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GUBERNATOR ANDREW M. CUOMO

GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA 15 NOMINACJI DO STANOWYCH I
KRAJOWYCH REJESTRÓW ZASOBÓW KULTUROWYCH
Miejsca reprezentują różnie historie, w tym cmentarz z epoki wieku pozłacanego
w Staten Island, najstarszy istniejący nowojorski meczet, wolny od ruchu
samochodowego kurort na Fire Island oraz Dom Torysa z czasów wojny o
niepodległość w Hudson Valley
W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił, że Stanowa Rada ds.
Ochrony Zabytków (State Board for Historic Preservation) zaleciła dodanie 15
nieruchomości do Stanowych i Krajowych Rejestrów Zasobów Kulturowych (State and
National Registers of Historic Places), w tym cmentarz rodzinny w Staten Island
zbudowany dla najbogatszego człowieka Ameryki epoki wieku pozłacanego, najstarszy
istniejący muzułmański meczet w mieście Nowy Jork, dom w Hudson Valley należący
do torysa z czasów kolonialnych, który uciekł do Kanady po rewolucji amerykańskiej,
oraz kurort religijny na Fire Island powstały ponad sto lat temu.
„Nowy Jork ma długą i fascynującą historię, a nowe obiekty w Rejestrach Zasobów
Kulturowych pomogą dostrzec i docenić to, co nasz stan ma do zaoferowania”,
powiedział gubernator Cuomo. „Rekomendacje do Stanowych i Krajowych Rejestrów
Zasobów Kulturowych pomogą również zapewnić dostępność potrzebnych zasobów, a
historie z nimi związane będą chronione i zachowane, inspirując kolejne pokolenia”.
Wpisanie na listę Stanowych i Krajowych Rejestrów może pomóc właścicielom w
odnowieniu budynków, dzięki temu mogą kwalifikować się do różnych publicznych
programów i usług konserwatorskich, np. dotacji stanowych oraz stanowych i
federalnych ulg podatkowych z tytułu konserwacji budynków historycznych.
„Nominacje odzwierciedlają zaangażowanie władz stanowych we wspieranie
niezwykłych obiektów historycznych na terenie stanu Nowy Jork”, powiedział Erik
Kulleseid, Komisarz Biura ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków. „Dbanie o
rozpoznawalność takich miejsc pomoże zachować historię żywą i interesującą”.
„Ostatnie nominacje podtrzymują zaangażowanie Wydziału ds. Ochrony Zabytków
(Division for Historic Preservation, DHP) w określanie i wspieranie obiektów
historycznych, które reprezentują historie różnorodnej populacji naszego stanu”,
powiedział Daniel Mackay, Zastępca Komisarza ds. Ochrony Zabytków w Parkach
Stanowych.

Od kiedy gubernator Cuomo objął urząd w 2011 r. władze stanowe zatwierdziły
wykorzystanie ulg podatkowych z tytułu konserwacji budynków historycznych dla ponad
1000 zabytków, zachęcając do inwestycji prywatnych o wartości ponad 12 mld USD.
Więcej informacji jest dostępnych tutaj.
Stanowe i Krajowe Rejestry to oficjalne listy budynków, struktur, dystryktów,
krajobrazów, obiektów i miejsc, które odegrały ważną rolę historyczną, architektoniczną,
archeologiczną i kulturową w stanie Nowy Jork i kraju. Na liście Krajowego Rejestru
Zasobów Kulturowych znajduje się ponad 120 000 obiektów historycznych na terenie
stanu, pojedynczo lub jako elementy dystryktów historycznych. Nominacje przedłożyli
właściciele nieruchomości, gminy i organizacje na terenie całego stanu.
Po zatwierdzeniu rekomendacji przez Komisarza, który działa w charakterze
konserwatora zabytków, nieruchomości zostają wpisane na listę Rejestru Zasobów
Kulturowych Stanu Nowy Jork, a następnie są nominowane do Krajowego Rejestru
Zasobów Kulturowych, gdzie podlegają przeglądowi, a po zatwierdzeniu zostają
wprowadzone do Rejestru Krajowego.
Więcej informacji, wraz ze zdjęciami nominowanych miejsce, jest dostępnych na stronie
Biura ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków.
Capital District
Dom Petera Sandera van Alstyne’a, hrabstwo Columbia – znany także jako „Dom
Torysa” (The Tory House), to ceglany dom holenderski z czasów kolonialnych,
zbudowany w rejonie Kinderhook bezpośrednio przed rewolucją amerykańską. Mieszkał
w nim Peter Sander van Alstyne, lojalista, który służył jako oficer w armii brytyjskiej
podczas wojny. Został później zmuszony, by opuścić Nowy Jork i przeniósł się do
Ontario w Kanadzie, a dom został ostatecznie skonfiskowany. Obecnie jest
wykorzystywany w celach mieszkaniowych.
Kościół Reformowany Gallatin i cmentarz, hrabstwo Columbia – dom spotkań
zbudowany w stylu federalnym w latach 1823–1824, aby zastąpić wcześniejszą
budowlę. Obejmuje plebanię, kościół i cmentarz, gdzie odbywały się pochówki do lat 70.
XVII w. Budowla zachowała swój pierwotny charakter. Kościół odzwierciedla religijne
dziedzictwo Holenderskiego Kościoła Reformowanego, a cmentarz zachował wczesne i
charakterystyczne przykłady sztuki pogrzebowej.
Central New York
Oddział Upsilon Alpha, dom bractwa Chi Omega, hrabstwo Onondaga – zbudowany
obok Uniwersytetu w Syracuse w 1910 r. i wykorzystywany jako dom oddziału
żeńskiego bractwa w 1919 r. Pozostał w użyciu przez oddział, stowarzyszony z
krajowym żeńskim bractwem Chi Omega, do czasu rozwiązania oddziału w 1992 r.
Budynek pamięta życie studenckie kobiet z połowy XX w.

Finger Lakes
Poszerzenie granic dystryktu historycznego Third Ward, hrabstwo Monroe –
zlokalizowany w Rochester teren obejmuje siedem mieszkalnych i handlowych
budynków, znanych jako Corn Hill, pochodzących z lat 30. XIX w. Poszerzenie granic
znacznie zwiększa powierzchnię dystryktu, który został pierwotnie wpisany na listę w
1974 r. Chociaż obejmuje wiele zasobów podobnych do tych już objętych rejestrem,
dokumentuje i uwzględnia także obecność Amerykanów afrykańskiego pochodzenia w
okolicy, która rozpoczęła się w XIX w. i trwała do XX w.
Kościół Episkopalny św. Marka i cmentarz, hrabstwo Genesee – zbudowany w 1869 r. i
zaprojektowany przez znanego w Rochester architekta Andrew Jacksona Warnera, ten
neogotycki kościół w wiosce LeRoy został zbudowany z lokalnie wydobywanego
wapienia i zachował prawie wszystkie pierwotne cechy. Nieruchomość obejmuje
cmentarz datowany na 1826 r.
Long Island
Dystrykt historyczny Point O'Woods, hrabstwo Suffolk - zlokalizowany w centrum Fire
Island dystrykt obejmuje ponad 150 akrów dawnego letniska Chautauqua założonego w
1894 r. dzięki wsparciu duchownych kościoła metodystów. Po tym, jak stał się
prywatną, samorządną wspólnotą, Point O'Woods podtrzymał nacisk na aktywną
rekreację, a kościół pozostał jego głównym punktem. Ze względu na wczesne
powiązania letniska z Women's Christian Temperance Union składki kobiece odegrały
ważną rolę w historii dystryktu. Letnisko obejmuje ok. 169 budynków i jest utrzymywane
bez dróg samochodowych, charakteryzuje się wielością dużych krytych gontem
bungalowów i domków letniskowych.
Mid-Hudson
Dom Gustava i Marion Fleischmannów, hrabstwo Westchester – dom w stylu
kolonialnego odrodzenia w Peekskill, zbudowany w 1927 r. i zaprojektowany przez
znanego architekta Chestera A. Pattersona. Był domem Gustava Fleischmanna Jr.,
członka najwyższego kierownictwa Fleischmann Yeast Company, w której posiadaniu
był ogromny zakład produkcyjny i destylujący w Peekskill, zatrudniający tysiące ludzi do
czasu zamknięcia w 1977 r., po ośmiu dekadach działalności.
Stowarzyszenie Child Welfare Association of Mamaroneck, hrabstwo Westchester klinika zdrowotna otwarta w 1927 r., była częścią krajowego ruchu na rzecz dobrostanu
dzieci w okresie, gdy wiele kobiet opuściło dom, aby wesprzeć przemysł zbrojeniowy
podczas I Wojny Światowej. Odzwierciedlając swoją historię w obszarze zdrowia
publicznego, ten budynek w stylu kolonialnego odrodzenia służy obecnie jako
środowiskowe centrum zdrowia.
New York City

Chevra Torah Anshei Radishkowitz, Brooklyn – synagoga zbudowane w latach 20. XX
w. w dzielnicy Brownsville, miała służyć żydowskim imigrantom ze Wschodniej Europy,
gdy dzielnica była jednym z największych skupisk tych imigrantów w Stanach
Zjednoczonych. Odzwierciedlając demograficzną zmianę w dzielnicy, ten budynek był
wykorzystywany jako kościół przez wspólnotę Amerykanów afrykańskiego pochodzenia
od połowy lat 60. XX w.
Meczet, Brooklyn – zlokalizowany w dzielnicy Williamsburg, to dawny kościół
metodystów i klub towarzyski zakupiony w celu wykorzystania jako meczet w 1931 r.,
miał służyć Lipkom, tatarskim muzułmanom imigrującym z Polski, Białorusi i Litwy.
Tatarzy Lipkowie najpierw osiedlili się na Litwie w XIV w. Jest to najstarszy istniejący
meczet w mieście Nowy Jork, i jest pierwszym stałym miejscem kultu dla American
Mohammad Society, jednej z najstarszych muzułmańskich organizacji powstałych w
Stanach Zjednoczonych.
Kompleks kościoła misyjnego św. Szczepana, Bronks - skromny neogotycki kościół,
zbudowany w latach 1900–1901 w dzielnicy Woodlawn, która powstała jako miejsce
zamieszkania dla robotników budujących New Croton Aqueduct. Kościół jest
najstarszym budynkiem sakralnym w dzielnicy, który jest nadal używany.
Cmentarz i mauzoleum Vanderbilta, Staten Island – prywatny cmentarz o powierzchni
16 akrów, zlokalizowany na szczycie Todt Hill, najwyższego naturalnego wzniesienia
pośród pięciu dzielnic miasta Nowy Jork o wysokości 401 stóp i najwyższego
wzniesienia na Równinie Atlantyckiej od Florydy po Cape Cod. Został wybudowany w
1883 r. przez magnata epoki wieku pozłacanego Williama Vanderbilta, syna Corneliusa
"Commodore" Vanderbilta, najbogatszego człowieka w Ameryce w chwili swojej śmierci.
Zaprojektowany przez architekta Richarda Morrisa Hunta i projektanta krajobrazów
Fredericka Lawa Olmsteda, ogromne granitowe mauzoleum i tereny wokół zostały
uznane za najdroższą taką zabudowę w kraju w chwili ukończenia budowy w 1887 r.
Cmentarz pozostaje w użyciu dla członków rodziny Vanderbilt. W 2019 r. pochowana tu
została ikona stylu Gloria Vanderbilt.

Southern Tier
Rockland Silk Mill, hrabstwo Steuben – znajdujący się w Hornell, poprzemysłowy
budynek z 1894 r. onegdaj pomógł ustanowić miasto drugim co do wielkości
największym producentem jedwabiu, zdobywając dla niego tytuł „Miasta Jedwabiu”.
Budynek był wykorzystywany przez wiele podobnych przedsiębiorstw do czasu
zamknięcia w 1923 r.
Motorowa łódź ratunkowa 40300 Straży Wybrzeża, hrabstwo Tompkins – zadokowana
w Ithaca, ta narodowo ważna łódź ratunkowa ze stali galwanizowanej o długości 40
stóp była zbudowana w 1940 r. w Curtis Bay, w stanie Maryland, jako prototyp mający
zastąpić standardowe wówczas drewniane łodzie ratunkowe używane przez

amerykańską Straż Wybrzeża. Jako pierwsza metalowa, spawana elektrycznie łódź
motorowa była wykorzystywana przez prawie cztery dekady na jeziorze Michigan. Teraz
jest własnością prywatną i służy jako pływające muzeum oraz dodatkowa łódź
ratunkowa Straży Wybrzeża.
Western New York
Bank of East Aurora, hrabstwo Erie – wykorzystywane obecnie jako miejsce imprez,
wcześniej budynek bankowy zbudowany w 1922 r., zdobył stałą pozycję na
rozwijającym się korytarzu Main Street. Po zmianie właścicieli i przejściu w posiadanie
kilku różnych instytucji finansowych, oddział został zamknięty w 2016 r.
Urząd ds. Parków, Rekreacji i Konserwacji Zabytków stanu Nowy Jork nadzoruje ponad
250 pojedynczych parków, miejsc historycznych, szlaków rekreacyjnych i przystani dla
łodzi, które w 2019 r. odwiedziła rekordowa liczba 77 mln osób. Ostatnie badania
uniwersyteckie wykazały, że wydatki parków stanowych i osób je odwiedzających
generują 5 mld USD produkcji i sprzedaży, zapewniają 54 000 miejsc pracy w sektorze
prywatnym oraz ponad 2,8 mld USD dodatkowego PKB stanu. Aby dowiedzieć się
więcej na temat obszarów rekreacji, proszę dzwonić na numer 518-474-0456 lub
odwiedzić stronę parks.ny.gov, polubić nas na Facebook, lub śledzić na Twitter.
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