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Od redakcji

N

ieprzypadkowo na miejsce tegorocznych centralnych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, 18 kwietnia 2007 r., wybrano Lublin i nieodległą Kozłówkę. Oba te miejsca – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny Lublina oraz osiemnastowieczny zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce – zostały bowiem na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uznane za
Pomniki Historii, a spośród wielu wręczonych tego dnia nagród, wyróżnień i odznaczeń
duża ich część trafiła do miejscowych opiekunów i właścicieli zabytków, konserwatorów i naukowców zajmujących się zabytkami tego regionu. Uroczysta gala odbyła się
w ponad stuletniej sali Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, a wręczenia aktów nadania, które odebrali Prezydent Miasta Lublina Adam Wasilewski i Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Krzysztof Kornacki dokonał Generalny Konserwator Zabytków
Tomasz Merta.
Była też niespodzianka. Lublin, jeden z czterech zgłoszonych przez Polskę kandydatów na nowo utworzoną Listę Dziedzictwa Europejskiego (zob. „Przeglądy, poglądy”,
s. 2), został na nią przyjęty jako pierwszy, co dla zebranych
miało i tę dobrą stronę, że Prezydent Adam Wasilewski poproszony raz jeszcze na scenę w celu odebrania przysłanego z Francji dosłownie w przededniu uroczystości stosownego emblematu (zob. obok), choć zupełnie zaskoczony, miał okazję do ponownego zabrania głosu i wyrażenia podziękowań, w których zawarł także pięknie wyłożone własne rozumienie pojęć „dziedzictwo narodowe”,
„wielokulturowość” i „wieloreligijność” w odniesieniu do
wyróżnionego miasta.
W czasie uroczystości medale „GLORIA ARTIS” otrzymali arcybiskup Abel, Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski oraz dr inż. arch. Halina Landecka, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wręczono też Nagrody im. Księdza Prof. Janusza Pasierba „CONSERVATOR ECCLESIAE”, które w tym roku otrzymali: dr Janusz Smaza –
za wzorową działalność konserwatorską, dzięki której zostały uratowane i przywrócone
do dawnej świetności cenne obiekty architektury sakralnej na Ukrainie, Białorusi i Litwie
– oraz ks. kanonik Adam Lewandowski – za wybitne zasługi we wzorcowym przeprowadzeniu prac konserwatorskich w Archikatedrze Lubelskiej, a także za promowanie zabytku i jego historii. Pięciu duchownych odznaczonych zostało złotymi odznakami „ZA
OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI”, rozdano nagrody i wyróżnienia w konkursach Generalnego
Konserwatora Zabytków „ZABYTEK ZADBANY”, Generalnego Konserwatora Zabytków,
Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego „LAUR KONSERWATORSKI 2007” oraz Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace naukowe, studialne i popularyzatorskie z dziedziny
ochrony zabytków i muzealnictwa; w tym ostatnim konkursie doceniono m.in. autorów
omawianych na naszych łamach publikacji – dr. Wiktora Z. Łyjaka (za pracę „Organy na
Mazowszu w Diecezji Płockiej od XIV wieku do 1818 roku”) i dr. Jakuba Lewickiego (za
pracę „Między tradycją a nowoczesnością. Architektura Lwowa lat 1893-1918”). Z Lublina goście udali się do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, gdzie dokonano m.in.
otwarcia wystawy „Lubomirscy linii przeworskiej. Arystokraci i kolekcjonerzy”
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 2007, s. 2).

