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Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki 

życzy Państwu ciepłych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy 
Pieśń wielkanocna 

  
W górze stały chmury  Chrystus Pan szedł drogą 
W dole lasy czarne Nie bał się nikogo 
Kiedy szły do grobu  Napotkał Piłata 
Trzy posępne Marie Zaśmiał się wesoło 
    
A gdy Marie przyszły Napotkał Annasza 
Anioł im powiedział Napotkał Kajfasza 
Chrystus Pan Wielkich Panów ziemi 
zmartwychwstał Śmiechem swym 
Białą chmurą wzleciał przestrasza 
    
A dokąd Aniele? Chodziły trzy Marie 
Ja nie wiem o Mario Śpiewały pokornie 
Wzlatując pogasił  Chodziły szukały 
Strażnikom latarnie Pana nie znalazły 
    
I poszedł i zginął  Bo on raz za świerkiem 
Więc chodzi wśród ludzi A raz w lisiej dziupli 
A może się schował  A raz z chmurki zerknie 
Na dnie pustej studni A raz znów ze studni 
    
A może u wilków Pomóżcie nam ludzie 
A może u saren Pana Boga szukać 
Może w gołębniku Wiązkę przebiśniegów 
W miasteczku Nazaret   Wdzięcznym sercem mu 
  dać 
Więc poszły trzy Marie   
Śpiewały pokornie Niech choć cieniem błyśnie 
Chodziły szukały Niech zaśpiewa pięknie 
Pana nie znalazły  Albo niech przyleci 
  Zgłodniałym wróbelkiem 
    
  19557 
  Stanisław Grochowiak 

  
Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania: 
3 IV 2017, godz. 11.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Po wystawie Podróż do 
Edo. Japońskie drzeworyty ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza oprowadzi kurator Anna 



Katarzyna Maleszko 
3 IV 2017, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym. Oprowadzanie po Galerii Sztuki Dawnej 
– część trzecia. Po wystawie oprowadzą autorzy ekspozycji. 
16 V 2017, godz. 13.00 – Spotkanie w Królikarni. Wystawę Relacja Warszawa – Zakopane 
zaprezentuje kurator Katarzyna Kucharska-Hornung 

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ 

21 IV 2017, godz. 18.00 – Barbara Szewczyk, Jak kimono wyzwoliło kobiety z gorsetów 
12 V 2017, godz. 18.00 – dr Krzysztof Trojanowski, Czasy Ludwika XIV – moda i wokół mody w 
drugiej połowie XVII wieku 

KLUB HISTORII I KULTURY WINA 
18 V 2017, godz. 17.00 – dr Magdalena Bis, Naczynia szklane z badań archeologicznych jako 
wskaźniki konsumpcji trunków w nowożytnej Warszawie 
Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS informuje, że, w dniach 16-17 listopada 2017, pod patronatem 
Miasta Lublin i przy współpracy Instytutu Historii Sztuki KUL, odbędzie się LXVI Ogólnopolska Sesja 
Naukowa SHS, SZTUKA POGRANICZY. 
W 2017 roku przypada 700-lecie aktu lokacji miasta Lublin. Organizatorzy, nie chcą skupiać się wyłącznie na 
bogatej i interesującej historii grodu nad Bystrzycą. Proponują namysł nad zjawiskami w sztuce, które wynikają z 
jego odrębności i swoistości, szczególnego usytuowania między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem (w 
kontekście zarówno polskim, jak i środkowoeuropejskim), na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych 
(handlowych, kulturowych, religijnych) od zawsze generującym różnorodne napięcia wynikające z intensyfikacji 
transgranicznych relacji. Lublin jako miejsce i przestrzeń kulturowa o charakterze tranzytowym, byłby zatem 
punktem węzłowym na mapie rysowanej przez współczesną naukę o sztuce, określającym zagadnienie, któremu 
organizatorzy chcą poświęcić kolejną, doroczną sesję Stowarzyszenia Historyków Sztuki – sztukę pograniczy. 
Przed niemal 40 laty Jerzy Ludwiński, absolwent lubelskiej historii sztuki, nomada i animator życia 
artystycznego, określając pole gry sztuki współczesnej, będące wynikiem działań uczestniczących w nich ludzi, 
pisał: „Tutaj na stykach różnych dziedzin działy się rzeczy najbardziej interesujące: tu krzyżowały się metody, 
traciły sens konwencje, powstawały nowe tendencje i gatunki sztuki takie jak poezja konkretna, landart, 
environment, happening, sztuka konceptualna, teatr otwarty. Czy ktoś potrafi dzisiaj powiedzieć, co jeszcze jest 
muzyką, albo plastyką albo teatrem? Czy da się bezbłędnie wyznaczyć granicę między sztuką a resztą 
rzeczywistości? Niektórzy twierdzą, że wszystko może być muzyką, poezją, teatrem, wszystko może być sztuką”. 
Dziś, w epoce globalizmu, doświadczając labilności dawnych porządków oraz cyrkulacji pojęć i teorii, warto 
spróbować na nowo podjąć te pytania, także wobec sztuki dawnej. Wykorzystując zadomowione już w arsenale 
naszej dyscypliny kategorie, takie jak przestrzeń, miejsce, terytorium (zwrot przestrzenny), uzupełniając je o 
pojęcia pozwalające opisać dynamikę zjawisk w obszarze sztuki, na pograniczach i marginesach kultury, 
zastanowić się wspólnie nad relacjami pomiędzy topografią a historią, związkami między doświadczeniami 
konkretnej przestrzeni kulturowej i biografiami artystów. 

Uwzględniając problematykę regionalności, światowości czy transnarodowości, organizatorzy proponują 
następujące obszary tematyczne w ich wymiarze horyzontalnym i wertykalnym: 

• miasta wielokulturowe jako obszar przepływu idei, miejsce wymiany i konfrontacji;
• relacja centrum – prowincja, problematyka tranzytu i promieniowania;
• kolonizacja – dekolonizacja, geograficzne uwarunkowania transferu kulturowego;
• globalizm – wernakularyzm, międzyprzestrzeń translacji kulturowej
• aspekt temporalny pograniczy, zmienność, dynamika i zacieranie granic; 

Zainteresowanych informujemy, że szczegółowe informacje i zgłoszenia (do 15 maja 2017) pod adresem: 
paragone@kul.pl (oficjalna skrzynka pocztowa Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL) 

Informujemy, że Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Klub Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej 
przy Oddziale Warszawskim SHS oraz Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie organizują w dniach 3 – 4 
kwietnia 2017 r. III Ogólnopolską Konferencję Studiów nad Strojem CO (NIE)PRZYSTOI 
MĘŻCZYŹNIE, która odbędzie się w warszawskim Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24. 
Polski Komitet Narodowy ICOMOS organizuje w dniach 27-28 IV 2017 r. w Łazienkach Królewskich w 
Warszawie konferencję naukową 40 lat Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce – dokonania i 
perspektywy. Konferencja jest organizowana we współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie, Polskim 
Komitetem ds. UNESCO oraz Komitetem Urbanistyki i Architektury PAN. Zgłoszenia udziału w 
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konferencji należy przesyłać na adres: sekretariat@icomos-poland.org   Informacje organizacyjne są 
dostępne na stronie internetowej PKN ICOMOS www.icomos-poland.org 
Informujemy, że w dniach 18-19 V 2017 Koło Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Wolsztyn organizuje Ogólnopolską Konferencję 
Naukową W kręgu siedzib ziemiańskich. Architektura rezydencjonalna zachodnich ziem dawnej 
Rzeczpospolitej w latach 1800-1918, która odbędzie się w Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie, szczegóły pod 
adresem: konferencja.wolsztyn2017@gmail.com 

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 31 V – 1 VI 2017 Zakład Teorii i Historii Sztuki przy ASP w 
Katowicach organizuje drugą konferencję naukową z cyklu Narracje miejskie, tym razem pod tytułem Sacrum i 
sztuka w kontekście miejskim, szczegółowe informacje u dr hab. Irmy Koziny: irma.kozina@asp.katowice.pl; 

W dniach 1-2 VI 2017 Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić do udziału 
w konferencji naukowej „Okno, przez które wkracza do nas rzeczywistość Boga”. Ołtarz w świetle
historii sztuki i teologii liturgii, szczegółowe informacje pod adresem: oltarze2017@gmail.com; 
Informujemy, że w dniach 17-18 X 2017 Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Wydział Polonistyki 
organizują Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Powrót Czapskiego, szczegółowe informacje u 
sekretarzy konferencji Karoliny Wawer i Filipa Skowrona: czapskikonferencja@mnk.pl; 
Zarząd O/W SHS informuje, że dniu 23 X 2017 Muzeum Mazowieckie w Płocku organizuje VII 
ogólnopolską sesję naukową Polskie art déco. Malarstwo i grafika. Organizatorzy pragną omówić 
problematykę polskiego malarstwa i grafiki przedstawiających cechy stylu i liczą na propozycję twórców
mniej znanych lub zapomnianych. Temat wystąpienia wraz z abstraktem należy przesłąć do 30 czerwca
br. na adres: sekretariat@muzeumplock.eu 
Informujemy, że w dniach 7-9 XI 2017 Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Zakład Historii 
Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika organizują VII 
Konferencję Sztuki Nowoczesnej – Formiści – bunt – jung idysz. W stulecie polskiej awangardy 
artystycznej, szczegółowych informacji udziela dr Małgorzata Geron: m.geron@poczta.fm; 
Zarząd O/W informuje, że Polskie Towarzystwo Ziemiańskie wspólnie z IPN organizuje konferencję 
poświęconą zagładzie polskiego ziemiaństwa na dawnych ziemiach wschodnich 
Rzeczpospolitej w XX wieku. Zbliżona data pierwszej konferencji – początek grudnia 2017 r. w 
Warszawie, drugiej rok później. Konferencja będzie podzielona na trzy części – każdego roku 
jedna część: podział ma charakter chronologiczny: 1917 – 1920; po Traktacie Ryskim (majątki 
ziemskie które zostały pod drugiej stronie granicy po rzeczonym traktacie); po 17 września 1939. 
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Organizatorzy szukają badaczy, historyków sztuki, 
politologów, etc., którzy zajęliby się zarówno historią tych majątków, jak i losami poszczególnych 
Ziemian a także stratami kultury materialnej. Oczekują na referaty zarówno przyczynkarskie – 
przykłady poszczególnych Ziemian, majątków, zbiorów, itd jak i o charakterze syntetycznym. Także
straty kultury materialnej ( kolekcje malarstwa, biblioteki, itd ). Zainteresowanych prosimy o kontakt 
Michał Kwilecki: michal.kwilecki@onet.eu 
Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie wniosków (do 30 czerwca br.) na doroczny LXII Konkurs im. 
ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych (do 35 lat) członków Stowarzyszenia. 
Konkurs obejmuje prace publikowane w roku przyznania wyróżnienia (2017) lub w roku 
poprzedzającym (2016). 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 dziewiętnastej 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 XVII 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 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
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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 


