
Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy, 
wyborni Recenzenci i Autorzy artykułów, jednym słowem – 
drodzy Przyjaciele „Ochrony Zabytków”!

Mam dla Państwa wyjątkowo dobrą nowinę: oto ukazuje się przełomowy fascykuł 
naszego półrocznika. Przełomowy, albowiem w wersji dwujęzycznej – polsko-an-
gielskiej. To doprawdy wspaniały prezent na nowy rok. Prezent, o którym od dawna 
marzyliśmy, a więc skonstatować należy, iż jednak, po długim oczekiwaniu, nadcho-
dzi wreszcie taki czas, w którym marzenia się spełniają. Niewątpliwie więcej trudu 
przybędzie teraz redaktorom, jednakże korzyść z tej zmiany jest oczywista – znacznie 
poszerzy się krąg naszych odbiorców, co z kolei powinno zaowocować większym za-
interesowaniem ze strony potencjalnych autorów artykułów, a to może przyczynić 
się do wzbogacenia tematyki oraz wpłynąć na podniesienie poziomu periodyku.

Szanowni Państwo, fascykuł niniejszy, wzorem poprzednich, staraliśmy się uroz-
maicić, wprowadzając zróżnicowane wątki, których wykaz, jak zazwyczaj, pomieszcza-
my na początku tomu. Ponieważ tak się składa, że drugi tom rocznika 2016 „Ochrony 
Zabytków” ukazuje się w czasie świąteczno-noworocznym, pragnę w imieniu zespołu 
redakcyjnego podziękować serdecznie tym wszystkim zacnym osobom, które zechcia-
ły podzielić się z nami swoją pracą, myślą i radością tworzenia oraz życzyć w Nowym 
Roku 2017 wielu wspaniałych sukcesów w pracy naukowej, co niewątpliwie zaowo-
cuje kolejnymi interesującymi, ważnymi artykułami, które z ogromną przyjemnością 
i satysfakcją będziemy publikować w naszym czasopiśmie.

   Jacek Serafinowicz
  Redaktor Naczelny



Ladies and Gentlemen, dear Readers, excellent Reviewers 
and Authors of the articles, in a word – dear Friends of 
“Ochrona Zabytków”!

I have a particularly good news for you: a ground-breaking fascicle of our semi-
annual periodical is being published. It is ground-breaking since it is in a bilingual 
version – in Polish and English. It is indeed a wonderful present for the New Year. 
A present which we have dreamt of for a very long time, thus it should be noted that, 
however, after a long wait, it is finally the time when dreams come true. Undoubt-
edly, there will be more work for editors but the benefit of this change is obvious: 
the group of our readers will substantially increase which, in turn, should result in 
a bigger interest on the part of potential authors of articles, and this may contribute 
to the enrichment of the subject area and improve the level of the periodical.

Ladies and Gentlemen, as in the previous fascicles, we were trying to add variety 
also to this one by introducing diverse topics the list of which, as always, we printed 
at the beginning of the volume. As it happens that the second annual volume of 
“Ochrona Zabytków” is released during the Christmas and New Year period, I wish to 
sincerely thank, on behalf of the editorial team, all the excellent people who wanted 
to share their work, thought and the joy of creation with us and to wish them a lot of 
success in the New Year of 2017 which, undoubtedly, will result in further interest-
ing and important articles that we will publish in our periodical with a great pleas-
ure and satisfaction.

   Jacek Serafinowicz
  Editor-in-chief


