
KOMUNIKAT CZERWIEC 2019 r. 

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania: 

3 VI 2019, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Po wystawie Arcydzieła 
Augusta Zamoyskiego. Pokaz konserwatorski oprowadzi kurator Ewa Ziembińska 
5 VI 2019, godz. 14.00 – Spotkanie w Zamku Królewskim. Po wystawie Rządzić i olśniewać. Klejnoty
i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku oprowadzi kurator Danuta Szewczyk-Prokurat. 

7 VI 2019, godz. 17.00 – Spotkanie w Muzeum Warszawy. Wystawę Spółdzielnia ORNO. Biżuteria 
zaprezentują kuratorki Agnieszka Dąbrowska, Anna Wiszniewska, Monika Siwińska 

12 VI 2019, godz. 15.00 – Po wystawie Apokalipsa. Dürer – Lebenstein – Majka oprowadzą 
kuratorzy dr Ewa Korpysz oraz ks. dr Mirosław Nowak. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Archidiecezji
Warszawskiej 

13 VI 2019, godz. 18.00 – Prezentacja książki Polskie kolekcjonerstwo rzemiosła artystycznego 
pod redakcją Magdaleny Białonowskiej, Moniki Bryl, Anny Frąckowskiej wydanej przez SHS, Warszawa
2018 r. Książkę przedstawi prof. dr hab. Agnieszka Bender 

17 VI 2019, godz. 17.00 – Seminarium Ars boni et aequi – spotkanie sztuki i prawa: 
• KUL jako przestrzeń muzealna: dziedzictwo Marii Chomentowskiej – prof. Antoni Dębiński, 

Rektor KUL 
• Symbol jako atrybut władzy: kilka uwag na temat odznak i oznaczeń Żandarmerii 

Wojskowej – mjr Wińczysław Jastrzębski, zastępca dowódcy Wydziału Żandarmerii Wojskowej 
w Lublinie 

• Ostatnia instancja: wyobrażenia Sądu Ostatecznego w salach sądowych średniowiecznej
i nowożytnej Europy – dr Romana Rupiewicz, Katedra Sztuki Średniowiecznej UKSW 

• Prezentacja monografii zbiorowej „Ars boni et aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce, 
Lublin 2019 

18 VI 2019, godz. 12.00 – Spotkanie w Galerii Zachęta. Po wystawach Lalki: teatr, film, 
polityka oraz Czerwień zalewa kadr: Kazimierz Urbański oprowadzi kurator Joanna 
Kordiak 

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ 

28 VI 2019, godz. 17.00 – dr Krzysztof Trojanowski, Jacques Fath. Zapomniany rywal Diora 
Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS informuje, że, w dniach 21-22 listopada 2019 r. odbędzie 
się LXVIII Ogólnopolska Sesja Naukowa W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka 
lat 1919-1939. Organizatorem sesji jest Łódzki Oddział SHS. 
W roku 2019 obchodzimy setną rocznicę utworzenia województwa łódzkiego. W 1919 Łódź po raz 
pierwszy stała się dużym, urzędowym ośrodkiem, stolicą rozległego obszaru w zachodniej części 
odrodzonej Polski. Nowa sytuacja legła u podstaw przystosowania miasta do pełnienia ważnej roli 
w administracyjnych strukturach odbudowywanego państwa. Koniecznością stało się rozszerzenie 
infrastruktury, budowa gmachów użyteczności publicznej oraz przystosowanie już istniejących do 
sprawowania w nich nowych funkcji. Energiczny ruch budowlany zaowocował realizacją licznych 
szkół, szpitali, świątyń, nowoczesnych kamienic i osiedli mieszkaniowych. Powstawały budynki 
stowarzyszeń (jak YMCA, Dom-Pomnik im. Marszałka Józefa Piłsudskiego), siedziba Rozgłośni 
Radiowej; przekształcano i istotnie wzbogacano istniejące zbiory biblioteczne i muzealne (kolekcja 
Bartoszewiczów, słynna kolekcja "a.r."); powołana została Miejska Galeria Sztuki, mająca na celu 
propagowanie sztuki współczesnej. Łódź stała się modelowym przykładem nadrabiania zaszłości z
czasów zaborów i przemian, jakie umożliwiło odzyskanie przez Polską niepodległości, otwierające 
nowe perspektywy. Podobne procesy dotyczyły również innych ośrodków odrodzonej Polski. W 
ciągu 20 zaledwie lat, rozbudowie ulegały stare ośrodki miejskie (jak np. Warszawa, Kraków, 
Lwów), następowała redefinicja pełnionych przez nie funkcji (jak wspomniana Łódź oraz Katowice 
czy Stanisławów), ale też powstały zupełnie nowe (Gdynia czy miasta COP-u). 
Szybkie przeobrażenia, jakie następowały na obszarze II Rzeczypospolitej w latach po Wielkiej 



Wojnie, w równym stopniu zauważalne były w innych krajach europejskich i pozaeuropejskich. 
Zwłaszcza tereny Europy Środkowej, z siecią świeżo wytyczonych granic i zależności były 
miejscem intensywnych i fascynujących przemian. Nowe państwowości zmagały się z potrzebą 
zdefiniowania się na mapie Europy. Służyły temu dynamiczne inwestycje architektoniczne, 
plastyczne i wyjątkowa aktywność na polu kulturalnym. Wiele z tych fascynujących przedsięwzięć 
powstawało pomiędzy inspiracjami płynącymi z własnej historii i tradycji, a zapotrzebowaniem na 
modernizacyjną nowoczesność. Jubileusz Łodzi stał się dla nas impulsem do zaproponowania 
rozważań na temat sztuki okresu przemian w latach 1919-1939. Ten zaledwie 20-letni przedział 
czasowy budzi nieprzerwanie żywe zainteresowanie, posiada własną metahistorię. 
Zapraszamy do dyskusji na tematy dotyczące sztuki (zjawisk i wydarzeń), zarówno tych 
dotychczas niepodejmowanych, mało poruszanych, jak i mających ugruntowany obraz, wpływający
do dzisiaj na postrzeganie dwudziestolecia i jego reperkusji w aktualnej sztuce i szerzej kulturze. 
Proponujemy ponownie przyjrzeć się problemom, dotyczącym lat 1919-1939, takim jak: tradycja, 
nowatorstwo, eklektyzm, elitarność, masowość, niszowość; zainteresowanie nowymi mediami, 
kultywowanie klasycznych metod rzemiosł plastycznych, poszukiwanie i określanie tożsamości, 
odniesienia do nowo powstających prądów artystycznych (zmierzenie się z nimi, współkreowanie, 
tworzenie własnych obrazów nowoczesności), najważniejsze kierunki zainteresowań artystycznych
(relacje: sztuka – państwo, sztuka – społeczeństwo, sztuka w poszukiwaniu nowych wizerunków), 
formowanie miejskiej ikonosfery i oddziaływanie na masowo powstające wyroby przemysłowe; 
wystawiennictwo i piśmiennictwo o sztuce (w tym krytyka artystyczna), upowszechnianie sztuki i 
edukacja przez sztukę (instytucje, szkolnictwo). Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie 
zgłoszeń propozycji tematów wraz z abstraktem wystąpienia (do 1500 znaków) w terminie 
do 31 maja 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: sesja2019sztukalodz@gmail.com 
Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) na doroczny LXIV Konkurs 
im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków 
Stowarzyszenia. Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2019) lub w 
roku poprzedzającym (2018). 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 dwudziestej pierwszej 
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 XIX 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 O/W SHS informuje, do 15 czerwca 2019 r. trwa zaproszenie do składania wniosków na 
konferencję naukową Oczyma i duszą: prywatne kolekcje sztuki na Litwie.  

Jest to międzynarodowa konferencja naukowa, organizowana przez Litewskie Muzeum Narodowe 
i Litewski Instytut Badań Kulturowych oraz pierwsza część cyklu zainicjowanego przez Litewskie 
Muzeum Narodowe, mającego na celu omówienie problematykę kolekcjonerstwa. Konferencja 
odbędzie się 26-27 września 2019 roku w Domu-muzeum Kazysa Varnelisa (ul. Didžioji 26, Wilno).
Proponowane kierunki badawcze: 
1. Litewskie zbiory sztuki i ich losy (studia przypadków); 
2. Zagadnienia rynku dzieł sztuki, pochodzenia kolekcji; 
3. Tematy i kierunki kolekcji, kryteria wyboru dzieł; 
4. Psychologiczny aspekt tworzenia zbiorów (motywy kolekcjonera itp.); 
5. Varia (np. tematy wystaw). 
Adnotacje w języku angielskim lub litewskim (do 2500 znaków) prosimy przesłać do 15 VI br. 
do: aiste.bimbiryte@lnm.lt 
Prosimy o dane kontaktowe (reprezentowana instytucja, adres, e-mail, numer telefonu). 
Organizatorzy zapewniają noclegi w hotelu, częściowe wyżywienie, zwiedzanie zbiorów Domu-
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muzeum Kazysa Varnelisa oraz w Centrum Poznania Sztuki Litewskiej TARTLE na Zarzeczu, 
zwiedzanie Wilna. Przewidywany jest druk tekstów w recenzowanym tomie pokonferencyjnym. 
  
Informujemy, że Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na konferencje naukową pt. Inwentaryzacja zabytków w Polsce – dzieje, 
metody, osiągnięcia, która odbędzie się 24–25 X 2019 roku w gmachu Wydziału Sztuk Pięknych UMK w 
Toruniu, ul. Sienkiewicza 30/32 (Sala Tymona, II p.). Zgłoszenia wraz ze streszczeniem o objętości 
nieprzekraczającej 2 tys. znaków organizatorzy proszą przesłać na adres mariab@umk.pl w terminie do 30 VI 
2019; informacje o zakwalifikowaniu na konferencję zostaną rozesłane do 22 lipca 2019. Organizatorzy 
zapewniają referentom nocleg, zwrot kosztów podróży oraz – po spełnieniu wymogów redakcyjnych i 
wydawniczych – druk tekstów referatów w publikacji realizowanej przez (punktowane) Wydawnictwo Naukowe 
UMK. 

  
Zarząd O/W SHS informuje, że trwa nabór ciągły artykułów do czasopisma naukowego „Acta 
Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”. „AUNC. Zabytkoznawstwo i 
Konserwatorstwo” ukazuje się od 1969 r. Celem istnienia czasopisma jest podejmowanie tematów 
interdyscyplinarnych w zakresie nauk o sztukach plastycznych i architekturze – poczynając od rozważań 
teoretycznych nad istotą sztuki, przez ujmowanie zagadnień rozwoju form artystycznych i wielości funkcji 
dzieł sztuki oraz ich znaczeń, po szczególnie nas wyróżniające analizy i interpretacje zabytkoznawcze, od 
struktur materiałowych i technologicznych po atrybucje i wartościowanie, przy użyciu metod tradycyjnych, 
opartych na autopsji po szerokie spektrum wykorzystania nowoczesnego instrumentarium, aż po refleksje i 
interpretacje oparte o konkretne realizacje konserwatorskie. Zatem zakres podejmowanej w AUNC – 
Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo tematyki jest szeroki, obejmując zarówno prace materiałowo-
analityczne jak szerokie i nowatorskie interpretacje, z wykorzystaniem nowoczesnych metodologii. 
Czasopismo jest wydawane zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej. 
„AUNC Zabytkoznawstwo i Konsertwatorstwo” znajduje się na liście punktowanych czasopism naukowych 
MNiSzW (10 pkt.). Poszczególne artykuły poddawane są recenzjom wg systemu pre-review (podwójnie 
anonimowej oceny każdorazowo przez dwóch zewnętrznych recenzentów). Wszystkie artykuły posiadają 
streszczenie w jęz. angielskim. Bieżące roczniki ukazują się również w wersji elektronicznej na stronie 
internetowej czasopisma. Do druku przyjmujemy niepublikowane artykuły naukowe (o objętości do 40 000 
znaków) w języku polskim, angielskim lub niemieckim oraz recenzje z wystaw i publikacji naukowych z 
obszaru tematycznego czasopisma. Artykuły prosimy składać elektronicznie na stronie czasopisma na 
Akademickiej Platformie Czasopism UMK:
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/submissions#onlineSubmissions
Więcej informacji na temat czasopisma oraz szczegółowe wymogi redakcyjne można znaleźć na stronie 
internetowej: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/about/index
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, Wydział Sztuk Pięknych UMK, ul. 
Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń sekretarz redakcji: dr Franciszek Skibiński (franek_skibinski@umk.pl) 

Informujemy, że Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu 
Warszawskiego w dniach 29-30 X 2019 r. organizują ogólnopolską konferencję naukową Mazowsze – Warszawa. 
Warszawa – Mazowsze. Obrady odbędą się w Mazowieckim Instytucie Kultury Zainteresowanych prosimy o 
przesyłanie abstraktów 25 minutowych wystąpień, w objętości do 3000 znaków (bez spacji), w formacie .doc i 
.docx lub pokrewnym oraz wypełnionych kart zgłoszeniowych do dnia 15 VI br.na adres sympozjum: 
maz.waw.2019@gmail.com decyzja o wynikach ogłoszona zostanie do 30 VI. Organizatorzy gwarantują druk 
tekstóww recenzowanym tomie pokonferencyjnym uzupełnionym o anglojęzyczne streszczenia i indeksy. Komitet
naukowy: prof. dr hab. Andrzej Pieńkos, dr hab. Michał Wardzyński, Tomasz Dziewicki, Jan Nowicki. 
Szczegółowe informacje i korespondencja: maz.waw.2019@gmail.com, Telefon kontaktowy: 501 448 679. 

Zarząd O/W SHS informuje, że Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie organizują konferencję naukową poświęconą Elżbiecie z 
Lubomirskich Sieniawskiej. Konferencja odbędzie się w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 
dniach 10-11 VI 2019 roku. Więcej informacji pod adresem: http://wilanow-
palac.pl/konferencja_naukowa_dzialalnosc_elzbiety_sieniawskiej_polityka_gospodarka_kultura.html 
Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 24–25 X 2019 w Toruniu odbędzie się konferencja naukowa 
Inwentaryzacja zabytków w Polsce – dzieje, metody, osiągnięcia. 
Przewidujemy następujące grupy tematyczne: Opisy i interpretacje miejsc pamięci i zabytków oraz dzieł 
sztuki i ich zespołów, do połowy XIX wieku; Pierwsze próby inwentaryzacji zabytków na ziemiach polskich 
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w okresie; instytucjonalizacji archeologii i historii sztuki jako dyscyplin uniwersyteckich; Rola służby 
ochrony zabytków i stowarzyszeń amatorskich; Kompletne serie inwentarzy topograficznych dla Śląska, 
Wielkopolski Pomorza, Prus zachodnich i Wschodnich, wykonane w 2 połowie XIX i 1 połowie XX wieku; 
Katalogi topograficzne (Katalog Zabytków Sztuki w Polsce); Kartoteki i dokumentacje zabytków – NID 
(wcześniej ODZ, KOBiDZ), urzędy konserwatorskie;Inwentarze problemowe (typologiczne, wydawnictwa 
korpusowe); Inwentaryzacja i dokumentacja zabytków zw. z polską historią i kulturą poza granicami RP; 
Nowe metody oraz narzędzia w naukowej inwentaryzacji zabytków i budowaniu baz danych. 
Czas przeznaczony na jeden referat– 45 min., w tym prezentacja (30 min) oraz czas na dyskusję; 
przyjmowane też będą krótsze wystąpienia – komunikaty, o łącznym czasie (wraz z dyskusją) 20 minut. 
Zgłoszenia wraz ze streszczeniem o objętości nieprzekraczającej 2 tys. znaków prosimy przesłać na adres: 
mariab@umk.pl w terminie do 30 czerwca 2019; informacje o zakwalifikowaniu na konferencję zostaną 
rozesłane do 22 lipca 2019. 
Organizatorzy zapewniają referentom nocleg, zwrot kosztów podróży oraz – po spełnieniu wymogów 
redakcyjnych i wydawniczych – druk tekstów referatów w publikacji realizowanej przez (punktowane) 
Wydawnictwo Naukowe UMK. Kierownik naukowy projektu i konferencji: 
dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK (mwozniak@umk.pl) Koordynator projektu: dr hab. Juliusz 
Raczkowski (jracz@umk.pl) Sekretarze naukowi: Izabela Brzostowska (brzostowska@wp.pl), Tomasz 
Kowalski (tomasz3kowalski@gmail.com) 
Zarząd O/W SHS informuje, że Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
oraz Oddział Kielecki SHS w dniach 26-27 XI 2019 r. organizują III konferencję z cyklu Sztuka w 
Świętokrzyskiem. Dwory, pałace, zamki. Organizatorzy planują druk materiałów pokonferencyjnychw 
recenzowanej publikacji w (punktowanym) Wydawnictwie UJK w Kielcach. Uczestników obowiązywać 
będzie opłata konferencyjna w wysokości 200 zł. Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie formularzy 
zgłoszeniowych do dnia 7 lipca 2019 r. na adres: piotr.rosinski@ujk.edu.pl 
  
Zapraszamy do zgłaszania tematów i abstraktów referatów na sesję organizowaną przez Muzeum Mazowieckie w 
Płocku, której tematem jest Metal i metaloplastyka Art Deco w Polsce. Oczekujemy tematów dotyczących 
szeroko pojętego użycia metalu w architekturze, we wnętrzach, meblach ale także platerach i srebrach stołowych. 
Materiały sesyjne będą publikowane w kolejnym już VIII tomie, któremu patronuje Muzeum: „Art Deco w 
Polsce”. Książka będzie recenzowana. Zgłoszenia należy przesłać do 1.09.2019 na adres mailowy: 
aniamilosz@poczta.onet.pl Obrady odbywać się będą w siedzibie Muzeum Mazowieckiego w Płocku na 
przełomie listopada i grudnia 2019. Uczestnicy konferencji nie ponoszą żadnych opłat. 

Informujemy, że Oddział Toruński SHS na przełomie kwietnia i maja 2020 roku przygotowuje siódmą sesję 
naukową z cyklu Dzieje i skarby kościołów toruńskich poświęconą kościołowi św. Jakuba w Toruniu w 
„nowej odsłonie“ – prezentującą nowe badania i rezultaty współdziałania z konserwatorami. 
Zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów (20 min) i komunikatów (10 min) wraz z 
krótkim abstraktem (do 2000 znaków) w terminie do 1 X 2019 r. na adres dr Przemysław Waszak: 
przemaxw@poczta.onet.pl 
Biblioteka SHS im. Jana Białostockiego składa podziękowanie Pani Katarzynie Janiec za przekazanie ponad 
100 publikacji z zakresu malarstwa nowożytnego z księgozbioru swej Mamy, dr Janiny Michałkowej oraz dr 
Ewie Łomnickiej-Żakowskiej za wzbogacenie zbiorów Biblioteki im. Jana Białostockiego jubileuszowym, 
wielotomowym wydaniem dzieła Die Werke Friedrichs des Grossen, Berlin 1913-1914. 

Informacja dla Kombatantów i Powstańców Warszawskich: Fundacja Cultura Memoriae zaczyna projekt
MISJA POMOC, współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, który realizowany będzie do 
końca września br. w Warszawie. Jego głównym zadaniem jest wsparcie kombatantów zmierzające do 
utrzymania ich samodzielności w życiu codziennym. Szczegółowe informacje można uzyskać u Hanny 
Nowakowskiej pod numerem telefonu 604 147 171. 
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. 
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Za Zarząd                      
dr Artur Badach                

Prezes Oddziału Warszawskiego SHS 


