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Szanowni Państwo!

Ochrona zabytków to proces. Proces polegający na rozpoznaniu, badaniu, dokumentacji, konserwacji, monitoringu, doku-
mentacji itd. Proces to uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie. Każdy proces jest nośnikiem 
funkcji, a funkcje składają się na systemy. Ochrona zabytków nie jest procesem zachodzącym w izolacji, ale pełni określoną 
funkcję, istotną z perspektywy działania systemu, jakim jest otoczenie człowieka, w sensie kulturowym, środowiskowym, 
społecznym i ekonomicznym. Dbając o poprawność ochrony zabytków, nie można zapominać o kontekście, przyczynach 
i konsekwencjach tego procesu.

Niniejszy numer „Ochrony Zabytków” jest tego odzwierciedleniem. Tradycyjnie znaleźć w nim możemy precyzyjnie 
opisane przykłady badań i prac konserwatorskich licznych obiektów zabytkowych. Jednak motywem przewodnim tego 
numeru jest wartość dziedzictwa z perspektywy ekonomii. Nie chodzi bynajmniej o komercyjne podejście do zabytku, ale 
o dostrzeżenie i próbę opisania znaczenia zabytku dla współczesnych procesów społeczno-gospodarczych. Umiejętne wyko-
rzystanie zasobów dziedzictwa przez człowieka nie musi oznaczać umniejszania jego wartości. Z kolei przypisanie dziedzic-
twu wartości w kontekście społeczno-ekonomicznym znacząco zwiększa szanse na jego zachowanie.

Ważnym głosem w dyskusji na temat ekonomicznego potencjału dziedzictwa kulturowego było 4. Europejskie Forum 
Dziedzictwa, które odbyło się w 2011 roku we Wrocławiu pod hasłem „Doceń dziedzictwo! Dziedzictwo europejskie i rozwój 
gospodarczy”. Konferencja, współorganizowana przez Radę Europy, Komisję Europejską i Narodowy Instytut Dziedzictwa, 
zgromadziła ponad 250 ekspertów z kilkudziesięciu krajów świata. Było to jedno z oficjalnych wydarzeń programu polskiej 
prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Stało się też punktem zwrotnym w ogólnoeuropejskiej dyskusji nad znaczeniem 
dziedzictwa dla gospodarki europejskiej, szczególnie w dobie kryzysu. Na zakończenie 4. Europejskiego Forum Dziedzictwa 
przyjęto deklarację końcową w następującym brzmieniu: 

Uczestnicy 4. Europejskiego Forum Dziedzictwa, które w dniach 10-12 października 2011 odbyło się we Wrocławiu:
w uznaniu wartości dziedzictwa dla mieszkańców tego pięknego, historycznego i wielokulturowego miasta oraz wszystkich • 
innych miast i obszarów Europy;
dostrzegając stałą potrzebę wszystkich sektorów do lepszego rozumienia potencjału dziedzictwa dla jakości życia oraz ko-• 
nieczność jego uwzględnienia w procesach zrównoważonego planowania dalszego rozwoju gospodarczego oraz
w pełni świadomi presji wywieranej zarówno przez sektor prywatny, jak i publiczny• 

zalecają, aby w kontekście działań związanych z programem Europejskich Dni Dziedzictwa:
wszyscy korzystający z zasobów dziedzictwa starali się równoważyć płynące z tych działań potencjalne korzyści społeczne, 1. 
kulturalne i ekonomiczne;
tworzyć strategie umożliwiające ocenę i prezentację korzyści społeczno-gospodarczych dla lokalnych społeczności, które wy-2. 
nikają z konserwacji zasobów dziedzictwa i zapewnienia do nich dostępu;
stosować podejście zorientowane na społeczności lokalne, ponieważ wzmacnia to proces zrównoważonego zarządzania dzie-3. 
dzictwem, możliwości konserwacji i dostępu;
program EDD powinien podkreślać europejski wymiar dziedzictwa, zachęcać do transgranicznej wymiany i współpracy przy 4. 
organizacji wydarzeń, imprez i spotkań, mając na celu promowanie wizji wspólnego dziedzictwa europejskiego (ten ostatni 
punkt wobec wyraźnie mniejszego poparcia ze strony uczestników wymaga jednak podjęcia w najbliższym czasie w gronie 
koordynatorów narodowych EDD bardziej szczegółowej dyskusji nad znaczeniem pojęcia „wymiar europejski”). 

Na koniec uczestnicy 4. Europejskiego Forum Dziedzictwa wyrazili nadzieję, że odtąd Europejskie Dni Dziedzictwa będą rozwijały 
się zgodnie z duchem dyskusji prowadzonych we Wrocławiu,  gdzie różnorodność była źródłem siły, a nie podziałów i gdzie udało 
się pokazać nasze wspólne dziedzictwo europejskie, jak również bogactwo spuścizn lokalnych, regionalnych i narodowych.  

Deklaracja z Wrocławia stała się zaczynem wielu projektów o zasięgu lokalnym i ogólnoeuropejskim, których wspól-
nym mianownikiem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania, jak w zrównoważony sposób korzystać z potencjału zabyt-
ków, bo to, czy warto pozostaje poza dyskusją. Także w Narodowym Instytucie Dziedzictwa rozpoczęto od tego czasu liczne 
działania w tym zakresie: prowadzone są badania społeczne, stworzono model oddziaływania dziedzictwa na ekonomię 
i inne. Wiele pracy jeszcze przed nami, ale już dziś zachęcam do lektury tekstów, które stanowią istotny przełom w sposobie 
postrzegania procesu ochrony zabytków w szerszym kontekście, na miarę wymagań XXI wieku.

Paulina Florjanowicz

Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Paulina Florjanowicz
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Ladies and Gentlemen!

Heritage preservation is a process. A process of identifying, researching, documenting, maintening, monitoring, document-
ing, etc. The process is a timely ordered sequence of changes or conditions occurring one after another. Each process is 
a function carrier, and functions make up the system. The heritage preservation is not a process that occurs in isolation. 
Instead, it plays a function important from the perspective of the human environment understood as a system in cultural, 
environmental, social and economic terms. Caring for the correctness of the protection of monuments, one cannot forget 
the context, causes and consequences of this process.

This edition of “Ochrona Zabytków” (“Protection of Monuments”) reflects upon this. Traditionally, you can find precisely 
described examples of research and conservation works regarding a number of historic monuments. However, the theme of 
this edition is the heritage value from the economic perspective. It’s not about a commercial approach to monuments, but 
about perception and description of the importance of monuments for the modern socio-economic processes. An intelligent 
usage of heritage resources by man does not have to mean compromising their values. On the other hand, assigning social 
and economic context to the heritage values significantly increases chances for its preservation.

An important voice in the debate on the economic potential of the cultural heritage was the 4th European Heritage 
Forum which took place in Wrocław in 2011 under the slogan “Value your heritage! The European heritage and economic 
development”. The conference, which was co-organized by the Council of Europe, the European Commission and the Na-
tional Heritage Board of Poland, brought together more than 250 experts from dozens of countries around the world. It was 
one of the official events of the Polish Presidency over the Council of the European Union. It also became a turning point 
in the European debate on the importance of the heritage to the European economy, especially in times of crisis. At the end 
of its work, the 4th European Heritage Forum adopted a final declaration which reads as follows: 

The participants in the 4th European Heritage Forum, held in the city of Wrocław, Poland, on 10-12 October 2011:
recognising the value of heritage to society in this beautiful, historic and multicultural city and in all cities and territories • 
throughout Europe; 
noting a continued need in all sectors for a greater understanding of the potential which heritage can offer for quality of life • 
and the needs for its integration in planning for an economically sustainable future; and 
fully conscious of the current pressures upon resources, both public and private• 

recommend, in the context of European Heritage Days activities, that:
all relevant actors should seek to balance the potential social, cultural and economic benefits when using heritage as a resource;1. 
strategies should be developed for evaluating and demonstrating the positive economic and social benefits to local communi-2. 
ties of conservation and access to the heritage;
a community-focussed approach has the potential to mobilise resources for sustainable heritage development, conservation 3. 
and access;
the EHD programme should focus resources on increasing the European dimension, encouraging exchange, collaboration and 4. 
cross-border event development, with the object of promoting a vision of a common European heritage. 

And, finally, recommend that future European Heritage Days be taken forward in the positive spirit and on the basis of our dis-
cussions here in Wrocław in a truly collaborative manner, emphasising diversity as a source of strength and not of division and 
highlighting our shared European heritage as well as our rich local, regional and national heritages.  

Declaration of Wrocław has become a corner stone laying the foundations for projects at local and European level, the 
common denominator of which is the search for answers to questions about how we should sustainably use the potential 
of the historic monuments, as nobody will dispute that it’s well worth doing it. Also the National Heritage Board of Poland 
has since launched a number of activities in this field: social studies, development of a model of heritage impact on the 
economy, and many more. A lot of work is still ahead of us, but today I encourage you to read the texts which are a major 
breakthrough in the way the process of historic preservation is perceived in a broader context, in accordance with the re-
quirements of the twenty-first century.

Paulina Florjanowicz

Director of the National Heritage Board of Poland

Paulina Florjanowicz




