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Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania: 

28 II 2019, godz. 16.00 – Spotkanie w Muzeum Archidiecezjalnym. Po wystawie Bogu i Ojczyźnie. 
Kościół w służbie Niepodległej oprowadzi dr Ewa Korpysz 

5 III 2019, godz. 12.00 – Spotkanie w Zamku Królewskim. Wystawę Znaki wolności zaprezentują prof.
Irena Kossowska oraz dr Łukasz Kossowski 

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ 
2 III 2019 (sobota), godz. 14.00 – Spotkanie w Muzeum Azji i Pacyfiku (ul. Solec 24). Po wystawie 
Moc srebra. Tradycyjna biżuteria z krajów arabskich oprowadzi Karolina Krzywicka 
15 III 2019, godz. 18.00 – dr Urszula Makowska, Słowacki w podróży 

  
SEKCJA MEDIEWISTYCZNA 
1 III 2019, godz. 17.00 – seminarium naukowe: Studia nad rzeźbą średniowieczną: nowe odkrycia i
interpretacje. Program: 

• prof. dr hab. Tadeusz Jurkowlaniec, Gryf bezskrzydły. Z badań nad fryzami zoomorficznymi 
na Zamku Wysokim w Malborku 

• dr hab. Juliusz Raczkowski, Niedawno odkryty fragment architektonicznej dekoracji 
rzeźbiarskiej zamku w Starogrodzie – rozpoznanie zabytkoznawcze 

• Krzysztof J. Czyżewski, dr Marcin Szyma, dr hab. Marek Walczak, Co wiemy i czego nie 
wiemy o przemyskiej figurze Matki Boskiej Jackowej? 

• Krzysztof J. Czyżewski, dr Ignacy Jakubczyk, Figury Ojców Kościoła w korpusie nawowym 
katedry na Wawelu w świetle nowych badań 

KLUB HISTORYKÓW MEBLARSTWA 

27 III 2019, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dorota Gutkowska oraz 
Stefan Mieleszkiewicz zaprezentują meble z Galerii Sztuki Dawnej 

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS serdecznie dziękuje Koleżankom i Kolegom, którzy w 2018 roku 
oprowadzali nas po wystawach. Spotkania te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nasze 
podziękowania zechcą przyjąć: Anna Dębska, Justyna Guze, Michał Jachuła, Dorota Juszczak, dr 
Ewa Korpysz, Anna Maga, Maciej Marciniak, Kaja Muszyńska, Katarzyna Połujan, dr Piotr 
Rypson. 

Zarząd O/W SHS informuje, że podczas XLIII Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów 
SHS w dniu 25 I 2019 r., na trzyletnią kadencję 2019-2021 wybrano Zarząd Główny SHS w składzie: 
Prezes: prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk (O/Warszawski), Wiceprezes: prof. dr hab. Andrzej 
Betlej (O/Krakowski), Wiceprezes: prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz (O/Lubelski), Sekretarz 
Generalny: prof. dr hab. Anna S. Czyż (O/Warszawski), Skarbnik: dr Katarzyna Nowakowska-Sito 
(O/Warszawski). Członkowie Zarządu Głównego SHS: prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz 
(O/Poznański), dr hab. Hubert Kowalski (O/Warszawski). Komisję Rewizyjną Zarządu Głównego SHS
utworzyli: Zbigniew Maj (O/Warszawski), dr Anna Śliwa (O/Gdański), dr hab. Juliusz Raczkowski 
(O/Warszawski). W skład Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego SHS weszli: Przewodniczący: prof. 
dr hab. Wojciech Kowalski (O/Warszawski), prof. dr. hab. Zbigniew Bania (O/Warszawski), prof. dr 
hab. Elżbieta Pilecka (O/Toruński), ks. prof. dr hab. Andrzej Witko (O/Krakowski), Maria Zwierz 



(O/Wrocławski). 

Podczas XLIII Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów SHS godność członka 
honorowego SHS otrzymali: prof. dr hab. Zbigniew Bania (O/Warszawski), Ryszard Bobrow 
(O/Warszawski), prof. dr hab. Jan Ostrowski (O/Krakowski), prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski 
(O/Warszawski), Teresa Sierant-Mikicicz (O/Gdański), dr Lech Szaraniec (O/Gdański). 

Zarząd Oddziału Warszawskiego wraz z Oddziałem Łódzkim SHS zapraszają do udziału w planowanej 
na pierwszą dekadę października 2019 roku konferencji naukowej: Tkanina – cenne dziedzictwo, 
przedmiot współczesnych badań. Kontakt: tkanina.dziedzictwo@gmail.com , http://www.shs.pl/?
projects=oddzial-lodzki 

Zarząd O/W SHS informuje, że Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków 
Sztuki AICA we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kulturą Wizualną, Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie w dniach 6-7 czerwca 2019 r. organizują ogólnopolską konferencję krytyków sztuki 
Krytyka sztuki dzisiaj: Język, ekonomia, polityka. Miejsce obrad: Wydział Zarządzania Kulturą 
Wizualną, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39. 
Organizatorzy zapraszają członków Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków 
Sztuki AICA oraz wszystkich zainteresowanych współczesną kondycją krytyki artystycznej do 
nadsyłania abstraktów (max. 2500 znaków wraz z krótkim biogramem (300 znaków)) wystąpień do 
dnia 28 lutego 2019 r. na adres e-mail: konferencja.aica.2019@gmail.com 

Zarząd O/W SHS zaprasza w imieniu Dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Instytutu 
Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji 
naukowej Czartoryscy i sztuka w dobie nowoczesności, która odbędzie się w dniach 19-20 IX 
2019 r. w Krakowie. Konferencja ma na celu omówienie artystycznych koneksji przedstawicieli 
rodu Czartoryskich od końca istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów po II wojnę światową. 
Będą one punktem wyjścia do bardziej ogólnej refleksji nad wpływem arystokracji na rozwój 
polskiej sztuki nowoczesnej (silnie kształtowanej przez sytuację polityczno-społeczną ziem 
polskich w tych czasie). Wśród szczegółowych zagadnień, które organizatorzy chcą poruszyć w 
trakcie konferencji, są takie problemy jak granica pomiędzy publicznym i prywatnym w 
przedsięwzięciach artystycznych Czartoryskich, wykorzystywanie sztuki jako narzędzia autokreacji 
w nowych realiach społeczno-politycznych, zależność pomiędzy ideologią rodową i narodową, 
relacje z artystami, wsparcie dla prac badawczych i teoretycznych dotyczących sztuki, oraz własna
aktywność Czartoryskich na polu twórczości i teorii (bądź badań). 
Organizatorzy zapewniają noclegi dla referentów spoza Krakowa, przewidziana jest również 
kolacja pod koniec pierwszego dnia obrad. Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz
z abstraktem (do 2000 znaków wraz z tytułem) do sekretarza konferencji: Natalii Koziary na adres 
e-mail: nkoziara@mnk.pl do dnia 10 marca 2019 r. 
  
Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 6-7 czerwca 2019 r. w Poznaniu, Wydział Architektury 
Politechniki Poznańskiej, Instytut Historii Sztuki UAM oraz Miejski Konserwator Zabytków w 
Poznaniu organizują ogólnopolską konferencję naukową Powszechna Wystawa Krajowa 1929 – 
obszary znaczeń. Powszechna Wystawa Krajowa (PeWuKa) zorganizowana w Poznaniu w 10 
rocznicę odzyskania niepodległości była nie tylko prezentacją osiągnięć Polski ale stała się też 
ważnym głosem w dyskusji na temat przyszłości państwa. Nadal interesujące wydaje się pytanie: 
Co Poznań a także cała Polska zawdzięcza tej wystawie. Wielość problemów mających związek z 
PeWuKa zdecydowała o zakresie tematycznym interdyscyplinarnej konferencji, wpisującej się w 
setną rocznicę odzyskania niepodległości ale też przypominającej różnorodność Polski 
międzywojennej. Tematy wystąpień powinny dotyczyć przede wszystkim samej PeWuKi w 
powiązaniu z ówczesną sytuacją polityczną, społeczną i artystyczną a także wpływu wystawy na 
kontakty środowiskowe w zakresie architektury, sztuki, gospodarki i innych obszarów życia. Istotny 
będzie też międzynarodowy kontekst PeWuKi (inne targi i wystawy europejskie) a także znaczenie 
tych wydarzeń dla poszczególnych krajów. Organizatorzy chcą rozważyć następujące tematy i 
wątki badawcze: strategie prezentacji państwa, samorządów, przemysłów i instytucji oraz firm; 
polityka gospodarcza II Rzeczpospolitej a PeWuKa; PeWuKa wobec wielkich projektów II 
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Rzeczpospolitej (Gdynia,COP, radiostacja Babice); strategie wystawiennicze, łącznie z 
niezrealizowanymi projektami; reklama, przekaz wizualny i propaganda wokół PeWuKi; Przestrzeń 
i architektura PeWuKi; środowisko artystyczne a PeWuKa; wpływ PeWuKi na architekturę i sztukę 
dwudziestolecia międzywojennego; PeWuKa a wielke wystawy europejskie; powojenna spuścizna 
PeWuKi. Zakreślona problematyka badawcza pozwala przybliżyć nadal interesujące zagadnienie 
dotyczące formy i roli PeWuKi w wymiarze regionalnym i krajowym, być może także 
międzynarodowym. Miejsce obrad: Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zainteresowanych prosimy
o przesłanie formularza do dnia 30 III 2019 r. na adres sekretarza organizacyjnego Katarzyny 
Janickiej: pewuka@amu.edu.pl O wyborze referatów poinformujemy do 23 IV 2019 r.. Koszt 
dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy. Przewidywana jest publikacja pokonferencyjna w 
formie monografii wieloautorskiej. 
  
Informujemy, że Oddział Wrocławski SHS zaprasza do uczestnictwa w objeździe 
zabytkoznawczym na trasie: Wrocław – Bouzov – Prościejów – Kroměřiž – Mosonmagyaróvár 
– Gyor – Pannonhalma – Budapeszt – Wyszehrad – Szentendre - Wrocław w terminie 19-22 
września 2019 r.(jeden nocleg w Czechach, dwa noclegi w Budapeszcie). Koszt wycieczki ze 
śniadaniami i obiadokolacjami (bez biletów wstępów) ok. 670 PLN przy 44 uczestnikach (dla 
członków Wrocławskiego Oddziału SHS nie posiadających zadłużenia z tytułu składek 
członkowskich przewidywana dopłata wyniesie ok. 150-200 PLN). Osoby zainteresowane 
uczestnictwem w objeździe proszone są o wcześniejszy kontakt z kolegą Robertem Hesiem: 
robus@poczta.onet.pl Zaliczkę w wysokości 150 PLN (gotówką) należy wpłacić do końca marca 
br. 
  
Oddział Kielecki SHS zaprasza do udziału w objeździe naukowym MOSKWA I ZŁOTY 
PIERŚCIEŃ, który odbędzie się w dniach 12-21 lipca 2019 r. (MOSKWA – WŁODZIMIERZ – 
BOGOLUBOWO – SUZDAL – KOSTROMA – JAROSŁAW – ROSTÓW WIELKI – PERESŁAW 
ZALESKI – SIERGIJEW POSAD – MOSKWA). Cena objazdu może wynieść w zależności od 
liczby uczestników: 7200 PLN (min. 12 osób) – 5875 PLN (min. 18 osób) 
Program i szczegóły wyjazdu znajdują się na stronie internetowej O/Kieleckiego. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt z Elżbietą Chodkiewicz-Przypkowską na adres: 
ecehape@o2.pl lub SMS-em na komórkę +48 604 77 27 10. Wycieczka realizowana jest przez: Biuro 
Turystyczne „BEZKRESY” s.c., 00-272 Warszawa, Rynek Starego Miasta 25 lok. 2. 
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 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 Oddziału Warszawskiego SHS 
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