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Justyna Krzy˝anowska
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków

MI¢DZYNARODOWY DZIE¡ OCHRONY ZABYTKÓW

Mi´dzynarodowy Dzieƒ 
Ochrony Zabytków to dobra okaz-
ja, aby podkreÊliç, jak wa˝nym
zadaniem jest utrzymanie i prze-
kazanie dziedzictwa kulturowego
przysz∏ym pokoleniom. Jednym
ze sposobów zwrócenia uwagi na
potrzeb´ ochrony dziedzictwa
jest organizowanie konkursów,
które m.in. majà zach´ciç do
staraƒ o zachowanie dóbr kultury.

Pierwszego dnia obchodów 
w siedzibie Muzeum Architektury
przy ul. Bernardyƒskiej 5 promo-
wano ksià˝k´ Zabytki sztuki 
w Polsce. Âlàsk. W problematyk´
dzie∏a, nad którym pracowa∏o
mi´dzynarodowe grono eksper-
tów, wprowadzi∏ zebranych prof.
Andrzej Tomaszewski. Na uro-
czystoÊç przyby∏ Helmut Schöps,
konsul generalny Niemiec, który
podkreÊli∏, jak wa˝ne dla kultury
obu narodów – polskiego i nie-
mieckiego – jest pojawienie si´
wydawnictwa dokumentujàcego
dzieje dziedzictwa kulturowego
Âlàska. Tego samego dnia w ko-
Êciele pw. Êw. Êw. Stanis∏awa, 
Doroty i Wac∏awa spotkali si´
przedstawiciele Êrodowiska kon-
serwatorskiego z ca∏ej Polski.
Zebranych przywita∏ proboszcz

Êwiatowego dziedzictwa, jak rów-
nie˝ uhonorowanie osób, które 
w minionym roku w szczególny
sposób przyczyni∏y si´ do opieki
nad zabytkami – nie tylko ze Êro-
dowiska zabytkoznawców, lecz
tak˝e prywatnych w∏aÊcicieli,
którzy je wyremontowali. 

Wdniach 20-21 kwietnia
2006 r. odby∏y si´ we Wro-

c∏awiu centralne uroczystoÊci 
z okazji Mi´dzynarodowego Dnia
Ochrony Zabytków. Honorowy
patronat nad obchodami objà∏
prezydent RP Lech Kaczyƒski.

Mi´dzynarodowy Dzieƒ 
Ochrony Zabytków obchodzony
jest od 1983 r. w wi´kszoÊci 
krajów. Zosta∏ ustanowiony 
przez Komitet Wykonawczy
Mi´dzynarodowej Rady Ochrony
Zabytków ICOMOS i wpisany
przez UNESCO do rejestru wa˝-
nych imprez o znaczeniu Êwia-
towym. Celem MDOZ jest prze-
de wszystkim przybli˝enie spo∏e-
czeƒstwu problemów zwiàzanych
z ochronà dziedzictwa kulturo-
wego. W Polsce ideà obchodów
jest zaprezentowanie tych zabyt-
ków, które majà szczególne zna-
czenie dla europejskiego, a nawet

1. Wystawy „Polskie obiekty na liÊcie UNESCO” i „Konserwacje zabytków Wroc∏awia” na
wroc∏awskim Rynku. Fot. D. Podhajska.
1. Exhibitions “Polish objects on the UNESCO List” and ”Conservation of the historical
monuments of Wroc∏aw” featured in the Market Square in Wroc∏aw. Photo: D. Podhajska.

2. Prof. Andrzej To-
maszewski podczas
prezentacji ksià˝-
ki Zabytki sztuki 
w Polsce. Âlàsk.
Fot. D. Podhajska.
2. Prof. Andrzej
Tomaszewski dur-
ing a presentation of
the book Zabytki
sztuki w Polsce.
Âlàsk (Monuments
of Art in Poland.
Silesia).
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Êwiàtyni ks. Andrzej Brodawka,
przedstawiajàc honorowych goÊci
oraz program spotkania. Z ra-
mienia kurii metropolitalnej we
Wroc∏awiu mowy do zebranych
wyg∏osili arcybiskup Marian Go-
∏´biewski, metropolita wroc∏aw-
ski, oraz ks. kardyna∏ Henryk
Gulbinowicz. W trakcie spotka-
nia zaprezentowano przebieg
prac remontowo-konserwator-
skich prowadzonych w Êwiàtyni
po zniszczeniach wojennych.
Prezentacji dokona∏ mgr in˝. Piotr
Napiera∏a. Wr´czono równie˝
dyplomy nadania tytu∏u Cz∏onka
Honorowego Stowarzyszenia Kon-
serwatorów Zabytków. Ca∏oÊç
uÊwietni∏ koncert chóru Canto-
res Minores Wratislavienses. 
W programie znalaz∏o si´ tak˝e
zwiedzanie wystawy ,,Dolina pa-
∏aców i ogrodów Kotliny Jele-
niogórskiej”.

G∏ówne uroczystoÊci odby∏y
si´ 21 kwietnia we wroc∏awskim
Ratuszu. Uczestniczy∏ w nich
Kazimierz Micha∏ Ujazdowski,
minister kultury i dziedzictwa
narodowego. Spotkanie rozpo-
cz´∏o si´ w Sali Wielkiej Ratusza
powitaniem zebranych przez Ra-
fa∏a Dutkiewicza, prezydenta
Miasta Wroc∏awia, po czym mia-
∏o miejsce wystàpienie ministra
Kazimierza Micha∏a Ujazdow-
skiego oraz przemówienie Toma-
sza Merty, generalnego konser-
watora zabytków, podsekretarza
stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

W trakcie uroczystoÊci, koor-
dynowanej przez Krajowy OÊro-
dek Badaƒ i Dokumentacji Za-
bytków, nagrodzono laureatów
wielu konkursów.

W konkursie Generalnego
Konserwatora Zabytków „Za-
bytek Zadbany”, którego myÊlà
przewodnià jest rozwijanie mece-
natu instytucji i osób prywatnych
nad zabytkami, nagradza si´
wzorowych gospodarzy obiek-
tów, którzy wyró˝nili si´ wybit-
nymi osiàgni´ciami konserwator-
skimi i restauratorskimi. Chodzi
tu o obiekty wpisane do rejestru
zabytków, przy których prace

przeprowadzono zgodnie z po-
zwoleniami udzielonymi przez
wojewódzkich konserwatorów
zabytków.

Do ostatniej edycji konkursu
„Zabytek zadbany” zg∏oszono 
61 zabytków, w tym 21 obiektów
sakralnych, 23 obiekty budow-
nictwa rezydencjonalnego (dwo-
ry, pa∏ace, zamki) i mieszkal-
nego, 15 obiektów u˝ytecznoÊci
publicznej, 1 dziedzictwa prze-
mys∏owego, 1 budownictwa ob-
ronnego. Zgodnie z regulami-
nem konkursu Generalny Kon-
serwator Zabytków nagrodzi∏ po
jednym obiekcie z ka˝dego wo-
jewództwa. Dyplomami uhonoro-
wano gospodarzy obiektów z wo-
jewództw:
q woj. dolnoÊlàskie – zamek 
w Kliczkowie (gm. Osiecznica,
pow. boles∏awiecki), w∏aÊciciel:
Przedsi´biorstwo INTEGER –
Zamek Kliczków Centrum Kon-
ferencyjno-Wypoczynkowe Sp. 
z o.o.;

q woj. kujawsko-pomorskie –
Ratusz Staromiejski w Toruniu,
w∏aÊciciel: Muzeum Okr´gowe 
w Toruniu;
q woj. lubelskie – budynek dwor-
ca kolejowego w D´blinie, w∏aÊci-
ciel: Polskie Koleje Paƒstwowe
S.A. Oddzia∏ Gospodarowania
NieruchomoÊciami w Lublinie;
q woj. lubuskie – willa Paula
Winklera (ob. hotel Janków) przy
ul. Kolejowej 15 w I∏owej (pow.
˝agaƒski),  w∏aÊciciele: Henryk
Janków i Marek Janków;
q woj. ∏ódzkie – dawny pa∏ac
Augusta Haertiga (Härtiga) przy
ul. Piotrkowskiej 236 w ¸odzi,
w∏aÊciciel: Towarzystwo Ubezpie-
czeƒ i Reasekuracji „Warta” S.A.;
q woj. ma∏opolskie – koÊció∏
parafialny p.w. Êw. Marii Magda-
leny i Êw. Stanis∏awa Biskupa 
w Szczepanowie (gm. Brzesko,
pow. brzeski), w∏aÊciciel: par.
rzymskokat. p.w. Êw. Marii Mag-
daleny i Êw. Stanis∏awa Biskupa
w Szczepanowie;

3. Ratusz – miejsce obchodów Mi´dzynarodowego Dnia Ochrony zabytków. Fot. S. Klimek.
3. Town Hall – site of the celebrations of the International Monuments Protection Day.
Photo: S. Klimek.
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q woj. mazowieckie – zespó∏
pa∏acowo-parkowy w Suchej
(gm. Bia∏obrzegi, pow. bia∏o-
brzeski), w∏aÊciciel: Przedsi´-
biorstwo „Kolgard Investment
Trade Consulting Ltd” w War-
szawie; 
q woj. opolskie – koÊció∏ para-
fialny p.w. Êw. Jana Chrzciciela 
w Koz∏owicach, w∏aÊciciel: par.
rzymskokat. p.w. Êw. Jana Chrzci-
ciela w Koz∏owicach;
q woj. podkarpackie – koÊció∏
drewniany p.w. Wszystkich Âwi´-
tych w Bliznem (gm. Jasienica
Rosielna, pow. brzozowski), 
w∏aÊciciel: par. rzymskokat. p.w.
Wszystkich Âwi´tych w Bliz-
nem; 
q woj. podlaskie – koÊció∏ pa-
rafialny pw. Wniebowstàpienia
Paƒskiego w Strabli (gm. Wysz-
ki, pow. bielski), w∏aÊciciel: 
par. rzymskokat. p.w. Wniebo-
wstàpienia Paƒskiego w Strabli; 
q woj. pomorskie – koÊció∏ pa-
rafialny pw. Êw. Marcina z Tours

w Borzyszkowach, w∏aÊciciel:
par. rzymskokat. p.w. Êw. Mar-
cina z Tours w Borzyszkowach;
q woj. Êlàskie – Stary Zamek w
˚ywcu, w∏aÊciciel: Urzàd Miejski
w ˚ywcu; 
q woj. Êwi´tokrzyskie – dawny
pa∏ac Wielopolskich z ogrodem 
i zespo∏em rzeêb ogrodowych
w Piƒczowie, w∏aÊciciel: starost-
wo powiatowe w Piƒczowie; 
q woj. warmiƒsko-mazurskie –
dawny koÊció∏ p.w. NMP (obec-
nie Centrum Sztuki „Galeria
EL”) wraz z murem otaczajàcym
dawny cmentarz przykoÊcielny
przy ul. KuÊnierskiej w Elblàgu,
w∏aÊciciel: Urzàd Miasta Elblàg;
q woj. wielkopolskie – pa∏ac 
w Winnej Górze (gm. Âroda
Wielkopolska, pow. Êredzki),
w∏aÊciciel: Stanis∏aw Hybner; 
q woj. zachodniopomorskie –
zamek rodziny von Podewils 

w Kràgu, w∏aÊciciele: Aurelia 
i Tomasz Wekezerowie.

Nast´pnym punktem spotka-
nia by∏o wr´czenie nagród 
i wyró˝nieƒ Generalnego Kon-
serwatora Zabytków i Stowarzy-
szenia Konserwatorów Zabytków
za najlepsze prace studialne,
naukowe i popularyzatorskie do-
tyczàce ochrony zabytków i mu-
zealnictwa w 2005 r. Konkurs,
organizowany od koƒca lat 80.
ub. stulecia, ma na celu zaintere-
sowanie studentów i m∏odej 
kadry naukowej problematykà
ochrony zabytków i muzealnic-
twa. Promuje podejmowanie za-
daƒ przyczyniajàcych si´ do roz-
woju nauki i popularyzacji ww.
zagadnieƒ oraz dajàcych propo-
zycje konkretnych rozwiàzaƒ
praktycznych dostosowanych do
wspó∏czesnych potrzeb. Przed-
miotem konkursu sà prace magi-
sterskie, doktoranckie lub inne
opracowania naukowe, projekto-
we oraz popularyzatorskie ukoƒ-
czone w ubieg∏ym lub bie˝àcym
roku kalendarzowym, nowator-
skie w uj´ciu problemu, mo˝liwe
do wykorzystania w praktyce.

Uczestnikami przedsi´wzi´-
cia mogà byç wy∏àcznie osoby
nieb´dàce samodzielnymi praco-
wnikami nauki. Prace na konkurs
zg∏aszajà uczelnie, instytuty nauko-
we, muzea, organy s∏u˝b konser-
watorskich, inne placówki bàdê
sami zainteresowani. Ocenia je ju-
ry powo∏ane przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozstrzygni´cie konkursu za
2005 r. odby∏o si´ 14 paêdzierni-
ka 2005 r. SpoÊród 32 nade-
s∏anych prac Kapitu∏a postano-
wi∏a przyznaç 6 nagród i 12 wy-
ró˝nieƒ. 

Nagrody Generalnego Kon-
serwatora Zabytków i Stowa-
rzyszenia Konserwatorów Za-
bytków otrzymali: Tadeusz 
Moryciƒski i Andrzej Go∏embnik 
za nowatorskie czasopismo pn.
„Monument”, prezentujàce do-
konania badawcze Krajowego 
OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji
Zabytków; Pawe∏ Dettloff za roz-
praw´ doktorskà pod kierunkiem

5. Dyrektor Krajowego OÊrodka Badaƒ 
i Dokumentacji Zabytków Jacek Rulewicz
wita uczestników spotkania. Fot. D. Pod-
hajska.
5. Jacek Rulewicz, director of the Natio-
nal Centre for Monuments Study and
Documentation, welcomes the participants
of the meeting. Photo: D. Podhajska.

4. Przemówienie ks. kardyna∏a Henryka
Gulbinowicza do polskich konserwato-
rów. Fot. D. Podhajska.
4. Sermon given by Cardinal Henryk
Gulbinowicz to Polish conservators.
Photo: D. Podhajska.
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prof. Adama Ma∏kiewicza „Od-
budowa i restauracja zabytków
architektury w Polsce 1918-1939.
Teoria i praktyka”; Piotr Krasny 
i Jakub Sito za publikacj´ „Ka-
talog zabytków sztuki. Miasto
PrzemyÊl”; Marek Jeziorowski za
prac´ magisterska pod kierun-
kiem prof. Andrzeja Kossa i prof.
Jana Schuberta „Rekonstrukcja
technologicznego procesu terako-
towych, glazurowanych medalio-
nów z Luneburga”; Anna Szczy-
gie∏ka za prac´ magisterskà pod
kierunkiem prof. Edwarda Kos-
sakowskiego „Zastosowanie na-
rz´dzi komputerowych do pro-
jektowania rozwiàzaƒ estetycz-
nych w konserwacji malowide∏
Êciennych na przyk∏adzie tran-
sferu malowid∏a Zwiastowanie
NMP z kamienicy przy ul. Ofiar
OÊwi´cimskich 115 we Wroc∏a-
wiu”; Jerzy Ilkosz za publikacj´
„Hala Stulecia i tereny wystawo-
we we Wroc∏awiu – dzie∏o Maksa
Berga”.

Wyró˝nieniami uhonorowani
zostali: Izabela Winiewicz za
publikacj´ „Jak Dusiek i Bajdek
zwiedzali Zamojskà  Starówk´”;
Tomasz J´drzejowski za prac´
dyplomowà pod kierunkiem prof.
Kazimierza KuÊnierza „Moderni-

zacja i adaptacja zespo∏u zabudo-
wy kamienicy »Morandowskiej«
przy ul. Staszica nr 25 oraz ka-
mienicy oficynowej przy ul. ˚e-
romskiego nr 24, Rynek Wielki –

ZamoÊç”; Helena Freino (redak-
cja), Jerzy Grzelak, Robert Koce-
wicz, Ma∏gorzata Nowakowska,
Eugeniusz Wilgocki, Tomasz Wo-
lender (wspó∏autorzy) za „Stu-
dium urbanistyczno-konserwa-
torskie do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzenego
osiedla Nowe Miasto w Szczeci-
nie”; Wioletta Brzeziƒska za pra-
c´ magisterskà pod kierunkiem
prof. Jerzego Malinowskiego
„Symbolika wolnomularska w za-
∏o˝eniu pa∏acowo-ogrodowym 
w M∏ynowie za czasów Aleksan-
dra Chodkiewicza”; praca zespo-
∏owa dotyczàca koncepcji i opra-
cowania tekstów i fotografii Pio-
tra MaluÊkiewicza „Drewniane
koÊcio∏y w Wielkopolsce” opubli-
kowana przez Wojewódzkà Bi-
bliotek´ Publicznà i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu;
Dorota Dzik za z∏o˝onà z cz´Êci
praktycznej i teoretycznej prac´
magisterskà na ASP poÊwi´conà
„Konserwacji siedmiu drzewo-
rytów japoƒskich ze zbiorów

6. Prezes Stowarzysze-
nia Konserwatorów Za-
bytków Jerzy Jasieƒko 
i sekretarz generalny SKZ
Maria Sarnik-Konieczna
podczas wr´czania na-
gród. Fot. D. Podhajska.
6. Jerzy Jasieƒko, chair-
man of the Society of
Conservators of Histori-
cal Monuments (SKZ) and
Maria Sarnik-Konieczna,
secretary general of the
SKZ, during a presenta-
tion of awards. Photo: 
D. Podhajska. 

7. Podczas g∏ównych uroczystoÊci w Ratuszu (od prawej): Kazimierz Micha∏ Ujazdowski,
minister kultury i dziedzictwa narodowego, Pawe∏ Wróblewski, marsza∏ek województwa
dolnoÊlàskiego i ks. kardyna∏ Henryk Gulbinowicz. Fot. D. Podhajska.
7. The main ceremonies held in the Town Hall (from the right): Kazimierz Micha∏ 
Ujazdowski, Minister of Culture and National Heritage, Pawe∏ Wróblewski, Marshal of the
Voivodeship of Lower Silesia, Cardinal Henryk Gulbinowicz. Photo: D. Podhajska.
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Muzeum Narodowego w Warsza-
wie (ukiyo-e, XIX w. )” pod kie-
runkiem dr Weroniki Liszewskiej
oraz „Recepcji sztuki japoƒskiej 
w prasie warszawskiej w latach
1901-1913” pod kierunkiem dr
Anny Lewickiej-Morawskiej; Iza-
bela Gkagkanis za prac´ magis-
terskà „Konserwacja naczynia per-
skiego z koƒca XIX w. W∏asnoÊç
Muzeum Narodowego w Warsza-
wie. Technologia rozwiàzania uzu-
pe∏nieƒ formy w Êwietle badaƒ nad
technologià ceramiki perskiej”
(cz. prakt.) pod kierunkiem dr.
Janusza Smazy i dr. Jacka Ma-
tusewicza, oraz „˚eƒski kontener.
Torebka damska od XVIII do
XXI wieku” pod kierunkiem 
mgr Anny Rudzkiej (cz. teoret.);
Andrzej Kazberuk za prac´ ma-
gisterskà pod kierunkiem dr. 
Janusza Smazy „Konserwacja
XVII-wiecznej kamiennej p∏yty
konsekracyjnej z koÊcio∏a p.w. Êw.
Wawrzyƒca M´czennika w ˚ó∏-
kwi na Ukrainie” (cz. prak.) oraz
„Poz∏otnictwo na pod∏o˝ach mi-
neralnych technikami tradycyjny-
mi i wspó∏czesnymi” (cz. teoret.);
Klara Kie∏basiƒska za prac´ ma-
gisterskà „Konserwacja póênogo-
tyckiego skrzyd∏a o∏tarzowego 

z obrazami Sybilli Tyburtyƒskiej 
i Marii z Dzieciàtkiem, II po∏. 
XV wieku. W∏asnoÊç Muzeum
Archidiecezjalnego we Wroc∏a-
wiu” pod kierunkiem dr hab.
Marii Lubryczyƒskiej oraz jej
cz´Êç teoretycznà pod kierunkiem
prof. Jakuba Pokory poÊwi´conà
temu samemu skrzyd∏u o∏tarzowe-
mu; Wojciech Swoboda za prac´
magisterskà pod kierunkiem prof.
Ireneusza P∏uski pt. „Konserwa-
cja zabytkowych gipsowych od-
lewów-kopii p∏askorzeêb pó∏noc-
nej Êciany tarczowej z Kaplicy
Zygmuntowskiej na Wawelu”;
Janusz Tomala za publikacj´
„Kalisz – miasto lokacyjne w XIII-
XVIII wieku. Studium archeolo-
giczno-architektoniczne”; Maria
Lubocka-Hoffman za wydawnic-
two „Miasta historyczne zachod-
niej i pó∏nocnej Polski. Znisz-
czenia i programy odbudowy”.

Rozstrzygni´to równie˝ kon-
kurs Zarzàdu G∏ównego Stowa-
rzyszenia Konserwatorów Za-
bytków „Ksià˝ka roku”. Nagrod´
otrzyma∏a publikacja albumowa
„Skarby Archidiecezji Lubelskiej”
Wydawnictwa Archidiecezji Lu-
belskiej „Gaudium”, a wr´czono
jà jego dyrektorowi ks. Piotrowi

Kawa∏ko. Celem tej nagrody jest
promowanie twórczoÊci indywi-
dualnej, przedstawiajàcej autorski
punkt widzenia. Za szczególnie
cenne uznawane sà publikacje,
które podejmujàc problematyk´
ochrony zabytków i muzealnic-
twa, przyczyniajà si´ do rozwoju
nauki i popularyzacji wiedzy na
te tematy. Nagradzane sà ksià˝ki
naukowe, popularnonaukowe,
publicystyczne, eseistyczne, wy-
ró˝niajàce si´ uj´ciem, formà 
i stylem. 

Album „Skarby Archidiecezji
Lubelskiej” wydany zosta∏ z okazji
jubileuszu 200-lecia tej diecezji.
Ukazuje on 52 Êwiàtynie po∏o-
˝one w jej obecnych granicach
administracyjnych, a tak˝e wy-
bitne, niedost´pne na co dzieƒ,
dzie∏a sztuki i rzemios∏a artystycz-
nego, pozostajàce w zbiorach mu-
zealnych bàdê skarbcach koÊ-
cielnych. Niemal wszystkie za-
prezentowane Êwiàtynie to obiek-
ty wpisane do rejestru zabytków
woj. lubelskiego, o uznanej war-
toÊci historycznej, naukowej i ar-
tystycznej. WÊród nich znajdujà
si´ budowle rodowodem si´gajà-
ce Êredniowiecza, takie jak m.in.
XV-wieczny gotycki koÊció∏ 
w Piotrawinie, a tak˝e liczne ko-
Êcio∏y wzniesione w typie tzw. re-
nesansu lubelskiego, stanowiàce-
go swoisty przyk∏ad architektury
manierystycznej, która wyró˝nia
si´ w historii rozwoju polskiej
architektury. Prawdziwym skar-
bem jest tak˝e Êwiàtynia w Go-
∏´biu, jedyny obiekt na terenie ar-
chidiecezji b´dàcy przyk∏adem
konsekwentnego i pe∏nego nawià-
zania do manieryzmu niderlandz-
kiego. Odr´bnà grup´ stanowià
póênobarokowe koÊcio∏y na pla-
nie eliptyczno-oÊmiobocznym
(Lubartów, Lublin, Che∏m), wznie-
sione wed∏ug projektu Paw∏a Fon-
tany. Niewàtpliwym atutem albu-
mu pozostajà artystyczne zdj´cia
autorstwa Piotra Maciuka i Krzy-
sztofa Wasilczyka oraz teksty 
autorstwa profesorów Jerzego
K∏oczowskiego i Henryka Gaps-
kiego, poÊwi´cone historii die-
cezji.

8. Generalny kon-
serwator zabytków
Tomasz Merta w roz-
mowie z prof. Ka-
zimierzem KuÊnie-
rzem. Fot. D. Pod-
hajska.
8. Tomasz Merta,
General Conservator
of Historical Monu-
ments, talks with Prof.
Kazimierz  KuÊnierz.
Photo: D. Podhajska
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ks. Jaros∏aw Olejnik, proboszcz
par. rzymskokat. w G∏´bowicach;
ks. Andrzej Brodawka, proboszcz
par. rzymskat. p.w. Êw. Doroty we
Wroc∏awiu; ks. Wies∏aw Szcz´ch,
proboszcz par. rzymskokat. 
w Borku Strzeliƒskim; Zdzis∏aw
Deutschmann, w∏aÊciciel Biura
Projektów w Âwidnicy; Czes∏aw
Kr´cichwost, burmistrz Kudowy
Zdroju; Ryszard Sieledczyk,
w∏aÊciciel firmy „Krasch” w G∏o-
gowie; Zbigniew Kudyba, pra-
cownik delegatury Wojewódz-
kiego Urz´du Ochrony Zabyt-
ków w Jeleniej Górze; Stanis∏aw
Wojdan, kierownik wroc∏awskie-
go oddzia∏u PP PKZ; Edward
WiÊniewski z PTTK w Legnicy;
Pawe∏ Skrzywanek, prezes zarzà-
du SPA we Wroc∏awiu; Beata
Maciejewska, dziennikarka ,,Ga-
zety Wyborczej” we Wroc∏awiu;
Ewa Kieres-Jakubaszek, pracow-
nik delegatury WUOZ w Wa∏-
brzychu; Maria Frankowska, pra-
cownik delegatury WUOZ we
Wroc∏awiu; Dorota Bocheƒska, pra-
cownik delegatury WUOZ w Le-
gnicy; El˝bieta Lech-Gotthardt,

prowadzeniu dzia∏alnoÊci konser-
watorskiej oraz przeciwdzia∏aniu
zagro˝eniom zabytków.

Tegoroczne z∏ote odznaki
otrzymali: ks. Bogus∏aw Wer-
miƒski, proboszcz paraf. p.w. Êw.
Anio∏ów Stró˝ów w Wa∏brzychu;
ks. Andrzej Adamiak, kustosz
Sanktuarium Matki Bo˝ej Przy-
czyny Naszej RadoÊci „Maria
Ânie˝na” na Górze Iglicznej; ks.
Jan Bagiƒski, par. rzymskokat. p.w.
Êw. Stanis∏awa B.M. i Êw. Wac∏a-
wa M. w Âwidnicy; ks. Romuald
Brudnowski, par. rzymskokat. p.w.
Êw. Bart∏omieja – Kudowa Zdrój-
Czermna; ks. Ryszard Dobro∏o-
wicz, proboszcz par. rzymskokat.
p.w. NMP Królowej Polski 
w G∏ogowie; ks. Jan Macio∏ek,
proboszcz par. rzymskokat. p.w.
Êw. Miko∏aja w Domaszkowie;
ks. Marek Mundziakiewicz, par.
rzymskokat. p.w. Êw. Barbary 
w Nowej Rudzie; ks. Józef Sie-
masz, proboszcz par. rzymskokat.
p.w. Wniebowzi´cia NMP w Ró-
˝ance-Mi´dzylesiu, ks. Jan Tracz,
proboszcz, par. rzymskokat. p.w.
Bo˝ego Cia∏a w Mi´dzylesiu; 

Nagrodà w postaci dyplomu
oraz medalu okolicznoÊciowego
autorstwa Mariana Koniecznego
uhonorowano laureatów kolejne-
go konkursu Zarzàdu G∏ównego
Stowarzyszenia Konserwatorów
Zabytków. Celem nagrody jest
wyró˝nienie osób, których dzia-
∏alnoÊç na rzecz ochrony zabyt-
ków przynosi znaczàce wyniki, 
a równoczeÊnie upami´tnia oso-
bowoÊç i dzie∏o wybitnego uczo-
nego, konserwatora i twórcy, ks.
Janusza S. Pasierba. Przy rozpa-
trywaniu wniosku uwzgl´dnia-
ne sà nast´pujàce kryteria: twór-
cza dzia∏alnoÊç naukowo-ba-
dawcza w dziedzinie teorii i his-
torii sztuki, ze szczególnym 
uwzgl´dnieniem sztuki sakralnej; 
wybitne dokonania w dziedzinie
ochrony i konserwacji architektu-
ry i sztuki sakralnej. Nagroda, in-
dywidualna lub zespo∏owa, przy-
znawana jest osobom Êwieckim 
i duchownym ró˝nych wyznaƒ,
które swojà dzia∏alnoÊcià konser-
watorskà, naukowà i dydaktycznà
kontynuujà dzie∏o ks. Pasierba. 

Nagrod´ im. ks. Janusza Pa-
sierba „Conservator Ecclesiae”
otrzymali prof. prof. Ireneusz
P∏uska i Ryszard Brykowski. 

Ostatnim punktem uroczys-
toÊci by∏o wr´czenie medali
„Zas∏u˝ony Kulturze Gloria
Artis” oraz odznak „Za Opiek´
nad Zabytkami”. Medale przy-
znaje Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego najwybit-
niejszym postaciom Êwiata kultu-
ry lub szczególnie kulturze za-
s∏u˝onym. 

Z∏ote medale „Zas∏u˝ony
Kulturze Gloria Artis” otrzy-
mali ks. kard. Henryk Gulbino-
wicz i ks. abp. Tadeusz Goc-
∏owski, metropolita gdaƒski.
Bràzowymi medalami uhonoro-
wani zostali: Grzegorz Grajew-
ski, Wojciech Kapa∏czyƒski,
Andrzej Kubik, Zdzis∏aw Kurze-
ja, Piotr Napiera∏a, Barbara No-
wak-Obelinda.  

Odznaki „Za Opiek´ nad
Zabytkami” przyznawane sà
osobom zas∏u˝onym w dziedzinie
opieki nad dobrami kultury,

9. Wyst´p chóru Cantores Minores Wratislavienses. Fot. D. Podhajska.
9. Performance given by the Cantores Minores Wratislavienses choir. Photo: D. Podhajska



Central ceremonies marking
the International Monuments

Protection Day were held on 
20-21 April 2006 in Wroc∏aw,
with Lech Kaczyƒski, President
of the Republic of Poland, as the 
honorary patron. The leitmotif
was the presentation of those
monuments which possess partic-
ular significance for the European
and even global heritage, as well
as distinguishing those persons
who during the last year made 

a particular contribution to the
protection of monuments. 

The main ceremonies, attend-
ed by representatives of the
Church and state authorities, took
place in the Wroc∏aw Town Hall.
The eminent guests included, i. a.
Kazimierz Micha∏ Ujazdowski,
Minister of Culture and National
Heritage, Helmut Schöps, the
German consul general, Cardinal
Henryk Gulbinowicz, and 
members of the scientific staff

associated with the protection 
of historical objects. The event,
coordinated by the National
Centre for Monuments Study and
Documentation, involved the
presentation of awards to the 
winners of numerous prestigious
competitions, held by the General
Conservator of Monuments and
the Association of Conservators
of Monuments. 

INTERNATIONAL MONUMENTS PROTECTION DAY

w∏aÊcicielka restauracji „Piwni-
ca Staromiejska” w Zgorzelcu;
Ewa Szarapo, pracownik dele-
gatury WUOZ w Wa∏brzychu,
Halina Âledzik-Kamiƒska, pra-
cownik delegatury WUOZ we
Wroc∏awiu.

Laureatami srebrnych odznak
zostali: Helena Jelewska, wice-
prezes zarzàdu Spo∏ecznego Ko-
mitetu Odbudowy KoÊcio∏a w Ol-
szyƒcu; Anna Madej, prezes 
zarzàdu Spo∏ecznego Komitetu
Odbudowy KoÊcio∏a w Olszyƒcu;

Rafael Rokaszewicz, zast´pca na-
czelnika Wydzia∏u Promocji Mia-
sta w Urz´dzie Miejskim w G∏o-
gowie; Kazimierz Âliwa i Henryk
Zieliƒski, pracownicy WUOZ we
Wroc∏awiu.




