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CHEST project participants visit the Lamus in
Knyszyn

Konkurs "Zabytek Zadbany" w Polsce
"Zabytek Zadbany" to ogólnopolski konkurs, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami
poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania
zabytków.
Konkurs wyróżnia właścicieli i zarządców, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki
nad zabytkami. Konkurs po raz pierwszy został zorganizowany w 1975 roku, a od 2011 r. jest
prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.
W konkursie jest pięć kategorii:
A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu;
C. Adaptacja obiektów zabytkowych;
D. Architektura i budownictwo drewniane;
E. Zabytki techniki.
W 2020 r. w konkursie wzięły udział 63 zabytki wpisane do rejestru zabytków nieruchomych.
Jury wskazało 6 laureatów i 11 wyróżnionych w pięciu kategoriach.
W KATEGORI D: ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO DREWNIANE LAUREATEM został
"LAMUS w Knyszynie" z województwa podlaskiego. Nagroda za prace remontowe i
konserwatorskie podcieniowego lamusa z zespołu zabudowy plebańskiej, dzięki którym został
zachowany i wyeksponowany cenny zabytek dawnego drewnianego budownictwa
gospodarskiego.
Jest to drugi tytuł "Zabytku Zadbanego" w naszym województwie, pierwszym LAUREATEM w tej
samej kategorii w roku 2016 został "DOM LUDOWY w Supraślu".
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The "Well-kept Monument" competition in Poland
The "Zadbany Monument" is a nationwide competition whose aim is to promote the care of
monuments by promoting the best models for the conservation, maintenance and development
of monuments.
The competition awards owners and managers who perfectly fulfill their obligation to care for
monuments. The competition was organized for the first time in 1975, and since 2011 it has
been run by the National Heritage Institute.
There are five categories in the competition:
A. Consolidation of the historic value of the building;
B. Revalorization of cultural space and landscape;
C. Adaptation of historic buildings;
D. Architecture and wooden construction;
E. Technical monuments.
In 2020, 63 monuments entered in the register of immovable monuments participated in the
competition. The jury selected 6 winners and 11 distinguished in five categories.
IN CATEGORY D: WOODEN ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION, the Laureate was
"LAMUS in Knyszyna" from the Podlaskie voivodeship. A prize for renovation and restoration
works of an arcaded storehouse from the parish building complex, thanks to which a valuable
monument of the former wooden farm construction has been preserved and displayed.
It is the second title of the "Well-kept Monument" in our voivodeship, the first LAUREATE in the
same category in 2016 was "HOUSE OF PEOPLE in Supraśl".
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