
KOMUNIKAT GRUDZIEŃ 2018 /STYCZEŃ 2019

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki 

składa Państwu serdeczne życzenia z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2019 Roku

Ptaki niby dzwoneczkami cieszą się kolędą –
Chrystus nam się narodził i nowe dni będą.
Do stajni Betlejemskiej aż do brzegów Wisły

Z ptakami smukłe sarny dziwować się przyszły.
Wiewiórka zęby szczerzy i w niebo się patrzy,

Jak dwa gołębie płyną na błękitnej tarczy.
I kwiaty, choć to zima, czas mroźny i cichy.

Niosą myrrę, kadzidło i złote kielichy.
I pawie przyfrunęły z krajów cudzoziemskich,

By swe pióra przyrównać do skrzydeł anielskich.
A mały Chrystus smutny w drzwi patrzy i czeka,

By wśród witających zobaczyć człowieka.
                                                                                                     Pasterka, Jerzy Liebert 

Zarząd Oddziału Warszawskiego informuje, że w dniu 20 listopada 2018 roku, podczas 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Warszawskiego 
SHS na trzyletnią kadencję 2018-2021 wybrano Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS w składzie: 
Prezes: dr Artur Badach, Wiceprezes: prof. dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, dr Katarzyna 
Nowakowska-Sito, Skarbnik: Ryszard Bobrow, Sekretarz: Monika Janiszewska.Członkowie Zarządu 
O/W SHS: Danuta Jackiewicz, dr Monika Kuhnke. Komisję Rewizyjną O/W SHS utworzyli: dr 
Przemysław Deles, prof. dr hab. Wojciech Kowalski, Anna Saratowicz-Dudyńska.

Zarząd Oddziału Warszawskiego informuje delegatów O/W SHS wybranych podczas tegorocznego 
Zwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego O/W SHS, że w dniu 25 stycznia 2019 roku o 
godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej SHS odbędzie się XLIII Walne Zebranie Delegatów Oddziałów 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki. 

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania: 
21 I 2019, godz. 12.00 – Spotkanie w Zamku Królewskim. Po wystawie Znaki wolności oprowadzą 
kuratorzy prof. Irena Kossowska oraz dr Łukasz Kossowski

22 I 2019, godz. 17.00 – Prezentacja książki prof. Wojciecha W. Kowalskiego Majolika niderlandzka i 
fajans z Delft. Książkę przedstawi Wanda Załęska

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ

25 I 2019, godz. 18.00 – Zofia Załęska, Historia swingowej mody tanecznej w kinie

KLUB HISTORYKÓW MEBLARSTWA

15 I 2019, godz. 17.00 – Prezentacja książki dr Anny Feliks Meble plecione w Polsce 1864-1939, IS 
PAN 2018. Książkę przedstawi Maria Dłutek



Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS serdecznie zaprasza na coroczne Spotkanie Świąteczne, które 
odbędzie się w dniu 8 stycznia 2019 roku o godzinie 16.00 (wtorek) w Sali Konferencyjnej 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki na I piętrze.
Zarząd O/W SHS informuje, że 11 stycznia 2019 r. w Sali Konferencyjnej SHS odbędzie się 
konferencja organizowana przez Klub Historii i Kultury Wina: Wino i historia 
Program:
09.50 Otwarcie konferencji
10.00-10.20 Maciej Kokoszko (Uniwersytet Łódzki), Krzysztof Jagusiak (Uniwersytet Łódzki)
Galen o winie, czyli rady dietetyka i preferencje konsumentów w II w. n.e.
10.20-10.40 Maciej Kokoszko (Uniwersytet Łódzki), Zofia Rzeźnicka (Uniwersytet Łódzki) Kilka słów 
na temat lekarzy i pacjentów na podstawie fragmentu katalogu win leczniczych w De materia 
medica Dioskurydesa.
10.40-11.00 Paweł Polak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Wino w elitarnej kulturze 
polskiego humanizmu.
11.00-11.15 Dyskusja
11.15-11.30 Przerwa na kawę
11.30-11.50 Małgorzata Buchholz-Todoroska (SHS Gdańsk), Wino, kielich, winne grono i winnica w 
sztuce protestantów od XVI do XVIII stulecia.
11.50-12.10 Paulina Piotrowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Jak wyglądał XVIII-
wieczny Święty Graal? Wybrane kielichy do wina mszalnego autorstwa Jakuba Weintrauba – 
złotnika toruńskiego i ich program ikonograficzny.
12.10-12.20 Dyskusja
12.20-13.45 Przerwa obiadowa
13.45-14.05 Dagmara Adamska (Uniwersytet Wrocławski), Winnice średniowiecznego Śląska.
14.05-14.25 Szymon Sułecki (Archiwum klasztoru OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie) Winnice 
węgierskie w rachunkach klasztoru karmelitów na Piasku w Krakowie (XVII–XVIII w.)
14.25-14.35 Dyskusja
14.35-14.55 Wojciech Włodarczyk (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Stanisław Madej (1880-
1964) - organizator polskiego XX-wiecznego winiarstwa 
14.55-15.15 Gabriel Kurczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Henryk Maria Fukier 
(1886-1959), kustosz tradycji polskiego winiarstwa.
15.15-15.25 Dyskusja
15.25 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Oddział Warszawski SHS i Oddział Łódzki SHS  zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.

Tkanina – cenne dziedzictwo, przedmiot współczesnych badań, która planowana jest na pierwszą

dekadę października 2019 r. 

Konferencją tą otwieramy dyskurs nad aspektami badawczymi tkaniny artystycznej. Mamy nadzieję 

przybliżyć się do odpowiedzi na pytanie, jakie elementy w opracowywaniu zabytków tekstylnych są 

niezbędne do tego, by odnajdywać dla nich odpowiedni kontekst historyczny i muzealny. Zapraszamy 

do dyskusji, proponując ciągle aktualne w środowisku tematy, zachęcając do współpracy i stworzenia 

platformy wymiany wiedzy. Cały projekt działań przedstawimy w trakcie sesji, prosząc jednocześnie o 

zabranie głosu poprzez referaty obejmujące następujące zagadnienia:

• Historia badań tekstyliów w Polsce

• Metodologia badań nad tkaninami (Jakie są granice w gromadzeniu danych? Co jest niezbędne

do badań porównawczych?)

• Jakie aspekty badawcze, historyczne, muzealnicze, wystawiennicze i konserwatorskie łączą się

z tkaniną zabytkową?

• Jak powinno wyglądać współczesne opracowywanie tkanin? 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń propozycji tematów wraz z abstraktem wystąpienia 

do 31 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: tkanina.dziedzictwo@gmail.com Pod ten adres 

należy także kierować wszelkie zapytania dotyczące konferencji. Z uwagi na ograniczenia czasowe 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów. Informacje o przyjęciu wystąpień i program

sesji ogłoszone zostaną 30 kwietnia 2019 r. Komitet organizacyjny i koordynacja konferencji: Ewa 

Orlińska-Mianowska (MNW), Monika Janisz (MNW), Ewa Andrzejewska (Muzeum Okręgowe Ziemi 
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Kaliskiej), Małgorzata Wróblewska-Markiewicz (Łódź), Karolina Stanilewicz (ASP w Łodzi). Sekretarz 

konferencji: Karolina Stanilewicz. 

Organizatorzy planują wydanie drukiem recenzowanego tomu pokonferencyjnego.

Informujemy, że w dorocznym LXIII Konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe 
młodych historyków sztuki nagrody otrzymali w kategorii prac opublikowanych: dr Jakub Adamski 
(O/Warszawski) za książkę GOTYCKA ARCHITEKTURA SAKRALNA NA ŚLĄSKU W LATACH 1200-
1420, w kategorii prac niepublikowanych: dr Piotr Słodkowski (O/Warszawski) za pracę doktorską: 
MODERNIZM, ZAANGAŻOWANIE, TOŻSAMOŚĆ. PRZYPADEK HENRYKA STRENGA / MARKA 
WŁODARSKIEGO, dr Agata Dworzak (O/Krakowski) za pracę doktorską: DZIAŁALNOŚĆ 
POLEJOWSKICH – LWOWSKIEJ RODZINY ARTYSTYCZNEJ W DRUGIEJ POŁOWIE XVIII WIEKU. 
Jury Konkursu im. prof. dr. hab. Jerzego Łozińskiego nagrodziło dr Dobrosławę Horzelę za 
współautorstwo wydanej w ramach serii: Corpus Vitrearum Medii Aevi, Bd. 1: Südpolen, Teil 1, 
publikacji Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau, 
Kraków 2018. 
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy. 

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Muzeum-Zespół Zamkowy w Niedzicy informuje o zmianie 
cennika dla członków i pracowników SHS, obowiązującego od 1 I 2019 r.

                                                                              sezon wakacyjny 15.06-15.09                          Inne 
terminy
                                                                              sezon zimowy 15.12-15.03

ZAMEK

komnata nr 1 - 1 osobowa                                                  75 zł                                                           45 zł.

komnata nr 2 - 2 osobowa                                                100 zł.                                                          80 zł.

komnata nr 6 - 2 osobowa                                                100 zł.                                                          80 zł.

komnata nr 7 - 2 osobowa                                                100 zł.                                                          80 zł.

apartament nr 8 - 3 osobowy                                           180 zł.                                                         130 zł. 

komnata nr 10 - 2 osobowa                                              100 zł.                                                          80 zł.

apartament nr 11 - 3 osobowy                                          180 zł.                                                        120 zł.

pokój gościnny nr 21 - 2 osobowy                                      75 zł.                                                          45 zł.

pokój gościnny nr 22 - 2 osobowy                                     75 zł.                                                           45 zł.

pokój gościnny nr 23 - 3 osobowy                                   100 zł.                                                           65 zł.

pokój gościnny nr 24 - 3 osobowy                                   100 zł.                                                           65 zł. 

pokój gościnny nr 25 - 3 osobowy                                  100 zł.                                                            65 zł.

pokój gościnny nr 26 - 3 osobowy                                  100 zł.                                                            65 zł.

CELNICA
(drewniany budynek w stylu „dworkowym”)

pokój nr 1 - 1os. z łazienką                                               45 zł.                                                           40 zł.

apartament nr 2 - 5 os. (3+2) z kuchnią i łazienką           180 zł.                                                         120 zł.

apartament nr 3 /5- 4 os (2+2) z kuchnią , łazienką
i salonikiem                                                                       180 zł.                                                         120 zł

pokój nr 6/7 - 4 os. (2+2) z kuchnią i łazienką                 150 zł.                                                         100 zł.

pokój nr 9/10 - 5 os. (2+3) z kuchnią i łazienką                180 zł.                                                         100 zł. 

pokój nr 11 - 3 os. z łazienką                                            100 zł.                                                           65 zł.

pokój nr 12 - 3 os. z łazienką                                           100 zł.                                                            65 zł.



KURNIKI

Grzęda lewa – pokój 2 osobowy z łazienką
i aneksem kuchennym                                                     100 zł                                                            65 zł.

Grzęda prawa – pokój 2 osobowy z łazienką
i aneksem kuchennym                                                     100 zł                                                             65 zł. 

Opłaty dodatkowe :

- dostawka - 20 zł. (za dobę) – tylko w pokojach górnych Zamku i w pokojach w Celnicy,

- garaż - 20 zł. (za dobę)

- opłata za psa, kota i inne zwierzęta – 6 zł. (za dobę)

Właściciel obowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia ewentualnych szkód spowodowanych przez psa, kota i
inne zwierzęta.

Psy, koty i inne zwierzęta mogą przebywać tylko w pokojach gościnnych w Celnicy i Kurnikach.

Dodatkowe informacje :

1. Rezerwacja musi być potwierdzona wpłatą zaliczki, wcześniej należy dokładnie ustalić czas i daty pobytu
. 

2. Odległe terminy pobytu należy rezerwować w formie pisemnej. W razie rezygnacji z pobytu należy 
poinformować o tym fakcie biuro MZZN.

3. Zapłata za pokój regulowana jest najpóźniej w drugim dniu pobytu .

4. Doba w pokojach kończy się o 12.00 i nie ma możliwości jej przedłużenia bez uzgodnień z 
sekretariatem .

5. Ilość osób mieszkających w pokojach ma być adekwatna do ilości łóżek w pokoju.

6. Zniżki przysługują członkom i pracownikom SHS oraz dzieciom będącym na ich utrzymaniu (w tym 
młodzieży uczącej się – do 25 roku życia) w ciągu 6 tygodni w roku w tym przynajmniej 2 tygodnie poza 
sezonem .

7. Zniżka przysługuje tylko za jeden pokój – a więc nie ma możliwości korzystania z ulgowych opłat za 
kilka pokoi jednocześnie .

8. Bramy zamkowa i wjazdowa na parking zamykane są o 22:00 i otwierane o 7:00.

9. Obowiązuje jednorazowa opłata za parking wg aktualnych stawek.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.

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 O/W SHS
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