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Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania: 

7 IV 2016, godz. 17.00 – Mniej znane lata 1909 do 1945 w pracowitym żywocie Gerarda 
Antoniego Ciołka (1909-1966) „Pasterza krajobrazów polskich“.
Raport z badań archiwalnych Tadeusza Macieja Ciołka.

12 IV 2016, godz. 17.00 – mgr Alina Barczyk, Rezydencje Mniszchów w Warszawie - świadectwa 
potęgi rodu w XVIII wieku

20 IV 2016, godz. 12.00 – Spotkanie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na wystawie Frank 
Stella i synagogi dawnej Polski. Ekspozyję przedstawi kurator dr Artur Tanikowski. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w oprowadzaniu do dnia 15 IV 
br. (e-mail: ow.shs@shs.pl lub tel.: 600 288 754)

10 V 2016, godz. 17.00 – prof. dr hab. Tadeusz Bernatowicz, Benedykt de Renard a kościół Wizytek 
w Warszawie

16 VI 2016, godz. 17.00 – dr Monika Bryl, Co ma wspólnego antykwariusz z grzybiarzem i 
dlaczego medycy są najlepszymi kolekcjonerami? Kilka uwag na temat znawstwa dzieł sztuki

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ
22 IV 2016, godz. 18.00 – Stowarzyszenie „Asysta Żywiecka” w składzie: Krystyna Łodziana, Dorota 
Firlej, Beata i Artur oraz Ada Bysko, W naszej szafie czas się zatrzymał, czyli jak ubrać żywiecką 
mieszczkę

KLUB HISTORII I KULTURY WINA
27 IV 2016, godz. 17.00 – Dyskusja z zakresu: Jak pisać o historii wina w związku z ostatnimi 
publikacjami 

Szanowni Państwo, Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS informuje, że z powodu remontu kamienicy i
wynikających z niego utrudnień w terminie 1 IV - 30 VI wejście od ul. Piwnej 44 jest nieczynne. 
Wszystkich interesantów uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z biurem O/W SHS. 

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS informuje, że w dniach 3-4 XI 2016 r. odbędzie się sesja 
naukowa POLSKIE KOLEKCJONERSTWO RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO - historia i 
współczesność. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2016 r. na adres: 
kolekcjonerstwoshs@gmail.com. Osoby kontaktowe: Magdalena Białonowska (tel. 609 357 505), 
Monika Bryl (tel. 605 417 850), Anna Frąckowska (tel. 603 882 867). W zgłoszeniu prosimy o przesłanie
abstraktu 20-minutowego wystąpienia (do 2000 znaków), informacji o autorze (afiliacja, krótki biogram -
do 450 znaków, dane kontaktowe - adres mailowy, numer telefonu).

Zarząd O/W SHS informuje, że tegoroczna LXIV Ogólnopolska Sesja Historyków Sztuki: Migracje 
odbędzie się w Warszawie w dniach 24-25 listopada 2016 r. Na zgłoszenia zawierające skrót 
wystąpień (maksymalnie 1 strona) wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją czekamy do 15 maja 2016 r. 
Zgłoszenia zostaną poddane trybowi konkursowymi. Aplikacje nie zawierające skrótu nie będą brane 
pod uwagę. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mejlowy: aniaczyz@poczta.onet.pl albo na adres 
Oddziału Warszawskiego SHS: ow.shs@shs.pl lub pocztą tradycyjną: ul. Piwna 44, 00-265 Warszawa.

Zarząd O/W SHS informuje, że ogólnopolska sesja naukowa organizowana przez Wydział Sztuk 
Pięknych UMK w Toruniu oraz Sekcję Mediewistyczną przy O/W SHS „Claritas et consonantia – 
funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza”, poświęcona pamięci prof. Kingi 
Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2016 r. 
Obrady odbędą się w Sali Tymona na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, ul. Sienkiewicza 30/32.
Szczegółowy program obrad zostanie opublikowany na stronie internetowej O/W SHS  na początku 
maja br.
Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 14-15 X 2016 r. Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach organizuje 
konferencję naukową z okazji 800-lecia fundacji Opactwa poświęconą dziejom, kulturze i sztuce 
benedyktynek i benedyktynów w Polsce i w Europie. Konferencja odbędzie się w Zamku 
Królewskim w Niepołomicach (1. dzień) i w Staniątkach (2. dzień); zgłoszenia i informacje pod 
adresami: staniatki@upjp2.edu.pl lub dr Józef Skrabski: jozef.skrabski@gmail.com 
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Informujemy, że w dniach 24-25 X 2016 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja Instytutu Historii 
Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, zatytułowana Konserwacja zapobiegawcza środowiska. Architektura jako element 
krajobrazu. Konferencja będzie poświęcona roli architektury w kreacji, uwydatnieniu i zachowaniu 
krajobrazów kulturowych. Propozycje referatów z abstraktami (maksimum 350 słów) prosimy nadsyłać 
do dnia 31 maja 2016 r. na adres: pche6conference@gmail.com. Szczegóły: 
https://pche6.wordpress.com. 

Informujemy, że Sekcja Wycieczkowa O/Krakowskiego SHS organizuje w dniach 10 - 13 XI 2016 r. 
wyjazd do Norymbergi na wystawę z okazji 700 – lecia urodzin Karola IV Luksemburskiego 
(1316-1378), króla czeskiego i cesarza rzymskiego narodu niemieckiego.(Cena: Przy 30 os. 
członkowie SHS 650 zł+205 €; niezrzeszeni 670 zł+205 €; przy 40 os. członkowie SHS 490 zł+190 €; 
niezrzeszeni 510 zł+190 €). Zgłoszenia oraz wszelkie informacje dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka tel.
12 633 77 66 lub 606 120 893 m.lisrzep@interia.pl 

Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) na doroczny LXI Konkurs im. 
ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków Stowarzyszenia. 
Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2016) lub w roku 
poprzedzającym (2015). 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 osiemnastej 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 XVI 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.

Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu 
Wrocławskiego ogłasza Konkurs im. Profesora Mieczysława Zlata na prace naukowe. Do konkursu 
można zgłaszać publikacje z zakresu historii sztuki średniowiecza i renesansu ze szczególnym 
uwzględnieniem Śląska, a także niepublikowane prace doktorskie oraz magisterskie. Autorzy 
zgłoszonych prac nie mogą przekraczać czterdziestego roku życia. Rozpatrywane będą wyłącznie 
prace opublikowane lub obronione w roku ogłoszenia konkursu i roku następnym do momentu 
zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Prace w formie elektronicznej i wydruku powinny być dostarczone
do sekretariatu Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego do dnia 5 maja roku 
następującego po ogłoszeniu konkursu. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie 
Oddziału Wrocławskiego SHS.

Redakcja rocznika Folia Historiae Artium. Seria Nowa z przyjemnością informuje, że po kilkuletniej 
przerwie ukazał się nowy, trzynasty już tom tego czasopisma, w nieco zmienionej, atrakcyjnej szacie 
graficznej. Można w nim znaleźć artykuły o witrażach katedry we Włocławku, sklepieniu chóru katedry 
na Wawelu, nagrobku Władysława Jagiełły, arrasach wawelskich, ikonografii świętych władców w 
Europie Środkowej oraz o programie treściowym kościoła św. Anny w Krakowie, a także wspomnienie o
śp. profesorze Mieczysławie Porębskim. Czasopismo można zamówić w Wydawnictwie Polskiej 
Akademii Umiejętności (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków; tel.: 12 424-02-02, 12 424-02-12; fax: 12 
422-54-22; e-mail: wydawnictwo@pau.krakow.pl).

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).
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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


