
Drodzy Czytelnicy!

Do Paƒstwa ràk trafia kolejny numer „Ochrony Zabytków”. Na jego ok∏adce znajduje si´
charakterystyczny znak – nowe logo Krajowego OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji Zabytków,
który z poczàtkiem tego roku przejà∏ wiele nowych zadaƒ zwiàzanych z szeroko poj´tà ochronà
polskiego dziedzictwa kulturowego i jego promocjà. W ten symboliczny sposób pragniemy
otworzyç kolejny okres w dziejach tego tak zas∏u˝onego i wa˝nego dla Êrodowiska konserwa-
torskiego wydawnictwa. Chcemy nadaç czasopismu taki kszta∏t, by sta∏o si´ ono rzeczywistym
forum szerokiej wymiany myÊli, idei i doÊwiadczeƒ, ukazywa∏o problemy konserwatorskie i za-
gro˝enia dla przestrzeni kulturowej, by∏o miejscem prezentacji dobrych realizacji i rzetelnej
profesjonalnej krytyki z∏ych praktyk, sta∏o si´ êród∏em wiedzy i informacji o aktualnych
zjawiskach zachodzàcych w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami.

Zamierzamy zdecydowanie podnieÊç rang´ naukowà „Ochrony Zabytków” poprzez 
uzyskanie najwy˝szej punktacji w ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Wszystkie
artyku∏y b´dà podlegaç recenzji naukowej, tak jest ju˝ w przypadku numeru, który w∏aÊnie
oddajemy do ràk Czytelników. Zdajemy sobie spraw´, ˝e niektóre z prezentowanych autorskich
poglàdów mogà wywo∏aç szerszà wymian´ myÊli, chcemy, by równie˝ i tego rodzaju forma
znalaz∏a miejsce na naszych ∏amach. Pragniemy rozpoczàç dyskusj´ dotyczàcà kluczowych
tematów zwiàzanych z systemem i zasadami ochrony zabytków oraz opieki nad kulturowym
dziedzictwem.

Przedstawionych planów nie zrealizujemy sami, stàd goràcy apel do ca∏ego Êrodowiska
konserwatorskiego o w∏àczenie si´ do prac nad kszta∏tem pisma, o nadsy∏anie artyku∏ów,
g∏osów polemicznych, ocen i informacji. Oczekujemy na szerokà wspó∏prac´ ze s∏u˝bami kon-
serwatorskimi, wojewódzkimi konserwatorami zabytków, pracownikami wojewódzkich
urz´dów ochrony zabytków i konserwatorami samorzàdowymi. Chcemy, aby „Ochrona
Zabytków” sta∏a si´ naszym wspólnym dzie∏em. Pragniemy w∏àczyç do wspó∏pracy Êrodowiska
naukowe zwiàzane z ochronà zabytków, prezentowaç najnowsze trendy i osiàgni´cia w tej
dziedzinie, nie zapominajàc o praktykach konserwacji zabytków wielu dziedzin i specjalnoÊci.
JesteÊmy otwarci na wspó∏prac´ z organizacjami pozarzàdowymi, szczególnie z Polskim
Komitetem Narodowym ICOMOS, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Polskim
Komitetem Narodowym ICOM, a tak˝e Stowarzyszeniem Architektów Polskich i Towarzystwem
Urbanistów Polskich. Liczymy na po∏àczenie si∏ w celu skuteczniejszej ochrony wspólnego
dziedzictwa kulturowego. Otwarci jesteÊmy tak˝e na prezentacj´ doÊwiadczeƒ zagranicznych,
b´dziemy starali si´ równie˝ wspó∏pracowaç z przyjació∏mi spoza granic kraju.

Forma pisma w znacznej mierze zale˝eç b´dzie od Paƒstwa aktywnoÊci. Krajowy OÊrodek
Badaƒ i Dokumentacji Zabytków – wydawca, rada redakcyjna oraz redaktorzy do∏o˝à wszel-
kich staraƒ, by wartoÊç naukowa i edytorska „Ochrony Zabytków” sta∏y na jak najwy˝szym
poziomie, a kolejne numery ukazywa∏y si´ bez opóênieƒ. Czekamy na Paƒstwa pomoc i dobrà
wspó∏prac´.

Z wyrazami szacunku

Marcin Gawlicki

Dyrektor Krajowego OÊrodka 
Badaƒ i Dokumentacji Zabytków



Dear Readers!

The cover of this issue of ”Ochrona Zabytków” features the characteristic logo of the National
Heritage Board of Poland, which this year has taken over numerous new tasks associated with
a widely comprehended protection of the Polish cultural heritage and its promotion. In this
symbolic manner, we wish to inaugurate a next stage in the history of our publication, of 
considerable importance and merit for the conservation milieu. It is our intention to endow
”Ochrona Zabytków” with an appearance that which would enable it to become a veritable
forum for a wide exchange of ideas and experiences, to present assorted conservation problems
and threats facing cultural space, to discuss successful realisations and professional criticism
of inopportune practices, and to become a source of information about current events involving
the protection of historical monuments.

We are determined to improve the scientific rank of ”Ochrona Zabytków” by obtaining the
highest possible point in the assessment of scientific institutions. All our articles will be 
subjected to scholarly reviews, as has been the case already in this issue. Well aware of the fact
that some of the presented opinions could provoke a wider exchange of views, we would like to
feature this form of communication. More, we wish to initiate a discussion concerning crucial
topics related to the system of principles entailing the protection of historical monuments and
care for cultural heritage.  

Since we shall not realise the presented plan by ourselves we appeal to the entire
conservation environment for joining work on the contents of our periodical: articles, polemics,
assessments and information. We anticipate extensive cooperation with conservation services,
voivodeship conservators of historical monuments, the staff of the voivodeship offices for the pro-
tection of monuments, and self-government conservators. We foresee ”Ochrona Zabytków” 
as a joint accomplishment. We also hope to attract scientific milieus associated with the 
protection of historical monuments, and to present newest trends and achievements in this 
particular domain without forgetting the practical aspects of conservation represented by
numerous disciplines and specialisations. We are open to cooperation with assorted NGOs, in
particular the ICOMOS Polish National Committee, the Association of Historical Monument
Conservators, the ICOM Polish National Committee as well as the Association of Polish
Architects and the Society of Polish Town Planners. We count on joining forces for the sake 
of a more effective protection of our joint cultural heritage. Furthermore, we remain open to 
presentations of foreign experiences and shall try to cooperate with friends abroad. 

The form of our periodical will to a large measure depend on the activity of the readers.
The National Heritage Board of Poland – publishers, editorial board and editors – will do 
its best to guarantee the highest possible scientific and editorial level of ”Ochrona Zabytków”
and to avoid delays. We look forward to your cooperation and assistance. 

Respectfully yours

Marcin Gawlicki

Director of the National 
Heritage Board of Poland


