHS, Członek Honorowy naszego Stowarzyszenia. 
Zarząd O/W SHS informuje, że Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Instytut Sztuk 
Pięknych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK oraz Oddział Kielecki SHS w dn. 23-24 
listopada 2017 r. organizują II konferencję pt. SZTUKA W ŚWIĘTOKRZYSKIEM W XIX i XX 
WIEKU, która odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach. 

Celem sesji jest interdyscyplinarna wymiana poglądów na temat sztuki, która rozwijała się na 
przestrzeni ostatnich dwóch stuleci na obszarach między Wisłą a Pilicą. Zakres terytorialny określony w
tytule nawiązuje do historycznych odniesień i zmieniających się granic województwa – 
Świętokrzyskiego. Organizatorzy zapraszają historyków sztuki, muzealników, historyków, 
konserwatorów zabytków, kulturoznawców prosząc, aby prezentowane przez nich nie publikowane 
wyniki badań nakierowane były na konkretne obiekty, zjawiska artystyczne i twórców. Proponują tematy
dotyczące architektury (np. „dwór polski”, architektura drewniana, neostyle), urbanistyki (kształtowanie 
estetyki miast i ładu przestrzennego), rzeźby (np. pomniki), malarstwa, fotografii, rzemiosła 
artystycznego – np. Ćmielów (porcelana), zabytków techniki. Liczą także na nowe wyniki badań o 
artystach związanych z regionem, jak np. Józef Brandt, Jacek Malczewski, Jan Styka, Józef 
Szermentowski, Stefan Żechowski. Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie formularzy 
zgłoszeniowych do dnia 30 czerwca 2017 r. na adres: piotr.rosinski@ujk.edu.pl Organizatorzy planują 
opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł. Zapewni ona druk materiałów w tomie pokonferencyjnym. 

Zachęcamy do zgłaszania propozycji referatów na konferencję naukową WOKÓŁ ZAGADNIEŃ 
WARSZTATU ARTYSTY: MALARZA, RZEŹBIARZA, ARCHITEKTA…, która odbędzie się w dn. 
19-20 października 2017 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu. 

Organizatorem sesji jest Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK. Celem konferencji jest integracja 
środowisk historyków sztuki, konserwatorów zabytków i artystów, a także badaczy reprezentujących 
nauki ścisłe w celu odtworzenia obrazu warsztatu i pracowni artysty, uwzględnieniem następujących 
zagadnień: materiały i techniki artystyczne, ewolucja procesu twórczego i realizacji dzieła, organizacja 
pracy, urządzenie pracowni, charakterystyka konkretnych warsztatów, traktaty artystyczne a praktyka 
artystyczna. Propozycje referatów (ok. 30 min.) wraz z jednostronicowymi abstraktami prosimy 
zgłaszać – do dnia 31 lipca 2017 r. – na adres: warsztatartysty@onet.pl Adres poczty elektronicznej jest
chroniony przed robotami spamującymi (w przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript). 
Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Środki te pokryją koszty organizacyjne, jak też przygotowanie 
publikacji pokonferencyjnej. Dojazd i zakwaterowanie – we własnym zakresie. Potwierdzenie przyjęcia 
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zgłoszenia oraz dalsze informacje zostaną przesłane do 10 sierpnia 2017 r. Teksty, zredagowane 
zgodnie ze wskazówkami wydawniczymi, zostaną opublikowane po pozytywnej opinii redaktorów i 
recenzentów. 

Sekcja Wycieczkowa Oddz. Krakowskiego SHS organizuje w dn. 19-22 października 2017 r. 
wyjazd do Wiednia na wystawy: Polski Król Jan III Sobieski (1629-1696) – wystawa organizowana 
przez Museum Belvedere (w Winterpalais, Himmelpfortgasse 8) we współpracy z: Muzeum Pałacu 
króla Jana III w Wilanowie, Zamkiem Królewskim na Wawelu, Zamkiem Królewskim w Warszawie i 
Łazienkami Królewskimi; Piotr Paweł Rubens – w Kunsthistorisches Museum; Piotr Breughel (m.in. 
rysunki) w Albertinie; Rafael Santi w Albertinie. W drodze powrotnej zwiedzanie zamku Esterhazych w 
Forchtenstein z zachowanym w pierwotnym stanie, kompletnym, świeckim skarbcem z czasów 
nowożytnych. Zgłoszenia i informacje: dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka, tel. 12 633 77 66, 606 120 
893, m.lisrzep@interia.pl 

Zarząd Główny SHS przypomina o nadsyłaniu wniosków (do 30 czerwca br.) na doroczny LXII 
Konkurs im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków 
SHS. Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2017) lub w roku 
poprzedzającym (2016). 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 dziewiętnastej 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 XVII Konkursie im. prof. Kingi 
Szczepkowskiej-Naliwajek na prace naukowe z historii sztuki studentów uczelni warszawskich. 
Prace konkursowe o objętości 15-20 s. 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. 
Informujemy, że Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej ogłasza nabór na nowe studia 
podyplomowe: Zieleń w układach historycznych. Więcej informacji oraz karta zgłoszeniowa 
na http://www.architektura-krajobrazu.pk.edu.pl/ 
Informujemy, że od dnia 31 czerwca do końca września br. Biuro O/W SHS oraz Biblioteka 
SHS im. Jana Białostockiego, będą czynne codziennie w godzinach 9.00-15.00. 
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 
Zarząd Oddz. 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: 4 
zł/mies. (w tym: 2,5 zł obowiązkowa składka członkowska + 1,5 zł dobrowolna składka na Fundusz 
Pomocy Koleżeńskiej). Numer rachunku bankowego Oddz. Warszawskiego SHS: PKO BP 15 1020 
1013 0000 0602 0206 6405 
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. 

Za Zarząd                                            

Prezes Oddziału Warszawskiego SHS
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