OD REDAKCJI

W

miesięcznik popularnonaukowy
TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI

kwietniu 1996 r., z okazji 400-lecia przeniesienia stolicy z Krakowa do
Warszawy, ukazał się pierwszy z tematycznych numerów „Spotkań
z Zabytkami” w całości poświęconych jednemu miastu. Wydanie miesięcznika z umieszczonym na okładce zdjęciem nietypowej panoramy stolicy
i napisem „TYLKO WARSZAWA!” spotkało się z niezwykle ciepłym przyjęciem.
Nic więc dziwnego, że niemal cały nakład tego numeru w krótkim czasie został
rozprzedany.
Po trzynastu latach od tamtej edycji oddajemy do rąk czytelników kolejny
numer pisma w całości poświęcony Warszawie. Co zmieniło się w tym czasie
w podejściu do ochrony zabytków stolicy? Jakie dokonania konserwatorskie
w Warszawie godne są obecnie naszej uwagi i jaka jest wizja najbliższych
działań w tym zakresie? Odpowiedź na te i inne pytania dotyczące zabytków
Warszawy znajdziemy wewnątrz numeru.

numer współfinansowany
przez
Miasto Stołeczne Warszawa
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Jarosław Komorowski

Tym numerem żegnamy się także – po piętnastu latach satysfakcjonującej,
przepełnionej jasno określoną misją do spełnienia współpracy – z naszym
dotychczasowym wydawcą: Towarzystwem Opieki nad Zabytkami. Specjalne
podziękowania za właściwe
rozumienie owej misji kierujemy do Pani Ewy Siurawskiej,
dyrektora Oficyny Wydawniczej
TOnZ. Po raz kolejny dziękujemy też wszystkim tym,
którzy wspierali nas w chwilach najtrudniejszych, kiedy
z braku odpowiednich funduszy pozyskiwanych w ramach
Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa MKiDN
za pośrednictwem Instytutu
Książki, nad pismem zawisła groźba jego likwidacji.
Dziękujemy czytelnikom za
wiarę i wytrwałość, a autorom
artykułów i fotografii, którzy
niejednokrotnie manifestując swoje poparcie dla miesięcznika rezygnowali z honorariów, za ich postawę i wyrozumiałość. Dziękujemy wreszcie i tym
wszystkim, którzy dopomogli nam wydać cztery ostatnie, tematyczne numery
„Spotkań z Zabytkami”. Dziękujemy współpracującym z nami bibliotekom
i muzeom, dzięki przychylności których udało się nam nieodpłatnie pozyskać
przynajmniej część ilustracji do artykułów.
W czasie minionych piętnastu lat przyzwyczailiśmy się do częstych zmian
siedziby redakcji (willa Struvego, Podchorążówka, wreszcie poddasze w Starej
Kordegardzie w warszawskich Łazienkach; zob. zdjęcie). Przed nami kolejna przeprowadzka, kolejne wyzwania. Przyjmujemy je z nadzieją, że formuła
„Spotkań z Zabytkami”, wypracowana przez trzydzieści trzy lata nieprzerwanego
funkcjonowania miesięcznika na trudnym rynku wydawniczym, jeszcze się nie
wyczerpała i pismo w nieznacznie tylko zmienionej postaci, prowadzone przez
nowego wydawcę – Fundację HEREDITAS – będzie ukazywało się nadal.
A zatem – bądźmy dobrej myśli. Wesołych Świąt! Szczęśliwego Nowego
Roku! I... do kolejnego spotkania!

02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71
tel. 22 694-67-52, fax 22 694-62-06
www.cokprm.gov.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian
i skrótów w materiałach przeznaczonych do publikacji
oraz publikowania wybranych artykułów w wersji elektronicznej. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Korespondencję do redakcji można już przesyłać
na nowy adres poczty elektronicznej „Spotkań z Zabytkami”:
redakcja@spotkania-z-zabytkami.pl
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