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Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania:

2 II 2018, godz. 17.00 – Prezentacja tomu pod redakcją: dr hab. Moniki Jakubek- Raczkowskiej i dr. 
hab. Juliusza Raczkowskiego Claritas et consonantia. Formy, funkcje i znaczenia w sztuce 
średniowiecza poświęconego pamięci prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek, wydanego 
Toruń/Warszawa 2017 r. Książkę przedstawi dr hab. Marek Walczak

26 II 2018, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym. Po Galerii Wzornictwa Polskiego 
oprowadzą kuratorki: Anna Dębska, Anna Maga oraz Kaja Muszyńska

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ
23 II 2018, godz. 17.00 – kuratorka Marta Kowalewska opowie o wystawie prac Magdaleny 
Abakanowicz w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Metamorfizm
16 III 2018, godz. 17.00 – dr Marcin Skibicki, Francuski szyk i elegancja na plakacie reklamowym 
okresu Art Nouveau i Art Déco
KLUB HISTORII I KULTURY WINA
28 II 2018, godz. 18.00 – dr Jarosław Pietrzak, „Trojakom ja upatrzył słuchaczu winnice na której 
Ostrogska i Zasławska snadź dobrze praca i robota”. O winach, winnicach i kulturze picia w 
dobrach Władysława Dominika księcia Ostrogskiego-Zasławskiego w latach 1618-1656
Zarząd O/W SHS serdecznie zaprasza na mszę świętą, która zgodnie z corocznym zwyczajem 
sprawowana jest w intencji historyków sztuki, Koleżanek i Kolegów żyjących i zmarłych z naszego 
Stowarzyszenia. Mszę świętą odprawi biskup prof. Michał Janocha w dniu 4 marca 2016 r. o godz. 
10.30 w kościele Środowisk Twórczych św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy Placu Teatralnym
18.

Zarząd O/W SHS dziękuje Koleżankom i Kolegom, którzy oprowadzali nas po wystawach w 2017 r. 
Spotkania te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Podziękowania zechcą przyjąć: prof. dr hab. 
Waldemar Baraniewski, dr Grażyna Bastek, Ryszard Bobrow, Jacek Bochiński, Piotr Borusowski, 
Aleksandra Janiszewska, Monika Janisz, Ewa Kalnoj-Ziajkowska, Aleksandra Kasprzak, Joanna Kilian-
Michieletti, dr Ewa Korpysz, Anna Kozak, Katarzyna Kucharska-Hornung, Karolina Krzywicka, Adam 
Lisiecki, Anna K. Maleszko, Ewa Orlińska-Mianowska, dr hab. Agnieszka Rosales Rodriques, 
Aleksandra Sołtan-Lipka, dr Anna Straszewska, dr Anna Szkurłat, Katarzyna Świetlicka, Wanda 
Załęska, Marta Zdańkowska, prof. dr hab. Antoni Ziemba, Zuzanna Żubka-Chmielewska. 

Zarząd O/W SHS informuje, że Oddział Górnośląski SHS wraz z Muzeum Zagłębia w Będzinie organizuje w 
dniach 20-21 września 2018 roku sesję: Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego 
województwa śląskiego 

Teren obecnego województwa śląskiego to obszar bardzo zróżnicowany pod wieloma względami, w tym 
kulturowo i w zakresie wpływów i oddziaływania sąsiednich regionów. Ta różnorodność znajduje swoje 
odzwierciedlenie także w architekturze pałacowo-rezydencjonalnej wraz całym jej wystrojem, otoczeniem i 
zapleczem. Mimo że od ponad trzydziestu lat, jest ona przedmiotem badań i zainteresowania historyków sztuki, 
architektury i krajobrazu, to nadal wiele jej aspektów jest nieznanych lub bardzo słabo rozpoznanych. W stosunku 
do dotychczasowo zrealizowanych projektów badawczych organizatorzy celowo zawężają teren oraz zakres 
czasowy, świadomie rezygnując ze średniowiecznych zamków i założeń obronnych oraz kompleksów 
neostylowych doby industrialnej i realizacji z okresu dwóch minionych stuleci, którym poświęcono już sporo 
uwagi. Organizatorzy przede wszystkim chcą zwrócić uwagę na nie omawiane dotychczas obiekty nowożytne, 
dwory i pałce, szlacheckie i magnackie rezydencje, ich historię, projekty architektoniczne, wyposażenie, 
dekoracje stiukowe i malarskie, kolejne przebudowy i zmiany użytkowników. Nadszedł czas aby z refleksją 
spojrzeć na dokonujące się przez dwa ostatnie stulecia zmiany własnościowe, zasady użytkowania i 
funkcjonowania wielu z nich wynikające w dużej mierze z przemian gospodarczo-ekonomicznych XIX i 
początków XX wieku oraz politycznych 2. połowy XX stulecia (przede wszystkim po 1945 i 1989 roku). Nadal 
niezwykle istotnymi problemami pozostają kwestie inwentaryzacyjne, konserwatorskie, współczesne problemy 
rewitalizacji, adaptacji, odbudowy i przebudowy tych zespołów. Organizatorom zależy aby ważnym elementem 
sesji stał się barokowo-klasycystyczny pałac rodziny Mieroszewskich w Będzinie-Gzichowie. To obiekt nie tylko 



ciekawy architektonicznie, o interesujących dekoracjachi polichromiach, co również o intrygującej historii, 
zmieniających się użytkownikach i pełnionych funkcjach. Na wielu płaszczyznach jest to przypadek modelowy 
dobrych i złych praktyk. Obecne województwo śląskie obfituje w tego typu obiekty, są to pałace i dwory m.in. w: 
Bestwinie, Białej Wielkiej, Borownie, Brzeźnicy, Bycinie, Chałupkach, Cieszynie, Czechowicach-Dziedzicach, 
Jastrzębiu-Zdroju-Borynii, Jaworzu, Kochanowicach, Nakle, Orzeszu-Zawiści, Pilicy, Pniowie, Siemianowicach 
Śląskich, Sośnicowicach, Szczekocinach, Tychach, Wilkowicach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu-Mikulczycach i 
Żorach-Baranowicach. Warto bliżej przyjrzeć się realizacjom np. F.A. Grimma czy J.F. Naxa. Nowożytne dwory, 
pałace i rezydencje są widomymi śladami obecności na tym terenie kilku znaczących rodzin, takich jak: von 
Aulock, Bystrzanowscy, Dembińscy, Dietrichsteinowie, Donnersmarckowie, Habsburgowie, Kotulińscy, 
Larischowie, Mieroszewscy, Promnitzowie, Raczyńscy, Saint-Genois d’Anneaucourt i innych. Ich działalność 
zapisała trwałe karty i stworzyła bogactwo kulturowe tych ziem. 

Zgłoszenia tematu wraz z abstraktem (do 1200 znaków) i afiliacją prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym 
terminie 10 marca 2018 roku do Zarządu Oddziału Górnośląskiego SHS: teresa.dudek@m.bielsko.puzeuml lub 
kopaninylewe@op.p  l
Organizatorzy przewidują druk artykułów w formie studiów z historii sztuki. 

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 Koleżeńskie)j. 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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