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THE SECOND EDITION OF STAMPS 
The second edition of stamps in the 
series “Lost Works of Art” entered cir-
culation on 21 October 2011. Similarly 
to the first series, they were jointly is-
sued by the Polish Post and the Minis-
try of Culture and National Heritage. 
The FDC stamps and envelopes show 
the works of art lost during World War 
II by Jean-Antoine Watteau, Wit Stwosz 
and Stanis!aw Wyspia'ski.

DRUGA EDYCJA 
SERII ZNACZKÓW 

UTRACONE  
DZIE+A  
SZTUKI{MARIA ROMANOWSKA-ZADRO!NA

Seria przedstawia dzie!a sztuki 
utracone w wyniku II wojny $wia-
towej: rysunek Jeana-Antoine 
Watteau Stoj&ca kobieta zwróco-
na ty!em, p!askorze(b# Wita 

Stwosza Scena z legendy o Teofilu z Adany 
(kwatery z prawego skrzyd!a Tryptyku z Lu-
siny) oraz pastel Stanis!awa Wyspia'skiego 
Podwójny portret Elizy Pare'skiej. Przed 
wojn& nale"a!y one do zbiorów Gabinetu Ry-
cin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, 
Polskiej Akademii Umiej#tno$ci w Krako-
wie oraz prywatnej kolekcji Zofii i Tadeusza 
(Boya) )ele'skich w Warszawie. 
Na wydanych wraz ze znaczkami koper-
tach Pierwszego Dnia Obiegu (FDC) 
umieszczono reprodukcje dzie! tych sa-
mych mistrzów: rysunek Watteau Dama 
wsparta o cokó! podtrzymuj&cy waz#, na 
podstawie którego wykonana zosta!a 

akwaforta z cyklu „Modne figury”, zagi-
niona z Muzeum Miejskiego w Gda'sku, 
*wi#ta Rodzina, zaginion& kwater# g!ów-
n& Tryptyku z Lusiny ze Zbiorów Akademii 
Umiej#tno$ci oraz pastel Wyspia'skiego 
Ludwik Solski w roli króla W!adys!awa 
Jagie!!y w „Nawojce” S. Rossowskiego  
z kolekcji Ireny i Ludwika Solskich, utra-
cony w 1939 r. w Warszawie.

Jacek Konarzewski, autor zrealizowa-
nego projektu, zbieraj&c materia!y zapo-
zna! si# z dzia!alno$ci& Departamentu 
Dziedzictwa Kulturowego, który w Mini-
sterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego zajmuje si# stratami wojennymi.  
W jego projekcie mo"na dostrzec inspiru-
j&cy wp!yw zgromadzonej w Departamen-
cie dokumentacji oraz katalogów strat 
wojennych, znanych tak"e z internetowe-
go wydania http://kolekcje.mkidn.gov.pl/. 

W efekcie druga edycja serii znaczków 
„Utracone Dzie!a Sztuki” zyska!a form# 
odmienn& od pierwszej, wyemitowanej  
w 2009 r. Z komentarzy internautów na 
stronie Poczty Polskiej SA mo"na wyci&-
gn&% wniosek, "e projekt ju" zachwyci! fi-
latelistów swoj& $wie"o$ci& i urod&. Nale-
"y si# spodziewa%, "e podobnie jak znacz-
ki pierwszej edycji, druga tak"e wzbudzi 
du"e zainteresowanie zarówno w kraju, 
jak i na $wiecie.

 Fot. dzi#ki uprzejmo$ci Poczty Polskiej

Kolejne trzy znaczki z serii 
„Utracone Dzie!a Sztuki”, 
wydawanej przez Poczt# 
Polsk& SA we wspó!pracy  
z Ministerstwem Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego,  
wesz!y do obiegu  
21 pa(dziernika 2011 r.


