
Szanowni Czytelnicy!

Od dłuższego czasu toczy się w polskim środowisku konserwatorskim ożywiona dyskusja.
Dotyczy ona pogarszającego się stanu naszego dziedzictwa kulturowego, różnorodnych
zagrożeń, słabości wykładni teoretycznych nie dających satysfakcjonujących odpowiedzi na
wiele prostych pytań czy choćby jakże prozaicznych braków finansowych utrudniających
sporządzenie niezbędnej dokumentacji lub profesjonalne prowadzenie badań i konserwację
zabytków. W tle tej dyskusji od wielu lat pojawiają się koncepcje zmian organizacyjnych 
i systemowych, w uproszczeniu odnoszące się do bezpośredniego podporządkowania 
urzędów wojewódzkich konserwatorów zabytków generalnemu konserwatorowi zabytków.
Redakcja postanowiła wzbogacić tę dyskusję zamieszczanymi na naszych łamach pre-
zentacjami różnorodnych poglądów odnoszących się do teoretycznych wykładni podstaw
ochrony zabytków. Za szczególnie ważne uznaję głosy płynące z zewnątrz, spoza rodzimych
kręgów konserwatorskich, które pozwalają spojrzeć na nasze problemy bez powielania zna-
nych schematów i sprowadzania dyskusji wyłącznie na płaszczyznę organizacyjną. W tym
kontekście szczególnie gorąco zachęcam do wnikliwego zapoznania się z tekstem dr. Simona
Thurleya, dyrektora zarządzającego English Heritage, zaprezentowanego podczas trzeciego
dorocznego spotkania European Heritage Heads Forum w maju 2008 roku w Kopenhadze.
Zasady ochrony zabytków to nic innego jak skodyfikowanie procesu podejmowania decyzji,
u którego podstaw leży nowoczesna ocena wartości zabytkowej. Szczegóły znajdą Czytelnicy
w publikacji English Heritage pt. Conservation Principles, Policies and Guidance – odsyłam
na stronę internetową English Heritage lub do biblioteki Krajowego Ośrodka Badań i Do-
kumentacji Zabytków. Wiedza o tym, dlaczego i na podstawie jakich kryteriów chronimy za-
bytek, jego poszczególne elementy i otoczenie, stanowić powinna fundament całego procesu
ochrony zabytków od wpisu do rejestru poprzez właściwe użytkowanie i zarządzanie po pro-
cesy decyzyjne i prawidłowo prowadzone prace konserwatorskie lub adaptacyjne. Braki 
w tej materii skutkują wieloma błędami, a nawet utratą cennych zabytków. 

Interesującym dla wielu Czytelników może okazać się również tekst dotyczący feno-
menologicznej definicji zabytku, pozwalający spojrzeć nie tylko z odmiennej niż tradycyjna,
lecz również ze zdecydowanie szerszej perspektywy na wydawałoby się już ostatecznie
ukształtowane pojęcie zabytku.

Obok kluczowych zagadnień kreowania nowoczesnej ochrony konserwatorskiej oraz
poszukiwania źródeł definicji i fenomenu zabytku staramy się także sięgnąć do problemów
związanych z aktualnym kształtem polskiego rejestru zabytków, jego zawartości i roli, którą
powinien pełnić w krajowym systemie ochrony dziedzictwa kulturowego. W kontekście 
obowiązujących uregulowań ustawowych ta, jak dotychczas, jedyna mająca powszechne
praktyczne zastosowanie forma ochrony zabytków, którą jest przecież wpis do rejestru, 
okazuje się nie tylko nieskuteczna, ale też daleko niepełna – nie przedstawiająca bogactwa
i różnorodności polskiego dziedzictwa kulturowego.

Zachęcam do lektury.
Z wyrazami szacunku

Marcin Gawlicki

Dyrektor Krajowego Ośrodka 
Badań i Dokumentacji Zabytków



Dear Readers!

For quite some time the Polish conservation milieu has been involved in a lively discussion on 

the deteriorating state of our cultural heritage, assorted threats, unsatisfactory theoretical 

interpretations that do not provide answers to many simple questions, and mundane financial

problems hampering suitable documentation or professional studies and the conservation 

of monuments. Against the backdrop of this discussion there have emerged conceptions of 

organisational and systemic transformations, which, briefly, refer to the direct supervision of the

general conservator over the offices of the voivodeship conservators of monuments. Our editorial

board has decided to expand this discussion by presenting various views concerning the 

theoretical aspects of the foundations of the protection of monuments. I regard opinions

formulated outside the conservation circles to be of particular importance since they make it pos-

sible to view our problems without emulating well-worn schemes and reducing the discussion to

a strictly organisational level. Within this context I heartily recommend the text by Dr. Simon

Thurley, the head of English Heritage, read during the third annual European Heritage Heads

Forum held in May 2008 in Copenhagen. The principles of the protection of historical 

monuments are simply a codification of the decision-making process, based on a modern assess-

ment of the value of monuments. You will find all the details in an English Heritage publication

entitled Conservation Principles, Policies and Guidance – try the English Heritage internet site

or the library of the National Heritage Board of Poland. Knowledge about the reasons for 

protecting a historical monument, the basis of this protection, as well as the monument’s 

particular elements and environment should support the whole process of protection, from

recording a given monument in a register, its suitable utilisation and administration to decision

making and correctly conducted conservation or adaptation. Any gaps will lead to numerous

errors and even the loss of valuable monuments. 

Many Readers may find the text about the phenomenological definition of the monuments

to be of special interest. The study in question makes it possible to view the apparently complet-

ed concept of the monument from a wider perspective than the traditional one. 

Alongside questions dealing with the creation of modern conservation protection and 

a search for the sources of the definition and phenomenon of the monuments, we also tackle 

topics associated with the current shape of the Polish register of monuments, its contents and the

role, which it should perform in the national system of the protection of the cultural heritage.

Within the context of the binding statutory regulations, inclusion into the register, which until

now has been the only universally applied form of the protection of monuments, proves to be not

only ineffective but also incomplete, and does not reflect the richness and diversity of the Polish

cultural heritage.

I wish you pleasant reading.

Respectfully yours

Marcin Gawlicki

Director of the National
Heritage Board of Poland




