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III okł. Skarbiec katedry wileńskiej

NA OKŁADCE:
Johann J. Kretzschmar, figurka
szachowa przedstawiająca Augusta
II w zbroi, około 1714 r., czerwona
kamionka böttgerowska (w zbiorach
Muzeum Narodowego w Warszawie);
artykuł na temat miśnieńskiej
„czerwonej” porcelany na ss. 7-11.
(fot. Piotr Ligier)

rogocenne precjoza ze złota, srebra
i kamieni szlachetnych, relikwiarze, kielichy, monstrancje, ornaty, krzyże, pochodzące ze skarbca katedry wileńskiej, po raz
pierwszy prezentowane są poza granicami
Litwy. Właśnie teraz (ściślej: od 15 października br. do 15 stycznia 2009 r.) możemy je
oglądać na wystawie „Skarbiec katedry wileńskiej” w Zamku Królewskim na Wawelu,
a od 2 lipca do 28 września br. eksponowane
były w Zamku Królewskim w Warszawie.
Powstanie skarbca katedralnego wiąże
się z erygowaniem w 1387 r. diecezji wileńskiej. Początek dały mu sprzęty liturgiczne
przywiezione przez pierwszego biskupa
Wilna, franciszkanina Andrzeja. Później wzbogaciły zbiór wspaniałe dary Jagiellonów,
Wazów, dostojników kościelnych i świeckich.
W ciągu wieków wszystkie zebrane dzieła
przeszły rozmaite koleje losu.
W czasie wybuchu drugiej
wojny światowej skarbiec został przemyślnie
ukryty w murach
katedry,
którą
później
ówczesne władze
przeznaczyły na galerię obrazów podlegającą Muzeum
Sztuki
Litwy. I dopiero
w 1985 r., podczas prac archeologicznych
i konserwatorskich w ścianie
Relikwiarz ręki św. Stanisława,
katedralnej napocz. XVI w.
wy odkryto zamurowaną ni(fot. Kęstutis Stoškus)
szę, a w niej
bezcenne skarby. Tym razem wszystkie odkryte przedmioty umieszczono w magazynach Muzeum.
Część z nich wróciła do katedry w 1989 r., ale
najcenniejsze dopiero w 1998 r.
Najstarsze obiekty skarbca pochodzą
z przełomu XIV i XV w., a najefektowniejsze z XVI i XVII w., wykonane w wileńskich
i zachodnioeuropejskich warsztatach złotniczych. Do szczególnych darów z ostatniego
okresu należy kielich z pateną, ofiarowany
katedrze wileńskiej przez Jana Pawła II podczas pielgrzymki na Litwę w 1993 r. Na wystawie możemy podziwiać niezwykłe piękno
prezentowanych przedmiotów oraz poznać
historię jednego z najzasobniejszych środkowoeuropejskich skarbców kościelnych.

KLUB PRENUMERATORÓW
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”
Korzyści wynikające z prenumeraty
naszego miesięcznika są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• dla szkół i bibliotek gratisowe roczniki 2004, 2005 lub 2006
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.
• dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami i muzeami każdego
miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym Prenumeratorom, którzy
zamówią „SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” bezpośrednio w wydawnictwie (zob. informację
niżej) książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem naszego czasopisma.

W tym miesiącu nagrody otrzymują:
Daria Major – Iwona Liżewska, Tradycyjne budownictwo wiejskie na Warmii i Mazurach. Krajobrazy i formy
regionalne, wyd. Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Olsztyn 2007
Władysław Sosna – Krzysztof Garbacz, Opowieści o archeologii, wyd. Agencja Wydawnicza „PDN”, Zielona
Góra 2007
Wiesław Arkuszewski – Robin Richmond, Michał Anioł i freski Kaplicy Sykstyńskiej, wyd. Arkady, Warszawa
2005
Janina Wolańska – Anna Sieradzka, Szlakiem architektury art déco. Stalowa Wola, wyd. Muzeum Regionalne
w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2008
I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej – płyta CD towarzysząca wystawie „Od Michałowskiego do
Witkacego. Mistrzowie malarstwa polskiego 1820-1939 ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy”

P R E N U M E R ATA

prowadzona jest przez:
Towar zystwo Opiek i nad Zabytk am i, 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 1 A, numer konta:
90 1240 6175 1111 0000 4563 2608. Wpłat prosimy dokonywać na blankietach przekazów
pocztowych i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym miesiącu; cena numeru
w 2009 r. 7 zł za 1 egz., cena prenumeraty opłaconej na cały 2009 r. – 77 zł. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. Archiwalne numery z lat 2001-2006 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).
Poczt ę 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 I kwartał 2009 r. przyjmowane są do 5 grudnia
br., infolinia 0-804-200-600, www.ruch.com.pl; szczegółowe informacje na stronie internetowej „Spotkań z Zabytkami”.
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.

