REGULAMIN PRZYZNAWANIA
MEDALU ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO
1.
Medal Zygmunta Krasińskiego, za wybitne zasługi dla kultury polskiej oraz dla twórców
polskich i zagranicznych, przyczyniających się do promowania kultury kraju nad Wisłą,
został utworzony w 160. rocznicę śmierci poety.
2.
Wyróżnienie przyznaje się z inicjatywy Strażników Medalu Zygmunta Krasińskiego,
zaproponowanych przez związki twórcze i polskie środowiska literackie – dr Teresy
Kaczorowskiej (poetki i eseistki – Przewodniczącej Kapituły), prof. dr hab. Kazimierza
Świegockiego (poety i eseisty) i dr. Dariusza T. Lebiody (poety i eseisty). Strażnicy
Medalu, na uroczystości inauguracyjnej, otrzymują Medal depozytowy w randze
pełnego wyróżnienia.
3.
Medal przyznawany jest dorocznie przez Kapitułę Artystyczną, która składa się z trzech
strażników Medalu i kolejnych jego Laureatów.
4.
Kolejni Laureaci wybierani są spośród postaci, które zasłużyły się na polu promocji dzieł
i życia Zygmunta Krasińskiego lub własną twórczością próbowały zbliżyć się do jego
wspaniałych wzorców literackich.
5.
Dopuszczalne jest przyznanie Medalu pośmiertnie i ofiarowanie go do zbiorów
muzealnych, archiwów i dla kulturotwórczych organizacji bez rangi wyróżniającej.
5.
Wyróżnieni twórcy wchodzą następnie w skład szerokiej, zmiennej Kapituły
Artystycznej, zgłaszają kandydatów do Medalu i uczestniczą w posiedzeniach w
siedzibie Przewodniczącej Kapituły. W przypadku śmierci lub rezygnacji któregoś ze
strażników, pozostali dwaj rekomendują na to stanowisko nową osobę, a Kapituła
głosuje czy rekomendację akceptuje.
6.
Medal ma służyć promocji dorobku pisarskiego Zygmunta Krasińskiego oraz osiągnięć
artystycznych osób uhonorowanych tym wyróżnieniem.

7.
Medal wręczany jest w Opinogórze podczas dorocznej Ciechanowskiej Jesieni Poezji,
gdzie Zygmunt Krasiński spędzał dzieciństwo, po małżeństwie mieszkał i spoczywa
sprowadzony pośmiertnie z Paryża.
8.
Na awersie Medalu przedstawiono sylwetkę poety i napis Medal Zygmunta
Krasińskiego, a na rewersie umieszczono przedstawienie pomnika nagrobnego matki
poety z kościoła w Opinogórze oraz nazwy miast polskich i europejskich, w których
przebywał i pisał swoje dzieła.
9.
Medal ma charakter honorowy i jest prawem chronionym emblematem wysokiej
jakości osiągnięć artystycznych, naukowych i kulturowych w Polsce i świecie.
10.
Wszelkie kwestie sporne związane z przyznawaniem Medalu Zygmunta Krasińskiego
rozstrzyga Kapituła Medalu.
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