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T

ematem przewodnim tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD), odbywających się z inicjatywy Rady Europy, pod patronatem Unii Europejskiej –
w Polsce już po raz piętnasty, tradycyjnie we wrześniu – będą „Ludzie gościńca.
Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze”. Tak sformułowane hasło jest bardzo pojemne i, jak
czytamy w informacji przygotowanej przez koordynatora
EDD – Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków,
„obejmuje wszystkie aspekty podróżowania, pielgrzymowania, wędrowania, zarówno w sensie fizycznym jak i duchowym. Daje też okazję do przybliżenia społeczeństwu
lokalnych zabytków kultury materialnej i duchowej – poczynając od kapliczek przydrożnych, karczem, przez zabytki techniki, a kończąc na obrzędach związanych
z przejściem ze świata żywych do świata zmarłych. Z nim
będą się wiązały różnorodne działania popularyzatorskie
(wystawy, festyny, dni otwarte muzeów i obiektów zabytkowych, itp.). W 2007 r. nie zaplanowano centralnych uroczystości, dlatego też wszystkie imprezy będą równie ważne, bez względu na to czy odbędą się w Warszawie,
stolicy województwa, czy na jego krańcach. Szczegółowe programy obchodów
(7-16 września 2007 r.) zostaną umieszczone na specjalnej stronie prowadzonej przez
KOBiDZ: www.edd.com.pl”.

Z okazji tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa
redakcja „Spotkań z Zabytkami” ogłasza konkurs fotograficzny:

„Zabytki dawnych szlaków”.
Zdjęcia – czarno-białe lub kolorowe, w formacie 13 x 18 cm lub zbliżonym
(papier gładki, błyszczący) albo w postaci elektronicznej na płycie CD
(pliki tif lub jpg, rozdzielczość 300-600 DPI) – prosimy przesyłać

Elżbieta Wysocka-Zbiegień

pod adresem redakcji z dopiskiem „KONKURS” w terminie do 31 lipca 2007 r.
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(decyduje data stempla pocztowego). Zwycięskie prace opublikujemy w specjalnym,
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wrześniowym numerze „Spotkań z Zabytkami”, a ich autorzy otrzymają nagrody.

W tym numerze szczególnie polecamy artykuły oraz ilustracje związane z trzema ważnymi wydarzeniami rangi ogólnopolskiej. W odrestaurowanym z należytą troską i pietyzmem pałacu biskupa Erazma Ciołka w Krakowie tamtejsze Muzeum Narodowe otwiera swój nowy oddział, w którym prezentowana będzie dawna sztuka polska oraz niezwykle cenna kolekcja ikon (zdjęcia na okładce oraz artykuł „Pałac biskupa Erazma Ciołka”,
ss. 3-6). Z kolei warszawskie Muzeum Niepodległości otwiera w tym miesiącu nową
ekspozycję stałą zatytułowaną „Z Orłem Białym przez wieki. Godło i herb państwa polskiego w rozwoju historycznym” (jej zapowiedzią jest artykuł „«Śmierć Przemysława
w Rogoźnie» – mało znane dzieło Matejki”, ss. 7-11). Trzeci z artykułów jest głosem
w dyskusji, który usłyszą zapewne także uczestnicy zapowiadanej już przez nas w tegorocznym numerze styczniowym konferencji naukowej poświęconej projektom witraży
i witrażom Stanisława Wyspiańskiego (artykuł „O witrażach Wyspiańskiego”, ss. 12-16).
Zwracamy też uwagę na nowy cykl: „O zabytkach inaczej” (s. 21).
Uczestnikom konkursu życzymy powodzenia, a wszystkim czytelnikom – miłej lektury!

