
Szanowni Paƒstwo!

Zainteresowanie, z jakim spotyka si´ „Ochrona Zabytków” Êwiadczy o tym, ˝e
wydawnictwo to jest potrzebne i spe∏nia swojà rol´. Wraz z Autorami dok∏adamy
staraƒ, by sprostaç wymaganiom naszych Czytelników i utrzymaç wysoki poziom tak
merytoryczny, jak i edytorski pisma. Przedstawiamy zagadnienia, które mogà za-
interesowaç odbiorców ró˝nych specjalnoÊci, a tak˝e osoby nie b´dàce specjalistami
i nie zajmujàce si´ zabytkami zawodowo. 

W artyku∏ach zamieszczonych na ∏amach bie˝àcego numeru prezentujemy ró˝no-
rodnà tematyk´. Mówimy m.in. o problemach ochrony miast historycznych w czasie
trwajàcej transformacji. Poruszamy zagadnienie ochrony dziedzictwa kultury Iraku 
w ramach polskiej misji stabilizacyjnej. Jest to sprawa niezwykle istotna i aktualna 
w kontekÊcie znanych powszechnie, niedawnych publikacji na ten temat. Piszemy tak˝e
o historii warszawskich pomników, o chrzeÊcijaƒskich cmentarzach w Bieszczadach
czy o przystosowywaniu dawnych obiektów i systemów obronnych dla celów wspó∏-
czesnej turystyki. WprowadziliÊmy te˝ nowy dzia∏, który nazwaliÊmy „Dziedzictwo 
niematerialne”. B´dziemy w nim poruszaç problemy zwiàzane z ochronà starego
nazewnictwa, obyczajów, tradycji. To te˝ sà zabytki naszej kultury, nasze dziedzictwo.
A poniewa˝ niematerialne – to w∏aÊnie tym bardziej kruche, ulotne, tym ∏atwiej
nara˝one na zniszczenie i zapomnienie. Dlatego tak wa˝nà sprawà jest jego ochrona 
i zachowanie dla przysz∏ych pokoleƒ. W bie˝àcym numerze tematyk´ ochrony 
dziedzictwa niematerialnego poruszajà artyku∏y mówiàce o nazewnictwie miejskim, 
o historii ¸odzi oraz o ludowych tradycjach w ˝yciu mieszkaƒców Poznania. Mamy
nadziej´, ˝e ten nowy dzia∏ tematyczny spotka si´ z zainteresowaniem zarówno
Czytelników, jak i potencjalnych Autorów.

Ponawiamy nasz nieustajàcy apel do wszystkich, których praca s∏u˝y zachowaniu
naszego dorobku kulturowego: czekamy na Paƒstwa teksty. Niech „Ochrona
Zabytków” b´dzie pismem wszystkich, którym le˝y na sercu nasza kultura, nasza 
sztuka, nasze dziedzictwo.

Z wyrazami szacunku  

Jacek Rulewicz

Dyrektor
Krajowego OÊrodka Badaƒ
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Dear Readers,

The interest encountered by “Ochrona Zabytków” testifies to the necessity of our 

publication and confirms its assigned role. Together with the authors we make all

possible efforts to meet the requirements of our readers and maintain a high level 

of the publication (contents and editing). It is our intention to present varied problems

which may interest readers representing assorted specialisations and non-profes-

sionals. 

The articles proposed in this issue deal with a wide gamut of topics. We discuss, 

i. a. the protection of historical towns at a time of the ongoing systemic transformation

and the protection of Iraqi cultural heritage by the Polish stabilisation mission.

The latter question appears to be particularly topical in the context of the universally

available recent publications on the subject. Other texts concern the history of

Warsaw monuments, Christian cemeteries in the Bieszczady Mts., and the adaptation

of former defensive systems and objects for the purposes of contemporary tourism. 

Furthermore, we have introduced a new section on “Non-material heritage”, in

which we plan to discuss the protection of old names, customs and tradition – the other 

monuments of our culture and tradition. Their non-material nature renders them even

more susceptible to damage and oblivion, becoming the prime reason for their 

protection and preservation for future generations. The protection of non-material

heritage is discussed in articles about urban names, the history of ¸ódê, and folk 

traditions in the life of of the residents of Poznaƒ. We sincerely hope that the new 

section will meet with the approval of our readers and potential authors. 

Finally, we renew our constant appeal for texts from all those whose work serves

the preservation of our cultural legacy: may “Ochrona Zabytków” act as a periodical

of all those concerned with Polish culture, art and cultural heritage.

Respectfully yours,

Jacek Rulewicz

Director of the National Centre
for Historical Monument

Studies and Documentation
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