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Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania: 
9 IV 2018, godz. 13.00 – Spotkanie w MNW. Po wystawie Sztuka Wicekrólestwa Peru oprowadzą 
kuratorzy Justyna Guze oraz Maciej Marciniak
17 IV 2018, godz. 17.00 – Spotkanie poświęcone osobie architekta i projektanta Jerzego Staniszkisa 
z udziałem Magdaleny Stopy autorki biografii architekta, prof. Ewy Kuryłowicz oraz prof. Andrzeja K. 
Olszewskiego
9 V 2018, godz. 16.00 – Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Kurator dr Ewa Korpysz przedstawi 
nową ekspozycję zbiorów złotniczych muzeum 
10 VI 2018, godz. 12.00 – Spotkanie w Zamku Królewskim. Po wystawie Bacciarelli. Najpiękniejsze 
portrety oprowadzi kuratorka Dorota Juszczak
12 VI 2018, godz. 17.00 – prof. dr hab. Juliusz Chrościcki, prof. dr hab. Andrzej Rottermund oraz prof. 
dr hab. Wojciech Tygielski przedstawią książkę Listy z podróży. Korespondencja Jana Christiana 
Kamsetzera z królem Stanisławem Augustem i Marcellem Bacciarellim. Wstęp i opracowanie 
tekstów dr Marzena Królikowska-Dziubecka, Warszawa 2017 r. 
21 VI 2018, godz. 17.00 – prof. dr hab. Piotr Skubiszewski zaprezentuje książkę dr. Jakuba 
Adamskiego Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420. Główne kierunki 
rozwoju, Kraków 2017 r.

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ
27 IV 2018, godz. 18.00 – prof. dr hab. Grażyna Bobilewicz, Papuga czy dandys? Image 
rosyjskiego stilagi lat 40.-60. XX wieku w kontekście społeczno-kulturalnym
16 V 2018, godz. 15.00 – Katarzyna Połujan oprowadzi po wystawie Nie tyko orient. Nabytki 
fundacji Teresy Sahakian w Zamku Królewskim w Warszawie - pałacu Pod Blachą
KLUB HISTORII I KULTURY WINA
15 V 2018, godz. 18.00 – Prezentacja książki prof. Wojciecha Włodarczyka 
Wino narodowe. O winnicy rządowej w Ogrodzie Botanicznym, wydanej przez
Łazienki Królewskie w 2018 r.
Zarząd O/W SHS zaprasza na sesję organizowaną przez O/Toruński SHS pt.: Biżuteria w Polsce. 
Konteksty, zbiory, ekspozycje. Konferencja odbędzie się 
w dniach 25-26 V 2018 r w Sali Konferencyjnej SHS w Warszawie, Rynek Starego Miasta 27.
Program obrad:
25 V 2018 r.
10.00 Powitanie, wprowadzenie
10.15
Michał F. Woźniak, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, Skarb z katedry w Bydgoszczy
Renata Sobczak-Jaskulska, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Skarbiec Muzeum Sztuk Użytkowych: 
założenia, aranżacja, obiekty
Dariusz Nowacki, Zamek Królewski na Wawelu, Kolekcja sztuki jubilerskiej w Zamku Królewskim na 
Wawelu – stan obecny i perspektywy badawcze
Dyskusja
Przerwa kawowa 
12.30
Magdalena Piwocka, Zamek Królewski na Wawelu, Uwagi na temat malowanych brosz na obrazach 
Hodegetrii Krakowskich 1400-1550
Danuta Szewczyk-Prokurat, Zamek Królewski w Warszawie, Jarosławskie ostensorium. O 
klejnotowych akcesoriach stroju na sprzętach liturgicznych w XVII i XVIII wieku w Polsce
Barbara Dolczewska, Pasy metalowe mieszczan poznańskich XVI-XVIII wieku w świetle dokumentów
Anna Saratowicz-Dudyńska, Zamek Królewski w Warszawie, „Szacowne tabakiery z portretem 
swoim”. O trzech podarunkowych tabakierkach Stanisława Augusta ze zbiorów Zamku Królewskiego, 
Łazienek Królewskich i Muzeum Narodowego w Poznaniu
Dyskusja
Przerwa obiadowa 
16.30
Alicja Kilijańska, Muzeum Narodowe w Krakowie, Pierścienie patriotyczne z kolekcji Feliksa 
Jasieńskiego
Małgorzata Szuman-Gorczyca, Muzeum Okręgowe w Koninie, Biżuteria 2. połowy XIX wieku w 
zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie



Ewa Wieruch-Jankowska, Muzeum Warszawy, Motywy zwierzęce w biżuterii okresu 
międzywojennego noszonej w Warszawie – wybrane przykłady
Dyskusja
26 V 2018 r.
9.30
Joanna Minksztym, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Biżuteria peruwiańskich Indian. Ze zbiorów 
Muzeum Etnograficznego w Poznaniu 
Monika Siwińska, Muzeum Warszawy, Wyroby Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego Orno z lat 50. i 
60. XX wieku
Anna Wiszniewska, Instytut Sztuki PAN w Warszawie, Centrala Jubilerska Jubiler
Dyskusja
Przerwa kawowa 
11.30
Michał Myśliński, Instytut Sztuki PAN w Krakowie, Epizod i Eksperyment – biżuteria i galanteria 
kamienna w Polsce powojennej
Cezary Łutowicz, 45 lat krzemienia pasiastego w biżuterii 
Monika Paś, Muzeum Narodowe w Krakowie, Biżuteria czy wyroby biżuteryjno-podobne? Zbiór 
powojennej biżuterii z tworzyw sztucznych w Muzeum Narodowym w Krakowie
Dorota Zahel, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Biżuteria z metali nieszlachetnych i
tworzyw sztucznych w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – wybrane zagadnienia
Dyskusja 

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 9-11 maja 2018 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie i 
Zamku Królewskim w Warszawie planowana jest ogólnopolska konferencja naukowa pt. Darczyńcy 
polskich muzeów. Historia i współczesność. 
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat roli darczyńców i charakteru darów w polskim 
muzealnictwie, na przestrzeni wieków aż do
teraźniejszości.
Referaty wygłoszone podczas konferencji dotyczyć będą szerokiego spektrum zagadnień. Wśród 
omawianych punktów zostanie przedstawiony obraz darczyńców instytucji kultury w Polsce na 
przestrzeni wieków (kolekcjoner-ewergeta, pasjonat, spadkobierca, mecenas etc.), znaczenie i rola 
darowizn w polskich instytucjach muzealnych oraz współczesne wyzwania i budowanie wizerunku 
instytucji w kontekście nowych darczyńców. W ramach debaty skupimy się na zdefiniowaniu formy 
wspierania instytucji kultury w Polsce, zwrócimy uwagę na strategie budowania nowych kolekcji oraz 
rozbudowy i interpretacji zastanych zbiorów muzealnych, a także zwrócimy uwagę na uwarunkowania 
prawno-administracyjne towarzyszące podjętej problematyce.
Miejsca obrad: Zamek Królewski (9 maja 2018), Muzeum Narodowe (10 maja 2018).
W dniu 11 maja przewidziany jest program specjalny dla prelegentów i słuchaczy (oprowadzania 
tematyczne śladem darczyńców w placówkach obu Organizatorów). Wydarzeniu będzie towarzyszyć 
również bogaty program edukacyjny dla zwiedzających, obejmujący m.in. weekendowe warsztaty 
familijne, spotkania z edukatorami, oprowadzania po zasobach magazynowych, wystawach stałych i 
czasowych prezentujące przykłady darów oraz sylwetki zacnych ofiarodawców Muzeum Narodowego i 
Zamku Królewskiego. Koordynatorki konferencji: dr Magdalena Białonowska (Zamek Królewski w 
Warszawie), mgr Katarzyna Mączewska (Muzeum Narodowe w Warszawie) kontakt e-mail: 
konferencjadarczyncy@mnw.art.pl
W celu zapoznania się ze szczegółami, w tym programem konferencji (dostępnym na przełomie marca i
kwietnia 2018) oraz formularzem rejestracyjnym dla uczestników-słuchaczy prosimy o odwiedzenie 
stron: http://www.mnw.art.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe/ogolnopolska-konferencja-
naukowa-darczyncy-polskich-muzeow-historia-i-wspolczesnosc,15.html oraz: https://www.zamek-
krolewski.pl/historia/darczyncy-polskich-muzeow.-historia-i-wspolczesnosc-konferencja-naukowa

Zarząd O/W SHS informuje, że tegoroczna LXVI Ogólnopolska Stowarzyszenia Historyków Sztuki 
Niepodległość i nowoczesność odbędzie się w Szczecinie w dniach 22-23 listopada 2018 r.
Program sesji opiera się na dwóch założeniach:
1. Wybór miejsca naszej konferencji ma zwrócić uwagę na pojemność pojęcia niepodległości, jego 
inspirującą zawartość. Pożądane byłoby zastanowienie się nad fenomenem niepodległości, początkami
artystycznej refleksji nad nią, relacjami między dążeniem do wyzwolenia a sztuką, ale nie tylko w 
perspektywie politycznej czy militarnej. Takim właśnie ujęciom powinien sprzyjać wybór Szczecina, a 
nie miejsc tradycyjnie wiązanych z wydarzeniami 1918 roku. Jest to miejsce, które nie ma żadnego 
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bezpośredniego związku z historią odzyskania niepodległości w 1918, i zarazem region Polski o 
najsłabszych więziach historycznych z monarchią Piastów, oraz I i II Rzeczpospolitą. W 1945 roku, po 
włączeniu w granice państwa polskiego, znalazł się w ideowej próżni. Stał się w ten sposób 
potencjalnie polem refleksji – również artystycznej – nad legitymizacją nowych granic, w których 
niepodległość rozumiana była jako nowoczesność w duchu ideologii lewicowych. Było to miejsce 
rzeczywistej realizacji nowego mitu założycielskiego. Na polityczny mit ”Polski od nowa” nakładała się 
tradycyjna myśl wywodząca się z kręgów narodowych o granicy polskiej na Odrze i Nysie („ziemie 
piastowskie”). Ten węzeł ideologiczny, w którym sztuce przeznaczano istotną rolę w budowaniu 
świadomości, a więc istotną funkcję polityczną, jest nadal nie wyeksploatowanym polem historii sztuki, 
wskazującym na mniej lub bardziej uświadomione uwikłanie sztuki w procesy ideowo-polityczne. 
Szczególnie poprzez szeroko rozumiane procesy inwestycyjne, w tym organizacje pracy artystów, czyli 
umiejscowienie życia artystycznego w społecznym podziale pracy i jej finansowanie.
2. Drugie założenie wynika z sąsiedztwa stulecia naszej niepodległości z dominującym nurtem 
współczesności jakim jest tendencja modernizacyjna. Nowoczesność i związana z nią idea 
emancypacji narodziły się w czasach Oświecenia. Moment upadku Rzeczypospolitej nakłada się na 
oświeceniowe projekty uzdrowienia Polski. Splot tych okoliczności objawił się ze szczególną siłą w II 
RP ale także w planach władz PRL, a więc w czasach, kiedy idea awangardy uzyskiwała swoje 
dominujące miejsce w polskiej refleksji historyczno-artystycznej. Również III RP odwoływała się będzie 
w projektach transformacyjnych do modernizacyjnej utopii szczególnie w wymiarze kulturowym. 
Modernizacja i niepodległość narodowa, mogą pozostawać względem siebie w opozycji, lub przeciwnie.
Nacjonalistyczna ideologia państwa jako „naturalnej” formy egzystencji narodu w oczach w zależności 
od zajmowanego stanowiska politycznego może wydawać się nowoczesna lub anachroniczna.
Te dwa założenia nie ograniczają innych propozycji, zwłaszcza takich, które będą miały na myśli 
bardziej systemowe cele i będą obejmowały dłuższe jednostki chronologiczne czy trudne problemy 
periodyzacji najczęściej wywiedzione z historii politycznej. Ważne wydaje się także zwrócenie uwagi na 
wyzwania metodologiczne z jakimi historyk sztuki świadomy narzędzi nowej humanistyki będzie musiał 
się zmierzyć podejmując problematykę politycznej niepodległości.
Należy wziąć po uwagę, że problem „niepodległości/nowoczesności” może być pojmowany zarazem 
opozycyjnie jak i komplementarnie, i ulec komplikacji w zależności od spotkania z różnymi siatkami 
pojęciowymi. Temat może być bowiem sprecyzowany bardzo różnie. Patrząc od strony artysty może to 
być psychologiczny konflikt wewnętrzny. Na poziomie deklaracji ideowych rzecz dotyczy 
komplementarności lub niespójności zawartych w programach artystycznych.
Na poziomie realizacji artystycznych jest to rzecz niespójności lub harmonii formy artystycznej. Inaczej 
będą się manifestować idee polityczne w zależności od osobistych inklinacji artysty, inaczej w 
przypadku realizacji zamówienia, w którym artysta występuje jako ekspert od wizualizacji, niezależnie 
od swych przekonań.
W sztuce o przeznaczeniu politycznym może występować konflikt między zleceniodawcą a artystą, lub 
pełna symbioza. Może to być konflikt ukryty lub jawny; może zostać ujawniony w otwartym dyskursie, 
lub pojawić się na poziomie „wewnętrznych sprzeczności” realizacji. Również sztuka niezaangażowana 
politycznie może okazać się wypowiedzią polityczną nie wprost, jako deklaracja sztuki jako sfery 
przeciwstawnej ideom politycznym, lub świadectwo niepisanej umowy o podziale „terytoriów 
politycznych”.
Tak zakreślony temat ukazuje problemowe spektrum jako niemożność ucieczki sztuki od polityki, i 
wskazuje na potencjalny konflikt miedzy tym co jest nowoczesnością w sztuce a nowoczesnością w 
polityce, co jest wolnością artystyczną a co jest obowiązkiem artysty jako członka wspólnoty narodowej,
jako obywatela; i z drugiej strony jako obrońcy sztuki przed upolitycznieniem, lub przeciwnie jako 
walczącego o sztukę zaangażowaną, na co nakłada się pytanie: służba czy służebność?
Geopolityczne zamieszanie, które w naszym kraju przybiera postać sporu – często gwałtownego – o 
sens i role niepodległości i nowoczesności sprzyja spojrzeniu na sztukę pod kątem specyficznego dla 
artystów udziału w starciu koncepcji politycznych i społecznych.
Organizatorzy informują, że zgłoszenia zawierające skrót wystąpień (maksymalnie 1 strona) wraz z 
danymi kontaktowymi i afiliacją, należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2018 r. na adres: 
e.gwiazdowska@muzeum.szczecin.pl lub pocztą tradycyjną na adres Oddziału Szczecińskiego SHS: 
ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin. Szczegółowe informacje: Ewa Gwiazdowska, sekretarz 
O/Szczecińskiego SHS: tel. 797 705 218.
 Zarząd O/W SHS informuje, że Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z 
Muzeum Narodowym w Krakowie w połowie października bieżącego roku organizuje sesję naukową 
Projekty dla Niepodległej. Architektura i sztuka w Polsce po roku 1918. Obrady poświęcone będą 
projektom urbanistycznym, architektonicznym, konserwatorskim, artystycznym itp., które powstawały do
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początku l. 40. XX w., zarówno zrealizowanym jak też niezrealizowanym. Szczególnie mile widziane 
będą tematy dotyczące większych założeń lub ujęcia przekrojowe. Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o przysyłanie zgłoszeń wraz z krótkim opisem (do 500 znaków) do 30 czerwca b. r. na adres: 
shskr@poczta.fm lub nadsyłanie ich do siedziby O/Krakowskiego SHS: ul. Starowiślna 29-31, 31-008 
Kraków. Organizatorzy przewidują, pokrycie kosztów jednego noclegu referentom spoza Krakowa.
Informujemy, że Instytut Historii Sztuki UKSW w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji 
organizowanej 6 grudnia 2018 r. w 25. rocznicę śmierci ks. prof. Janusza St. Pasierba – badacza 
sztuki nowożytnej, teoretyka ochrony zabytków kościelnych, eseisty i poety. Konferencja 
pomyślana jest jako interdyscyplinarne spotkanie inspirowane dorobkiem naukowym i literackim ks. 
prof. Janusza St. Pasierba. Organizatorzy oczekują na referaty z zakresu sztuki i ikonografii 
nowożytnej, szczególnie religijnej, konserwatorstwa sztuki kościelnej, ale i wystąpień związanych z 
Jego poetyckimi i eseistycznymi dokonaniami. Propozycje wystąpień (1 strona maszynopisu) wraz z 
danymi kontaktowymi prosimy nadsyłać do 10 września 2018 r. na adres: aniaczyz@poczta.onet.pl 
lub abadach@zamek-krolewski.pl Organizatorzy zastrzegają, że zgłoszone propozycje będą poddane 
trybowi konkursowemu. Lista prelegentów zostanie ogłoszona 17 września. Na referat przewidziane 
jest 20 minut. Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2018 r. na terenie kampusu UKSW na Młocinach. 
Komitet Naukowy: prof. UKSW dr hab. Zbigniew Bania, bp. prof. UW dr hab. Michał Janocha, dr hab. 
Anna Czyż, ks. dr hab. Janusz Nowiński
Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 lipca br.) na doroczny LXIII Konkurs im. ks. 
prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków Stowarzyszenia. Konkurs
obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2018) lub w roku poprzedzającym (2017). 
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 lipca br.) do dwudziestej 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 XVIII 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 nadsyłać do 15
września br. na adres biura O/Warszawskiego SHS, Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa.
Informujemy, że Sekcja Wycieczkowa O/Krakowskiego SHS w terminie 22.08-25.08 2018 r. organizuje 
objazd na Białoruś Radziwiłłowskim szlakiem (Biała Podlaska – Brześć – Skoki – Różana – Kosów 
Poleski – Baranowicze – Nieśwież – Mir – Nowogródek – Pińsk – Brześć – Biała Podlaska). Zapisy i 
szczegółowe informacje: dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka: 606 120 893 lub12 633 77 66, 
m.lisrzep@interia.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).
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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