Warszawa, 20.02.2009

Nagroda Gieysztora za dzieło dokumentujące zabytki sztuki
sakralnej na kresach dawnej RP

Laureatem w dziesiątej, jubileuszowej edycji Nagrody im. Prof. A.
Gieysztora przyznawanej za szczególne osiągnięcia dla narodowego
dziedzictwa kulturowego został prof. dr hab. Jan K. Ostrowski, dyrektor
Zamku Królewskiego na Wawelu, inicjator wydania monumentalnego
opracowania dorobku sztuki sakralnej na wschodnich ziemiach dawnej
Rzeczpospolitej.
Podczas wręczenia nagrody, wiceprezes zarządu Citi Handlowy, Witold Zieliński
powiedział: Dzięki Nagrodzie im. Profesora Aleksandra Gieysztora możemy mieć
wkład w ratowanie polskiego dziedzictwa narodowego – praca tegorocznego
laureta przywróciła Polsce niezwykle bogatą i ważną część naszego dorobku
kulturowego z terenów dawnej Rzeczpospolitej.
Kapituła Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora nagrodziła prof. Jana K.
Ostrowskiego za działania mające na celu rozpoznanie fragmentu dziedzictwa
kulturowego ziem stanowiących niegdyś część Rzeczypospolitej, a obecnie
pozostających poza granicami Polski. Prowadzony przez prof. Ostrowskiego
program badawczy przewiduje pełną inwentaryzację zabytków sztuki sakralnej
na wskazanym terenie, z uwzględnieniem stanu sprzed 1939 roku oraz zabytków
zniszczonych i rozproszonych w wyniku II wojny światowej. W latach 1993-2008
opublikowano 16 tomów cz. "Materiałów do dziejów sztuki sakralnej". W ich
ramach ukazało się 436 opracowań zabytków, przygotowanych przez 30
autorów, pod redakcją Prof. Jana K. Ostrowskiego. Łączna objętość 16 tomów
wynosi 6.235 stron druku i 8.579 ilustracji.
W gronie laureatów poprzednich edycji Nagrody im. Prof. A. Gieysztora znajdują
się m.in.: Ossolineum, Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami, prof.
Tadeusz Chrzanowski – przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy
Zabytków Krakowa; Stefan Sutkowski – dyrektor Warszawskiej Opery
Kameralnej, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, prof. Stanisław Waltoś –

dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Kazimierz Piotr Zaleski –
dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu.
Nagroda im Profesora Aleksandra Gieysztora przyznawana jest przez Fundację
Kronenberga przy Citi Handlowy nieprzerwanie od 2000 roku. Patron tego
wyróżnienia był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady
Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, wybitnym polskim humanistą
o międzynarodowej sławie. Nagroda w wysokości 50 000 zł jest przyznawana za
szczególne osiągnięcia w następujących dziedzinach: działalność muzealna,
konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalanie i ochrona polskiego
dziedzictwa kulturalnego za granicą; przedsięwzięcia samorządowe służące
ochronie dziedzictwa kulturalnego; indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na
celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturalnego;
upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa
kulturalnego w Polsce.
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Działająca od 1996 roku Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera w imieniu Banku prace na
rzecz dobra publicznego w obszarach tematycznych takich jak: edukacja, rozwój lokalny i ochrona
dziedzictwa kulturowego. Realizowane przez nią działania obejmują m.in. program edukacji finansowej dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Moje Finanse organizowany wspólnie z NBP i Fundacją Młodzieżowej
Przedsiębiorczości; Wolontariat Pracowniczy (program zaangażowania pracowników Citi Handlowy w
wybrane przedsięwzięcia społeczne), konkursy: Mikroprzedsiębiorca Roku i o Nagrodę Banku Handlowego
w Warszawie SA za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów oraz Nagrodę im. Prof.
A. Gieysztora za osiągnięcia w dziedzinie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.
Bank Handlowy w Warszawie S. A. to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod
marką Citi Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej,
inwestycyjnej i detalicznej. Bank obsługuje 20 tys. klientów korporacyjnych i 1 mln klientów indywidualnych
poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć ponad 200 oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku
wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy Leasing. Przynależność
do Citi, jednej
z największych
instytucji
finansowej na
świecie,
zapewnia
klientom
Citi Handlowy dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach. Dodatkowe informacje można uzyskać na
stronie internetowej www.citihandlowy.pl.

