
Szanowni Czytelnicy!

Przekazywany do rąk Szanownych Czytelników kolejny numer „Ochrony Zabytków” 

otwiera tekst związany z koncepcją budowy bazy danych polskiego dziedzictwa architekto-

nicznego. Konieczność budowy takiej bazy jest oczywista. Zanim to jednak nastąpi, należy

wykonać wiele działań natury organizacyjnej i metodologicznej, opierając się w dużej części

na doświadczeniach europejskich. Prace na tym polu prowadzone przez Krajowy Ośrodek

Badań i Dokumentacji Zabytków w najbliższym czasie powinny zaowocować spójną 

koncepcją realizacji tego przedsięwzięcia.

Wiele zabytków na terenie kraju nadal kryje w swych murach tajemnice związane 

z historią budowy i kolejnych przekształceń. Aby je poznać, konieczna jest współpraca 

architektów i archeologów. Ich efektem jest artykuł dotyczący do tej pory mało znanego

zabytku architektury romańskiej, położonego w miejscowości Krzyworzeka w powiecie 

wieluńskim. Warto prześledzić historię tego obiektu, poznając jednocześnie tajniki warszta-

tu znakomitych badaczy architektury.

Na zasadzie kontrastu do kościołów zadbanych pokazujemy problemy pozbawionych

właścicieli, opuszczonych i powoli chylących się do ostatecznej ruiny świątyń na

terenie północno-zachodniej Ukrainy. Niestety nadchodzi czas, w którym zapewne po raz

ostatni będziemy mogli zobaczyć ginące ślady cennych zabytków polskiej kultury; ich 

rejestrowanie jest naszą wspólną powinnością.

Warto zainteresować się tematem artykułu dotyczącego oceny zasobu zabytkowych 

zamków. Zamiary inwestycyjne wielu zarządców zabytkowych zespołów średniowiecznej

architektury bardzo często pozostają w sprzeczności z elementarnymi zasadami ochrony

konserwatorskiej. Nadal stoimy przed wielką szansą prawidłowego zabezpieczenia i wy-

eksponowania niezwykłych walorów krajobrazowych ruin zamków. Nieprzemyślane dzia-

łania adaptacyjne i rekonstrukcyjne, niepoparte rzetelnymi badaniami konserwatorskimi,

mogą nam tę szansę odebrać. Ten temat, jakże ważny w kontekście planów przebudowy

wielu średniowiecznych zamków, w najbliższym czasie będzie powracał na łamach

„Ochrony Zabytków”. 

Polecam uwadze Czytelników również inne interesujące artykuły związane z codzien-

nymi praktycznymi problemami ochrony i konserwacji zabytków. 

Z wyrazami szacunku

Marcin Gawlicki

Dyrektor Krajowego OÊrodka 
Badaƒ i Dokumentacji Zabytków



Dear Readers,

This issue of ”Ochrona Zabytków” opens with a text associated with the conception of 

creating a Polish archaeological heritage database. The necessity of embarking upon such

a task is all too obvious. Before this takes place it is necessary to realise a number of 

organisational and methodological tasks by basing ourselves to a great measure on

European experiences. Suitable work carried out by the National Heritage Board of Poland

should in the nearest future produce a cohesive realisation concept.  

Numerous monuments across the country continue to conceal assorted secrets connect-

ed with the history of their erection and consecutive transformations. In order to unravel

them it is mandatory to commence the cooperation of architects and archaeologists. The

effects include an article about the heretofore little examined monument of Romanesque

architecture in Krzyworzeka  (the county of Wielun). It is worth examining the past of this

particular monument, while at the same time becoming acquainted with the workshop

applied by outstanding experts on architecture. 

By way of contrast with churches maintained in good condition, we discuss the owner-

less and abandoned churches facing total devastation in north-western Ukraine.

Unfortunately, the time when we shall take a last look at the rapidly disappearing traces of

valuable monuments of Polish culture is approaching at an equally quick rate; registering

them is, therefore, our common obligation.   

Another interesting topic is the assessment of the resources of historical castles. The

investment projects pursued by numerous managers of historical complexes of mediaeval

architecture frequently remain at odds with the elementary principles of conservation. 

We still have a chance to satisfactorily protect and display the extraordinary landscape

qualities of castle ruins. Superficial adaptation and reconstruction can deprive us of such

an opportunity. This topic, of immense importance within the context of plans for the 

reconstruction of many mediaeval castles, will be soon considered in ”Ochrona Zabytków”. 

I also recommend other interesting articles on the practical problems of the daily 

protection or conservation of historical monuments. 

Respectfully yours

Marcin Gawlicki

Director of the National 
Heritage Board of Poland


