
KOMUNIKAT GRUDZIEŃ 2017 /STYCZEŃ 2018 

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
składa Państwu serdeczne życzenia z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2018 Roku 

 
Ptaki niby dzwoneczkami cieszą się kolędą –                     I kwiaty, choć to zima, czas mroźny i cichy.
Chrystus nam się narodził i nowe dni będą.                        Niosą myrrę, kadzidło i złote kielichy.
Do stajni Betlejemskiej aż do brzegów Wisły                     I pawie przyfrunęły z krajów cudzoziemskich,
Z ptakami smukłe sarny dziwować się przyszły.                 By swe pióra przyrównać do skrzydeł anielskich.
Wiewiórka zęby szczerzy i w niebo się patrzy,                   A mały Chrystus smutny w drzwi patrzy i czeka,
Jak dwa gołębie płyną na błękitnej tarczy.                          By wśród witających zobaczyć człowieka. 

Pasterka, Jerzy Liebert                          

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania: 

22 I 2018, godz. 12.00 – Spotkanie w Zamku Królewskim. Po wystawie Domenico Tintoretto – obrazy
z Tarnogrodu – pokaz w ramach „Galeria jednego obrazu” oprowadzi kurator dr Artur Badach 

23 I 2018, godz. 17.00 – dr Michał Haake, 'Targ na warzywa na Placu za Żelazną Bramą' z MNO. 
Dzieło Józefa Pankiewicza, kopia czy falsyfikat? 

30 I 2018, godz. 17.00 – dr Makary Górzyński, Papierowa metropolia: Projekty regulacyjne dla 
Warszawy na przełomie XIX-XX wieku – rekonesans badawczy 

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ 

25 I 2018, godz. 17.00 – dr Marcin Skibicki, Francuski szyk i elegancja na plakacie reklamowym 
okresu Art Nouveau i Art Déco 

KLUB HISTORII I KULTURY WINA 

13 XII 2017, godz. 18.00 – prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk, Winnice i miejscowe wina w 
Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku 

 

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniu 15 XII 2017 o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej SHS (I 
piętro) odbędzie się ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE Zarządu O/W SHS za rok 2017. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich członków Oddziału Warszawskiego SHS. 
 

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS serdecznie zaprasza na coroczne Spotkanie Świąteczne, które 
odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 roku o godzinie 16.00 (piątek) w Sali Konferencyjnej 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki na I piętrze. 
 

Zarząd O/W SHS informuje, że 12 stycznia 2018 r. w Sali Konferencyjnej SHS odbędzie się trzecia 
konferencja organizowana przez Klub Historii i Kultury Wina: Wino i jego konkurenci



Konferencja odbędzie się w godzinach 10.00-15.00
W trakcie obrad zostaną wygłoszone następujące referaty: 
dr Dorota Dias-Lewandowska, IAIE PAN, Wino, piwo i wódka, od pożywienia do używki 
Urszula Kacperczyk, AGAD, Piwnica Stanisława Augusta Poniatowskiego w świetle źródeł 
archiwalnych przechowywanych w Archiwum Głównym Akt dawnych 
prof. Paweł Polak, UPJPII w Krakowie, Wino i jego obraz w twórczości polskich filozofów 
Grzegorz Zyzik, UOp, „Zdrowe cerę albo barwę ciału daje”. Syreniusz jako propagator piwa 
Maciej Badowicz, UG, Dystrybucja alkoholu w Gdańsku na początku XV wieku w świetle Das 
Danziger Pfundzollbuch 
dr Alina Polak-Woźniak, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Konflikt winiarzy z piwowarami w Zielonej Górze w 
1. połowie XVIII wieku 
prof. Wojciech Włodarczyk, ASP w Warszawie, Winnice i sady. O polityce Polski Ludowej wobec wina
gronowego na przykładzie winnicy w Warce 
Maciej Zaborski, UOp, Wino w służbie liturgii, czyli słów kilka o mszalnym winie… 
dr Iwona Kawalla-Lulewicz, Joanna Strzyżewska, Muzeum Historii Miasta Krakowa, Z węgierskiej 
winnicy z krakowskiej piwnicy. Juliusz Grosse i jego winiarskie przedsiębiorstwo 
Gabriel Kurczewski, UMK, Zrzeszenie Winiarzy Zaprzysiężonych wobec problemu autentyczności 
wina mszalnego w latach 1936-1939 
Szcegółowy program konferencji 2018 
 
Informujemy, że w dorocznym LXII Konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe 
młodych historyków sztuki nagrody otrzymali w kategorii prac opublikowanych: dr Agata Pietrasik za 
współudział autorski w opracowaniu trzech tomów książki: Czas debat. Antologia krytyki 
artystycznej lat 1945-1954, (Warszawa 2016 r.), Piotr Słodkowski za współudział autorski w 
opracowaniu trzech tomów książki: Czas debat. Antologia krytyki artystycznej lat 1945-1954 
(Warszawa 2016 r.), a także Agata Dworzak za książkę: "Fabrica ecclesiae sandomiriensis" Dzieje 
modernizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku w świetle źródeł archiwalnych 
(Kraków 2016 r.) 
 
W 2017 roku Jury Konkursu im. prof. dra Jerzego Łozińskiego przyznało nagrodę: prof. dr hab. 
Hannie Osieckiej-Samsonowicz, prof. dr hab. Jakubowi Sito oraz dr. Pawłowi Migasiewiczowi za 
redakcję naukową i udział autorski publikacji Słownik architektów i budowniczych środowiska 
Warszawskiego XV-XVIII wieku (Warszawa 2016 r.) 
 
Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 11 XII 2017 r. do 31 I 2018 r. w czytelni Biblioteki im. Jana 
Białostockiego można oglądać wystawę akwareli Ewy Mitery: Eva Mitera. Works on paper. 
 
Stowarzyszenie Miłośników Witraży "ARS VITREA POLONA" organizuje konferencję pt. Witraże – sztuka 
wciąż odkrywana, która odbędzie się w dniach 25–27 maja 2018 roku w Legionowie. Będzie jej towarzyszyć 
jednodniowy objazd, planowany na sobotę 26 maja 2018 r. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zarówno czynnego, 
jak i biernego udziału w konferencji oraz deklaracji uczestnictwa w objeździe do 31 grudnia 2017 r. Osoby 
deklarujące czynny udział prosimy również o dołączenie tematu wystąpienia (referat – do 20 minut, komunikat – 
do 10 minut) lub postera. W przypadku dużej liczby zgłoszeń sekretariat konferencji zastrzega sobie prawo 
wyboru referatów i komunikatów. Udział w konferencji jest bezpłatny, natomiast uczestnicy sami pokrywają 
koszty zakwaterowania (organizatorzy będą służyć listą polecanych hoteli/hosteli), wyżywienia i objazdu. 
Zgłoszenia prosimy kierować na odresy mailowe sekretarzy naukowych konferencji: Beata Fekecz-Tomaszewska 
febe6@wp.pl Agnieszka Gola agnieszka.gola@ma.wroc.pl Magda Ławicka magda.lawicka@ma.wroc.pl 

 

Sekcja Wycieczkowa Oddziału Krakowskiego SHS organizuje objazd naukowy do Włoch Południowych w 
terminie 12-30. 04. 2018 r. (I -ratę za objazd kwocie 2000 zł należy wpłacić w terminie do 15 stycznia 
2018 r.) Zgłoszenia i wszelkie informacje dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka tel. 12 633 77 66 lub 606 
120 893 m.lisrzep@interia.pl 

Zarząd Oddziału Warszawskiego informuje, że Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Zamek Królewski

w Warszawie organizują w dniach 9-11 maja 2018 r. konferencje naukową Darczyńcy polskich 

http://www.shs.pl/wp-content/uploads/2016/02/Program-2018.pdf
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muzeów. Historia i współczesność. 

 

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 O/W SHS informuje, że w 2018 roku Oddział Kielecki SHS organizuje następujące objazdy 
naukowe: w dniach 29.04-06.05.2018 przygotowywany jest wyjazd do Rzymu. W przypadku tego 
wyjazdu bardzo prosimy o decyzję w sprawie udziału do dnia 15 grudnia br. W dniach 24.06-
08.07.2018 r. Oddział Kielecki planuje wyjazd do Wielkiej Brytanii (termin zgłoszeń mija 8 stycznia). 
Ponadto organizatorzy sygnalizują, że pod koniec września, najwcześniej w terminie 29.09-6.10.2018, 
organizowany jest wyjazd do Jordanii. W drugiej połowie listopada 2018 (z uwzględnieniem terminu 
samorządowych wyborów) planowany jest dwutygodniowy wyjazd do Peru. Omówione powyżej 
wycieczki do Jordanii i Peru zostaną zorganizowane jeśli zgłosi się minimum 12 osób chętnych na 
udział w każdej z nich. Osoby zainteresowane wyjazdami bardzo prosimy o kontakt z Elżbietą 
Chodkiewicz-Przypkowską ecehape@o2.pl (Sekretarz O/Kieleckiego SHS) lub z Biurem Gotravel w 
terminie do 8 stycznia 2018 r. 
 

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, podajemy numer rachunku bankowego Oddziału Warszawskiego SHS:
PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405. 

 

Za Zarząd         
dr Artur Badach    
Prezes O/W SHS 
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