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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.



237

KOMUNIKATY

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.



238

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.


