
 
Do natychmiastowej publikacji: 10.12.2021  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 

 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA 21 NOMINACJI DO STANOWEGO I 
KRAJOWEGO REJESTRU ZABYTKÓW  

  
Nominowane obiekty pochodzą z różnych czasów – jest to m.in. nowojorski dom 

wybitnego XX-wiecznego działacza na rzecz sprawiedliwości społecznej, 
rezydencja magnata drzewnego z North Country, obóz letni założony przez XIX-

wieczną wspólnotę duchową oraz dawna fabryka chłodnic w Buffalo  
  

Gubernator Kathy Hochul zapowiedziała dziś, że stanowa Rada Ochrony Zabytków 
zaleciła dodanie 21 nieruchomości do stanowego i krajowego rejestru zabytków. 
Nominacje dotyczą dawnego domu i miejsca pracy XX-wiecznego pioniera reform 
społecznych w Nowym Jorku, letniego obozu założonego w regionie Western New 
York przez wspólnotę duchową, rezydencji przemysłowca drzewnego, który pomógł 
stworzyć Park Adirondack, oraz dawnej fabryki w Buffalo, która była niegdyś jednym z 
największych w kraju producentów chłodnic samochodowych.  
  
„Stan Nowy Jork jest domem wielu historycznych klejnotów przemysłu i kultury, a dzięki 
tym nominacjom będzie można oddać należny szacunek tym miejscom” – powiedziała 
gubernator Hochul. „Wpisanie do rejestrów historycznych zapewni środki na 
utrzymanie tych wspaniałych pamiątek przeszłości. Stan Nowy Jork to ważny punkt na 
światowej mapie turystyki, a dodatkowa promocja tych 21 miejsc pomoże przyciągnąć 
jeszcze więcej turystów w nadchodzących latach”.  
  
Wpis do stanowego i krajowego rejestru zabytków może pomóc właścicielom w 
rewitalizacji nieruchomości, kwalifikując je do różnych programów i usług publicznych, 
takich jak stanowe dotacje podwajające oraz stanowe i federalne ulgi podatkowe na 
renowację zabytków.  
  
Komisarz Biura ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków, Erik Kulleseid, 
powiedział: „Częścią misji Zarządu Parków Stanowych jest pomoc w ochronie i 
promocji szerokiej gamy obiektów historycznych w naszym stanie. „Umieszczenie tych 
miejsc w stanowym i krajowym rejestrze zabytków zapewni dostęp do zasobów i 
inicjatyw, takich jak stanowe i federalne ulgi podatkowe, które pomogą w ich 
utrzymaniu i pozwolą im nadal funkcjonować”.  
  
Zastępca komisarza ds. ochrony zabytków w Zarządzie Parków Stanowych, 
Daniel Mackay, powiedział: „Ostatnie nominacje są kontynuacją działań Wydziału 



Ochrony Zabytków (Division for Historic Preservation, DHP) w zakresie wyznaczania i 
wspierania obiektów, które reprezentują historię zróżnicowanej populacji naszego 
stanu”. Możliwość uczestniczenia w tej pracy jest zaszczytem”.  
  
Przeprowadzone przez National Park Service badania na temat wpływu ulgi 
podatkowej na miejsca pracy oraz dochody z podatku w Stanie Nowy Jork pokazały, 
że w latach 2015–2019 ulgi podatkowe wygenerowały 67 578 miejsc pracy w całym 
kraju i ponad 195 mln USD w podatkach lokalnych, stanowych i federalnych.  
  
Rejestry stanowy i krajowy to oficjalne wykazy budynków, budowli, dzielnic, 
krajobrazów, obiektów i miejsc ważnych dla historii, architektury, archeologii oraz 
kultury stanu Nowy Jork i całego kraju. W całym stanie znajduje się ponad 120 000 
zabytkowych obiektów wpisanych do Krajowego Rejestru Zabytków, występujących 
osobno lub będących elementami dzielnic historycznych. Nominacje sponsorowali 
właściciele nieruchomości, gminy i organizacje ze społeczności w całym stanie.  
  
Po akceptacji zaleceń przez komisarza, który pełni funkcję stanowego inspektora ds. 
ochrony zabytków, nieruchomości są umieszczane w rejestrze zabytków stanu Nowy 
Jork, a następnie nominowane do rejestru krajowego, do którego trafiają po kolejnej 
weryfikacji i zatwierdzeniu.  
  
Więcej informacji wraz ze zdjęciami nominacji jest dostępnych na stronie internetowej 
Biura ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków.  
  
Capital District  
Targ publiczny i dom wag w Schenectady (hrabstwo Schenectady) – ten założony w 
1915 r. kompleks służył jako targowisko, na którym można było ważyć i sprawdzać 
przed zakupem zarówno regionalne produkty rolne, jak i mięso z lokalnych rzeźni. Dom 
wag, unikatowy i jeden z nielicznych zachowanych obiektów tego typu, ma duży 
centralny łuk dla ciężarówek i wagonów, które były ważone na znajdujących się tam 
wagach. Targ publiczny, na którym niegdyś znajdowało się 200 otwartych stoisk, 
działał nieustannie w czasach, gdy supermarkety stopniowo przejmowały jego rolę, aż 
do zamknięcia w 1970 r. (był już wtedy targiem hurtowym).  
  
Bank oszczędnościowy w Schenectady (hrabstwo Schenectady) – pochodzący z 1905 
r., a więc okresu dynamicznego rozwoju przemysłowego miasta, bank został 
zaprojektowany w stylu neoklasycystycznym, ale w latach 1927 i 1952 został 
zmodernizowany zgodnie z nowoczesnymi wizjami projektowania tego typu budynków.  
  
Zabytkowa dzielnica Country Club Highlands (hrabstwo Albany) – dzielnica w 
Guilderland, będąca przykładem rozwoju mieszkalnictwa z początku XX wieku na 
obrzeżach miasta Albany, gdy budowano osiedla mieszkaniowe na dotychczasowych 
ziemiach uprawnych. Dzielnica, która zawdzięcza początkowy rozwój komunikacji 
trolejbusowej, a później autobusowej, może poszczycić się ponad 160 rezydencjami, 
reprezentującymi mieszankę stylów architektonicznych, takich jak Arts and Crafts, 
neokolonializm czy hiszpański misjonaryzm.  
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Finger Lakes  
Budynek Ellwanger and Barry (hrabstwo Monroe) – ośmiokondygnacyjny budynek 
biurowy zbudowany w centrum Rochester w 1888 r. jest symbolem rozwoju handlu pod 
koniec XIX wieku w historycznej dzielnicy Four Corners. Górujący nad miastem 
budynek w stylu neoromańskim został zaprojektowany przez wybitnych architektów z 
Rochester – Warnera i Brocketa – i jest używany do dziś.  
  
Dziedzictwo architektoniczne Jamesa H. Johnsona (hrabstwo Monroe) – James H. 
Johnson, który pracował w Rochester od 1957 r. do swojej śmierci w 2016 r., 
pozostawił po sobie dorobek obejmujący jedne z najbardziej charakterystycznych 
budynków publicznych, prywatnych i sakralnych w regionie, w tym Liberty Pole w 
centrum miasta, betonowy Antell-Whitman House, znany w całym kraju jako 
„Mushroom House” (grzybowy dom), oraz kościół św. Jana Ewangelisty. Johnson 
należał do tzw. modernizmu organicznego i był pionierem w stosowaniu formowanego 
betonu. Obejmująca wiele nieruchomości dokumentacja jest ilustracją pracy i projektów 
Johnsona na obszarze Rochester w latach 1961–1977, a także zawiera wykaz 
rodzajów nieruchomości, wymogi rejestracyjne i przykłady znanych zachowanych dzieł. 
Będzie ona służyć jako podstawa dla przyszłych nominacji poszczególnych obiektów 
zaprojektowanych przez Jamesa H. Johnsona.  
  
Dom Jamesa H. i Sarah Johnson (hrabstwo Monroe) – dwukondygnacyjny dom 
zbudowany w 1975 r. według projektu architekta z Rochester, Jamesa H. Johnsona, 
był rezydencją projektanta, jego żony i ich rodziny do 2015 r., kiedy to został sprzedany 
nowym właścicielom. Dom w pełni harmonizuje z naturalnym leśnym otoczeniem i 
zawiera wiele elementów charakterystycznych dla stylu Johnsona, takich jak 
zwichrowany dach, tynki cementowe, kominek zaprojektowany przez artystę na 
zamówienie oraz zakrzywione powierzchnie. W domu zachowały się niemal wszystkie 
oryginalne elementy.  

  
Long Island  
Dom i studio Elaine de Kooning (hrabstwo Suffolk) – Elaine de Kooning, wybitna 
artystka, przedstawicielka abstrakcjonizmu i ekspresjonizmu, spędziła w tym domu i 
studiu ostatnie lata swojej kariery (1975–1989). Eksperymentowała tu z nowymi 
tematami i cyklami, tworząc znane dzieła sztuki, a także odegrała znaczącą rolę w 
lokalnej społeczności abstrakcjonistów w East Hampton.  
  
Dom Johna Jacksona II (hrabstwo Nassau) – oryginalna część tej rezydencji w mieście 
Hempstead pochodzi z około 1710 r. i została zbudowana przez wnuka założyciela 
miasta, Roberta Jacksona. Jako abolicjonistyczni kwakrzy, rodzina Jacksonów 
pomogła założyć pobliską społeczność wolnych ludzi o innym niż biały kolorze skóry. 
Dom został rozbudowany w stylu neogreckim pozostawał własnością rodziny do 1899 
r.  

  
Mid-Hudson  



Dom J. Garnera Westa (hrabstwo Rockland) – zbudowana około 1882 r. w Stony Point 
rezydencja znanej rodziny kupców tekstylnych jest utrzymana w stylu drugiego 
cesarstwa. Rodzina posiadała kiedyś fabryki w Cohoes, Little Falls, Newburgh, 
Pleasant Valley, Rochester i Wappinger Falls. Ta pokaźnych rozmiarów prywatna 
rezydencja do 1900 r. służyła jako dom rodzinny, a następnie po latach dewastacji 
została starannie odrestaurowana i odzyskała pierwotny charakter i wystrój.  
  
  
Mohawk Valley  
Olbiston Flats (hrabstwo Oneida) – pięciokondygnacyjny budynek mieszkalny w stylu 
neorenesansowym z cegły i kamienia wzniesiony w 1898 r. w mieście Utica jest 
symbolem przemysłowego rozwoju miasta pod koniec XIX wieku. Był on przeznaczony 
dla najemców z klasy wyższej i średniej jako alternatywa dla posiadania własnego 
domu.  
  
Dom Smith-Voorhees-Covenhoven (hrabstwo Montgomery) – zbudowana około 1786 
r. (zaraz po wojnie o niepodległość USA) w mieście Glen rezydencja łączy tradycyjne 
techniki budowlane z Holandii i Nowej Anglii. Do dziś pozostaje w użyciu.  

  
Miasto Nowy Jork  
John James Audubon Houses (Manhattan) – ten 20-kondygnacyjny publiczny budynek 
mieszkaniowy wzniesiony w dzielnicy Hamilton Heights/Harlem w 1962 r. przez 
nowojorski Urząd Mieszkalnictwa jest do dziś wykorzystywany jako kompleks 
mieszkalny niedrogiego zakwaterowania. Projekt ten był wczesnym przykładem 
stosowanej przez nowojorskich planistów koncepcji „zabudowy kieszonkowej”, czyli 
budownictwa mieszkaniowego w zabudowie rozproszonej, która zakładała inwestycje 
na mniejszą skalę na wolnych nieruchomościach i minimalizację wyburzania 
istniejących budynków mieszkalnych, zamiast wznoszenia dużych, wielopiętrowych 
obiektów.  
  
Rezydencja Lillian Wald (Manhattan) – budynki przy Henry Street nr 265 i 267 były 
miejscem zamieszkania i pracy postępowej reformatorki i pielęgniarki Lillian Wald od 
1895 do 1933 roku. Wald była założycielką organizacji Henry Street Settlement, która 
do dziś świadczy usługi socjalne i prowadzi programy opieki zdrowotnej w tym miejscu. 
Zaczęła nauczać pielęgniarstwa w szkołach publicznych, powołała program dożywiania 
dzieci w szkołach w Nowym Jorku, założyła pierwsze klasy dla dzieci specjalnej troski i 
doprowadziła do zatrudnienia pierwszej pielęgniarki szkolnej w szkole publicznej. 
Działała też na rzecz praw wyborczych kobiet, ochrony pracowników, praw dzieci 
zmuszanych do pracy oraz praw imigrantów. Lillian Wald należała również do 
pierwszego pokolenia „nowych kobiet” – wykształconych, niezależnych kobiet z klasy 
średniej, które odrzuciły tradycyjne role płciowe, by pracować zawodowo. Kobiety te, z 
których wiele było lesbijkami, pracowały i żyły we wspólnocie oraz miały ogromny 
wpływ na ruchy reformatorskie epoki postępu.  
  
Mary McLeod Bethune Houses (Manhattan) – nowojorski publiczny kompleks 
mieszkaniowy otwarty w 1967 r., który stanowi wczesny przykład finansowanego z 



funduszy federalnych wysokościowca dla seniorów. Budynek ten był również jednym z 
pierwszych w mieście bloków mieszkalnych dla seniorów, które nie były częścią 
istniejącego kampusu ani kompleksu superbloków. Z powodzeniem pełni swoją funkcję 
do dziś.  
  
Ridgewood Fresh Pond Road, dzielnica historyczna przy Myrtle Avenue (Queens) – ta 
dzielnica historyczna, w której znajduje się ponad 400 głównie komercyjnych 
budynków, jest istotna ze względu na spójną architekturę odzwierciedlającą szybki 
rozwój tego obszaru. Powstała ona na przełomie XIX i XX wieku, a jej rozwój był 
wynikiem przedłużenia napowietrznej linii kolejowej, która zapewniła sprawne 
połączenie z Manhattanem i Brooklynem.  
  
North Country  
Dom Theodore'a Basselina (hrabstwo Lewis) – zbudowana w Croghan w 1855 r., a 
następnie stopniowo rozbudowywana rezydencja, w której skład wchodziły biuro i 
stodoła, należała do regionalnego magnata drzewnego i filantropa Theodore'a 
Basselina. Basselin był jednym z trzech pierwszych komisarzy leśnych stanu Nowy 
Jork i odegrał kluczową rolę w stworzeniu Parku Adirondack. W latach 1855–1900 
działał tu również sklep wielobranżowy, a później mieścił się tu pierwszy bank w 
mieście. Obecnie obiekt służy jako budynek mieszkalny.  
  
Dzielnica historyczna Thousand Island Park (zmiana granic i dodatkowa 
dokumentacja, hrabstwo Jefferson) – w ramach tego rozszerzenia istniejącej dzielnicy 
historycznej do wpisania do rejestru nominowano ponad 30 budynków znajdujących 
się na terenie 270-akrowego byłego XIX-wiecznego obozowiska metodystów i kolonii 
domków na wyspie Wellesley Island na Rzece Świętego Wawrzyńca. Zmiana granic 
rozszerza dzielnicę historyczną o hangary dla łodzi, które stanowią ważną część 
historii rekreacji w okolicy.  
  
Southern Tier  
Rozszerzenie granic historycznej dzielnicy handlowej przy ulicach North Main i West 
Water – projekt obejmuje dodanie do rejestru ośmiu budynków, parku i kilku kościołów, 
które symbolizują rozwój gospodarczy miasta Elmira na północnym brzegu rzeki 
Chemung od połowy XIX wieku.  
  
Dom rodziny Reynolds (hrabstwo Allegany) – ten budynek w miejscowości Alfred, 
znany w okolicy jako „dom świąteczny”, ma charakterystyczny, praktycznie 
niezmieniony od momentu wybudowania w 1864 r. czerwono-zielony wygląd i jest 
utrzymany w stylu architektonicznym łączącym elementy włoskiej willi i drugiego 
cesarstwa. Dom został zbudowany dla lokalnego producenta opakowań na ser, który 
zbankrutował podczas wojny secesyjnej jeszcze przed ukończeniem budowy. 
Następnie został przejęty przez lokalnego właściciela wytwórni pasz, który go 
wykończył. Do dziś pełni funkcję mieszkalną.  
  
Western New York  



Fabryka Fedders Manufacturing Company (hrabstwo Erie) – kompleks ten, budowany 
etapami w latach 1907–1928 w Buffalo, był niegdyś siedzibą jednego z największych 
producentów chłodnic samochodowych w USA. Później produkowano w nim 
urządzenia do klimatyzacji. Klientami były takie firmy jak Chrysler, General Electric, 
Westinghouse i Sears Roebuck. Produkcję wstrzymano na początku XXI wieku, a 
część obecnie nieużywanego kompleksu uległa zniszczeniu w ciągu ostatnich dwóch 
dekad. Same budynki zachowały się jednak na tyle dobrze, żeby stanowić wspaniały 
przykład architektury przemysłowej reprezentującej historię miasta z początku XX 
wieku.  
  
Dzielnica historyczna Lily Dale Assembly (hrabstwo Chautauqua) – teren obozu 
religijnego założonego w 1879 r. na brzegu jeziora Cassadaga, około 50 mil na 
południowy zachód od Buffalo. Obecnie jest to 160-akrowa osada mająca 275 
mieszkańców. Dzielnica powstała jako obóz letni przez wyznawców spirytualizmu i 
obejmuje duży obszar leśny z budynkami, obiektami i budowlami, które miały być 
źródłem inspiracji dla refleksji, rekreacji i praktyki duchowej. Jako największy i 
najstarszy działający obóz spirytualistów w Ameryce, Lily Dale pozostaje aktywnym 
ośrodkiem spirytualizmu, czyli wiary w ciągłe życie oparte na komunikacji ze zmarłymi 
za pośrednictwem osób zwanych mediami. W XIX wieku spirytualizm działał także na 
rzecz takich idei jak abolicjonizm, wstrzemięźliwość i prawa kobiet. Będąc jednym z 
zaledwie czterech pozostałych obozów spirytualistów w kraju, społeczność Lily Dale 
każdego roku przyciąga tysiące gości na warsztaty, wykłady i pokazy.  
  
Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków miasta Nowy Jork zarządza ponad 
250 parkami, miejscami historycznymi, szlakami rekreacyjnymi, przystaniami i innymi 
obiektami, które w 2020 roku odwiedziło 78 milionów osób. Ostatnie badania 
uniwersyteckie wykazały, że wydatki parków stanowych i ich gości wspierają 5 mld 
USD w produkcji i sprzedaży, 54 000 miejsc pracy w sektorze prywatnym i ponad 2,8 
mld USD w dodatkowym PKB stanu. Więcej informacji na temat terenów rekreacyjnych 
parków stanowych można uzyskać pod numerem 518-474-0456 lub pod 
adresem parks.ny.gov, a także za pośrednictwem serwisów Facebook lub Twitter.  

  
###  

  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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