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W1983 r., w roku Êmierci pro-
fesora Jana Zachwatowi-

cza, w ho∏dzie dla ogromnych
zas∏ug twórcy polskiej szko∏y
konserwacji zabytków, Polski
Komitet Narodowy Mi´dzynaro-
dowej Rady Ochrony Zabytków
ICOMOS ustanowi∏ Mi´dzyna-
rodowà Nagrod´ im. Profesora
Jana Zachwatowicza, przyznawa-
nà m∏odym autorom najlepszych
prac dyplomowych z dziedziny
rewaloryzacji zabytków. 

Jan Zachwatowicz, wybitny
architekt i konserwator zabytków,
od 1925 r. zwiàzany by∏ z Wy-
dzia∏em Architektury Politech-
niki Warszawskiej. Prowadzi∏
wtedy prace badawcze i kon-
serwatorskie w ZamoÊciu oraz 
w Warszawie. W czasie wojny,
po Êmierci prof. Oskara Sosno-
wskiego, ratujàcego zbiory Wy-
dzia∏u Architektury PW podczas
obrony Warszawy we wrzeÊniu
1939 r., kierowa∏ Zak∏adem Ar-
chitektury Polskiej. Prowadzi∏,
jako cz∏onek Delegatury Rzàdu
RP na Kraj, dzia∏alnoÊç konspira-
cyjnà, m.in. uczestniczy∏ w akcji
wykradzenia z gestapo w Alei
Szucha zbiorów Centralnego
Biura Inwentaryzacji Zabytków,
które póêniej pos∏u˝y∏y w pra-
cach przy odbudowie zniszczo-
nych zabytków Warszawy. Po
wojnie prof. Zachwatowicz by∏
g∏ównym inicjatorem odbudowy
Warszawy. W latach 1945-1957
pe∏ni∏ funkcj´ Generalnego Kon-
serwatora Zabytków, kierowa∏
tak˝e Wydzia∏em Architektury
Zabytkowej Biura Odbudowy
Stolicy. Jego zas∏ugà jest równie˝
odbudowa Zamku Królewskiego
w Warszawie. Prof. Zachwato-
wicz dzia∏a∏ te˝ na arenie mi´dzy-
narodowej. By∏ sygnatariuszem

Karty Weneckiej z 1964 r. oraz
twórcà znaku b∏´kitnej tarczy s∏u-
˝àcego oznaczaniu obiektów za-
bytkowych. Wiele pokoleƒ kon-
serwatorów zabytków uwa˝a go
za swojego nauczyciela i mistrza.  

Ustanowiona przez Polski
Komitet Narodowy ICOMOS
Mi´dzynarodowa Nagroda im.
Profesora Jana Zachwatowicza
przetrwa∏a dwa lata i dopiero po
dziesi´ciu latach, z okazji 30-
lecia ICOMOS, zosta∏a restytuo-
wana. Od tego czasu regularnie
przyznawana jest m∏odym absol-
wentom wydzia∏ów architektury,
architektury krajobrazu, konser-
wacji zabytków z Polski, Ukrai-
ny, Bia∏orusi oraz W´gier za wy-
ró˝niajàce si´ prace dyplomowe 
z zakresu konserwacji i rewalo-
ryzacji zabytków. Dotychczas
laureatami nagrody zosta∏o oko∏o
70 osób. 

WÊród laureatów i wyró˝nio-
nych sà równie˝ absolwenci 
Mi´dzynarodowej Podyplomowej
Letniej Szko∏y „Akademia Nie-
Êwieska”, która jest jednà z form
dzia∏alnoÊci merytorycznej Kra-
jowego OÊrodka Badaƒ i Doku-
mentacji Zabytków w Warsza-
wie. Celem powsta∏ej w 1995 r.
„Akademii NieÊwieskiej” jest
szkolenie kadr konserwatorskich
Europy Ârodkowo-Wschodniej. 

Mi´dzynarodowa Podyplo-
mowa Letnia Szko∏a „Akademia
NieÊwieska” dzia∏a na podstawie
porozumienia o szkoleniu kadr
specjalistycznych z zakresu ochro-
ny zabytkowych parków i ogro-
dów oraz krajobrazu podpisanego
pod patronatem Ministrów Kul-
tury Polski i Bia∏orusi w 1994 r.
pomi´dzy Instytutem Problemów
Kultury Bia∏orusi w Miƒsku a OÊ-
rodkiem Ochrony Zabytkowego

Krajobrazu w Warszawie.W 2003 r.
porozumienie o wspó∏pracy zo-
sta∏o przed∏u˝one, a partnerami sà
obecnie Krajowy OÊrodek Badaƒ
i Dokumentacji Zabytków w War-
szawie i Paƒstwowy Bia∏oruski
Instytut Problemów Kultury 
w Miƒsku.

Szkolenie przeznaczone jest
dla absolwentów szkó∏ wy˝szych,
zawodowo zajmujàcych si´ och-
ronà i konserwacjà zabytków.
Akademia prowadzona jest 
w dwuletnim cyklu dla jednego
kursu, który rozpoczyna si´ latem
na Bia∏orusi, a koƒczy w nast´p-
nym roku w Polsce. Na pierwszà
cz´Êç zaj´ç sk∏adajà si´ wyk∏ady,
çwiczenia i objazdy naukowe.
S∏uchacze wybierajà równie˝ te-
mat swojej pracy dyplomowej. 
W drugiej cz´Êci uczestnicy poz-
najà dzia∏alnoÊç polskich Wo-
jewódzkich Urz´dów Ochrony
Zabytków, uczestniczà w objeê-
dzie naukowym oraz podczas
egzaminu koƒcowego bronià
swoich prac dyplomowych. Po
obronie s∏uchacze otrzymujà dy-
plomy ukoƒczenia Mi´dzynaro-
dowej Podyplomowej Letniej
Szko∏y „Akademia NieÊwieska".

Dotychczas zorganizowano
dziewi´ç kursów „Akademii Nie-
Êwieskiej”. Dyplomy jej ukoƒcze-
nia otrzyma∏o do chwili obecnej
112 s∏uchaczy, w tym 65 osób 
z Bia∏orusi, 29 osób z Litwy, 
3 osoby z Polski, 1 osoba z Rosji
i 15 osób z Ukrainy.

Prace absolwentów „Aka-
demii NieÊwieskiej” by∏y wyró˝-
niane Mi´dzynarodowà Nagrodà
im. Profesora Jana Zachwatowi-
cza a˝ szeÊciokrotnie. W 1996 r.
zosta∏a nagrodzona Natalia Gilep,
absolwentka I Kursu „Akademii
NieÊwieskiej”, za koncepcj´
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rewaloryzacji krajobrazu XVIII-
wiecznego dworu w Zaosiu, miej-
scu urodzenia Adama Mickiewi-
cza. W 1999 r. otrzyma∏a nagro-
d´ Aleksandra ¸uksza, absolwent-
ka IV Kursu, za projekt rekon-
strukcji zabytkowego parku przy
rezydencji Juliana Ursyna Niem-
cewicza w Skokach. W 2000 r.
nagrodzono Tatian´ Or∏owà z V
Kursu za koncepcj´ rekonstrukcji
ulicy Lenina, obecnie Ni˝nepo-
krowskoj, w dzielnicy w∏àczonej
do strefy ochrony po∏ockiego re-
zerwatu historyczno-kulturowego.
Laureatami nagrody w roku 2003
byli W∏odzimierz Kozakow, 

absolwent VII Kursu, za projekt
rewaloryzacji krajobrazowej kom-
pozycji zespo∏u pa∏acowo-parko-
wego w Kosowie oraz W∏adimir
Grabowij z Ukrainy, równie˝ ab-
solwent VII Kursu, za koncepcj´
rewaloryzacji „Pól Elizejskich” 
w parku dendrologicznym „Zo-
fiówka”. 

W 2004 r. wyró˝niona zosta∏a
praca Aleksieja Fedaruka pt.
„Projekt lapidarium w miejscu
˝ydowskiego cmentarza w BrzeÊ-
ciu”. Opracowanie zosta∏o wyko-
nane w 2003 r. w ramach VIII
Kursu Mi´dzynarodowej Po-
dyplomowej Letniej Szko∏y 

„Akademia NieÊwieska” poÊwi´-
conego ochronie i konserwacji 
zabytkowych cmentarzy. Autor 
jest z wykszta∏cenia architektem 
i pracuje na stanowisku asystenta
w Katedrze Projektowania Ar-
chitektonicznego i Rysunku Paƒ-
stwowego Technicznego Uniwer-
sytetu w BrzeÊciu. Praca sk∏ada
si´ z obszernej cz´Êci tekstowej 
i cz´Êci graficznej. Cz´Êç teksto-
wa obejmuje wprowadzenie,
analiz´ historycznà rozwoju urba-
nistycznego BrzeÊcia, informacje
historyczne na temat wspólnoty
˝ydowskiej w BrzeÊciu, omówie-
nie ˝ydowskich obrzàdków
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grzebalnych, charakterystyk´ 
cmentarzy ˝ydowskich i omówie-
nie symboliki nagrobków, funkcji
macew w tradycji ˝ydowskiej,
symboliki i typów macew oraz
analiz´ ˝ydowskich cmentarzy
BrzeÊcia. Znajduje si´ tu tak˝e
opis koncepcji urzàdzenia lapi-
darium opracowanej na podsta-
wie badaƒ terenowych. Autor
przedstawi∏ równie˝ bogaty spis
literatury przedmiotu.

Cz´Êç tekstowà dope∏nia
cz´Êç graficzna. Jest to jedna
plansza zbiorcza, prezentujàca,
oprócz projektu lapidarium, plan
miasta z granicami obszaru pro-
jektu, granice rejonu prowadzo-
nych prac terenowych majàcych
na celu okreÊlenie w∏aÊciwego
umiejscowienia lapidarium, sche-
mat usytuowania odkrytych na-
grobków z oznaczeniem miejsc 
z nagrobkami znalezionymi na
powierzchni oraz znajdujàcymi
si´ pod asfaltem, projekt koncep-
cyjny lapidarium, ukazujàcy tak-
˝e powiàzania z najbli˝szym
otoczeniem, schemat strefowania
obszaru graniczàcego z planowa-
nym lapidarium pod wzgl´dem
funkcjonalnym, z zaznaczeniem
terenów zabudowy mieszkanio-
wej, granic niezachowanego
cmentarza katolickiego, terenu
usytuowania nagrobków przenie-
sionych z dawnego cmentarza
˝ydowskiego, terenu stadionu
„Lokomotiw”, granic dawnego
cmentarza ˝ydowskiego oraz gra-
nic projektowanego lapidarium. 

Uzupe∏nieniem projektu sà
materia∏y ikonograficzne. Nale˝y
do nich zdj´cie archiwalne z 1915 r.
nieistniejàcego ju˝ cmentarza 
˝ydowskiego w BrzeÊciu oraz
zdj´cie wspó∏czesnego chodnika 
wykonanego z p∏yt nagrobnych 
i fragmentów macew z dawne-
go cmentarza ˝ydowskiego.
Przedstawiona wizualizacja pro-
jektu lapidarium w postaci czte-
rech widoków perspektywicz-
nych pozwala odbiorcom do-
k∏adnie zrozumieç zamys∏ autora. 

Praca Aleksieja Fedaruka wy-
ró˝niona zosta∏a ze wzgl´du na
metodologi´ opracowania, logik´

i konsekwencj´. Nale˝y podkre-
Êliç, ˝e wybrany temat jest trudny
dla konserwatorów bia∏oruskich
ze wzgl´du na specyfik´, brak
materia∏ów êród∏owych oraz
informacji dotyczàcych kultury
˝ydowskiej, co spowodowane
zosta∏o m.in. ponadpi´çdziesi´cio-
letnim panowaniem na tym tere-
nie re˝imu sowieckiego. Jeszcze
mniej znane sà tradycje ˝ydow-
skie zwiàzane z kultem zmar∏ych. 

Autor bardzo dok∏adnie prze-
prowadzi∏ kwerend´ historycznà.
Przedstawi∏ histori´ wspólnoty
˝ydowskiej od czasów osiedlenia
si´ ˚ydów w BrzeÊciu w XIV w.
do czasów wspó∏czesnych na tle
historii miasta, którego poczàtek
datuje si´ na 1019 rok. W cz´Êci
analitycznej wnikliwie opisa∏
˝ydowskie wierzenia i religijne
obrz´dy grzebalne, zasady sado-
wienia i kszta∏towania cmentarzy
˝ydowskich, symbolik´ nagrob-
ków, funkcj´ i symbolik´ oraz ty-
py macew. 

Du˝à wartoÊç przedstawia
osobna cz´Êç opracowania po-
Êwi´cona kwerendzie i analizie
nieistniejàcych ju˝ ˝ydowskich
cmentarzy BrzeÊcia. Do czasu II
wojny Êwiatowej przetrwa∏y na
terenie nowego miasta tylko dwa
XIX-wieczne cmentarze. Jeden 
z nich, usytuowany w pobli˝u
Fortu IX, zosta∏ ca∏kowicie znisz-
czony podczas wojny, drugi nato-
miast istnia∏ jeszcze po wojnie. 
W latach 1954-1955 zosta∏ jednak
zniszczony, a w latach 70. na 
jego miejscu wzniesiono stadion
„Lokomotiw”. W BrzeÊciu istnia-
∏y równie˝ masowe groby ˚ydów
rozstrzelanych podczas wojny
przez hitlerowców. Cia∏a zamor-
dowanych zosta∏y przeniesione
do mogi∏ zbiorowych na cmen-
tarzach w P∏osku i Triszynie. 

Zebrany podczas kwerendy
archiwalnej materia∏ jest bardzo
bogaty. Z tego te˝ wzgl´du mo˝e
on pos∏u˝yç jako wyjÊciowy do
prac konserwatorsko-projekto-
wych oraz urbanistycznych doty-
czàcych zarówno samego BrzeÊ-
cia, jak i innych miejsc na Bia-
∏orusi, i to w kontekÊcie du˝o

szerszym ni˝ tylko problematy-
ka zwiàzana z kulturà ˝ydowskà
tego rejonu. Z pewnoÊcià jest to
materia∏ nieodzowny w pracach
konserwatorsko-projektowych
zwiàzanych z rewaloryzacjà bia-
∏oruskich cmentarzy ˝ydowskich
i miejsc pochówku, na terenie
których obowiàzujà ÊciÊle okre-
Êlone przez religi´ zasady post´-
powania i rytua∏y.

Bardzo cenne sà opisane 
w opracowaniu badania terenowe
towarzyszàce pracom nad kon-
cepcjà lapidarium. Podczas nich
autor odkry∏ i zinwentaryzowa∏
rozmieszczenie historycznych ma-
cew pochodzàcych ze zniszczo-
nych brzeskich cmentarzy ˝y-
dowskich. Od wielu lat pe∏ni∏y
one funkcj´ p∏yt chodnikowych
oraz by∏y elementem funda-
mentów nowo budowanych bu-
dynków.

Projekt lapidarium i propozy-
cja umieszczenia go na zachowa-
nym fragmencie zniszczonego
historycznego cmentarza ˝ydow-
skiego uwzgl´dnia zasady religii
˝ydowskiej. Praca by∏a konsulto-
wana ze specjalistami z ˚ydow-
skiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie, a przede wszystkim
z Janem Jagielskim, zajmujàcym
si´ problematykà zabytków judai-
stycznych. Wytyczne konserwator-
skie uwzgl´dni∏y specyfik´ i zasa-
dy kultury tego narodu. Projektu-
jàc lapidarium, autor wykaza∏
du˝à kompetencj´ i wra˝liwoÊç.

Opracowanie Aleksieja Fedo-
ruka zosta∏o wyró˝nione jako pra-
ca wzorowa pod wzgl´dem me-
todycznym (autor konsekwent-
nie realizuje kolejne fazy studium
od okreÊlenia zasobu, z uwzgl´d-
nieniem badaƒ terenowych, po-
przez waloryzacj´, wytyczne kon-
serwatorskie, po projekt), formal-
nym i projektowym, jak i intere-
sujàce pod wzgl´dem graficz-
nym, a tak˝e charakteryzujàce si´
umiej´tnym zastosowaniem kom-
puterowych technik projekto-
wych. Autor zaprezentowa∏ du˝à
znajomoÊç tematu i zapropono-
wa∏ projekt lapidarium zgodny 
z tradycjà ˝ydowskà. 
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The article discusses a study by
Alexiey Fedaruk, a graduate

of the “The NieÊwie˝ Academy ”
International Postgraduate Sum-
mer School, distinguished in
2004 in the Professor Jan
Zachwatowicz competition held
by the Polish National ICOMOS
Committee for the best diploma

work concerning the revalorisa-
tion of historical monuments. 

The winner proposed a project
of a lapidarium marking the site
of a Jewish cemetery in BrzeÊç
(Brest). 

The competition jury took
into consideration the high level
of the work and the author’s

familiarity with, and sensitivity
towards Jewish culture and reli-
gion, consistent methodic realisa-
tion, and educational and popu-
larisation assets, of particular
importance in Belarus where, for
historical reasons, the problem of
Jewish culture remains insuf-
ficiently known.

Dodatkowym atutem opraco-
wania jest jego praktyczny wy-
miar. Istnieje szansa realizacji
projektu. Problem koniecznoÊci
uszanowania pozosta∏oÊci cmen-
tarza ˝ydowskiego i znalezionych
fragmentów nagrobków by∏ przez
Aleksieja Fedaruka na bie˝àco
dyskutowany z brzeskimi w∏a-
dzami oraz organizacjami poza-
rzàdowymi, a jego propozycje
uzyska∏y akceptacj´ i by∏y przed-
stawione w prasie. Dlatego te˝

mo˝na mieç nadziej´ na odpo-
wiednie zabezpieczenie macew 
i szybkà organizacj´ lapidarium-
cmentarza. 

Praca ta, ze wzgl´du na za-
warte w niej informacje dotyczà-
ce kultury i religii ˝ydowskiej,
ma równie˝ du˝e znaczenie 
edukacyjne i popularyzatorskie,
szczególnie na Bia∏orusi, gdzie
problematyka ta, ze wzgl´dów
historycznych, nie jest dostatecz-
nie znana.

Bioràc pod uwag´ walory opra-
cowania, jury Mi´dzynarodowej
Nagrody Polskiego Komitetu Na-
rodowego ICOMOS im. Profeso-
ra Jana Zachwatowicza na najlep-
sze prace dyplomowe, doceni∏o
prac´ Aleksieja Fedaruka i wyró˝-
ni∏o jà w 2004 r. nagrodà za wy-
soki poziom opracowania, wra˝li-
woÊç autora, znajomoÊç podj´te-
go tematu, konsekwencj´ w reali-
zacji metody pracy oraz walory
edukacyjne i popularyzatorskie.

THE PROFESSOR JAN ZACHWATOWICZ POLISH NATIONAL ICOMOS COMMITTEE PRIZE
AND ITS WINNER – ALEXIEY FEDARUK 

Andrzej Go∏embnik, Bo˝ena Wierzbicka
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków
w Warszawie

OBCHODY MI´DZYNARODOWEGO DNIA OCHRONY ZABYTKÓW

Obchodom Mi´dzynarodowe-
go Dnia Ochrony Zabytków

w 2005 r., Êwi´towanym uro-
czyÊcie w Gdaƒsku, patronowa∏
Aleksander KwaÊniewski, prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej.
Obchody w∏aÊciwe, przypadajàce
na 18 kwietnia, poprzedzone zo-
sta∏y konferencjà naukowà i po-
kazem multimedialnym, zorgani-
zowanymi dzieƒ wczeÊniej przez
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Do-
kumentacji Zabytków:

Konferencj´ naukowà pn.
„Dziedzictwo niematerialne miast
historycznych”, która odby∏a si´
w Ratuszu G∏ównego Miasta,
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zaj´∏a si´ zagadnieniem „Warstw
historycznych i terytorialnych 
w nazewnictwie miejskim –
Êwiadków epoki i pamiàtek histo-
rycznych”. Jako trzeci zabra∏ g∏os
przedstawiciel kolejnego z pol-
skich miast historycznych –
prof. dr hab. Andrzej Brencz 
z Instytutu Etnologii i Antropo-
logii Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, który opo-
wiedzia∏ o ludowych tradycjach
w ˝yciu mieszkaƒców tego mia-
sta. Po nim prof. dr hab. Gra˝yna
Ewa Karpiƒska z Katedry Etno-
logii w Instytucie Historii Uni-
wersytetu ¸ódzkiego zaprezen-
towa∏a „Palimpsestowe oblicze
miasta” na przyk∏adzie arcycieka-
wego, wielokulturowego oÊrod-
ka, jakim jest ¸ódê.

Miasto Kraków w niema-
terialnej warstwie jego dziedzic
twa sakralnego przedstawi∏ Stani-
s∏aw Dziedzic, dyrektor Wydzia-
∏u Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Urz´du Miasta Krakowa.

przygotowa∏ KOBiDZ we wspó∏-
pracy z Muzeum Historycznym
Miasta Gdaƒska. Z∏o˝y∏o si´ na
nià osiem wystàpieƒ specjalistów
reprezentujàcych ró˝ne oÊrodki
historyczne. Jej otwarcia doko-
nali: Pawe∏ Adamowicz, prezy-
dent miasta Gdaƒska oraz przed-
stawiciele organizatorów: Jacek
Rulewicz, dyrektor Krajowego
OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji
Zabytków oraz Adam Koperkie-
wicz, dyrektor Muzeum Histo-
rycznego Miasta Gdaƒska.

Jako pierwszy z prelegentów
wystàpi∏ prof. dr hab. Bogus∏aw
Szmygin z Instytutu Budownict-
wa i Architektury Politechniki
Lubelskiej, wiceprezes Polskiego
Komitetu Narodowego ICOMOS,
prezentujàc temat „Niematerialne
dziedzictwo miast historycznych
– problemy identyfikacji i ochro-
ny”. Nast´pnie prof. dr hab. Kwi-
ryna Handke z Instytutu Slawis-
tyki PAN, przewodniczàca Zes-
po∏u Nazewnictwa Miejskiego
przy Zarzàdzie m. st. Warszawy,

1. Prof. dr. hab. Bogus∏aw Szmygin features his presentation.
1. Prof. dr. hab. Bogus∏aw Szmygin przedstawia swój wyk∏ad.

2. Opening page of a presentation held in the Dominican church. Prep. by A. Go∏embnik and
K. Bielecki.

2. Plansza tytu∏owa prezentacji w koÊciele oo. dominikanów. Przygotowali A. Go∏embnik 
i K. Bielecki.
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miasta Gdaƒska, omówienie
wp∏ywu dominikanów na bieg
jego historii wraz z komentarzem
dotyczàcym dziejów samego
klasztoru i warunków ˝ycia 
codziennego mieszkaƒców ˝y-
jàcych w jego bezpoÊrednim

Krzysztofowicza, przeora klasz-
toru OP i Jacka Rulewicza, dy-
rektora KOBiDZ. Prelekcji i mul-
timedialnemu pokazowi towa-
rzyszy∏ chór.

Celem prezentacji by∏o uka-
zanie przestrzennego rozwoju

Natomiast wszechobecnà i moc-
no zakotwiczonà w historii wizj´
dziedzictwa niematerialnego mias-
ta Gdaƒska stara∏ si´ unaoczniç
uczestnikom konferencji przed-
stawiciel gospodarzy, prof. dr
hab. Andrzej Chodubski z Insty-
tutu Politologii Uniwersytetu
Gdaƒskiego, w wystàpieniu pn.
„WartoÊci kulturowo-cywiliza-
cyjne w rozwoju to˝samoÊci
Gdaƒska”.

W cz´Êci konferencji prze-
znaczonej na dyskusj´, a popro-
wadzonej przez Tomasza B∏ysko-
sza, dyrektora Regionalnego OÊ-
rodka Badaƒ i Dokumentacji
Zabytków w Gdaƒsku, prof. dr
hab. Krystyna Dàbrowska-Bu-
dzi∏o z Instytutu Architektury
Krajobrazu Politechniki Krakow-
skiej, przedstawi∏a na licznych
europejskich przyk∏adach „War-
toÊci niematerialne odziedzi-
czonego krajobrazu miejskiego –
ich istot´, rodzaje i metod´ anali-
zy”. Nast´pnie dr in˝. arch.
Marek Baraƒski, prezes Polskich
Pracowni Konserwacji Zabytków
S.A., w syntetycznej wypowiedzi
przedstawi∏ rozleg∏e, wielowàt-
kowe zagadnienie, jakim jest
„Pozamaterialne i nieobecne dzie-
dzictwo kultury w miastach his-
torycznych”.

Konferencj´ zamknà∏ Jacek
Rulewicz, dyrektor Krajowego
OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji
Zabytków, zapraszajàc jej uczest-
ników na wieczorny pokaz multi-
medialny w koÊciele p.w. Êw. Mi-
ko∏aja oo. dominikanów.

Wspomnianà prezentacj´ au-
diowizualnà pn. „U êróde∏ – czyli
rzecz o genezie Gdaƒska i roli
dominikanów w historii miasta”
przygotowali Andrzej Go∏embnik,
pracownik Krajowego OÊrodka
Badaƒ i Dokumentacji Zabytków
i grafik Krzysztof Bielecki.
Odby∏a si´ w koÊciele p.w. Êw.
Miko∏aja, przy wspó∏udziale 
i wsparciu gospodarzy Êwiàtyni,
ojców dominikanów. Zgromadzi-
∏a ok. 300 widzów, którzy zaj´li
miejsca w prezbiterium koÊcio∏a.
Przywitani zostali przez Jacka

3. Fragment of a presentation in the Dominican church.
3. Fragment prezentacji w koÊciele oo. dominikanów.
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4. Fragment of a presentation in the Dominican church.
4. Fragment prezentacji w koÊciele oo. dominikanów.

Uroczyste spotkanie z okazji
Mi´dzynarodowego Dnia Ochro-
ny Zabytków odby∏o si´ w Dwo-
rze Artusa. Zgromadzonych po-
witali przedstawiciele w∏adz 
miasta i regionu, m.in.: Pawe∏
Adamowicz, prezydent Gdaƒska
i Jan Koz∏owski, marsza∏ek 
województwa pomorskiego, 
a w imieniu Waldemara Dàbro-
wskiego, ministra kultury, Ry-
szard Mikliƒski, wiceminister
kultury i Generalny Konserwator
Zabytków.

Przes∏anie Aleksandra Kwa-
Êniewskiego do uczestników
spotkania wyg∏osi∏a prof. dr hab.
Katarzyna Duczkowska-Ma∏ysz 
z Kancelarii Prezydenta RP, pre-
zentujàc zarazem trzy nowe
obiekty, którym prezydent nada∏
status Pomnika Historii: Stare
Miasto w Che∏mnie, Hal´ Stule-
cia we Wroc∏awiu oraz Klasztor
Bernardynów w Le˝ajsku.

W ramach uroczystoÊci mi-
nister Ryszard Mikliƒski wr´czy∏
21 osobom z∏ote odznaki „Za
opiek´ nad zabytkami” oraz 
6 osobom – srebrne, nadawane
przez ministra kultury szczegól-
nie zas∏u˝onym dla szeroko poj´-
tej opieki nad zabytkami. WÊród
odznaczonych z∏otà odznakà
znalaz∏ si´ o. Marek Grubka 
z klasztoru oo. dominikanów 
w Gdaƒsku, ÊciÊle wspó∏pracu-
jàcego w zakresie ochrony za-
bytków i ich konserwacji z Kra-
jowym OÊrodkiem Badaƒ i Do-
kumentacji Zabytków.

Uhonorowano tak˝e 16 wzo-
rowych gospodarzy zabytkowych
obiektów (po jednym z ka˝de-
go województwa), wy∏onionych 
w konkursie „Zabytek Zadbany”,
którego organizatorem jest Ge-
neralny Konserwator Zabytków.
Natomiast w konkursie General-
nego Konserwatora Zabytków 
i Stowarzyszenia Konserwato-
rów Zabytków w kategorii prac 
naukowych nagrodzono 8 osób, 
a wyró˝nienia przyznano 4 oso-
bom; w kategoriach prac projek-
towych i popularyzatorskich przy-
znano po jednej nagrodzie.

struowaç zdarzenia towarzyszàce
Êmierci jednego z mnichów.
Przedstawili tak˝e twarze domi-
nikanów zmar∏ych w klasztorze
przed kilkuset laty, odtworzone 
w policyjnym laboratorium na
podstawie znalezionych w kryp-
cie czaszek. Równie ˝ywà reakcj´
wywo∏a∏a prezentacja przedmio-
tów uzyskanych w trakcie pene-
tracji mieszczaƒskich latryn. Na
szczególnà uwag´ zas∏ugiwa∏a
kolekcja malowanych, drewnia-
nych ∏y˝ek, stworzona – byç mo-
˝e – przez tego samego artyst´,
który wykona∏ polichromie, które
zdobià do dziÊ jednà ze Êcian
prezbiterium koÊcio∏a p.w. Êw.
Miko∏aja. 

Godzi si´ tu nadmieniç, ˝e
by∏a to ju˝ kolejna publiczna
prezentacja historii Gdaƒska, do-
konana przez KOBiDZ, i nie 
ostatnia. Zainteresowanych zapra-
szamy do Gdaƒska na Jarmark 
Dominikaƒski, którego jednà 
z atrakcji b´dzie pokaz multi-
medialny wzbogacony o nowe
elementy.

sàsiedztwie. Ca∏oÊç przygotowa-
na zosta∏a w formie ruchomych,
dzia∏ajàcych na wyobraêni´ obra-
zów, o˝ywianych autorskà pre-
lekcjà, opartà na wynikach badaƒ
prowadzonych przez KOBiDZ.
Zawarte w treÊci prezentacji kon-
trowersyjne informacje mia∏y na
celu nie tylko zaciekawienie
s∏uchaczy, ale te˝ wykazanie, ˝e
problem genezy miasta i jego
przestrzennego rozwoju daleki
jest do ostatecznych rozstrzyg-
ni´ç. Forma, w jakiej dokonano
wizualizacji kolejnych etapów
rozwoju miasta, sta∏a si´ pod-
stawà og∏oszonego publicznie
pomys∏u wykorzystania w przy-
sz∏oÊci prezentacji do stworzenia
internetowej strony – forum wy-
miany myÊli dotyczàcych genezy
miasta, nurtujàcych kolejne ju˝
pokolenie badaczy. 

Najwi´ksze wra˝enie wywar-
∏a na goÊciach ta cz´Êç prezen-
tacji, w której zademonstrowano
wyniki badaƒ prowadzonych 
w krypcie pod kapitularzem.
Badaczom uda∏o si´ zrekon-
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The chief organiser of the
International Protection of

Historical Monuments Day was,
in the name of the Ministry of
Culture, the National Centre for
the Study and Documentation of
Historical Monuments, acting with
the cooperation of the authorities
of the City of Gdaƒsk, the Gdaƒsk
Historical Museum, and the local
Dominican monastery.

The celebrations proper, held
on 18 April 2004, were preceded
by a scientific conference on
“The non-material legacy of 
historical towns”, organised in
the Town Hall of the Main Town
of Gdaƒsk, as well as a multi-
media show featured in the church
of St. Nicholas : “At the sources 
– or on the origin of Gdaƒsk 
and the role of the Dominicans 

in the history of the town”.  
Prizes in competitions relat-

ing to the protection of historical
monuments were presented by
Vice-Minister of Culture Ryszard
Mikliƒski in the Arthur Hall 
in Gdaƒsk (18 April) to the
accompaniment of a concert
given by the old music ensemble
Capella Gedanesis.

CELEBRATIONS OF THE INTERNATIONAL PROTECTION OF HISTORICAL MONUMENTS DAY 

5. Cardinal Franciszek Machar-
ski, winner of the  “Conservator
Ecclesiae” prize. Photo: KAI.

5. Kardyna∏ Franciszek Ma-
charski, laureat nagrody „Con-
servator Ecclesiae”. Fot. KAI.

Dwuj´zyczna polsko-nie-
miecka publikacja naukowa dr.
Marka Raweckiego „Strefa
Auschwitz-Birkenau” otrzyma∏a,
oprócz nagrody w konkursie
GKZ i SKZ, nagrod´ specjalnà
Polskich Pracowni Konserwacji
Zabytków S.A. Tytu∏ „Ksià˝ki
Roku 2004” przyznano pracy
Franciszka Midury „Spo∏eczna
opieka nad zabytkami na zie-
miach polskich do 1918 roku”.

Za niewàtpliwie jednà z naj-
wa˝niejszych nale˝y uznaç Na-
grod´ im. Ksi´dza Profesora
Janusza Stanis∏awa Pasierba
„Conservator Ecclesiae”, ustano-
wionà przez Zarzàd G∏ówny
Stowarzyszenia Konserwatorów
Zabytków w 1995 r. W 2005 r.
przyznano jà ks. kard. Francisz-
kowi Macharskiemu, Metropo-
licie Krakowskiemu, za zas∏ugi 
w dziedzinie ochrony zabytków
sztuki i architektury sakralnej

Ma∏opolski, a tak˝e za
g∏´bokie przemyÊlenia na-
tury filozoficznej odno-
szàce si´ do problematy-
ki ochrony dziedzictwa
kulturowego.

UroczystoÊç w Dwo-
rze Artusa uÊwietni∏ kon-
cert zespo∏u muzyki
dawnej „Capella Geda-
nensis”. Dwudniowe ob-
chody zakoƒczy∏ uroczy-
sty obiad wydany przez
Paw∏a Adamowicza, pre-
zydenta Gdaƒska, w sa-
lach Ratusza G∏ównego
Miasta.
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PARK MU˚AKOWSKI NA LIÂCIE ÂWIATOWEGO DZIEDZICTWA

W dniu 2 lipca 2004 r. na
28 sesji w Suzhou (Chiny)

Komitet Âwiatowego Dziedzic-
twa UNESCO jednog∏oÊnie pod-
jà∏ decyzj´ o wpisaniu Parku
Mu˝akowskiego (Muskauer Park)
na List´ Âwiatowego Dziedzic-
twa UNESCO. Przyj´tymi kryte-
riami wpisu by∏o uznanie parku
za arcydzie∏o geniuszu ludzkiego
(kryterium I) oraz wp∏yw tego
obiektu na europejskà sztuk´ 
ogrodowà (kryterium IV). Wa˝nym
argumentem przemawiajàcym za
wpisem by∏o uznanie dla polsko-
niemieckiej wspó∏pracy, trwajà-
cej od 1989 r., przy rewaloryzacji
wspólnego dziedzictwa.

Polskà cz´Êcià parku zarzàdza
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Doku-
mentacji Zabytków w Warszawie.

Park Mu˝akowski jest par-
kiem krajobrazowym z 1. po∏.
XIX w., po∏o˝onym nad Nysà
¸u˝yckà, po obu stronach polsko-
niemieckiej granicy, po stronie pol-
skiej na terenie miasta ¸´knica 
w woj. lubuskim, po stronie 
niemieckiej na terenie miasta Bad
Muskau w kraju zwiàzkowym

Saksonia. Stanowi za∏o˝enie kra-
jobrazowe o powierzchni ponad
700 ha (strona polska – 528 ha,
strona niemiecka – 206 ha).

Park za∏o˝ony zosta∏ przez
ksi´cia Hermanna von Pückler-
Muskau, znanego niemieckiego
twórc´ ogrodów krajobrazowych.
Zainspirowany ogrodami angiel-
skimi, przekszta∏ci∏ on z wielkim
rozmachem starà, rodowà rezy-
dencj´ w rozleg∏y park w stylu
krajobrazowym o niezwykle wy-
razistej kompozycji. Jej aspek-
ty artystyczne i filozoficzne
przedstawi∏ Pückler w wydanym 
w 1834 r. traktacie „Andeutun-
gen über Landschaftsgärtnerei”
(Szkice o ogrodnictwie krajobra-
zowym), ∏àczàcym teori´ z do-
Êwiadczeniami praktycznymi. 
W realizacji projektu Pücklera 
w latach 1830-1845 brali udzia∏
znakomici wspó∏pracownicy: Karl
Friedrich Schinkler, autor pro-
jektu przebudowy budynków
rezydencji i budowli parkowych,
malarz August Schirmer, angiels-
ki architekt John Adey Repton
oraz bliski wspó∏pracownik,
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ogrodnik Jacob Heinrich Rehder.
Po sprzeda˝y dóbr prace nad reali-
zacjà projektu Pücklera konty-
nuowane by∏y przez kolejnych
w∏aÊcicieli: ksi´cia Fryderyka
Niderlandzkiego i rodzin´ von
Arnim, którzy nie tylko podj´li
si´ konserwacji stworzonej kom-
pozycji, ale te˝ przyczynili si´ do
jej rozbudowy i uzupe∏nienia
zgodnie z przes∏ankami twórcy.

Kompozycja parku zosta∏a
perfekcyjnie wpisana w naturalne
wn´trze doliny Nysy ¸u˝yckiej,
przecinajàcej w tym miejscu 
formacje geologiczne ¸uku
Mu˝akowskiego, najwi´kszej na
Êwiecie moreny czo∏owej. Centrum
rezydencjonalne, po∏o˝one na
lewym brzegu Nysy, otoczone
zosta∏o ogrodami, bogato wypo-
sa˝onymi w detal architektonicz-
ny i roÊlinny. Rozciàgajàcy si´
dalej pleasure-ground przeci´ty
zosta∏ malowniczo ukszta∏towanà
Nysà Hermanna – sztucznà od-
nogà rzeki, przekopanà dla stwo-
rzenia malowniczych scenerii
parkowych. Pozosta∏à cz´Êç do-
liny, jej zbocza i wierzchowin´,
zajmuje skomponowany swo-
bodnie park krajobrazowy.
Wznoszàce si´ ponad dolinà
tarasy, osiàgajàce wysokoÊci do-
chodzàce do 50-60 m i odpowied-
nio eksponowane miejsca na ich
kraw´dziach po obu stronach
rzeki, wykorzystane zosta∏y do
usytuowania, wzajemnie powià-
zanych kompozycyjnie budowli 
i miejsc widokowych. Budowle
parkowe wtapiajà si´ w krajobra-
zowe t∏o, tworzàc naturalne
scenerie. Kompozycja rozciàga
si´ po horyzont, a widoczny na
jego tle pas zadrzewieƒ tworzy
zielony pierÊcieƒ, zamykajàcy 
w niej równie˝ po∏acie pól i ∏àk.
Park, podzielony w konsekwencji
II wojny Êwiatowej granicà paƒ-
stwowà na Odrze i Nysie, jest 
od koƒca lat 80. ub.w. przedmio-
tem polsko-niemieckiego projek-
tu rewaloryzacji. Park Mu˝a-
kowski to jedyny w Europie przy-
k∏ad Êcis∏ej wspó∏pracy dwóch
paƒstw na rzecz ochrony i kon-
serwacji krajobrazu kulturowego.



THE MU˝AKOWSKI PARK ON THE WORLD HERITAGE LIST

August Schirmer, the architect
John Adey Repton, and the 
gardener Jacob Heinrich Herder. 

The composition, inscribed
into the natural interior of the
river valley of the Nysa ¸u˝ycka,
included the residence on the 
left bank of the Nysa, and the
unrestrained lay out of a land-
scape park. The Mu˝akowski
Park is the only European 
example of close inter-state 
cooperation undertaken for the
sake of protecting and conserving
a cultural landscape.

(206 hectares). The Polish part of
the park is administered by the
National Centre for Studies and
Documentation of Historical
Monuments in Warsaw. 

The park was established by
Prince Hermann von Pückler-
Muskau, who transformed his
family residence into a sprawling
park maintained in the landscape
style. The realisation of the 
project, carried out in 1830-
1845, involved Karl Friedrich
Schindler, author of redesigning
the park buildings, the painter

On 2 July 2004 a session
of the UNESCO World Heri-

tage Committee held in Suzhou
(China) decided to include
Mu˝akowski Park (Muskauer
Park) onto the UNESCO World
Heritage List. 

The early nineteenth-century
Mu˝akowski Park has an area of
more than 700 hectares, located
on both sides of the Polish-
German frontier; on the Polish
side it is situated in the town of
¸´knica (528 hectares), and on
the German side – in Bad Muskau


