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Zabytki na znaczkach:
Watykańskie skarby
Tadeusz Kurlus

z wielkim zaciekawieniem przeczytałem artykuł Marka Tomiczka o Józefie Belowie, opublikowany w lutowym numerze „Spotkań z Zabytkami”. Pozwalam sobie uzupełnić informacje dotyczące zamieszczonej w tekście ilustracji 2. Otóż przedstawiona na
niej płaskorzeźba zachowała się
świetnie i jest umieszczona jako
supraporta w miejscu swego
przeznaczenia od 1930 r., tj.
w gabinecie ministra w gmachu
dawnego Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, przy al. Szucha 25 (obecny MEN).
Pendant dla niej stanowi płaskorzeźba nad przeciwległymi
drzwiami, publikowana zresztą
przed laty w moim artykule na łamach „Spotkań z Zabytkami”
(„Sztuka w służbie państwa”, nr 12,
1994, s. 17, il. 7). Obie płaskorzeźby, wykonane z jesionu, atrybuowane były dotąd Stanisławowi
Komaszewskiemu – co jak widać –
nie jest słuszne!
Cieszę się, że tekst Marka Tomiczka potwierdził moje wcześniejsze wątpliwości, a opublikowana fotografia dowodnie te atrybucje usankcjonowała. Przed kilkoma laty widziałem szkice tej
kompozycji Belowa przy okazji
którejś z wystaw w warszawskiej
ASP. Należy jedynie sceptycznie
odnieść się do domniemanego
tytułu kompozycji „Praca pionierska”. Sugerowałbym raczej przyjęcie roboczego tytułu „Alegoria
kultury” i odpowiednio „Alegoria
natury” dla drugiej kompozycji.

KLUB
PRENUMERATORÓW
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”
Korzyści wynikające z prenumeraty naszego miesięcznika
są oczywiste:
• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
•rabat w wysokości 10% na wszystkie wydawnictwa książkowe
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (na podstawie numeru
Karty Prenumeratora, którą przesyłamy Prenumeratorom z pierwszym zamówionym
numerem miesięcznika)• dla szkół i bibliotek gratisowe roczniki 2003, 2004 lub 2005
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.
Kolejna atrakcja: dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami
i muzeami każdego miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym
Prenumeratorom książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

W tym miesiącu nagrody otrzymują:
3 Leszek Jakubczak z Grudziądza – Zamki Wielkopolski, Małopolski i Mazowsza w malarstwie
i rysunku Zbigniewa Szczepanka, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2007

3 Jacek Kuczyński z Piekar Śląskich – Nauczyciele Matejki, Grottgera, Gierymskich... Monachijskie malarstwo historyczne XIX wieku, katalog wystawy w Muzeum Narodowym
w Krakowie, Kraków 2007

3 Beata Hodur z Oświęcimia – Krzysztof Garbacz, Zielona Góra. Spacer z przeszłością. Ein
Ausflug in die Vergangenheit, Agencja Wydawnicza „PDN“, Zielona Góra 2006

3 Krystyna Kozłowska z Sępopola – Tadeusz Maria Rudkowski, Cmentarz Powązkowski
w Warszawie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006

3 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – Pałac Muzeum. Muzeum Historii Miasta Łodzi, wyd. Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź 2003

Z poważaniem
Hubert Bilewicz
Uniwersytet Gdański
Akademia Sztuk Pięknych
w Gdańsku
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NA OKŁADCE:
Wschowa – centrum Starego Miasta z fragmentem ratusza, uformowanego w obecnym kształcie w latach
1860-1870, a w głębi wieża kościoła Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny, odbudowanego w 1726 r.
według projektu Pompeo Ferrariego (artykuł o zabytkach Wschowy na s. 21).
(fot. Krzysztof Garbacz)

prowadzona jest przez:

okł.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 1 A, BPH SA Warszawa nr 02 1060 0076 0000 4210 2000 2418.
Wpłat prosimy dokonywać na blankietach przekazów pocztowych i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym miesiącu; cena numeru
6 zł za 1 egz., cena prenumeraty opłaconej na cały 2007 r. – 72 zł. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. Archiwalne numery z lat 2001-2005
w cenie 1,50 zł za 1 egz. dostępne są w siedzibie wydawcy. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 0-22 629-62-26 (e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską – przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach pocztowych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie
dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe
dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia następnego roku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, do 31 maja na okres od
1 lipca, do 31 sierpnia na okres od 1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania prenumeratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych opłat,
bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem stron internetowych
(www.poczta.lublin.pl/gazety).
Ruch S.A. – zamówienia na prenumeratę na IV kwartał 2007 r. przyjmowane
są do 5 września br.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w Warszawie
m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie Przedmieście 7),
„Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki (Hala
Kopińska, ul. Grzymały-Sokołowskiego 2), w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami
(ul. Myśliwiecka 1 A), w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na terenie
całego kraju.

