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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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