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bliżający się koniec roku, nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, a
także niedawny jubileusz trzydziestolecia „Spotkań z Zabytkami” stanowią dobrą okazję, by raz jeszcze przyjrzeć się naszemu pismu. Na jakim
jesteśmy etapie jego rozwoju? Czy zmierzamy w dobrym, czy w złym kierunku? Co należałoby poprawić, a co zostawić i rozwinąć? Czy to w ogóle się
czyta?
Z podobnymi i kilkoma innymi jeszcze pytaniami, ale ujętymi już w typową
treść i formę ANKIET, zwracamy się do naszych czytelników. Wystarczy chwila czasu i zastanowienia, wypełnienie dołączonej do każdego świątecznego numeru
„Spotkań z Zabytkami” ANKIETY i wysłanie jej pod adresem redakcji, by stać się
czytelnikiem świadomym możliwości oddziaływania na przyszły kształt pisma.
Termin nadsyłania ANKIET mija
z końcem stycznia przyszłego
roku. Wśród tych, którzy nie tylko odpowiedzą na postawione
w ANKIECIE pytania, ale także
zdecydują się na podanie swojego adresu, imienia i nazwiska –
wylosujemy atrakcyjne nagrody
książkowe. Nagrodzimy też autorów
najbardziej wyczerpujących i interesujących odpowiedzi. Omówienie ANKIETY oraz listę nagrodzonych osób
opublikujemy w jednym z przyszłorocznych numerów. Czekamy na listy i
życzymy powodzenia!
A co w tym numerze?
Na początek coś pod choinkę – o zmieniających się wraz z modą i podążającymi za nią stylami w sztuce wizerunkach naszego godła opowiada Krzysztof Mordyński, kustosz wystawy „Z Orłem Białym przez wieki. Godło i herb
państwa polskiego w rozwoju historycznym” w Muzeum Niepodległości w
Warszawie („Szaty stylowe Orła Białego”, ss. 4-8). Artykułem Janusza Wałka
„Stanisława Wyspiańskiego TEATR OGROMNY” (ss. 9-13) żegnamy się już z
„Rokiem Stanisława Wyspiańskiego”, ale nie z samym artystą. Zanim jednak
wrócimy do tego bodaj najgenialniejszego z genialnych naszych twórców,
warto przeczytać tych kilka pozostałych artykułów w numerze, nieco krótszych, ale jakże urozmaiconych pod względem tematyki. Majolikowy wazon
z Castelli (ss.14-15), tragiczne losy Gertrudy Komorowskiej (ss. 16-18), pałac
w Sypniewie (ss. 19-21), dwie kapliczki w stylu zakopiańskim (ss. 24-26,
IV s. okł.), przemyślenia nad konserwacją wnętrza kościoła franciszkanów we
Włocławku (ss. 27-29), znaczki z motywami z Krakowa (s. 32), dawne fotografie (ss. 37-40)... Gdyby Wyspiański mógł czytać „Spotkania z Zabytkami”,
pewnie przeczytałby wszystkie te artykuły.
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Wesołych Świąt! Szczęśliwego Nowego Roku!

