
KOMUNIKAT PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2017 
Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania: 
27 X 2016, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Warszawy. Po ekspozycji oprowadzą Aleksandra 
Sołtan-Lipka oraz Jacek Bochiński. Zbiórka w holu przed kasą w pierwszej kamienicy. Osoby 
zainteresowane zwiedzaniem proszone są o wcześniejsze (do dnia 24 października) 
skontaktowanie się z biurem OW SHS (mailowo: ow.shs@shs.pl.pl lub telefonicznie, tel. kom. 600 
288 754). Ilość miejsc ograniczona 
6 XI 2017, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym na wystawie Biedermeier. Po wystawie 
oprowadzą dr Anna Kozak i dr Agnieszka Rosales Rodriques 
7 XI 2017, godz. 12.00 – Spotkanie w Zamku Królewskim. Wystawę Modernizm na Węgrzech 1900-
1930 zaprezentuje Marta Zdańkowska 
14 XI 2017, godz. 17.00 – Prezentacja książki Ireny Grzesiuk-Olszewskiej i Andrzeja K. Olszewskiego, 
Pomniki Fryderyka Chopina, wydanej przez wydawnictwo Salix alba w 2017 r. 
22 XI 2017, godz. 13.00 – Spotkanie w nowej siedzibie Muzeum Archidiecezji Warszawskiej ul. 
Dziekania 1. Po ekspozycji stałej Muzeum oprowadzi dr Ewa Korpysz 
28 XI 2017, godz. 17.00 – Magdalena Adamska (Gabinet Rycin PAU) – O pochodzeniu zbiorów 
graficznych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (w związku z ukazaniem się katalogu 
grafiki ornamentalnej XVI w. w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN) 
KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ 

20 X 2017, godz. 17.00 – dr Krzysztof Trojanowski – O modzie przy "Śniadaniu na trawie". 
Impresjoniści i ich czasy. 
17 XI 2017, godz. 17.00 – spotkanie w Muzeum Azji i Pacyfiku na wystawie Turkmeni. Sztuka 
codzienności. Oprowadzi kurator Karolina Krzywicka 

24 XI 2017, godz. 17.00 – Zuzanna Żubka-Chmielewska opowie o książce Joanny Mruk O modzie 
okupacyjnej w Warszawie 
KLUB HISTORII I KULTURY WINA 
18 X 2017, godz. 18.00 – Prezentacja I tomu z serii Studia z historii wina pt: Fukier i wino, wydanej 
przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Książkę przedstawią: prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk oraz 
redaktorzy naukowi dr Dorota Dias-Lewandowska i Gabriel Kurczewski 

Zarząd O/W SHS informuje, że w dniach 16-17 listopada 2017 r. w odbędzie się LXVI Naukowa Sesja 
Ogólnopolska SHS pt. SZTUKA POGRANICZY. Szczegółowy program obrad podany zostanie na 
początku listopada na stronie internetowej SHS. Poniżej publikujemy wersję, która może ulec 
niewielkim zmianom. 
16 LISTOPADA – CZWARTEK
8.30-9.00 – rejestracja uczestników
9.00-9.15 – powitanie i otwarcie konferencji
9.15-9.30 – referat wprowadzający 
9.30-9.50 – Krzysztof Cichoń (Łódź), Pogranicze zamglone i niemal bezludne. Z czym graniczy 
historia sztuki na powierzchni „orbis doctrinae”? 
Lublin i okolice
9.50-10.10 – Małgorzata Smorąg-Różycka (Kraków), Bizantyńskie malowidła w Polsce Jagiellonów: 
nowe perspektywy badawcze 
10.10-10.30 – Adam Soćko (Poznań), Lublin – ośrodek budowlany polsko-litewskiego pogranicza w 
pierwszej połowie XVI wieku
10.30-10.50 – Hubert Mącik (Rzeszów), Nowożytne układy urbanistyczne miast lokowanych w XVI-
XVII wieku na pograniczu Małopolski i Rusi Koronnej
10.50-11.10 – Paweł Sygowski (Lublin), Unicka drewniana, dwuwieżowa, barokowa cerkiew pw. 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kodeńcu na Lubelszczyźnie – ostatnia taka świątynia w Polsce
11.10-11.20 - Tomasz Pieńkowski (Lublin), Dziedzictwo lubelskich ewangelików jako element 
wielokulturowej i wielowyznaniowej tożsamości Lublina – komunikat
11.20-11.50 – dyskusja
11.50-12.10 – przerwa na kawę
Ikonografia na pograniczach
12.10-12.30 – Zoltan Gyalókay, Malarstwo tablicowe 2 i 3 ćw. XV wieku na pograniczu Królestwa 
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Polskiego i Węgierskiego. Stan i perspektywy badań 
12.30-12.50 – ks. Szymon Tracz (Kraków), Kilka uwag o gotyckim malarstwie na pograniczu śląsko-
małopolskim w kontekście ostatnich odkryć konserwatorskich 
12.50-13.10 – Iwona Brandys (Jaworzno), Polskie „Maria Hilf”. Problem adaptacji i rozpowszechniania
kopii obrazu „Wspomożycielki Chrześcijan” między Passawą a Lubinem
13.10-13.30 – Maria Kazimiera Staniszewska (Kraków), Znacząc pogranicze. Kolumny maryjne na 
nowożytnym Spiszu – formy, ikonografia, funkcja
13.30-13.50 – Agnieszka Gronek (Kraków), Jeszcze o ikonach monogramisty C.Z. Przyczynek do 
studiów nad malarstwem cerkiewnym polsko-słowackiego pogranicza
13.50-14.30 – dyskusja
14.30-16.00 – przerwa obiadowa
Ludzie i miasta 
16.00-16.20 – Rafał Eysymontt (Wrocław), Flandria, Walonia, Cesarstwo i Śląsk. Ludzie i miasta 
obszaru pogranicza
16.20-16.40 – Agnieszka Piórecka (Kraków), Technika budowlana w średniowiecznej Serbii oraz na 
Rusi Suzdalsko-Włodzimierskiej
16.40-17.00 – Andrzej Kozieł (Wrocław), Czy granice państwowe mogą zatrzymać artystów? Wojny 
śląskie (1740-1763), nowe granice Śląska i artyści
17.00-17.30 – dyskusja
17.30-17.50 – przerwa na kawę
Pogranicza dalekie
17.50-18.10 – Artur Badach (Warszawa), Fenomen obecności malarstwa manierystycznego we 
wczesnorenesansowych kościołach we Florencji 
18.10-18.30 – Ewa Kubiak (Łódź), Herby w przestrzeni miejskiej Cusco, Maras i Juli. Manifestacja 
pozycji fundatorów i odzwierciedlenie struktury społecznej w wielokulturowym mieście kolonialnym 
peruwiańskiego Altiplano w okresie baroku
18.30-18.50 – Łukasz Mikołaj Sadowski (Łódź), „Alexandra ad Aegyptum”. Architektura europejska 
egipskiej metropolii od połowy XIX wieku do 1952 roku
18.50-19.30 – dyskusja
20.00 spotkanie koleżeńskie 
17 LISTOPADA (PIĄTEK)
Miasta i obrazy miast
9.00-9.20 – Agnieszka Szykuła-Żygawska (Zamość), Bonawentura Losy de Losennau, inżynier, 
architekt i kartograf węgierski końca XVIII wieku w Zamościu i Tarnowie
9.20-9.40 – Paulina Korneluk (Wrocław), Koncepcje repolonizacji Zamościa w dwudziestoleciu 
międzywojennym
9.40-10.00 – Aleksander Jankowski (Bydgoszcz), Malarskie dekoracje ścienne dwudziestolecia 
międzywojennego w kościołach drewnianych Wielkopolski
10.00-10.20 – Katarzyna Węglicka (Warszawa), Pińsk – miasto na pograniczu
10.20-10.40 – Aleksander Łupienko (Warszawa), Przestrzeń dziewiętnastowiecznego Lwowa: obraz 
miasta pogranicza
10.40-11.10 – dyskusja
11.10-11.30 – przerwa na kawę
Relacje polsko-niemieckich obszarów językowych
11.30-11.50 – Agnieszka Świętosławska (Łódź), W orbicie Wiednia. Antoniego Langego i Jana 
Nepomucena Głowackiego widoki Galicji
11.50-12.10 – Piotr Fiuk (Szczecin), Architektura wielokulturowego miasta. Kamienica czynszowa w 
Szczecinie – inspiracja zabudową stołecznego Berlina na przełomie XIX/XX wieku
12.10-12.30 – Jarosław Mulczyński (Poznań), Polskie i niemieckie życie artystyczne w Poznaniu w 
XIX i 1 połowie XX wieku (do 1945 roku) – dwie drogi rozwoju
12.30-12.50 – Aleksandra Krypczyk-De Barra (Kraków), „Tam twa ojczyzna, synu, gdzie się z komina
kopci”. Górnośląskie pogranicze w twórczości Katowickiej Grupy Artystycznej
12.50-13.20 – dyskusja 
13.20-14.30 – przerwa obiadowa
Artyści i krytycy współcześni wobec pograniczy
14.30-14.50 – Agnieszka Kuczyńska (Lublin), Francusko-amerykańskie pogranicze. Przyczynek do 
historii recepcji surrealizmu w PRL-u
14.50-15.10 – Marta Smolińska (Poznań), O dzieleniu. Niemiecko-polskie perspektywy artystyczne 
wobec wspólnej granicy 
15.10-15.30 – Bernadeta Stano (Kraków), Inwazja malarzy i rzeźbiarzy na Białostocczyznę. Wątki 



regionalne w centralnie planowanej akcji plenerowej okresu PRL-u 
15.30-15.50 – Grażyna Stojak (Rzeszów), Kryptonim „Marzyciele”. Walka Olgierda Łotoczki o 
zachowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza w dolinie Łopiennika
15.50-16.20 – dyskusja
16.20-16.40 – przerwa na kawę
16.40-17.00 – Magdalena Howorus-Czajka (Gdańsk), Transgresja przestrzeni a graniczność ściany
17.00-17.20 – Elżbieta Błotnicka-Mazur (Lublin), Na granicy optyczności i haptyczności widzenia. 
Dynamika w czasie i przestrzeni dzieł Adama Marczyńskiego
17.20-17.40 – Weronika Kobylińska-Bunsch (Warszawa), Na pograniczu stylów i mediów: gest 
plastyczny w polskiej powojennej „fotografii miejsca”
17.40-18.00 – Adam Mazur (Warszawa), Trzy listy (Kantor – Kossakowski – Macuga)
18.00-18.30 – dyskusja i podsumowanie konferencji 
Zarząd O/W SHS informuje, że istnieje możliwość reprezentowania Oddziału Warszawskiego SHS jako 
słuchacz podczas obrad sesji. Zainteresowanych tematyką sesji oraz wyjazdem do Lublina prosimy o 
kontakt z biurem O/W SHS do dnia 16 października br. (tel. 600 288 754, e-mail: ow.shs@shs.pl) 
Zarząd O/W SHS informuje, że Klub Historii i Kultury Wina zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Sesji 
naukowej: Wino i jego konkurenci, która odbędzie się w dniach 11-12 stycznia 2018 r. Tytuł tej 
konferencji jest zaproszeniem do dyskusji o kulturowej historii wina w kontekście jego rywalizacji z 
innymi napojami w naszym kraju. Organizatorzy chcą tym razem prześledzić także te wątki historii 
napojów alkoholowych i niealkoholowych, które splatają się z dziejami wina w Polsce, poczynając od 
średniowiecza, kiedy winorośl dotarła na ziemie polskie, aż do obecnego renesansu polskiego 
winiarstwa. 
Oczekują propozycji wystąpień prezentujących wyniki badań naukowych dotyczących różnych 
aspektów historii wina w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jego rywalizacji z innymi napojami, 
konkurencji win polskich z zagranicznymi, wypierania miodu, piwa i innych napojów przez wino, 
znaczenia substytutów i imitacji wina, win owocowych, jabłeczników, gruszeczników, pojawienia się 
nowych napojów egzotycznych i ich wpływu na konsumpcję wina, postrzegania poszczególnych 
trunków w krajach piwa i wina, rywalizacji o gusta konsumentów. Interesujące będą tematy dotyczące 
kultury materialnej i ikonografii nawiązującej do wina i winiarstwa, a także inne zagadnienia związane z 
powyższą tematyką. Konferencja ma być okazją do prezentacji wyników badań naukowych przez 
reprezentantów różnych specjalności i zajmujących się różnymi okresami. Zapraszamy do udziału 
historyków, historyków sztuki, antropologów, archeologów, socjologów, kulturoznawców, 
literaturoznawców i badaczy innych specjalności zainteresowanych zaproponowaną przez nas 
problematyką. Organizatorzy planują wydanie publikacji zawierającej teksty wybranych referatów. 
Prosimy o zgłaszanie propozycji tematów wystąpień (wraz z abstraktem wystąpienia oraz krótką notą 
biograficzną, charakteryzującą zakres zainteresowań badawczych) do dnia 15 listopada 2017 r. pocztą 
elektroniczną na adres: ow.shs@shs.pl lub gabriel.kurczewski@gmail.com Pod te adresy należy także 
kierować wszelkie zapytania dotyczące sesji. Informacje o przyjęciu wystąpień i program sesji 
ogłoszone zostaną 30 listopada. Komitet organizacyjny sesji: prof. Wojciech Włodarczyk, dr Artur 
Badach, dr Dorota Dias-Lewandowska, Gabriel Kurczewski. 
Zarząd O/W SHS informuje, że Polski Komitet Narodowy ICOMOS we współpracy z Zamkiem 
Królewskim w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Komitetem Urbanistyki i 
Architektury PAN organizuje konferencję naukową zatytułowaną Miejsce Pamięci – Definiowanie, 
Interpretacja, Ochrona.
Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie. Do udziału
w konferencji zapraszamy wszystkie grupy zawodowe związane z ochroną i zarządzaniem dziedzictwa 
– służby konserwatorskie, samorządowców, ekspertów, zarządców obiektów zabytkowych i miejsc 
pamięci. Mając na uwadze znaczenie i nowatorski charakter tematyki liczymy na aktywne uczestnictwo 
środowiska konserwatorskiego. Zapraszamy do nadsyłania streszczeń proponowanych referatów w 
terminie do 15 października 2017 roku, na adres: sekretariat@icomos-poland.org
Streszczenia nie powinny przekraczać dwóch stron tekstu (forma odrębnych punktów ułatwi 
recenzentom uchwycenie koncepcji wystąpień). Autorzy wystąpień konferencyjnych proszeni są o 
wskazanie sesji, w ramach której ma być przedstawiony proponowany referat (Definiowanie; 
Interpretacja; Ochrona). Wyboru referatów do przedstawienia na konferencji dokonają recenzenci 
powołani przez Komitet Organizacyjny konferencji. Autorzy zgłoszonych referatów zostaną 
poinformowani o decyzji recenzentów do 10 listopada 2017 roku. Materiały konferencji zostaną 
opublikowane w recenzowanych monografiach w ramach serii wydawniczych PKN ICOMOS. 
Informujemy, że Muzeum Narodowe w Krakowie i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w ramach 
realizacji projektu ,,Korpus dzieł Malarskich Henryka Siemiradzkiego”, finansowanego przez Narodowy 
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Program Rozwoju Humanistyki zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji 
naukowej: Henryk Siemiradzki jakiego nie znamy. Konferencja odbędzie się w Muzeum Narodowym 
w Krakowie w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. Obrady w języku angielskim będą podzielone na dwa 
panele: tematów z zakresu historii sztuki i technologiczny. W pierwszej części mamy nadzieję poznać 
nieznane dotąd aspekty życia i twórczości Henryka Siemiradzkiego. Do panelu związanego z kwestiami
technologicznymi zapraszamy do zaprezentowania wyników badań wszystkich zajmujących się analizą 
sposobu pracy, technologii, techniki wykonania i materiałów stosowanych przez Henryka 
Siemiradzkiego. Celem tej części konferencji jest spotkanie i po raz pierwszy podzielenie się efektami 
dociekań badaczy analizujących różne aspekty szeroko pojętego warsztatu sławnego artysty.
Referaty i postery mogą dotyczyć badań prowadzonych zarówno przez konserwatorów i historyków 
sztuki, jak i chemików, fizyków oraz naukowców innych specjalności zgłębiających życie, twórczość 
oraz warsztat malarski artysty. 
Prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia w języku angielskim do 8 stycznia 2018 r. na adres: 
siemiradzki@mnk.pl. Abstrakt nie powinien przekraczać 1500 znaków ze spacjami.
Organizatorzy: Dominika Sarkowicz (dksukiennice@mnk.pl), Marzena Sieklucka 
(dksukiennice@mnk.pl), dr Kamilla Twardowska (ktwardowska@mnk.pl) 
Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi członków Oddziału Warszawskiego SHS o aktualizację danych 
adresowych oraz nadsyłanie swoich adresów e-mailowych na adres Biura O/W SHS ow.shs@shs.pl.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                      
dr Artur Badach                  

Prezes Oddziału Warszawskiego SHS
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