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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW

Ustanowiony przez Komitet W y
konawczy ICOMOSu i wpisany 
przez UNESCO do rejestru imprez
0 znaczeniu światowym. Między
narodowy Dzień Ochrony Zabyt
ków, obchodzony jest od 1983 r. 
w większości krajów. W Polsce 
ideą tej uroczystości jest prezen
towanie zabytków mających szcze
gólne znaczenie dla dziedzictwa 
światowego, uwrażliwianie społe
czeństwa na potrzebę troski o dob
ra kultury jako świadectwa rodzi
mej historii oraz nagradzanie osób, 
które przyczyniają się do ochrony 
zabytków.

Ostatnimi laureatami nagro
dy Prezesa  Rady M in is trów , 
p rzyznaw anej jako  najw yższe  
wyróżnienie podczas obchodów 
M iędzynarodowego Dnia O ch
rony Zabytków , zostali Maria
1 Andrzej Szypowscy, małżeń
stwo pisarki i artysty fotografika. 
Od 45 lat służą oni swą bogatą 
twórczością i działalnością spo
łeczną sprawie ochrony zabytków. 
Zapoczątkowali je w latach 50. 
cyklem fotoreportaży W krainie 
„Nocy i D ni” publikowanych w ty
godniku „Świat”. Cykl ten przy
czynił się do uratowania przed 
całkowitym zniszczeniem dworku 
w Russowie, miejsca narodzin 
Marii Dąbrowskiej, które później 
pisarka uczyniła p ierw ow zo
rem Serbinowa, siedziby rodziny 
Niechciców, bohaterów „Nocy 
i Dni”. W latach 60. państwo Szy
powscy byli autorami te lewi
zyjnych programów pn. „Detek
tywi tropiący przeszłość” , w któ
rych udział brały takie autorytety 
naukowe, jak prof. Stanisław Lo
rentz czy prof. Aleksander Giey
sztor. Mają w swoim dorobku 
także wiele książek i albumów 
poświęconych m.in. Ziemi Gdań
skiej i Zamkowi Królewskiemu 
w Warszawie. Publikacjom Szy- 
pow sk ich  to w arzyszy ły  akcje 
o charakterze edukacyjnym adre
sowane do młodzieży -  konkurs

„Wierni dziedzictwu kultury pol
skiej” czy realizowany przez wie
le lat „Wielki Szkolny Turniej 
Zamkowy” .

W 1990 r. założyli Fundację 
A rtibus W arszaw sk ie  O rgany  
Wurlitzera, której celem była re
konstrukcja unikatowych w Eu
ropie Środkowej i Wschodniej 
organów wykonanych w USA dla 
Warszawy w 1928 г., a zniszczo
nych w czasie II wojny światowej 
i w okresie stalinizmu. Czynione 
są starania, aby w 2003 r. -  który 
w pięcioletnim programie UE 
„Kultura 2000” poświęcony jest 
m.in. muzyce -  odrestaurowany 
zabytkowy instrument znalazł się 
w nowoutworzonym w Muzeum 
Techniki dziale muzycznym.

Kolejna fundacja państwa 
Szypowskich Artibus -  Muzyka, 
Obraz, Słowo powstała w 1996 r. 
Ma na celu podejmowanie przed
sięwzięć o charakterze kulturo
twórczym. Do takich działań na
leży m.in. akcja umieszczania na 
Trakcie Starej Warszawy tablic 
pamięci, które mają przypominać 
młodzieży i turystom o dziele 
odbudowy zabytkowej Starówki. 
Pierwsza tablica stanie przy ul. 
Zapiecek w pobliżu informacji 
o wpisaniu Starego Miasta przez 
UNESCO w 1980 r. na Światową 
Listę Dziedzictwa Kulturowego. 
Fundacja organizuje ponadto wy
stawy, koncerty, wydaje albumy 
poświęcone Starówce. Specjalnym 
wydawnictwem była księga Gdy 
w ychodzisz na Trakt S tarej W ar
szaw y  stanowiąca dar mieszkań
ców stolicy i Mazowsza dla Jana 
Pawła II.

Zasługi państwa Szypowskich 
dla popularyzacji ochrony zabyt
ków są bezsprzeczne, budzą zrozu
miały podziw, tym bardziej, że pro
wadzona przez nich działalność 
nie wiąże się z profitami finanso
wymi, a jedynie z prawdziwą pa
sją, z jaką laureaci starają się chro
nić zabytki i którą zarażają innych.

Międzynarodowy Dzień Och
rony Zabytków to także okazja do 
rozstrzygania konkursów związa
nych z opieką nad zabytkami, na 
najlepsze prace naukowe, projek
towe i popularyzatorskie tworzo
ne przez studentów i młodych 
pracowników nauki, a dotyczące 
ochrony zabytków, muzealnictwa, 
zabytkowych założeń ogrodo
wych. W organizowanym już od 
1975 r. konkursie „Zabytek zad
bany” spośród wytypow anych 
przez wojewódzkich konserwa
torów zabytków wyłoniono obec
nie 16, po jednym  z każdego 
województwa. Laureatami zosta
li ich opiekunowie, m.in. parafie, 
urzędy miasta, firmy, osoby pry
watne, dzięki zapobiegliwości 
których zostały one uratowane 
przed zagładą i odzyskały dawną 
świetność.

Złote odznaki „Za opiekę nad 
zabytkami” przyznawane przez 
ministra kultury osobom zasłużo
nym m.in. w sprawowaniu opieki 
nad dobrami kultury, prowadze
niu działalności konserw ator
skiej oraz przeciwdziałaniu zagro
żeniom dóbr kultury wręczono 
podczas uroczystości w W ilano
wie, funkcjonariuszom  policji, 
straży granicznej i izb celnych.

W konkursie  G enera lnego  
Konserwatora Zabytków i Stowa
rzyszenia Konserwatorów Zabyt
ków przyznano 8 nagród i 10 wy
różnień młodym pracownikom na
uki za najlepsze prace magister
skie i doktorskie oraz publikacje 
o charakterze popularyzatorskim.

Wręczona została także na
groda im. ks. Janusza Stanisława 
Pasierba, ustanowiona przez Za
rząd Główny Stowarzyszenia Kon
serwatorów Zabytków w 1995 r. 
Nagrodę indywidualną otrzymał 
prof. Wiktor Zin za całokształt 
działalności naukowo-badawczej 
w zakresie teorii historii i archi
tektury, ochrony i konserwacji 
zabytków, zwłaszcza obiektów
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I . Nagrodą Prezesa Rady Ministrów RP dla Marii i Andrzeja Szypowskich jest obraz prof. 
Andrzeja Łojszczyka ..Moja Przestrzeń” . Od prawej: Maria Szypowska, minister Aleksandra 
Jakubowska, dyr. Jacek Rulewicz z Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury 
1. My Space -  a painting by Prof. Andrzej Łojszczak -  was the prize awarded by the 
Chairman of the Council of Ministers of the Republic of Poland to Maria and Andrzej 
Szypowscy. Form the right: Maria Szypowska, Minister Aleksandra Jakubowska, and Jacek 
Rulewicz, director of the Department of the Protection of Historical Monuments at the 
Ministry of Culture

i zabytków sakralnych. Nagroda 
zespołowa przypadła ks. W alde
marowi Pytlowi, proboszczowi 
parafii ewangelickiej w Świdni
cy, ks. Romanowi Klużowi, pro
boszczowi z Jawora oraz Ulri
chowi Schaffowi, architektowi 
i konserwatorowi zabytków, za 
wzorcowo przeprowadzone prace 
konserwatorskie w „kościołach 
pokoju” wymienionych miast. 
Prace te wyróżniły się progra
mem bardzo złożonych zadań kon
serwatorskich, znakomitą współ
pracą obu proboszczów z konser
watorami i dobrą  w spółpracą  
polsko-niemiecką. W 2001 r. 
na sesji Komitetu Światowego 
Dziedzictwa w Helsinkach oba 
obiekty zostały uznane za dobro 
kultury światowej.

Konkurs „Na najlepsze pra
ce z zakresu ochrony zabytko
wych założeń ogrodowych” zo
stał ogłoszony przez ministra 
kultury w 1986 r. Jego celem jest 
prezentowanie i upowszechnianie 
prac prowadzonych w historycz
nych założeniach ogrodowych. 
Wyróżnienie ma charakter pres
tiżowy. Nagrodami w konkursie są 
medale pamiątkowe „Za zasługi 
w ochronie zabytkowych założeń

ogrodowych” i dyplomy uznania. 
Nagrody przyznawane są w pię
ciu kategoriach: I -  za najlepiej 
utrzymany i pielęgnowany ogród 
roku (wyróżnienie otrzymuje użyt
kownik), II -  za najlepszy projekt 
roku (wyróżnienie przypada auto
rowi projektu), III -  za najlepiej

zorganizowane i prowadzone pra
ce rewaloryzacyjne (wyróżnienie 
otrzymuje inwestor lub wykonaw
ca prac), IV -  za najlepsze urzą
dzenie nowej zieleni towarzyszą
cej obiektom zabytkowym (wyróż
nienie dla inwestora, użytkow
nika bądź projektanta), V -  za tra
dycyjne ogrody przydomowe (na
groda dla właściciela lub użyt
kownika). Do konkursu w 2002 r. 
zostało zgłoszonych 8 obiektów'. 
Laureatami konkursu zostali: 
Ogród Botaniczny Uniwersytetu 
W arszawskiego (w kategorii I) 
oraz Wyższe Metropolitalne Se
minarium Duchowne św. Jana 
Chrzciciela (w kategorii IV).

Podczas obchodów Między
narodowego Dnia Zabytków omó
wiono także problemy, z jakimi bo
ryka się gospodarz uroczystości 
-  M uzeum Pałac w Wilanowie. 
Brak środków na niezbędne prace 
konserwatorskie spowodował re
alne zagrożenia dla zabytkowych 
zasobów obiektu. Przyznana mu
zeum dotacja budżetowa umożli
wi przystąpienie do najpilniej
szych prac konserw atorsk ich , 
których program rozłożony jest 
na kilka najbliższych lat.

2. Złote odznaki za „Za opiekę nad zabytkami" przyjmują funkcjonariusze Izb Celnych z rąk 
ministra Macieja Klimczaka
2. The “For the protection of historical monuments” golden badges are presented to customs 
officers by Minister Maciej Klimczak
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THE INTERNATIONAL HISTORICAL MONUMENTS PROTECTION DAY

In Poland celebrations of the In
ternational Historical Monuments 
Protection Day entail a presenta
tion of monuments of  particular 
significance for world heritage as 
well as awarding persons con
tributing to the protection of the 
monuments and the social popu
larisation of the idea (the prize of 
the Chairman of the Council of 
Ministers). The most recent laure
ates were Maria and Andrzej Szy- 
powscy, authors of numerous ini
tiatives and campaigns conducted 
for the sake of the protection of

universally acclaimed monuments. 
The International Historical Monu
ments Protection Day is also an 
excellent occasion for solving com
petitions associated with a widely 
comprehended protection of his
torical monuments. The “Cherish
ed Monument” competition dis
tinguished 16 objects which had 
regained their former splendour 
thanks to the endeavours of care
takers and owners: parishes, m u
nicipal offices, firms, and private 
persons. The “For the protection 
of historical monuments” golden

badges granted by the Minister of 
Culture were presented to police 
officers, border guards and cus
toms officers for their special 
efforts in combating crimes per
petrated against cultural property. 
The Rev. Janusz Stanisław Pasierb 
award, established by the Main 
Board of  the Association of Con
servators o f  Historical M onu
ments, was granted to Prof. Wiktor 
Zin for his activity involving the 
protection and conservation of 
historical monuments (individual 
prize), to Rev. Waldemar Pytel 
and Rev. Roman Kluz, vicars of 
Protestant parishes in Świdnica 
and Jawor, and to Ulrich Schaff, 
architect and conservator. Awards 
and distinctions in a competition 
held by the General Conservator 
of Historical Monuments and the 
Association of Conservators of 
Historical Monuments were pre
sented to students and young re
searchers for best scientific stu
dies, projects and popularisation 
publications dealing with the pro
tection of historical monuments, 
museum sciences and historical 
garden premises. The Botanical 
Garden in Warsaw and the St. 
John the Baptist Metropolitan 
Seminary were awarded for their 
protection of historical gardens. 
The ceremony took place at the 
Museum Palace in Wilanów.

3. Organizatorzy, honorowi goście i laureaci w Wilanowie 
3. The organisers, guests of honour and laureates in Wilanów

ZłO TE O D ZN A K I „ZA O PIEK Ę NAD Z A B Y T K A M I”

Przyznane zostały:
■ funkcjonariuszom  policji za szczególne zasługi w przeciwdziałaniu przestępczości przeciw dobrom kul
tury oraz poprawę stanu zabezpieczenia obiektów zabytkowych i zbiorów: Bolesławowi Grzegorzowi 
Stanejko -  komendantowi rejonowemu policji z Warszawy, Janowi Mikołajczykowi z wydziału kryminalnego 
we Wrocławiu, Waldemarowi Bejgierowi -  zastępcy komendanta rejonowego policji z Warszawy, Markowi 
Bronickiemu -  naczelnikowi wydziału kryminalnego z Poznania:
■ funkcjonariuszom  straży granicznej za szczególne zasługi w udaremnianiu przemytu dóbr kultury 
i przyczynienie się do likwidacji międzynarodowego przemytu dzieł sztuki: Gabrieli Bujok ze śląskiego OSG, 
Markowi Baranowi z pomorskiego OSG, Markowi Gierasimiukowi z podlaskiego OSG, Albinie Wojdzie 
z GPK Straży Granicznej Warszawa Okęcie;
■ funkcjonariuszom  izb celnych za szczególne zasługi w wykrywaniu i udaremnianiu przemytu dóbr kul
tury: Andrzejowi Szkółce -  inspektorowi celnemu, Józefowi Hernikowi -  kierownikowi zmiany, Leszkowi 
Zawadce -  inspektorowi celnemu, Robertowi Adamcowi -  inspektorowi celnemu, Urszuli Stachowskiej 
-  inspektorowi celnemu.
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LA U R EA C I K O N K U R SU  „ZA BY TEK  Z A D BA N Y ”

■ woj. dolnośląskie: parafia rzymskokatolicka św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich za kompleksowe prace 
remontowo-konserwatorskie barokowego kościoła św. Jadwigi;
■ woj. lubelskie: „Lublin Grand Hotel” sp. z o.o. za przywrócenie stanu największej świetności obiektowi, w 
którym obecnie mieści się hotel „Lublinianka” ;
■ woj. lubuskie: Urząd Miasta Gubina za uratowanie przed ostateczną degradacją budynku przy ul. Pias
towskiej 16 w Gubinie;
■ woj. małopolskie: parafia rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego Padewskiego za wzorcowo przeprowa
dzoną konserwację dawnej cerkwi grekokatolickiej, w której mieści się kościół rektoralny, rzymskokatolicki 
p.w. św. Antoniego Padewskiego w Boguszy, gm. Kamionka Wielka;
■ woj. mazowieckie: parafia św. Andrzeja Apostoła w Broku za kompleksowe prace konserwatorskie i re
montowe kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła;
■ woj. opolskie: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za wysiłek podjęty w celu uratowania 
cennego obiektu architektury przemysłowej -  śluzy „Koźle” przy ul. Łukasiewicza w Kędzierzynie-Koźlu;
■ woj. podkarpackie: Józef i Krzysztof Rylscy za wzorcowo przeprowadzone prace remontowo-konserwa
torskie zdewastowanego zespołu dworsko-parkowego w Jesionce, którego są właścicielami;
■ woj. podlaskie: parafia prawosławna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Boćkach za uratowanie 
przed katastrofą budowlaną tutejszej cerkwi;
■ woj. pomorskie: Grażyna i Zenon Sobieccy za prace rewaloryzacyjne o wyjątkowo szerokim zasięgu obej
mujące zespół dworsko-parkowy wraz z folwarkiem w Bączku, gm. Skarszewy;
■ woj. śląskie: Urząd Miasta Sosnowca za sfinansowanie remontu i konserwacji dworca głównego PKP 
w Sosnowcu, nadal pełniącego pierwotne funkcje;
■ woj. warmińsko-mazurskie: firma „Tirsped” sp. z o.o. za uratowanie popadającego w ruinę zespołu zabu
dowań młyńskich w Klekotkach, gm. Godkowo;
■ woj. wielkopolskie: Łucja i Jerzy Piechoccy za prace remontowo-konserwatorskie pałacu w Szczepo- 
wicach, gm. Kamieniec, które przywróciły rezydencji wygląd z czasów jej świetności;
■ woj. zachodnio-pomorskie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za grun
towne prace remontowo-konserwatorskie secesyjnej wilii przy ul. Solskiego 3 w Szczecinie;
■ woj. kujawsko-pomorskie: Urząd Miasta Chełmna prace remontowo-konserwatorskie ratusza w Chełmnie;
■ woj. świętokrzyskie: parafia p.w. św. Józefa za prace remontowo-konserwatorskie kościoła św. Józefa 
Oblubieńca NM P w Bielinach;
■ woj. łódzkie: Urząd Miasta Łodzi za prace konserwatorsko-remontowe kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 
219 oraz przyległego ogrodzenia.

NAG RO DY G EN ER A LN EG O  K O N SER W A TO R A  ZABYTK Ó W  I STO W A R ZY SZEN IA
K O N SER W A TO R Ó W  ZABYTKÓW

N agrody otrzym ali:
■ Robert Hirsch za pracę doktorską „Średniowieczne mury obronne miast Pomorza Gdańskiego” ;
■ Agnieszka Jackowska za pracę magisterską „Konserwacja papirusu egipskiego, fragmentu Księgi 
Umarłych Bakai” oraz „Próbę wyjaśnienia destrukcji atramentów w papirusie Księga Umarłych Bakai” ;
■ Monika Jadach za pracę magisterską „Wykonanie kopii obrazu Fraulein von Nehem wg Louisa de Sil- 
vestre'a” oraz „Analizę technologii i techniki w malarstwie portretowym Louisa de Silvestre’a” ;
■ Krzysztof Jurków za pracę magisterską „Konserwacja wtórnej dekoracji rzeźbiarskiej nagrobka Teofili 
Sobieskiej w kościele oo. Dominikanów w Żółkwi na Ukrainie” oraz „Teatralizacja życia w epoce baroku 
i jej wpływ na sztukę sepulkralną” :
■ Adam Wójcik za pracę doktorską „Przemiany architektoniczne rezydencji Tarnowskich w Dzikowie” ;
■ Konrad Nawrocki za wydawnictwo „W Kazimierzu nad Wisłą” ;
■ Krzysztof Wielgus, Jadwiga Środulska-Wielgus, Joanna Piekło, Zdzisław Pauli, Wojciech Lisak oraz 
Maria Żakowska za Lotniczy Park Kulturowy na trenie zachodniej części dawnego lotniska Rakowiec 
Czyżyny w Krakowie. Koncepcja architektoniczno-krajobrazowa do wniosku o ustalenie warunków zabu
dowy i zagospodarowania terenu” ;
■ Barbara Kobielska za wydawanie pisma „Cenne, bezcenne, utracone” oraz „Katalog utraconych dzieł sztuki”. 

W yróżnienia przypadły:
Barbarze Wycichowskiej, Małgorzacie Trybulskiej, Małgorzacie Mileckiej, Annie Grzechnik, Ewie Soszko, 
Magdalenie Szarmach, Renacie C hm urak-M eder, Katarzynie Klich-Konior i Wojciechowi Koniorowi, 
oraz Marcinowi Nawrockiemu, Jadwidze Środulskiej-Wielgus.
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