Medale "Cracoviae Merenti" dla muzeum i architekta
2019-12-06
Już 11 grudnia, punktualnie o godz. 12:00 podczas uroczystej sesji w Sali Obrad Rady Miasta
Krakowa w Pałacu Wielopolskich wręczone zostaną dwa Medale „Cracoviae Merenti”:
srebrny dla Muzeum Krakowa oraz brązowy dla dr. inż. architekta Krzysztofa Wielgusa.

Muzeum Krakowa, założone w 1899 r., w 2019 r. świętuje jubileusz swego
120-lecia. Powołane do życia jako oddział Archiwum Akt Dawnych Miasta Krakowa,
szybko ugruntowało swoją markę jako Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – obecnie
Muzeum Krakowa – i przez szereg lat działalności trwale wpisało się w kulturowy
pejzaż miasta.
Muzeum stało się powiernikiem tradycji niematerialnego dziedzictwa i zarządcą
miejsc związanych z historią miasta. Muzeum podejmuje, kontynuuje i rozwija liczne
inicjatywy, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszego
miasta, m.in.: konkurs i wystawę szopek krakowskich, pochód Lajkonika, Bieg
„Pamiętaj z Nami” i wiele innych. Dzięki staraniom muzeum tradycja szopkarstwa
krakowskiego została w roku 2018 wpisana na Listę Reprezentatywną
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.
Muzeum Krakowa zajmuje także ważne miejsce na mapie muzealnej Polski jako
instytucja stanowiąca inspirację dla innych muzeów w kraju. Strategia Muzeum
spisana w formie dokumentu przez lata służyła za wzór dla innych instytucji
muzealnych.
Dr Krzysztof Wielgus, laureat brązowego medalu, jest architektem, od 1984 r.
pracownikiem naukowym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki;
wieloletnim pracownikiem Muzeum Lotnictwa Polskiego. To społecznik oddany
ochronie, rewaloryzacji i adaptacji dawnych dzieł inżynierii, zabytków fortyfikacji,
przemysłu i komunikacji w Krakowie, Małopolsce, a także w Zamościu i na ziemi
przemyskiej. Jest też rzeczoznawcą Ministra Kultury i Sztuki, autorem metodologii i
programu prac konserwatorskich przy najstarszych zabytkach lotniczych z lat
1910–1918. Krzysztof Wielgus aktywnie działał na rzecz odnowy i adaptacji
kilkudziesięciu obiektów dawnej Twierdzy Kraków. Jest autorem i współautorem
ponad 50 artykułów oraz książek na temat historii fortyfikacji, teorii i zasad
konserwacji i adaptacji zabytków architektury obronnej i zespołów poprzemysłowych,
ochrony i konserwacji dzieł techniki, historii lotnictwa.
Medal „Cracoviae Merenti” to najwyższe odznaczenie, jakie nadaje miasto,
ustanowiony został uchwałą Rady Miasta Krakowa z 1992 r. Pierwszy - i jedyny Złoty,
przyznany osobie medal otrzymał Ojciec Święty Jan Paweł II. Pozostali laureaci to
grono postaci o niekwestionowanych zasługach.
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