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KOMUNIKAT PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2018 
  

Wszystkim członkom O/W SHS przypominamy, że w tym roku upływa kolejna, trzyletnia 
kadencja aktualnego zarządu. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Warszawskiego SHS 
odbędzie się w dniu 20 XI 2018 roku o godz. 17.00 (I termin) i o godz. 17.15 (II termin) w Sali 
Konferencyjnej SHS, Rynek Starego Miasta 27 (I p.). 
Porządek zebrania przewiduje: sprawozdanie obecnego Zarządu, głosowanie nad absolutorium, 
wybór nowych władz, wybór delegatów na Walne Zebranie oraz wolne wnioski. 
Przypominamy, że udział w zebraniu jest nie tylko przywilejem ale również statutowym 
obowiązkiem członka Stowarzyszenia Historyków Sztuki. 

  
Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania: 
12 XI 2018, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym. Po ekspozycji Krzycząc: Polska! 
Niepodległa 1918 oprowadzi kurator dr Piotr Rypson
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918 w MNW zostało 
przesunięte z 12 listopada i odbędzie się 19 listopada o godzinie 11.00.
  
13 XI 2018, godz. 17.00 – Prezentacja książek Ryszarda Bobrowa: Złotnicy i jubilerzy prowincji 
Królestwa Polskiego, MNW 2017 r., oraz Warszawscy złotnicy, jubilerzy, grawerzy i kupcy 
wyrobów kruszcowych w XIX wieku, MNW 2018 r. 
Publikacje przedstawi Anna Saratowicz 
15 XI 2018, godz. 17.00 – Prezentacja książki dr Romany Rupiewicz Sąd nad Jezusem. Studium 
ikonografii oraz źródeł od chrześcijańskiego antyku do nowożytności. Wydawnictwo przedstawią 
prof. dr hab. Anna S. Czyż oraz prof. dr hab. Maciej Jonca. 
27 XI 2018, godz. 12.15 – Spotkanie w Galerii Zachęta. Po wystawie Co po Cybisie? oprowadzi 
kurator Michał Jachuła 
  
KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ 

26 X 2018, godz. 18.00 – Zuzanna Żubka-Chmielewska, Kreacje, czyli międzywojenna moda w 
wiejskim atelier 
16 XI 2018, godz. 18.00 – dr Anna Wiszniewska, Kolekcja „Lechitka” – Xymena Zaniewska 
wprowadza polskie motywy ludowe do mody współczesnej, czyli co może wnieść do Europy 
polska moda? 

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 22-23 listopada 2018 r. w Szczecinie odbędzie się LXVII 
Naukowa Sesja Ogólnopolska SHS pt. Niepodległość i nowoczesność. 
Program: 
22 listopada 2018, czwartek 
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Sala konferencyjna, ul. Wały Chrobrego 3, 
10.00 – otwarcie sesji 
Piotr Juszkiewicz, Modernizacja, nacjonalizm, niepodległość. Genealogia nowoczesności w polskiej 
sztuce XX wieku 
Wojciech Włodarczyk, Niepodległość i nowoczesność. Proces i pojęcie 
11.00-12.30 
Agnieszka Świętosławska, Mieszczański patriotyzm? Nowa ikonografia narodowowyzwoleńcza w 
sztuce polskiego biedermeieru 
Ewa Rybałt, Metropolita Andrzej Szeptycki na zapomnianym portrecie Jacka Malczewskiego – próba 
lektury ikonologicznej 
Małgorzata Geron, U progu niepodległości. Pytanie o rolę sztuki w kręgu formistów 
Iwona Brandys, Scenograf Wincenty Drabik w dziele tworzenia polskiej sceny narodowej. Romantyk, 
ekspresjonista czy futurysta polskiej scenografii? 
12.30-12.45 – przerwa kawowa 
12.45-13.45 
Diana Wasilewska, Między „alternatywnym modernizmem” a „intelektualnym piecuchostwem” – 



krytyka artystyczna międzywojnia wobec faszystowskiego modelu sztuki państwowotwórczej i 
mecenatu artystycznego ówczesnej Italii 
Bernadeta Stano, Artysta na budowie nowoczesnego państwa. Industrializacja – motyw z wyboru czy 
z konieczności? 
Katarzyna Nowakowska-Sito, Przerwana sztafeta – wokół malarskich cykli przemysłowych Rafała 
Malczewskiego 1934-1939 
dyskusja 
14.15-15.15 – przerwa obiadowa 
15.15-16.15 
Anna Sylwia Czyż, Motywy niepodległościowe w dekoracji najstarszych „Polish Cathedrals” (USA) 
Aleksandra Sumorok, Architektura – Sztuka – Wnętrze. Socrealizmy, modernizacje; przestrzenie 
negocjacji na łódzkiej uczelni artystycznej (1945-1954) 
Jakub Banasiak, Druga odwilż. Przemiany państwowego systemu sztuki 1986-1993 
16.15-16.30 – przerwa kawowa 
16.30-18.00 
Jakub Lewicki, Koncepcje odbudowy kraju z lat 1914-1925 jako przejaw poszukiwań połączenia 
tradycji z nowoczesnością 
Olga Desperak, Ognisko Obrony Niepodległości im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie 
jako żywy pomnik 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz inicjatywa modernizacji 
życia sportowego mieszkańców 
Piotr Fiuk, Architektura niepodległej Polski po 1918 roku (Warszawa, Gdynia, COP). Nurty architektury
monumentalnej i modernistycznej na tle państw „odrodzonych” i powstałych po zakończeniu I wojny 
światowej w Europie Środkowej i Wschodniej 
dyskusja 
19.00 – Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8 – 
wręczenie nagród im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i prof. Jerzego Łozińskiego oraz spotkanie 
towarzyskie 
  
23 listopada 2018, piątek 
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Sala konferencyjna, ul. Wały Chrobrego 3 
10.00-11.30 
Marta Leśniakowska, Neoawangarda w piekle kompromisów 
Błażej Ciarkowski, Architektura powojennych ośrodków wypoczynkowych a procesy modernizacyjne 
Maciej Miezian, Nowa Huta, Nowe Tychy i Louvain le Neuve – trzy miasta w szponach 
modernistycznej utopii 
Aneta Borowik, Nowoczesność w architekturze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
11.30-11.45 – przerwa kawowa 
11.45-12.45 
Małgorzata Korpała, Nowoczesne malarstwo w zabytkach jako manifestacja nowych gustów i przejaw 
modernizacji 
Justyna Kamińska, W stronę nowoczesnej polskiej praktyki konserwatorskiej u progu odzyskania 
niepodległości – renowacja kościoła św. Jakuba w Sandomierzu w latach 1907-1909 
Aleksander Jankowski, Echa stylu narodowego doby odrodzonego państwa w zabytkowych 
świątyniach drewnianych Wielkopolski 
  
12.45-13.45 
Paulina Korneluk, „Rosyjski kompleks” – Kamienica „Dom Księcia” w Częstochowie i jej 
modernistyczna przebudowa jako wyraz repolonizacji miasta w okresie II Rzeczypospolitej 
Wioleta Pieńkowska-Kmiecik, Artyści w Gdańsku między wojnami 
dyskusja 
13.45-14.45 – przerwa obiadowa 
14.45-16.05 
Rafał Makała, Narodowo, a więc nowocześnie. Patriotyczne motywacje „reformy architektury” w 
wilhelmińskich Niemczech początków XX w. 
Jörg Hackmann, Jak budować polską historię Szczecina? Od narodowych do hybrydowych konstrukcji



Małgorzata Gwiazdowska, Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku 
Barbara Ochendowska-Grzelak, Odbudowane – nieodbudowane. Zabytki elementem budowania 
świadomości, na przykładzie powojennych losów Zamku Książąt Pomorskich i Teatru Miejskiego w 
Szczecinie 
16.05-16.20 – przerwa kawowa 
16.20-18.30 
Joanna Filipczyk, Muzealne kolekcje współczesnego malarstwa polskiego jako narzędzie 
„repolonizacji” Śląska po 1945 roku 
Szymon Piotr Kubiak, Marian Tomaszewski i propaganda wizualna Szczecina 1945-1950 
Grażyna Ryba, Interpretacja historii zapisana w obrazach na drzwiach polskich kościołów 
Barbara Maria Gawęcka, Rekonstrukcje pomników poświęconych Legionistom w Kielcach i w 
Radomiu 
dyskusja 
19.00-20.30 – premiera filmu „Było sobie Pomorze” (2018), reż. Michał Majerski. Rozmowa z 
reżyserem i prowadzenie Dariusz Kacprzak 
  
24 listopada, sobota 
Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3 
godz. 10.00-10.45 
Zwiedzanie wystawy Sztuka szczęśliwych ludzi. Malarstwo na Bornholmie w XIX i XX wieku. 
Oprowadzanie Beata Małgorzata Wolska 
godz. 11.00-16.00 
Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w Muzeum Narodowym, Centrum Dialogu Przełomy, Muzeum 
Tradycji Regionalnych, Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Historii Szczecina. Zwiedzanie miasta. 
  
Zarząd O/W SHS informuje, że Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza oraz Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zapraszają do udziału w 
międzynarodowej konferencji naukowej Kontakty artystyczne między blokami politycznymi po 
drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej: sztuki wizualne, władza, propaganda 
kulturowa, która odbędzie się w gmachu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu 
w dniach 18-19 października 2019 roku. Zachęcamy do składania propozycji referatów 
interdyscyplinarnych, prezentujących różne podejścia teoretyczne i perspektywy historyczne, 
odpowiadające tematyce proponowanej sesji. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 XI br.
Pytania prosimy kierować pod adres: kaliszconference2019@gmail.com. 

Informujemy, że Klub Historii i Kultury Wina O/W SHS już po raz czwarty zaprasza do udziału w 
konferencji naukowej poświęconej historii wina w Polsce. Od 2015 roku Klub Historii i Kultury Wina
O/W SHS jest miejscem spotkań, na których prezentowane są wyniki aktualnych badań nad polską
kulturą wina. Do tej pory odbyły się trzy ogólnopolskie konferencje naukowe i kilkanaście wykładów
zaproszonych gości. W 2017 roku ukazała się pierwsza publikacja zbiorowa poświęcona historii 
wina w Polsce, będąca wynikiem prac klubu. Wkrótce ukaże się kolejna książka. Działalność klubu
zmierza ku stworzeniu platformy do debaty nad historią wina w Polsce. 
W tym roku, kierując się doświadczeniami poprzednich edycji organizatorzy postanowili nie 
narzucać tematu wiodącego konferencji i zaprosić do udziału badaczy wielu specjalności, którzy  w
swych studiach poruszają temat zarówno historii wina polskiego jak i win zagranicznych, z których 
wiele cieszyło się znaczną popularnością w dawnej Polsce. Konferencja będzie miała charakter 
interdyscyplinarny. Organizatorzy zaproszenie kierują między innymi do historyków, historyków 
sztuki, literaturoznawców, filmoznawców, socjologów, antropologów, etnologów. 
Do zagadnień, którym chcieliby poświęcić uwagę należą: wino polskie od średniowiecza do 
współczesności; wino w sztuce, filmie, literaturze; wino i religia; wino i polityka; konsumpcja 
elitarna i popularna; moda i smak; handel; komercjalizacja; miejsca konsumpcji; aspekty 
medyczne; wino vs inne alkohole; wino i kuchnia; wiedza dotycząca wina; technika i technologie 
winiarskie; winnice, uprawa winorośli; fałszerstwa i przestępstwa. Organizatorzy planują wydanie 
drukiem tomu posesyjnego.
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie propozycji tematów wystąpień do 15 listopada 2018 r. 
pocztą elektroniczną na adres: ow.shs@shs.pl lub gabriel.kurczewski@gmail.com Pod te adresy 
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należy także kierować wszelkie zapytania dotyczące konferencji.
Zgłoszenie wraz z abstraktem wystąpienia i krótką notą biograficzną, charakteryzującą zakres 
zainteresowań badawczych. Informacje o przyjęciu wystąpień i program sesji ogłoszone zostaną 
30 listopada 2018 r. Komitet organizacyjny konferencji: prof. Wojciech Włodarczyk, dr Artur 
Badach, dr Dorota Dias-Lewandowska, Gabriel Kurczewski – sekretarz konferencji. 
Zarząd O/W SHS informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. K. Wóycickiego 1/3), rozpocznie się Interdyscyplinarna 
konferencja pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra 
Glińskiego, W 25. rocznicę śmierci ks. prof. Janusza St. Pasierba – badacza sztuki 
nowożytnej, teoretyka ochrony zabytków kościelnych, eseisty i poety. 
9.00-10.00 – obrady plenarne. Auditorium Maximum 
Otwarcie konferencji 
Urszula Mazurczak, Czas i przestrzeń w doświadczeniu człowieka i kategoriach estetycznych 
sztuki na podstawie wybranych studiów Księdza Profesora Janusza St. Pasierba 
Zbigniew Chojnowski, „Doświadczanie miejsca” w poezji i eseistyce ks. Janusza St. Pasierba 
10.00-10.15 – przerwa 
10.15-11.45 – obrady w sekcjach 
Sekcja I Historia sztuki. Auditorium Maximum 
Czesław Grajewski, Czego o portatywie i pozytywie historyk sztuki nie wie a wiedzieć powinien 
Artur Badach, Pejzaż w obrazach tarnogrodzkich Domenica Tintoretta 
Joanna A. Tomicka, Nadzwyczajna zwyczajność. Rembrandt-rytownik. Nowatorstwo wobec 
tradycji 
Grażyna Ryba, Francuskie witraże Teresy Reklewskiej 
Ewa Skonieczna, Zbiór fotografii Karola Lanckorońskiego jako źródło do badań nad sztuką 
religijną renesansu włoskiego 
Piotr Owczarek, Prace konserwatorskie przy kamiennej rzeźbie Matki Boskiej autorstwa Andrzeja 
Pruszyńskiego (1836-1895) z elewacji kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie – 
wybrane zagadnienia historyczne i technologiczne 
Sekcja II Polonistyka 
Bernadetta Chachulska, Twórczość liryczna J.St. Pasierba na tle polskiej poezji współczesnej 
Jerzy Sikora, Literackość kazań ks. Janusza Stanisława Pasierba 
Tomasza Tomasik, „Jest też i takie niemożliwe piękno”. Doświadczenie sztuki w cyklu Chiostro 
J.St. Pasierba 
Elżbieta Grzybowska, Człowiek i czas w twórczości Janusza St. Pasierba 
Wojciech Kudyba, Amor i Agape w liryce Janusza St. Pasierba 
11.45-12.10 – przerwa 
12.10-14.00 – obrady plenarne. Auditorium Maximum 
Aleksander Stankiewicz, Kilka uwag na temat twórczości Krzysztofa Boguszewskiego 
ks. Szymon Tracz, Obraz Matki Boskiej z daru króla Jana Kazimierza w Rajczy 
Anna Sylwia Czyż, Ostatnia pierwszą, czyli o ambonie łodziowej z kościoła pw. śś. Piotra i Pawła 
na Antokolu w Wilnie 
ks. Arkadiusz Gontarek, Treści ideowe nowożytnych konfesjonałów jako wyraz potrydenckiego 
nauczania Kościoła – postulaty badawcze 
Irena Rolska, Fundacje sakralne Seweryna Józefa Rzewuskiego 
14.00-15.00 – przerwa 
15.00 Auditorium Maximum. Uroczystość wręczenia nagrody im. ks. prof. Janusza St. Pasierba 
połączona z koncertem 
Zarząd O/W SHS informuje, że Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 13-15 
czerwca 2019 r. organizuje sesję: Kaplice w katedrach i kolegiatach. Funkcja – architektura – 
transformacje. Celem konferencji jest wieloaspektowa refleksja nad kaplicami zestawionymi 
architektonicznie z katedrami i kolegiatami. Powstawanie, funkcjonowanie i przekształcanie tego 
typu obiektów na przestrzeni kilku wieków odzwierciedlało złożoność potrzeb związanych z nimi 
instytucji kościelnych. Ranga świątyń warunkowała szczególną rolę i wygląd dostawianych do nich 
aneksów, których splendor odzwierciedlał pozycję polityczno-społeczną i ambicje fundatorów. 
Szczególnie interesującym zagadnieniem pozostają kwestie dotyczące prawa kościelnego i 



wpływu kapituł na formę i funkcjonowanie powstających obiektów. Wreszcie na uwagę zasługuje 
sposób użytkowania kaplic i sprawowania liturgii. Obiekty tego typu mogą być postrzegane jako 
integralna składowa większych zespołów architektonicznych, ale równocześnie wiele z nich 
zachowywało znaczną odrębność formalną. Istotnym problemem artystycznym jest również 
kwestia ich wyposażenia, które obejmowało obiekty artystyczne od poziomu małej architektury po 
niezwykle cenne zabytki rzemiosła artystycznego. W rozważaniach chcielibyśmy również podjąć 
temat procesu przemian zachodzących na przestrzeni stuleci w bryłach oraz wystroju zarówno 
samych kaplic, jaki i w architekturze świątyń, do których były one dostawiane. Mamy nadzieję, że 
sesja przyczyni się do prezentacji najnowszych ustaleń badawczych na temat kaplic i stworzenia 
całościowego ujęcia problematyki ich funkcjonowania przy kościołach kolegiackich i katedrach od 
wieków średnich do początków XIX wieku. Sugerowane zagadnienia: – mechanizmy fundacyjne 
kaplic wznoszonych przy katedrach i kolegiatach do początku XIX stulecia – funkcjonowanie kaplic
w świetle prawa kościelnego – przestrzeń kaplicy a sprawowanie liturgii – przemiany formy 
architektonicznej katedr i kościołów kolegiackich w powiązaniu z kaplicowymi aneksami – 
przemiany formalne i funkcjonalne poszczególnych obiektów na przestrzeni kolejnych stuleci – 
potomkowie fundatorów i ich stosunek do kaplic jako do miejsca upamiętnienia antenatów – cele i 
przykłady aktywności fundacyjnej – programy artystyczne i ideowe wyposażenia kaplic 
katedralnych i kolegiackich Miejsce obrad: Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego ul. 
Narutowicza 65, 90-131 Łódź. Organizatorzy zapraszają do przesłania propozycji referatu wraz z 
abstraktem do 31 grudnia 2018 r. na adres: kaplice2019@gmail.com Formularz zgłoszeniowy 
można uzyskać na stronie www.historiasztuki.uni.lodz.pl oraz pod wyżej wymienionym adresem 
mailowym. Przewidziana jest opłata konferencyjna w wysokości 300 zł / 75 EUR. Ze względu na 
ograniczoną ilość miejsc konieczne będzie dokonanie wyboru spośród proponowanych wystąpień. 
Decyzja o wynikach kwalifikacji przekazana zostanie drogą mailową do 31 stycznia 2019 r. Komitet
naukowy: prof. dr hab. Tadeusz Bernatowicz prof. dr hab. Piotr Gryglewski Sekretarz naukowy: 
mgr Alina Barczyk 
Zarząd O/W SHS informuje o powołaniu nowego Konkursu im. prof. Ireny Huml za prace 
naukowe z zakresu historii rzemiosła artystycznego XIX-XX wieku dla studentów historii 
sztuki uczelni polskich. Prace na konkurs mogą przedstawiać studenci III roku (licencjaty) i V 
roku (magisteria) uczelni polskich. Muszą one spełniać warunki stawiane tekstom naukowym. 
Przedmiotem konkursu nie są eseje, krytyka artystyczna i przeglądy literatury. Konkurs 
rozstrzygany co dwa lata jest organizowany przez O/W SHS oraz pracowników naukowych z 
różnych ośrodków badawczych zajmujących się historią rzemiosła artystycznego. Skład jury 
stanowią: prezes O/W SHS oraz prof. dr hab. Anna Sieradzka, prof. dr hab. Ewa Letkiewcz, dr 
Anna Kostrzyńska-Miłosz, dr Barbara Banaś, Maria Dłutek, Anna Maga, dr Anna Wiszniewska oraz
jako członek honorowy Justyna Bacz-Kazior. Nagroda ma charakter honorowy i nie jest związana z
gratyfikację finansową. Przewidziana jest możliwość publikacji skróconej wersji pracy w „Biuletynie 
Historii Sztuki”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody odbywa się na dorocznej ogólnopolskiej 
sesji SHS. Laureat jest zaproszony do przedstawienia nagrodzonej pracy na zebraniu naukowym 
w Oddziale Warszawskim SHS. 
Zapraszamy do zgłaszania opracowań (licencjaty i magisteria) do pierwszej edycji konkursu im. prof. 
Ireny Huml z zakresu historii rzemiosła artystycznego XIX-XX wieku.
Prace anonimowe w formie drukowanej lub nagrane na nośniku elektronicznym, opatrzone godłem 
(rozwiązanym w dołączonej zamkniętej kopercie) należy składać do 30.czerwca 2019 w biurze O/W SHS. 
Rozstrzygnięcie konkursu następuje 20 października co drugi rok począwszy od 2019. W tej, pierwszej, 
edycji konkursu oczekujemy na prace z lat 2017; 2018 lub obronione do końca czerwca 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 O/W SHS uprzejmie prosi 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).
Numer konta Oddziału Warszawskiego SHS: PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405. 

  
Za Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS

/ – /                             
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dr Artur Badach                  
Prezes                            


