




1. edycja 
Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami, kierowany przez 
Jerzego Waldorffa, od wielu lat podejmujący działania zmierzające do ratowania 
zabytkowych nagrobków. Za fundusze zebrane głównie podczas prowadzonych kwest 
wykonano 1100 renowacji. 

2. edycja 
Prof. Tadeusz Chrzanowski  – przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy 

Zabytków Krakowa, powołanego w celu ochrony historycznej architektury Krakowa 
przed postępującą degradacją. 

3. edycja 
Stefan Sutkowski – dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, założyciel pierwszego 
w Polsce zespołu muzyki dawnej, muzykolog zasłużony w odkrywaniu zapomnianych 
dzieł dawnej muzyki, organizator Festiwalu Polskich Oper Współczesnych. 

4. edycja 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, kierowane przez dr. Mariana Sołtysiaka, 
za otaczanie szczególną opieką zabytków kultury polskiej i polskiego krajobrazu 
kulturowego oraz za inicjowanie działań społecznych pielęgnujących dobra 
kultury narodowej. 

5. edycja 
Prof. Stanisław Waltoś, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
za troskę o dobro kultury polskiej, przejawiającą się w konsekwentnych działaniach 
zmierzających do umacniania pozycji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego,  
a także za rozsławianie i promocję dorobku polskiej kultury w świecie.

6. edycja 
Prof. Kazimierz Piotr Zaleski, dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu, 
za podjęcie i przeprowadzenie pełnej modernizacji tejże biblioteki, co uczyniło 
z niej placówkę promującą wiedzę o Polsce, jej historii oraz dokumentującą dorobek 
kulturowy naszego kraju. 

Prof. Tadeusz Chrzanowski



7. edycja 
Prof. Krzysztof Kazimierz Pawłowski, wiceprezes Polskiego Komitetu Narodowego 
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, za inicjatywę stworzenia Funduszu 
Konserwacji i Rewaloryzacji Zabytków Warszawy oraz doprowadzenie do uznania 
odbudowy warszawskiego Starego Miasta za najwybitniejsze dzieło konserwatorskie okresu 
powojennego, co zaowocowało wpisaniem go na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

8. edycja 
Krzysztof Lech Czyżewski, prezes Fundacji „Pogranicze”, dyrektor Ośrodka 
„Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, za odkrywanie lokalnej historii 
i tożsamości narodu polskiego oraz za popularyzowanie dziejów wielokulturowego 
dziedzictwa Polski i jej sąsiadów. W szczególności zaś za stworzenie miejsca,  
które odwołując się w swojej działalności do najbardziej szlachetnych elementów 
tradycji I Rzeczypospolitej, tworzy mosty porozumienia ponad podziałami narodowymi 
i kulturowymi.

9. edycja 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, kierowany przez dr. Adolfa Juzwenko, 
za nieprzerwane od 190 lat pozyskiwanie i gromadzenie najcenniejszych archiwalnych 
i bibliofilskich pozycji mających nieocenione znaczenie dla naszej kultury narodowej. 
Przyznanie Nagrody ma szczególny związek z odzyskaniem najważniejszych pozycji 
archiwalnych stanowiących integralną część przedwojennych zbiorów Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, a pozostałych na terenie Ukrainy. Na szczególne 
podkreślenie zasługują również działania na rzecz kształtowania partnerskich stosunków 
z Biblioteką Ukraińskiej Akademii Nauk im. Stefanyka we Lwowie.

10. edycja 
Prof. Jan K. Ostrowski za zainicjowanie niezwykłego dzieła związanego z ochroną 
polsko-ukraińskiego dziedzictwa kulturowego: „Materiały do dziejów sztuki sakralnej 
na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej”. Opracowanie to ma szczególne 
znaczenie zarówno ze względu na przywracanie pamięci o zapomnianej,  
a często bardzo cennej części polskiego dziedzictwa, jak i poszerzenie wiedzy  
na temat dziejów kresowej sztuki polskiej. Niezmiernie istotne jest również opracowanie 
dokumentacji ułatwiającej ochronę i konserwację istniejących zabytków kresowych.

15. edycja 
Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, kierowany przez Alicję Klimaszewską, 
za utrwalanie i ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą oraz za szczególne 
osiągnięcia na polu działalności konserwatorskiej, mającej na celu opiekę i ratowanie 
zabytkowych nagrobków najstarszej polskiej nekropolii w Wilnie - Cmentarza na Rossie. 

Prof. Andrzej Tomaszewski




