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ZARZĄDZENIE Nr 1435/2020
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 24.06.2020 r.
«TableEnd:SzablonAktyKierowania»

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie przyznania brązowego medalu „Cracoviae Merenti”
Profesorowi Janowi Ostrowskiemu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyznania brązowego medalu „Cracoviae Merenti”
Profesorowi Janowi Ostrowskiemu.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie przyznania brązowego medalu „Cracoviae Merenti” Profesorowi
Janowi Ostrowskiemu
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
713) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
przyznaje się Profesorowi Janowi Ostrowskiemu brązowy medal „Cracoviae Merenti”
oznaczony numerem 37.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Prof. dr hab. Jan Ostrowski należy do grona najwybitniejszych polskich historyków sztuki.
Jego rozległa i zróżnicowana działalność naukowa cieszy się szerokim międzynarodowym
uznaniem i od lat rozsławia polską kulturę w świecie. Znawcy przedmiotu wskazują
na szczególne znaczenie dorobku prof. Ostrowskiego w zakresie badań nad sztuką baroku,
portretem staropolskim, a także twórczością Piotra Michałowskiego.
Cennym wkładem prof. Ostrowskiego w rozwój polskiej i europejskiej nauki pozostają również
badania nad dziedzictwem kulturowym dawnych Kresów Wschodnich. Przyniosły one
nadzwyczajne rezultaty i zaowocowały pomnikowym dziełem wydawniczym: pod redakcją
prof. Ostrowskiego ukazały się 23 tomy Materiałów do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach
wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Imponujące i niepodważalne są również efekty
trzydziestoletniej pracy prof. Ostrowskiego na stanowisku dyrektora muzeum na Wawelu. Pod
rządami Jana Ostrowskiego placówka ta zyskała spójną strategię rozwoju
i szeroki rozgłos w świecie. Rocznie odwiedza ją 1,5 miliona osób.
Prof. Ostrowski wdrożył kompleksowy perspektywiczny program rewitalizacji budowli
i terenów na wzgórzu wawelskim. Zbudował prężny, nowoczesny dział
konserwatorsko-techniczny. Pod jego zarządem zmodernizowano infrastrukturę techniczną
muzeum, poszerzono przestrzeń wystawienniczą komnat, skarbca i zbrojowni, wprowadzono
nowoczesny system zabezpieczenia zbiorów, uruchomiono nowe ekspozycje i opracowano
sprawny system obsługi ruchu turystycznego.
Staraniem prof. Ostrowskiego o 1/3 powiększyły się państwowe zbiory na Wawelu,
m.in. o dary Karoliny Lanckorońskiej i Krystyny Czapskiej. Zawdzięczamy mu także wiele
cennych ekspozycji czasowych. Wśród najważniejszych wymieniane są: „Na znak świetnego
zwycięstwa” – z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem, Sapiehowie – kolekcjonerzy
i mecenasi, Kraj skrzydlatych jeźdźców oraz Skarby Polski przygotowane wspólnie
z Zamkiem Królewskim w Warszawie.
Prof. Ostrowski opublikował ok. 300 pozycji w różnych językach. Jest wybitnym uczonym
i wykładowcą akademickim – wychowawcą pokoleń historyków sztuki, opiekunem licznych
prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Jest też wiceprzewodniczącym SKOZK
i – od września 2018 roku – prezesem PAU.
W latach 2012-2015 był członkiem Rady do spraw Muzeów przy Ministrze Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, a także członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów
oraz Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. W uznaniu wybitnych zasług dla
kultury narodowej za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa oraz
krzewienia tradycji polskich został uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi,
a także m.in. Nagrodą Miasta Krakowa. Jest też Kawalerem Orderu Legii Honorowej oraz
Oficerem Orderu Świętego Karola przyznawanego przez Księstwo Monako.
Niezwykle bogaty, a zarazem różnorodny dorobek prof. Jana Ostrowskiego, jego osiągnięcia
na polu konserwatorskim, badawczym i dydaktycznym zasługują na najwyższe uznanie.

