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Wstęp 7

WSTĘP

Rok 2018 będzie szczególny w dziejach Rzeczpospolitej. Oprócz najważniej-
szego wydarzenia jakim jest 100-lecie odzyskania niepodległości, to w tym czasie 
obchodzone będą także stulecia wielu wydarzeń  historycznych i instytucji jakie 
ukształtowane zostały w nowo powstałej Rzeczpospolitej. Jedną z takich rocznic 
obchodzić będzie organizacja ochrony zabytków w polsce, dla której pierwszym 
aktem normatywnym był dekret Rady Regencyjnej Królestwa polskiego z dnia  
31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury roku o opiece 
nad zabytkami sztuki i kultur1. Wszedł on w życie 8 listopada 1918 r . Według 
niego obowiązek opieki nad zabytkami został przypisany Ministerstwu Wyznań 
Religijnych i Oświecenia publicznego (art. 2), natomiast sprawowanie czynno-
ści związanych z opieką nad zabytkami powierzono konserwatorom zabytków 
sztuki i kultury mianowanych przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
publicznego (art. 3). Wydanie tego jakże ważnego aktu prawnego stało się inspi-
racją do naukowego spojrzenia, jaka była ochrona dóbr kultury w ciągu dziejów 
polski, a szczególnie w XX wieku. 

podany wyżej dokument prawny nie był jedynym, który dotyczył tej proble-
matyki –  z okresu międzywojennego pochodzi także rozporządzenie prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 roku o opiece nad zabytkami2, które do-
precyzowało zagadnienia ochrony zabytków. po II wojnie światowej podstawowy-
mi aktami normatywnymi były: ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie 
dóbr kultury i o muzeach3, które poddawała zagadnienia ochrony dóbr kultury 
Ministrowi Kultury i sztuki, a obecnie obowiązujące przepisy zawarte są w usta-
wie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami4, która 
wskazuje, że zagadnieniami ochrony zajmuje się minister właściwy do spraw kul-
tury i dziedzictwa narodowego (art. 89). Oprócz tego należałoby wskazać także na 
inne akty normatywne dotyczące szczegółowych zagadnień związanych z ochroną 
materiałów archiwalnych, bibliotek i muzeów. te wszystkie przepisy prawa świad-
czą o coraz większym zaangażowaniu się państwa w tę problematykę. 

1 Dz.Praw. z 1918, Nr 16, poz. 36.
2 Dz.U. z 1928, Nr 28, poz. 265 ze zm.
3 Dz.U. z 1962, Nr 10, poz. 48.
4 Dz.U. z 2003, Nr 162 poz. 1568 ze zm., tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2187.
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Oddawana do rak czytelników publikacja podzielona została na dwie części. 
pierwsza z nich zatytułowana jest Drogi rozwoju ochrony dóbr kultury. Jej ce-
lem jest ukazanie dróg rozwoju ochrony dóbr kultury od czasów starożytnych. 
Ottwiera ją  rozdział dotyczący ochrony zabytków w okresie starożytnym –  
w ustawodawstwie cesarza teodozjusza Wielkiego. Kolejne artykuły dotyczą tego 
zagadnienia na ziemiach polskich od XIX w. do czasów współczesnych. stanowią 
one próbę ukazania skomplikowanych rozwiązań prawnych i faktycznych doty-
czących ochrony zabytków na płaszczyźnie prawa państwowego i Kościoła katoli-
ckiego w polsce. Wskazano w tej części na polską myśl konserwatorska przełomu  
XIX i XX w.; etos konserwatora w polskim prawie międzywojennym; prawne 
aspekty ochrony archiwaliów w okresie II Rzeczpospolitej i przepisy prawne sto-
sowane w Archiwum Miejskim w toruniu. Z zagadnień praw kościelnego ukazano  
ochronę materialnego dziedzictwa archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego 
w okresie II Rzeczpospolitej i projekt nowego statutu Archiwum Diecezjalnego  
w Łodzi, który został opracowany w 1948 r. 

Druga część monografii nosi tytuł współczesne rozwiązania i zawiera status 
prawny i zasady ochrony dóbr kultury w obecnie funkcjonujących przepisach 
prawnych. Otwiera go rozdział dotyczący  zaleceń UNEsCO w sprawie zachowa-
nia i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym dziedzictwa cyfrowego. 
Dalsze zagadnienia omawiają różne problemy szczegółowe takie jak: przeciw-
działanie nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę; historical reenactment  
a ochrona dóbr kultury; ochrona zabytków jako zadanie własne gminy; drobna 
konserwacja bieżąca zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków; 
analiza najważniejszych pojęć dotyczących archiwaliów, ochrona zabytkowych 
organów w polsce, struktura i funkcjonowanie muzeum diecezjalnego, status 
prawny wojewódzkiego konserwatora zabytków i czy różne zabytki potrzebują 
różnej ochrony?. pytanie związane jest z rozważaniami  na tle ochrony prawnej 
pomników Zagłady. 
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Piotr Sadowski 
Uniwersytet Opolski

Ochrona zabytków w świetle ustawodawstwa 
Teodozjusza Wielkiego

Wprowadzenie 

stanowisko Flaviusa Theodosiusa późniejszego cesarza teodozjusza I, uro-
dzonego 11 stycznia 346 lub 347 r. w Cauca (dzisiaj hiszp. Coca), zmarłego 
17 stycznia 395 r. w Mediolanie1, względem zabytków było dość złożone. Cesarz 
kierowany różnymi czynnikami społeczno-politycznymi, jak i religijnymi wpi-
sywał się w nurt działań ustawodawczych swoich poprzedników. Równocześnie 
swoimi rozwiązaniami wytyczał nowe kierunki. Dla niektórych rok jego śmierci 
stanowi nawet cezurę między starożytnością, a średniowieczem2. 

Cezary Kunderewicz pisał, że wraz z dojściem do władzy teodozjusza I 
rozpoczął się „szturm na świątynie pogańskie”3. Czy świątynie nie były jed-
nak niszczone już wcześniej, jak np. w czasach Konstantyna Wielkiego świąty-
nia Afrodyty w Afaka, czy Asklepiosa w Ajgaj?4 Zwiedzając saloniki, miasto, 
w którym teodozjusz przyjął chrzest, które było także przez jakiś czas jego sie-
dzibą, możemy podziwiać mauzoleum Galeriusza, które to najprawdopodobniej 
teodozjusz zamienił w kościół, czy łuk Galeriusza, który teodozjusz ubogacił  
o dodatkowe przęsła5. Co więcej na konstantynopolitańskim hipodromie piękny 
obelisk przewieziony w czasach panowania teodozjusza Wielkiego ze świątyni 

1 s. Bralewski, s.v. Teodozjusz I Wielki, [w:] Encyklopedia Kultury Bizantyńskiej, red. O. Jure-
wicz, Warszawa 2002, s. 464; A. Kołtunowska, s.v. Teodozjusz Wielki, Flavius Theodosius Augu-
stus, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, kol. 637-638. 

2 M. simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w. Przełożyła Eligia Bąkowska, War-
szawa 1981, s. 269. 

3 C. Kunderewicz, Studia z rzymskiego prawa administracyjnego, Łódź 1991, s. 68. 
4 M. Ożóg, Zburzenie świątyni Asklepiosa w Ajgaj w kontekście polityki Konstantyna Wielkie-

go wobec wyznawców religii rzymsko-hellenistycznych, „Vox patrum” 28(2008), t. 52, s. 797-806. 
5 M. p. Kruk, Sztuka w cesarstwie rzymskim w IV wieku, [w:] Świat rzymski w IV wieku, red. 

p. Filipczak, R. Kosiński, Kraków 2015, s. 450-451. 
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boga Amona w Karnaku w Egipcie zaświadcza o wrażliwości cesarza na sztukę 
czy też jego chęci upiększania miast. 

Gdy ojcowie soboru Chalcedońskiego w 451 r. nazwali teodozjusza Wielkim 
świadomi byli, że jego prochrześcijańska polityka i uczynienie katolicyzmu ofi-
cjalną religią państwową zmieniły Imperium Romanum6. Władca, który przyszedł 
na świat na terenach dzisiejszej Hiszpanii, przebył długą i barwną drogę zanim 
udało mu się na krótko zjednoczyć terytoria wschodnie i zachodnie Cesarstwa 
Rzymskiego. Arkana sztuki wojskowej czy wojennej poznawał przy boku swo-
jego walecznego ojca. W naddunajskiej Mezji, gdzie pełnił funkcję dux Moesiae 
I, przyszło mu stawiać pierwsze kroki w samodzielnej karierze. Odwołanie go 
z urzędu po śmierci ojca jak i wycofanie się do rodzinnych ziem, nie przeszkodzi-
ły, aby Gracjan w chwili trudnej przypomniał sobie o nim i przywrócił do łask. 
teodozjusz mianowany magister equitum et peditum został wysłany w 378 r. do 
walki z barbarzyńcami, którzy przekroczyli Dunaj. po zwycięstwie żołnierze spon-
tanicznie obwołali go cesarzem. 19 stycznia 379 r. Gracjan wyniósł go do godności 
augusta zarządzającego wschodnią częścią Cesarstwa. Do 383 r. panował wspólnie 
z Gracjanem, do 392 r. z Walentynianem II, a od 15 maja 392 do 17 stycznia 395 r. 
samodzielnie. starszy od swoich współrządców, później od nich rozpoczął pano-
wanie, a jednak ich przeżył.

Roztropna polityka względem Gotów, pokonywanie uzurpatorów Maksyma 
i Eugeniusza, szereg reform administracyjnych wzmacniających biurokrację,  
np. postanowienie by naczelnicy biur (primiscrini) po trzech latach sprawowa-
nia urzędu przechodzili na emeryturę7, troska o odpowiednią liczbę dekurionów, 
o pocztę państwową (cursus publicus), o senat konstantynopolitański, o sprawny 
przebieg procesów sądowych, zwalczanie korupcji to niektóre tylko przykłady 
sprawnego zarządzania podlegającymi mu terytoriami. Co więcej władca potrafił 
odrzucić tytuł pontifex maximus8.

Celem niniejszego artykułu jest nakreślenie stanowiska teodozjusza I wzglę-
dem ochrony zabytków. Autor pragnie zaprezentować istotne przyczyny decyzji 
jednego z ważniejszych władców IV w., jak i omówić treść różnych konstytucji 
cesarskich, które odnoszą się do kwestii zabytków i ich ochrony. 

6 Na temat soboru Chalcedońskiego zob. więcej J. Grzywaczewski, Sobór Chalcedoński. 
Kontekst historyczny, teologiczny, następstwa, “Vox patrum” 32(2012), t. 58, s. 137-179. 

7 W. Ceran, Teodozjusz Wielki, Kraków 2003, s. 39; na s. 83-85 podaje literaturę poświęconą 
teodozjuszowi I. 

8 M. piechocka-Kłos, Prawodawstwo cesarskie i kościelne wobec kultu pogańskiego w IV 
i VI wieku, Olsztyn 2010, s. 61, w przypisie nr 6 objaśnia, że zdaniem jednych miało to miejsce 
w 379 r., zdaniem innych w 382 r. 
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1. U źródeł decyzji Teodozjusza Wielkiego 

Na decyzje ustawodawcze teodozjusza Wielkiego względem zabytków, ich ochro-
ny czy ewentualnego niszczenia wpłynęło szereg różnych czynników. Chrześcijanie 
pierwszych wieków mieli dość negatywny stosunek względem obrazów czy posą-
gów. Konstytucje apostolskie (IV,6,5)9 synod w Elwirze z 306 r. (kanon 36)10, liczni 
apologeci jak Justyn Męczennik, Arystydes, Atenagoras z Aten, tacjan syryjczyk, 
tertulian, teofil z Antiochii, Minucjusz Feliks, Orygenes, Cyprian czy Atanazy potę-
piali idolatrię. Uważali, że nie jest ona możliwa do pogodzenia z nauką chrześcijań-
ską. Obrazy czy posągi zwłaszcza różnych bóstw mieli za siedzibę demonów czy też 
za symbol grzechu. Z czasem niektórzy zaczęli dopatrywać się pozytywnych aspek-
tów dzieł sztuki, zwłaszcza edukacyjnych w odniesieniu do osób, które nie umiały 
czytać. Widać to w pismach św. Bazylego czy też św. Grzegorza z Nyssy11. skądinąd 
św. Bazyli, świadom niebezpieczeństw moralnych części literatury antycznej, był 
wielkim miłośnikiem niektórych rozwiązań proponowanych przez dawną kulturę12. 
Ewolucja podejścia chrześcijan względem tych dzieł sztuki nie mogła być obojętna 
teodozjuszowi, zwłaszcza że wykazywał on wrażliwość katolicką. 

Na mocy edyktu z 27 lutego 380 r. (C.Th. 16,1,2 = C. 1,1,1.)13 ogłoszonego 

9 Const. Apost. IV,6,5: „(biskupie)... odrzuć oszustów i prawników uczestniczących w nie-
prawości, wytwórców posągów, złodziei ...”, Constitutiones apostolorum et Canones Pamphilii ex 
synodo apostolico Antiocheno. Lex canonica sanctorum apostolorum. Poenae pro lapsis sancto-
rum apostolorum. Euchologion Serapionis. Compositio et elaboratio Arcadius Baron, Henricus 
Pietras SJ. Konstytucje apostolskie oraz Kanony Pamfilosa z apostolskiego synodu w Antiochii. 
Prawo kanoniczne świętych Apostołów. Kary świętych Apostołów dla upadłych. Euchologion Sera-
piona. Przekład Stanisław Kalinkowski (Konstytucje), Agnieszka Caba (pozostałe pisma). Układ  
i opracowanie Arkadiusz Baron, Henryk Pietras SJ, (Synodi et collectiones legum. Vol. II. synody 
i kolekcje praw. tom II), Kraków 2007, s. 100*. 

10 Kan. 36: „Aby nie było obrazów w kościele. Uznano, że w kościołach nie powinno być 
obrazów, ażeby na ścianach nie malowano tego, co się czci oraz adoruje”, Acta synodalia ab anno 
50 ad annum 381. Compositio et elaboratio Arcadius Baron, Henricus Pietras SJ. Dokumenty 
synodów od 50 do 381 roku. Układ i opracowanie Arkadiusz Baron, Henryk Pietras SJ, (Synodi et 
collectiones legum. Vol. I. Synody i kolekcje praw. Tom I), Kraków 2006, s. 55*. 

11 szerzej zob. M. Ożóg, Kościół starożytny wobec świątyń oraz posągów bóstw, Kraków 2009, 
s. 19-74. 

12 A. Młotek, “Przejąć i obrócić na nasz pożytek”: ojcowie Kościoła IV wieku wobec kultury 
antycznej, “studia Theologica Varsaviensia” 29/2 (1991), s. 157-159. 

13 C.Th. 16,1,2 Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius aaa. edictum ad populum urbis 
Constantinopolitanae. pr. Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum, in tali 
volumus religione versari, quam divinum petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad 
nunc ab ipso insinuata declarat quamque pontificem Damasum sequi claret et Petrum Alexandriae 
episcopum virum apostolicae sanctitatis, hoc est, ut secundum apostolicam disciplinam evangelicam-
que doctrinam patris et filii et spiritus sancti unam deitatem sub parili maiestate et sub pia trinitate 
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w salonikach teodozjusz uczynił chrześcijaństwo religią panującą. Za kryterium 
katolickości przyjął przestrzeganie wiary św. Apostoła piotra, praktykowanej przez 
biskupa Rzymu Damazego i biskupa Aleksandrii piotra, jak i wiarę w trójjedynego 
Boga. Wszystkich innych uznał za heretyków i miał za nierozumnych i szalonych. 
Cesarz zwracał się do wszystkich ludów będących pod rzymskim panowaniem. 
słusznie uważa Bronisław sitek, że w treści tegoż edyktu mamy manifestację wiary 
w trójcę św.14. W konstytucji z 28 lutego 380 r. ogłoszonej także w salonikach 
(C.Th. 16,2,25) ustawodawca postanowił, że ci którzy naruszają świętość prawa 
Bożego dopuszczają się świętokradztwa. W następnych latach zaowocowało to 
licznymi edyktami skierowanymi przeciw poganom, heretykom czy apostatom15. 
te akty prawne zostały wzmocnione konstytucją z 16 czerwca 388 r. (C.Th. 16,4,2) 
ogłoszoną w macedońskiej stobi, w świetle której władca nie pozwalał na pub-
liczne debaty religijne. Jak precyzuje Hermiasz sozomen HE VII,6 władca miał 
na myśli debaty o istocie i naturze Boga. W czasach teodozjusza I religia była 
czynnikiem, który mocno rzutował na życie społeczne i polityczne. swoją polityką 
religijną władca chciał umocnienia tak kościoła jak i państwa. Umiał wykorzy-
stać chrześcijaństwo do swoich celów doraźnych jak i dalekosiężnych. traktował 
je jako czynnik kreujący tożsamość kulturową swojego państwa. 

O silnych związkach sacrum i profanum tamtych lat w przypadku teodozjusza 
I świadczy jego relacja z biskupem Mediolanu Ambrożym. Gdy na władcy ciążyło 
administrowanie państwem to w rękach biskupa znajdowała się władza duchowa16. 
stąd też Ambroży potrafił rzutować na decyzje władcy, co widać w niektórych jego 
posunięciach jak np. w roku 388 czy 390. skoro teodozjusz goszcząc w Akwilei 
w 388 r. dowiedział się o zburzeniu synagogi w Kalinikum (dzisiaj Ar Raqqa  

credamus. 1. Hanc legem sequentes christianorum catholicorum nomen iubemus amplecti, reliquos 
vero dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis infamiam sustinere nec conciliabula eorum 
ecclesiarum nomen accipere, divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex caelesti ar-
bitrio sumpserimus, ultione plectendos. Dat. III kal. mar. Thessalonicae Gratiano a. V et Theodosio 
a. I conss. (380 febr. 27); C. 1,1,1 Imperatores Gratianus, Valentinianus, Theodosius. Cunctos popu-
los, quos clementiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam divinum 
Petrum apostulum tradidisse Romanis religio usque ad nunc ab ipso insinuata declarat quamque 
pontificem Damasum sequi claret et Petrum Alexandriae episcopum virum apostolicae sanctitatis, 
hoc est ut secundum apostolicam disciplinam evangelicamque doctrinam patris et filii et spiritus 
sancti unam deitatem sub pari maiestate et sub pia trinitate credamus.

14 B. sitek, Sull’editto teodosiano de fide catholica. Riflessioni su tolleranza e intolleranza re-
ligiosa tra iv e v secolo d.c., http://www.dirittoestoria.it/4/Contributi/sitek-Editto-teodosiano-
de-fide-catholica.htm (dostęp: 28.05.2017). 

15 szerzej zob. A. Dębiński, Ustawodawstwo karne rzymskich cesarzy chrześcijańskich w spra-
wach religijnych, Lublin 1990. 

16 G. Vismara, Ambrogio e Teodosio: I limiti del potere, “studia i Dokumenta Historiae et 
Iuris” 56(1990), s. 261.
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w syrii) za sprawą lokalnego biskupa jak i świątyni walentynian przez mnichów 
nakazał biskupowi odbudowanie synagogi jak i opowiedział się za ukaraniem 
mnichów. Biskup Ambroży wymógł na władcy zmianę tej decyzji. teodozjusz 
przystał na sugestie biskupa, ale z drugiej strony zdecydował się na sekowanie bi-
skupa Mediolanu od dworskich tajemnic.

Do znacznej konfrontacji między autorytetem pasterza diecezji, a siłą władcy 
doszło w 390 r., gdy w salonikach doszło do pogromu będącego skutkiem roz-
prawiania się władcy z homoseksualistami. Z tekstu konstytucji Walentyniana, 
teodozjusza i Arkadiusza skierowanej do Orientiusa wikariusza Rzymu (C.Th. 
9,7,6)17 dowiadujemy się, że cesarz kazał spalić na stosie mężczyzn uprawiają-
cych nierząd na sposób kobiecy. Gdy w salonikach magister militum per Illyricum 
Buteryk aresztował woźnicę cyrkowego, który na mocy powyższej konstytucji miał 
być ukarany zaowocowało to takimi napięciami, że zginął nawet sam Buteryk. 
Na wieść o tym cesarz rozkazał dokonać masakry. I nawet jeśli teodoret z Cyru  
w Historii Kościoła 5,17 mówi o 7 tysiącach pomordowanych, co może być liczbą 
przesadzoną to jednak musiało wtedy zginąć wiele osób. Biskup Ambroży spra-
wił, że władca jednak podjął pokutę za to postępowanie i już na święta Bożego 
Narodzenia został dopuszczony do stołu pańskiego18. 

Ducha epoki i proces niszczenia świątyń pogańskich dobrze obrazuje, aczkol-
wiek z perspektywy przedstawiciela dawnej religii, Mowa XXX Libaniusza Do ce-
sarza Teodozjusza w obronie świątyń. Nie znamy dokładnej daty powstania tego 
dzieła. Najprawdopodobniej miało to miejsce między 384-390 rokiem19. Roberto 
Romano nazwał ten utwór „prawdziwym pamfletem antychrześcijańskim”20. 
Antiocheński retor Libaniusz chciał ująć się w tym piśmie za światem wartości, 
który był deprecjonowany przez ówczesną warstwę rządzących. W procesie nisz-
czenia świątyń dyplomatycznie umniejszał rolę samego władcy obarczając tym 
jego urzędników przede wszystkim Cynegiusza czy też mnichów. Ubolewał, że 

17 C. Th. 9.7.6 [=brev.9.4.5] Iidem aaa. Orientio vicario urbis Romae. Omnes, quibus flagitii 
usus est, virile corpus muliebriter constitutum alieni sexus damnare patientia (nihil enim discretum 
videntur habere cum feminis), huius modi scelus spectante populo flammis vindicibus expiabunt. Pp. 
in foro Traiani VIII. id. aug., Valentiniano a. IV. et Neoterio coss. Haec lex interpretatione non indiget.

18 Wydarzenia te opisał także Hermiasz sozomen w Historii Kościoła (7,25) czy św. Ambro-
ży w liście 51; zob. także W. Ceran, dz. cyt., s. 71-78. 

19 Na temat daty zob. L. Małunowiczówna, [w:] Libanios, Mowa XXX. Do cesarza Teodo-
zjusza w obronie świątyń, [w:] Libanios, Wybór mów, Przekład i opracowanie Leokadia Mału-
nowiczówna, Wrocław 2006, s. 225; M. Ożóg, Czy Libaniusz musiał bronić pogańskich świątyń? 
Próba odpowiedzi na kanwie lektury Pros Thedosion ton basilea yper ton hieron, [w:] Kapłaństwo 
i urząd, red. W. Gajewski (Christianitas antiqua. Fontes et commentiones, vol. II), Gdańsk 2009, 
s. 221.

20 R. Romano, Introduzione, [w:] Libanio, In difesa dei templi. Introduzione, traduzione 
e note a cura di Roberto Romano, Napoli 1982, s. 7. 
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niszczenie świątyń zwłaszcza na wsi jest niczym wyrywanie duszy wspólnocie 
(Mowa XXX, 9). Zamiast je burzyć wolał aby były użyte do innych celów (Mowa 
XXX, 43). Być może dzieło Libaniusza zaowocowało tym, że w 390 r. nakazano 
mnichom przebywać w miejscach odosobnienia (C.Th. 16,3,1), chociaż już dwa 
lata później pozwolono mnichom ponownie przebywać w miastach (C.Th. 16,3,2). 

politykę religijną teodozjusz I przeprowadzał przy pomocy zaufanych urzędni-
ków administracji cesarskiej. Znaczną rolę w procesie niszczenia świątyń odegrał 
Cynegiusz (Flavius Maternus Cynegius). pochodził on z Hiszpanii. początkowo 
wiosną 383 r. zajmując się finansami piastował funkcję comes sacrarum largitio-
num. później jako quaestor sacri palatii najprawdopodobniej parał się formułowa-
niem ustaw. Mianowany na początku 384 r. praefectus praetorio Orientis odbył sze-
reg podróży po podlegającym mu terytorium wcielając w życie walkę z resztkami 
pogaństwa. troska o składy kurii, które bywały porzucane przez dekurionów nie 
przeszkadzała mu aby uczestniczyć w procesie burzenia świątyń21. W tym czasie 
rezydował w Antiochii. Do niego były adresowane niektóre konstytucje cesarskie 
(C.Th. 4,2; 5,13-16; 10,9). Jego żona Achantia była w dobrych relacjach z mni-
chami. to właśnie najprawdopodobniej udział Cynegiusza w niszczeniu świątyń 
pogańskich bardzo negatywnie wspominał Libaniusz w Mowie XXX, 46 uważając, 
że w swych działaniach ulegał radom swojej żony. Cynegiusz zmarł w 388 r. po 
śmierci został pochowany w kościele św. Apostołów w Konstantynopolu, a rok 
później jego ciało Achantia przetransportowała do Hiszpanii22. te wszystkie po-
wyższe okoliczności musiały rzutować na decyzje ustawodawcze władcy. 

2. Ustawodawstwo Teodozjusza Wielkiego 

W świetle konstytucji z 380 r. Gracjana, Walentyniana i teodozjusza (C.Th. 15,1,20) 
skierowanej do Juliana prefekta Egiptu namiestnik prowincji w polityce budowlanej 
powinien kierować się zasadą, że nie należy tylko wznosić nowych budowli, ale i od-
budowywać stare, które z powodu czasu czy niedbalstwa popadły w ruinę. proporcja 
odbudowywanych budynków powinna w stosunku do całkiem nowych wynosić dwie 
trzecie. Ustawodawca objaśniając, że nowe budowle mogą służyć rozgłosowi czy chwale 
samego namiestnika dowartościował renowację ruin, które bardziej mogą przypomi-
nać o tych, którzy kiedyś je wznosili, niźli o tych, którzy je restaurowali23. 

21 Zob. np. Theodoretus, Historia ecclesiastica (V,21). 
22 szerzej zob. s. Olszaniec, Kilka uwag na temat życia i kariery Fl. Maternusa Cynegiusza, 

“Klio” 7 (2005), s. 3-15; tenże, s.v. Flavius Maternus Cynegius (CSL and QSP 383, Theodosius I), 
[w:] tenże, Prosopographical studies on the court elite in the Roman Empire (4th century AD), 
tł. J.Wełniak, M. stachowska-Wełniak, toruń 2013, s. 97-110. 

23 C.Th. 15,1,20 Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius aaa. Iuliano praefecto Aegyp-
ti. Iudex, qui ad provinciam fuerit destinatus, duas partes vel incuria vel vetustate collapsas ad 
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Z tego samego roku pochodzi także konstytucja tych samych władców zaad-
resowana do Eutropiusza prefekta pretorium wschodniej części Cesarstwa (C.Th. 
15,1,21) w świetle której iudices muszą troszczyć się o to aby stare budowle nie 
podlegały zniszczeniu24. 

Wartość artystyczna wizerunków świątynnych jest obecna w konstytucji 
teodozjusza z 382 r. (C.Th. 16,10,8). Wtedy to władca zezwolił na dostępność 
świątyni z pobudek kulturowych, tak aby odwiedzający ją mogli zwiedzać zabytki. 
przyzwalał na wykorzystywanie jej do obchodu uroczystości ku czci cesarza, ale 
równocześnie zabraniał aby przy tej okazji składano ofiary. 

C.Th. 16,10,8 „Konstantynopol (dnia 30 listopada 382 r.). Ci sami trzej Augustowie 
(czyli Gratianus, Valentinianus i Theodosius) do palladiusza, namiestnika wojskowego 
w Osroene. Zarządzamy powagą senatu, aby stale stała otworem świątynia, w której 
niegdyś gromadziły się tłumy i już jest wspólną własnością ludu i w której znajdujące 
się wizerunki należy cenić raczej ze względu na ich wartość artystyczną (artis pretio) 
niż boskość, oraz cesarskim orzeczeniem nie pozwalamy, aby temu przeszkadzało pod-
stępne działanie. Należy uważać, aby była dostępna dla zebrań miejskich i zgromadzeń 
tłumu. Niech twoje doświadczenie zapewni zachowanie autorytetu naszego orzeczenia, 
żeby stała otworem dla obchodów ku czci cesarza, ale aby przy okazji tego dostępu nie 
został dozwolony zwyczaj [składania] zabronionych ofiar. Dane w przeddzień Kalend 
grudniowych w Konstantynopolu, za konsulatu Antoniusza i syagriusza”25. 

Zdaniem jednych ustawodawca miał na myśli świątynię w Edessie26, zdaniem 
innych w Carrhae27, gdzie istniała świątynia bogini Księżyca, w pobliżu której za-

statum pristinum nitoris adducat adque tertiam construat novitatis, si tamen famae et propriis 
cupit laudibus providere. Dat. XVI kal. april. Thessalonicae Gratiano a. V et Theodosio a. I conss. 
(380 mart. 17).

24 C.Th. 15.1.21 Idem aaa. Eutropio praefecto praetorio. Singuli quique iudicum primo om-
nium in tuendis veteribus aedificiis publicis impendant propriae sollicitudinis curam, tum ad-
grediantur nova. Adque studio cautae celeritatis, quidquid a superiore reppererint inchoatum, 
quasi a se coeptum noverint explicandum. Dat. XVI kal. septemb. Hadrianopoli Gratiano a. V et 
Theodosio a. I conss. (380 aug. [?] 17). 

25 polskie tłumaczenie XVI księgi Kodeksu Teodozjusza podaję za: Kodeks Teodozjusza. 
Księga Szesnasta, tł. A. Caba, oprac. M. Ożóg, M. Wójcik, (synodi et collectiones legum. Vol. 
VII) Kraków 2014; C.Th. 16.10.8 Idem aaa. Palladio duci Osdroenae. Aedem olim frequentiae 
dedicatam coetui et iam populo quoque communem, in qua simulacra feruntur posita artis pretio 
quam divinitate metienda iugiter patere publici consilii auctoritate decernimus neque huic rei 
obreptivum officere sinimus oraculum. Ut conventu urbis et frequenti coetu videatur, experientia 
tua omni votorum celebritate servata auctoritate nostri ita patere templum permittat oraculi, ne 
illic prohibitorum usus sacrificiorum huius occasione aditus permissus esse credatur. Dat. prid. 
kal. dec. Constantinopoli Antonio et Syagrio conss. (382 nov. 30). 

26 O. seeck, s.v. Kynegios I, RE, XI, 2 (1922), kol. 2528; p. petit, Sur la date du le “Pro Templis” 
de Libanius, “byzantion”, 21 (1951), s. 301; L. Małunowiczówna, dz. cyt., s. 250. 

27 s. Olszaniec, Julian Apostata jako reformator religijny, Kraków 1999, s. 67. 
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mordowano cesarza Karakallę, wspominana przez Herodiana w Historii Cesarstwa 
Rzymskiego 4,1328. Libaniusz wspominał w Mowie XXX, 44 o świątyni przy grani-
cy perskiej wielkich rozmiarów, przydatnej na wypadek obrony miasta. świątynia 
wspominana przez Herodiana miała znajdować się w znacznej odległości od mia-
sta. Być może chodziło o jeszcze jakąś inną świątynię29. Monika Ożóg uważa, że 
treść powyższej konstytucji może świadczyć o obecności tolerancji w działaniach 
władcy, wynikającej ze strategicznego znaczenia terenów Osroene i przekładającej 
się na swoiste traktowanie jej mieszkańców30. 

W 383 r. teodozjusz uważał, że należy zburzyć budynki prywatne znajdujące 
się na forum czy placach publicznych, które szkodziłyby wyglądowi tychże miejsc 
(C.Th. 15,1,22)31. 

W świetle konstytucji Walentyniana, teodozjusza i Arkadiusza (C.Th. 15,1,25)32 
z 389 r. skierowanej do prefekta miasta Konstantynopola dowiadujemy się, że hanieb-
ne jest szkodzenie pięknu publicznych budowli wzniesionych w ostatnich czasach 
czy we wcześniejszych wiekach, przez dobudowywanie do nich budynków prywat-
nych. Konstytucja nakazywała prefektowi wedle swojego uznania zburzenie szpecą-
cych i bezprawnie przybudowanych budowli prywatnych, także gdy adnotatio zo-
stała wymuszona w sposób nieuczciwy33. skądinąd wiemy, że problem prywatnych 
przybudówek, szpecących gmachy publiczne, był trudny do wyeliminowania, gdyż 
w wielu konstytucjach kolejnych władców nakaz będzie ponawiany. przykładowo 
uczynią to Arkadiusz i Honoriusz w 398 r. (C.Th. 15,1,38). Często drewniane przy-
budówki do gmachów publicznych stanowiły zagrożenie pożarowe. 

28 Herodian, Historia Cesarstwa Rzymskiego. Przełożył i komentarzem opatrzył Ludwik Pio-
trowicz. Wstępem poprzedził Józef Wolski, Wrocław 2004, s. 150-151. 

29 p. Chuvin, Ostatni poganie. Zanik wierzeń pogańskich w cesarstwie rzymskim od panowania 
Konstantyna do Justyniana. Przełożyła Joanna Stankiewicz-Prądzyńska, Warszawa 2008, s. 67-68. 

30 M. Ożóg, Kościół..., s. 106. 
31 C.Th. 15,1,22 Idem aaa. have, Procule karissime nobis. Praescriptio temporis iuri publico 

non debet obsistere, sed ne rescripta quidem. Adque ideo diruenda sunt omnia, quae per diversas 
urbes vel in foro vel in quocumque publico loco civitatis extructa noscuntur. Dat. III id. iun. Con-
stantinopoli Merobaude II et Saturnino conss. (383 iun. 11). 

32 C.Th. 15,1,25 Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius aaa. Proculo praefecto urbis 
Constantinopolitanae. Turpe est publici splendoris ornatum privatarum aedium adiectione con-
rumpi et ea, quae conspicuae urbis decori vel nostri temporis vel prioris saeculi aetate creverunt, 
aviditate cogendae pecuniae sociari. Unde sublimis eminentia tua, quidquid talis astutiae depre-
henderit fraude violatum, id, si publicis nitoribus faciem aspectus deterioris inducit, sive illud vo-
luntaria praesumptione temeratum est sive expressam coactis adnotationibus occasionem fraudis 
obtinuit, iubebit amoveri. Tuo enim arbitrio relinquimus, a quibus temperandum quaeve diruen-
da diiudices. Dat. XVI kal. aug. Romae Timasio et Promoto conss. (389 iul. 17). 

33 C. Kunderewicz, Studia..., s. 77; tenże, Prawo budowlane starożytnego Rzymu (I), “Czaso-
pismo prawno-Historyczne” 28(1977), z. 2, s. 108. 
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24 lutego 391 r. konstytucja Walentyniana, teodozjusza i Arkadiusza, zaadreso-
wana do Albinusa prefekta pretorium ogłoszona w Mediolanie (C.Th. 16,10,10)34 
zabraniała uczęszczania do pogańskich kaplic, nawiedzania świątyń czy też odda-
wania czci wizerunkom. Gdyby pozwoliliby sobie na to dostojnicy powinni zapła-
cić karę 15 funtów złota, jak i ich urzędy, gdyby nie oponowały względem swojego 
dostojnika i nie ogłosiły tego publicznie. Dla niektórych urzędników kary były 
niższe. Consulares senas powinni zapłacić 6 funtów złota. podobnie ich urzędy. 
tymczasem correctores czy praesides quaternas po cztery. Co więcej winni narażali 
się nie tylko na sankcje ludzkie, ale i boskie. 

16 czerwca 391 r. na mocy konstytucji tych samych Augustów (C.Th. 
16,10,11)35 ogłoszonej w Akwilei, a skierowanej do Ewagriusza prefekta Augustalis 
i Romanusa, komesa Egiptu penalizowane jest przechadzanie się po świątyniach 
czy też czczenie pogańskich kaplic, jak i oddawanie czci bożkom. Chociaż edykt  
z Akwilei nie wspomina o czci wizerunków, jak i mówi o karze 15 funtów złota dla 
dostojników, nie dokonując gradualizacji sankcji dla urzędników niższego szczebla 
administracji cesarskiej to słusznie zauważa Maria piechocka-Kłos, że porównując 
treść obu konstytucji można myśleć, że są one w gruncie rzeczy owocem jednej 
decyzji cesarskiej36. ta ostatnia konstytucja stała się przyczyną zamieszek religij-
nych w Egipcie opisanych przez sokratesa scholastyka (Historia Kościoła 5,16) 
czy Hermiasza sozomena (Historia Kościoła 7,15) kiedy to doszło do zburzenia 
serapejonu jak i różnych posągów bóstw. przystąpienie do burzenia pogańskich 
budowli zaowocowało pogromem chrześcijan. 

Edykt z dnia 8 listopada 392 r. ogłoszony w Konstantynopolu i zaadresowany 
do prefekta pretorium Rufina (C.Th. 16,10,12)37 miał na celu rozprawienie się z re-

34 C.Th. 16,10,10 Idem aaa. ad Albinum praefectum praetorio. Nemo se hostiis polluat, nemo in-
sontem victimam caedat, nemo delubra adeat, templa perlustret et mortali opere formata simulacra 
suspiciat, ne divinis adque humanis sanctionibus reus fiat. Iudices quoque haec forma contineat, ut, 
si quis profano ritui deditus templum uspiam vel in itinere vel in urbe adoraturus intraverit, quinde-
cim pondo auri ipse protinus inferre cogatur nec non officium eius parem summam simili maturitate 
dissolvat, si non et obstiterit iudici et confestim publica adtestatione rettulerit. Consulares senas, 
officia eorum simili modo, correctores et praesides quaternas, apparitiones illorum similem normam 
aequali sorte dissolvant. Dat. VI kal. mart. Mediolano Tatiano et Symmacho conss. (391 febr. 24). 

35 C.Th. 16.10.11 Idem aaa. Evagrio praefecto Augustali et Romano comiti Aegypti. Nulli sacri-
ficandi tribuatur potestas, nemo templa circumeat, nemo delubra suspiciat. Interclusos sibi nostrae 
legis obstaculo profanos aditus recognoscant adeo, ut, si qui vel de diis aliquid contra vetitum sa-
crisque molietur, nullis exuendum se indulgentiis recognoscat. Iudex quoque si quis tempore admi-
nistrationis suae fretus privilegio potestatis polluta loca sacrilegus temerator intraverit, quindecim 
auri pondo, officium vero eius, nisi collatis viribus obviarit, parem summam aerario nostro inferre 
cogatur. Dat. XVI kal. iul. Aquileiae Tatiano et Symmacho conss. (391 iun. 16). 

36 M. piechocka-Kłos, dz. cyt., s. 69. 
37 C.Th. 16,10,12 Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius aaa. ad Rufinum praefectum pra-
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ligią przedchrześcijańską. teodozjusz zabraniał składania gdziekolwiek ofiar bez-
sensownym czy bezrozumnym wizerunkom, posągom czy bałwanom (carentibus 
simulacris). Zakaz składania ofiar tym razem dotyczył nie tylko miejsc publicz-
nych, ale i prywatnych, w ramach kultu domowego. Uderzał on w duchy przodków 
(lary), indywidualne bóstwa mężczyzn (geniusze) i bóstwa domowo-opiekuńcze 
(penaty). Cesarz zabraniał zdobienia drzew wstążkami. sankcją przewidzianą za 
powyższe działania była kara 25 funtów złota. taka sama konsekwencja spadała na 
tych, którzy pobłażaliby takim przewinieniom. Natomiast sędziowie, którzy odra-
czaliby karę mieli zapłacić 30 funtów złota. 

Zakończenie

Kwestia zabytków zajmuje dużo miejsca w działalności ustawodawczej 
teodozjusza Wielkiego. Konstytucje z 380 r. (C.Th. 15,1,20 i C.Th. 15,1,21) dowo-
dzą jak bardzo władca dbał nie tylko o wznoszenie nowych budowli, ale i odbudo-
wywanie starych i zniszczonych. W 382 r. (C.Th. 16,10,8) zezwolił na chodzenie do 
świątyni ze względu na możliwość podziwiania w niej przedmiotów artystycznie 
wartościowych. szkoda, że nie mamy pewności o jaką świątynię chodziło. W tro-
sce o piękno miast i gmachów publicznych jak i ich bezpieczeństwo, aby nie były 
narażone na pożary zwalczał w 383 r. (C.Th. 15,1,22) czy 389 r. (C.Th. 15,1,25) 
różne przybudówki. Jego synowie Arkadiusz i Honoriusz w 397 r. zagrożą konfi-
skatą majątku i wygnaniem tym, którzy w Rzymie na polu Marsowym wznieśliby 
drewnianą budę czy chatę „casas seu tuguria” (C.Th. 14,14,1). W 391 r. cesarz za-
bronił uczęszczania do pogańskich przybytków czy też oddawania czci wizerun-
kom (C.Th. 16,10,10). W 392 r. rozprawiał się nie tylko z publicznym kultem, ale  
i z prywatnym, uderzając w lary, geniusze i penaty (C.Th. 16,10,12). 

U źródeł jego legislacyjnych rozwiązań możemy wskazać na religijną, a zara-
zem katolicką wrażliwość władcy, która zaowocowała uczynieniem z katolicyzmu 
religii panującej czy szacunek względem biskupa Ambrożego. Jako władca musiał 
oscylować między odczuciami tych, których reprezentował Libaniusz i tych któ-
rych głosem był Cynegiusz, aczkolwiek sam sprzyjał zdecydowanie tym drugim. 

Czasami trudno jednoznacznie ocenić czy dana regulacja prawna teodozjusza 
wynikała z wrażliwości artystycznej cesarza i była w pełni podyktowana dbałoś-
cią o zabytki czy też była zwyczajnym tworzeniem prawa budowlanego czy chęcią 

etorio. pr. Nullus omnino ex quolibet genere ordine hominum dignitatum vel in potestate positus 
vel honore perfunctus, sive potens sorte nascendi seu humilis genere condicione ortuna in nullo 
penitus loco, in nulla urbe sensu carentibus simulacris vel insontem victimam caedat vel secretiore 
piaculo larem igne, mero genium, penates odore veneratus accendat lumina, imponat tura, serta 
suspendat. [...]. Dat. VI id. nov. Constantinopoli Arcadio a. II et Rufino conss. (392 nov. 8). 
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zamanifestowania swojej władzy38. Być może czasami jedno nie musiało wyklu-
czać drugiego. przykładem jest konstytucja z 393 r. mówiąca o tym, że rozbiór-
ka budowli o wartości powyżej 50 funtów złota wymaga aprobaty władcy (C.Th. 
15,1,30)39. 

Nie ulega wątpliwości, że władca nie wykazywał zawsze stałego stanowiska 
względem zabytków. Gdy nie pochwalił zburzenia synagogi w Kalinikum i chciał 
ukarania winnych tego, to jednak ostatecznie ugiął się przed sugestiami biskupa 
Ambrożego, który burzycieli świątyni miał za męczenników. Rozwiązania praw-
ne teodozjusza I były owocem dominujących ówcześnie przekonań chrześcijan. 
Obrazy, posągi, świątynie innowierców, święte drzewa, itp. były traktowane jako 
coś co sprzeciwia się prawdziwemu kultowi. Dzisiaj burzenie antycznych ruin 
nazwalibyśmy barbarzyństwem, ale pod koniec IV w. było ono traktowane jako 
manifestacja prawdziwej wiary i opowiedzenie się po stronie konkretnego syste-
mu wartości. Obelisk teodozjusza w Konstantynopolu czy stary fryz w świątyni 
Hadriana w Efezie z przedstawieniem bogów zebranych wokół bogini księżyca  
i postaciami teodozjusza I, jego ojca, żony i syna Arkadiusza dowodzą, że w tym 
czasie przywiązanie do symboliki mitologicznej, w środowisku chrześcijańskim, 
wciąż było obecne40. 

Wydłużone, wysmukłe czy lekkie postacie, subtelnie modelowane fałdy 
szat to tylko niektóre cechy charakterystyczne dla sztuki z okresu teodozjusza 
Wielkiego41. Madryckie missorium sporządzone z okazji 10 rocznicy jego pano-
wania, baza konstantynopolitańskiego obelisku czy monety wskazują na pociągłą 
twarz władcy, który przez jednych był wychwalany, przez innych ganiony, ale który 
swoimi rozwiązaniami prawnymi na stałe zapisał się w dziejach ludzkości. 

38 C. Kunderewicz, Prawo budowlane starożytnego Rzymu (II), „Czasopismo prawno-Histo-
ryczne” 31(1979), z. 2, s. 53-74.

39 C.Th. 15,1,30 Idem aaa. Aureliano praefecto Urbi. Si quando concessa a nobis licentia fue-
rit extruendi, id sublimis magnificentia tua sciat esse servandum, ut nulla domus inchoandae 
publicae fabricae gratia diruatur, nisi usque ad quinquaginta libras argenti pretii aestimatione 
taxabitur. De aedificiis vero maioris meriti ad nostram scientiam referetur, ut, ubi amplior posci-
tur quantitas, imperialis extet auctoritas. Dat. III kal. mart. Constantinopoli Theodosio a. III et 
Abundantio conss. (393 febr. 27).

40 p. Chuvin, dz. cyt., s. 67-68. 
41 M. p. Kruk, dz. cyt., s. 479-480. 
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* * *

Heritage preservation in the light of the legislation of Theodosius the Great

(summary)

The article: “Heritage preservation in the light of the legislation of Theodosius the Great” 
presents Theodosius I’s position in respect of heritage preservation. The author describes rea-
sons for the decision of one of the most important rulers of the fourth century and discusses the 
content of the emperor’s various constitutions dedicated to heritage buildings and sites.

The sources of legislative solutions of Theodosius the Great include his religious and 
Catholic sensitivity, which resulted in making Catholicism the prevailing religion, and the re-
spect for Ambrose, the Bishop of Milan. As a ruler, he had to oscillate between the feelings of 
those represented by Libanius and those who followed Cynegius; however, he was definitely in 
favour of the latter.

The issue of heritage buildings and sites occupies a considerable place in the legislative activ-
ity of Theodosius the Great. The emperor did not only care for the erection of new buildings, but 
also rebuilding of old and decrepit ones. In 382,   he allowed to enter a temple, however, in order 
to admire objects of artistic value rather than for religious reasons. It is a pity that we are not sure 
which temple he meant. In the interest of the beauty and safety of cities and public buildings and 
to prevent fires, he tried to eradicate various building extensions in 383 or 389. In 391, the em-
peror forbade anyone from attending pagan temples or worshipping any images. In 392, he dealt 
not only with the public but also private worship, fighting with lares, geniuses and penates. 
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Piotr Szymaniec
państwowa Wyższa szkoła Zawodowa im. Angelusa silesiusa w Wałbrzychu

Polska myśl konserwatorska przełomu  
XIX I XX w. a rozwiązania dekretu rady regencyjnej  

z dnia 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami 
sztuki i kultury

Zmiana podejścia do zabytków nastąpiła niewątpliwie w XIX w. pod wpły-
wem romantyzmu. Jednakże nieco czasu musiało minąć, zanim utworzo-
no w Europie profesjonalne służby konserwatorskie. Zresztą przez XIX wiek 
przeobrażeniom ulegało nastawienie do konserwacji obiektów zabytkowych. 
początkowo – gdy jeszcze utrzymywały się poglądy ukształtowane przez roman-
tyzm – starano się nadać im cechy jednego stylu, uznając dokonane w ciągu wie-
ków dobudowy i przebudowy za oszpecające i zniekształcające pierwotną formę 
(taki pogląd dominował zwłaszcza we Francji). Dopiero w II połowie XIX w. 
wielostylowość, pokazująca historię obiektu, została uznana za wartość godną 
zachowania. Celem niniejszej pracy jest analiza myśli konserwatorskiej, która 
była rozwijana na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX w.,  
stanowiąc niewątpliwie odprysk dyskusji toczonych we Francji, Austrii czy  
w Niemczech. ponadto praca ta ma ukazać wpływ tej myśli na rozwiązania pierw-
szej polskiej regulacji prawnej ochrony zabytków – Dekretu Rady Regencyjnej  
z dnia 31 października 1918 r.

Na ziemiach polskich pierwszą – niezrealizowaną zresztą – ideę wprowa-
dzenia ustawodawstwa służącego ochronie zabytków przeszłości przedstawił  
w Rzeczypospolitej Krakowskiej hr. Artur potocki (1787–1832) w roku 1825. 
swój projekt uzasadniał następująco: „porządek kraju i dobre mienie mieszkań-
ców są zapewne jednym z ważniejszych celów rządu każdego, cieszę się więc, że 
pilnie o nie dbamy; pozostaje nam jednak jeszcze świętszy do spełnienia obowią-
zek, bo z odpowiedzialnością połączona straż i piecza około przeszłości zabyt-
ków. Na tej klasycznej ziemi pamiątek ojczystych otoczyły nas wieki pomnikami 
świetnych czasów, a przeszłość kamienie mówić nauczyła. Obawiam się, aby kie-
dyś nasi następcy nie zawołali na nas, żeśmy wiele uczynili dla wygody i pożytku 
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własnego, a nie zrobiliśmy nic dla przeszłości i odziedziczonych po niej sztuk 
pięknych”1. Jednakże senat rządzący na posiedzeniu 29 grudnia 1825 r. odsunął 
pracę nad aktem prawnym zgłoszonym przez hr. potockiego na bliżej nieokre-
śloną przyszłość, a tym samym pomysł określenia ram prawnych dla działalności 
konserwatorskiej upadł. 

pierwsze działania na rzecz zabytków były podejmowane przez rządy państw 
zaborczych. Wydany przez cara Mikołaja I ukaz nakazywał dokonanie spisu 
wszystkich zabytków w państwie. Ów akt prawny został zadowalająco wykona-
ny jedynie w Królestwie polskim, zresztą – co nieco paradoksalne – dzięki decy-
zjom wielkiego księcia Konstantego, a później generała Iwana paskiewicza. Wielką 
rolę podczas tej inwentaryzacji, która objęła 386 miejscowości, odegrał Kazimierz 
stronczyński (1809–1896), który formułował też własny program ochrony zabyt-
ków, opierający się dążeniu do konserwacji istniejącej substancji historycznej,  
a nie częstych w epoce romantyzmu postulatach rekonstrukcji historycznych 
obiektów budowlanych. ponadto, jakkolwiek z przyczyn finansowych i organiza-
cyjnych inwentaryzacji poddano głównie zabytki średniowieczne, stronczyński – 
co nie było typowe w jego epoce – był dobrze zorientowany w sztuce barokowej  
i potrafił docenić jej wartość2. 

W zaborze pruskim od 1843 r. funkcjonowała państwowa służba konserwator-
ska na terenie zaboru pruskiego, zakładana przez Alexandra Ferdinanda von Quast, 
jednakże niejednokrotnie była ona włączona w działania o charakterze germani-
zacyjnym3. Natomiast w 1848 r. w Galicji opiekę nad zabytkami sprawował współ-
działający z administracją austriacką Oddział sztuki i Archeologii towarzystwa 
Naukowego w Krakowie. Natomiast w 1856 r. władze powołały konserwatorów za-
bytków dla Krakowa i okręgu krakowskiego oraz dla Lwowa i okręgu lwowskiego. 
Zostali nimi paweł popiel i Franciszek stroiński4. Zwłaszcza ten pierwszy – żyjący 
w latach 1807–1892 konserwatywny myśliciel i polityk – położył znaczne zasługi 
na tym polu, sprawując swój urząd siedemnaście lat i przyczyniając się do inwenta-
ryzacji zabytków po pożarze Krakowa w 1850 r. ponadto zrobił wiele dla ochrony  
i restauracji zabytków krakowskich: Kościoła Mariackiego, kościoła dominikanów, 
Bramy Floriańskiej i Collegium Maius5. Warto też wspomnieć, że opowiadał się 

1 Cyt. za: s. tomkowicz, Nieco o zabytkach krakowskich, ich miłośnikach i ich niszczycielach, 
Kraków 1898, s. 56.

2 t. Rudkowski, Kazimierz Stronczyński jako inwentaryzator zabytków, [w:] Kazimierz Stronczyń-
ski. Numizmatyk, sfragistyk i inwentaryzator zabytków, red. J. piniński, Łódź 1986, s. 39–59.

3 B. Rymaszewski, Polska ochrona zabytków, Warszawa 2005, s. 13–14.
4 R. Brykowski, Ocalić przeszłość dla przyszłości, [w:] Ocalić przeszłość dla przyszłości. Towa-

rzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości 1906–1944, red. R. Brykowski, Warszawa 1985, s. 9. 
5 s. Kieniewicz, Popiel (Chościak Popiel) Paweł, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław–

Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983, s. 569; J. Kloczkowski, Wstęp, [w:] p. popiel, Choroba 



pOLsKA MYśL KONsERWAtORsKA pRZEŁOMU XIX I XX W. A ROZWIĄZANIA DEKREtU... 27

przeciwko powszechnej w okresie romantyzmu praktyce polegającej na dążeniu 
do nadania obiektom jednolitego stylu i przywracania form gotyckich, dążąc do 
zachowania zabytku w kształcie, w jakim został zachowany. pisał o tym: „Na mu-
rach świątyń, jak na murach zamków, pozostają ślady rozmaitego stylu i smaku,  
a nieraz barwną bardzo przedstawiają całość. Dlatego w restauracyach należy być 
bardzo oględnym i ktoby ołtarze, pomniki, dzieła sztuki nieodpowiadające pier-
wotnemu stylowi znosił, powróciłby do jednostajności z niezmierną szkodą hi-
storyi i sztuki”6. Warto nadmienić, że podobne stanowisko głosił też mniej więcej 
w tym samym czasie głosił Józef Ignacy Kraszewski7.

Działania podejmowane przez popiela i innych konserwatorów działaczy 
miały jednak lokalny charakter. przyczyną takiego stanu rzeczy była szczupłość 
środków i zasobów ludzkich, chociaż pewne zmiany zostały wprowadzone po 
roku 1873 r., kiedy to powołana została Cesarsko-Królewska Komisja Centralna 
dla Badania i Konserwacji Zabytków sztuki i pomników Historycznych (K.K. 
Zentral-Kommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und Historischen 
Denkmale), która zyskała kompetencje do zajmowania się trzema kategoriami za-
bytków, tzn. zabytkami przedhistorycznymi i sztuki starożytnej, zabytkami archi-
tektury, malarstwa i rysunku do końca XVIII stulecia i zabytkami historycznymi 
do końca tegoż wieku. Jednakże wielu polskich autorów narzekało na upośledzenie 
pod względem finansowym i osobowym służby konserwatorskiej w Galicji w sto-
sunku do sytuacji tej służby na ziemiach austriackich czy czeskich. podkreślano 
też fakt, że w wiedeńskiej Komisji Centralnej nie zasiadał żaden polak (dopiero 
w 1887 r. korespondentem tej Komisji został dr Włodzimierz Demetrykiewicz)8. 
W połowie lat 80. dla całej Galicji powołano tylko sześciu konserwatorów i ośmiu 
korespondentów komisji konserwatorskiej9. sytuacja ta była przedmiotem kryty-
ki i debat nad kwestią zmiany okręgów konserwatorskich. Jedna z propozycji w 
tym zakresie wyszła od hr. Wojciecha Dzieduszyckiego, a utworzony do tego celu 
komitet krakowskiej Akademii Umiejętności zgłosił projekt podziału Galicji na  

wieku. Wybór pism, Kraków 2001, s. XV; p. popiel, Pamiętniki Pawła Popiela (1807–1892), Kra-
ków 1927, s. 129–131.

6 p. popiel, Sprawozdanie z restauracyi prezbiterium Kościoła Archiprezbiteryalnego N. Panny 
Maryi w Krakowie, Kraków 1890, s. 2. Na temat poglądów konserwatorskich popiela – zob. też: 
J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795–1918, Warsza-
wa 1975, s. 108–111, 116–117, 119–120.

7 tamże, s. 123–124.
8 W. Antoniewicz, Włodzimierz Demrtrykiewicz a konserwatorstwo zabytków, „Ochrona Za-

bytków sztuki” (1–4)(1930–1931), s. 3–4; W. Demetrykiewicz, Finansowe zaniedbanie galicyj-
skich pomników historycznych, Kraków 1886, s. 5–20.

9 O prawodawstwie z zakresu ochrony zabytków w Austrii i w Galicji od 1873 r. –W. Deme-
trykiewicz, Opieka prawna w Austryi dla zabytków sztuki i pomników historycznych, ze szczegól-
nem uwzględnieniem stosunków galicyjskich. Odbitka z „Nowej Reformy”, Lwów 1885, s. 13–29.



pIOtR sZYMANIEC28

10 okręgów w zakresie ochrony zabytków sztuki oraz pięć okręgów ochrony wyko-
palisk10. pewne zmiany nastąpiły w 1888 r., kiedy to usprawniono służbę konserwa-
torską, powołując na zjeździe urzędujących konserwatorów Grono Konserwatorów 
Galicji Zachodniej w Krakowie oraz Grono Konserwatorów Galicji Wschodniej 
we Lwowie11. Odtąd regularnie odbywały się zjazdy konserwatorów galicyjskich, 
a ponadto nastąpiła poprawa komunikacji między Komisją Centralną w Wiedniu 
a komisją galicyjską. Zwiększono też liczbę konserwatorów, którzy byli miano-
wani odrębnie dla okręgów dotyczących poszczególnych kategorii zabytków, tj. 
zabytków przedhistorycznych, pomników sztuki i archiwów. W roku 1890 liczba 
konserwatorów w Galicji wynosiła 18, podczas gdy korespondentów było 1612. 
Natomiast w roku 1911, gdy zmieniono statut Komisji Centralnej, konserwatorzy 
wreszcie uzyskali statut urzędników państwowych, trzy lata później zaś utworzono 
w Krakowie Krajowy Urząd Konserwatorski13. tak zakończył się proces włączania 
służby konserwatorskiej w obręb administracji publicznej monarchii. Cały czas 
jednak wiele problemów nadal było nierozwiązanych, w tym kwestie właściwej 
ochrony nie tylko obiektów architektonicznych, ale także zabytków ruchomych. 

W tym okresie w Galicji mogła się rozwijać myśl konserwatorska, której 
pierwszym bodaj znaczącym reprezentantem był Władysław Łuszczkiewicz 
(1828–1900)14 – profesor szkoły sztuk pięknych i dyrektor Muzeum Narodowego 
w Krakowie. Ogłosił on pierwsze prace dotyczące konserwacji zabytków, adreso-
wane do duchowieństwa opiekującego się obiektami sakralnymi: Wskazówka do 
utrzymania kościołów (Kraków 1869) oraz Poradnik dla zajmujących się utrzyma-
niem i restauracyą kościołów i kościelnych sprzętów (Warszawa 1887). Jak sugerują 
same tytuły – nie były one bynajmniej dziełami syntetycznymi, lecz miały frag-
mentaryczny, a przy tym wybitnie praktyczny charakter. służyły bowiem głów-
nie temu, by uczulić proboszczów i inne osoby, w których gestii znajdowały się 
kościoły, nie tylko na wartość historyczną znajdujących się w nich obiektów, ale 
także – a może przede wszystkim – na konieczność zachowania dobrego smaku, 

10 s. tomkowicz, Reforma konserwatorska zabytków sztuki w Galicyi. Odbitka z „Przeglądy 
Powszechnego”, Kraków 1886, s. 29–38 (autor domagał się zwiększenia liczby konserwatorów 
i dodanych im do pomocy „korespondentów”).

11 R. Brykowski, Ocalić przeszłość dla przyszłości…, s. 9.
12 W. Demetrykiewicz, Konserwatorstwo zabytków w Galicyi i kwestya jego zasadniczej re-

formy. Odbitka z Pamiętnika Drugiego Zjazdu Historyków Polskich we Lwowie. Tom I, Lwów 
1890, s. 4. 

13 K. Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010, s. 27–28.
14 Łuszczkiewicz – malarz i historyk sztuki – położył bardzo duże zasługi dla badań nad 

polską sztuką romańską i gotycką. Był też współzałożycielem i prezesem w latach 1898–1900 
towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa; A. Bochnak, Łuszczkiewicz Włady-
sław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973, s. 587–590; 
M. Rzepińska, Władysław Łuszczkiewicz. Malarz i pedagog, Kraków 1983, s. 11–24. 
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jak go wówczas rozumiano, przy wszystkich rozbudowach, naprawach czy innych 
zabiegach dotyczących obiektów sakralnych15. 

Łuszczkiewicz uważał, że złoty okres rozwoju sztuki kościelnej przypadł na 
okres od XIII do początku XVI w., czyli do stylu późnoromańskiego do wczesnego 
renesansu. Obiekty z tego zasługiwały jego zdaniem nie tylko na to, by być przed-
miotem badań i ochrony, ale także swoistym wzorcem dla współczesnej temu uczo-
nemu sztuki sakralnej. Natomiast sztukę późniejszą nie wahał się określić mianem 
„sprofanowanej”16. twierdził zwłaszcza, że styl klasycystyczny nie nadawał się do 
wykorzystaniu przy wznoszeniu kościołów, gdyż dzieła w nim powstałe zrywały 
z tradycją świątyń chrześcijańskich. Zatem był on większym zwolennikiem stylu 
neogotyckiego w budownictwie kościelnym, natomiast w praktyce konserwator-
skiej opowiadał się przede wszystkim za ochroną i konserwowaniem tych elemen-
tów, które pochodziły, jak to określał, „z okresu ostrołuku”17. przestrzegał jedno-
cześnie przed taką restauracją, która budynek historyczny pozbawiłaby całkiem 
dawnej patyny, dając mu nazbyt świeży wygląd18. ponadto autor ów był zdania, 

15 podobny charakter miało dziełko historyka sztuki i duchownego, a przy tym weterana 
powstania styczniowego – ks. Antoniego Brykczyńskiego (1843–1913) – Dom boży, tj. prak-
tyczne wskazówki budowania, naprawiania i utrzymania kościołów, na wzór dzieła ks. Montault 
z różnych autorów zebrał… (pierwsze wydanie: Warszawa 1888, drugie wydanie: tamże 1897).

16 W. Łuszczkiewicz, Wskazówka do utrzymania kościołów, cerkwi i przechowanych tamże 
zabytków przeszłości, Kraków 1860, s. V, s. 31; tenże, Restauracya wnętrza presbiteriyum Koś-
cioła Panny Maryi w Krakowie. Osobne odbicie z „Czasu”, Kraków 1889, s. 10–12, 16, 24–26, 
32–33. Barokowe przeróbki prezbiterium Kościoła Mariackiego dokonane na początku XVIII 
w. nazywa autor zamachem na czystość stylową i stanowczo opowiada się za nadaniem mu 
gotyckiego charakteru. Kwestia restauracji tego obiektu sakralnego była zresztą przedmiotem 
polemiki między Łuszczkiewiczem a pawłem popielem; zob. J. Frycz, Restauracja i konserwacja 
zabytków…, s. 120–121. Natomiast w syntetycznym opracowaniu dotyczącym zabytków Krako-
wa ponad połowę tekstu poświęca obiektom średniowiecznym; zob. W. Łuszczkiewicz, Zabytki 
sztuk pięknych Krakowa. I. Pomniki architektury od XI do XVIII wieku ze stanowiska historyi 
sztuki, Kraków 1872, s. 11–60. 

17 tenże, Wskazówka do utrzymania kościołów…, s. 7–14. Dlatego autor ów uważał, że kon-
serwacja wnętrza kościoła powinna obejmować działania na rzecz zachowania w pierwszej ko-
lejności obrazów powstałych do połowy XVI wieku, te bowiem na ziemiach polskich były jego 
zdaniem najrzadsze. Natomiast obrazy namalowane do końca XVIII w. były ważne, jeżeli „noszą 
nazwisko mistrza wypisane na obrazie lub ustalone tradycją” – tamże, s. 34. Uważał też, że inne 
obrazy „z okresu upadku sztuki”, tj. z XVII i XVIII w., także należało chronić przed zniszczeniem, 
gdyż Łuszczkiewicz uznawał je za niejednokrotnie i tak lepsze od dzieł mu współczesnych; por. 
tamże, s. 35. Zob. też: J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków…, s. 136–141.

18 Łuszczkiewicz nie był jednak przeciwnikiem wszelkich ingerencji w oryginalną materię 
budowli. stąd też uważał, że na przykład podcienie w budynku sukiennic krakowskich dodane 
podczas przebudowy w II połowie XIX wieku określał jako „piękne i konieczne” – W. Łusz-
czkiewicz, Dawni architekci Sukiennic. Osobne odbicie z „Czasu”, Kraków 1879, s. 30; tenże, Su-
kiennice. Dzieje gmachu i jego obecnej przebudowy, Kraków 1899, s. 41–50. podobnie też chwalił 
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że obiekt sakralny powinien być dostosowany do otoczenia, stąd był on przeciw-
nikiem przenoszenia wzorców miejskiej architektury sakralnej na wieś. twierdził, 
że kościoły wiejskie „powinny zachować swój typ pełen prostoty; wartość arty-
styczna i pamiątkowa kościoła wiejskiego zależy właśnie na tej harmonii, w jakiej 
zostaje z dworem, wsią i otaczającą go naturą”19. Ogólnie można powiedzieć, że 
Łuszczkiewiczowi stosunkowo bliskie było podejście Eugène’a Emmanuela Viollet 
le-Duc (1814–1879), który dążył do odtworzenia pierwotnego wyglądu obiektu 
(a nawet niekiedy wyglądu, jaki obiekt pierwotnie miał posiadać). Jednocześnie 
jednak krakowski autor dodawał, że takie zabiegi należało przeprowadzać z pewną 
ostrożnością. ponadto – jak podaje Jerzy Frycz – Łuszczkiewicz takie podejście łą-
czył z nieobecnym u francuskiego architekta dążeniem do utrzymania poetyckie-
go nastroju zabytku20. Rzecz ciekawa, że ojciec Wacława, Michał Łuszczkiewicz 
(1800–1883), pełniący od 1850 r. funkcję dyrektora Instytutu technicznego, sprze-
ciwiał się odbudowie zniszczonych przez pożar pomników w kościołach krakow-
skich, za Johnem Ruskinem (1819–1900) twierdząc, że zadaniem konserwatorów 
ma być zachowanie „starożytności” w takim kształcie, w jakim dotrwały21.

Na przełomie XIX i XX w. na rozwój doktryny ochrony zabytków na ziemiach 
polskich wpłynęło zwłaszcza dwóch krakowskich autorów – stanisław tomkowicz 
i Józef Muczkowski. s. tomkowicz (1850–1933) – doktor filologii, historyk sztuki  
i zasłużony galicyjski konserwator – ogłosił drukiem przeszło 600 prac, wiele z nich 
poświęcając zagadnieniom właściwego podejścia do zabytków. W wielu tekstach 
tłumaczył znaczenie i rolę zabytków dla społeczeństwa, przeciwstawiając się po-
strzeganiu konserwatorów jako maniaków, którzy „swojemi «zabawkami archeo- 
logicznemi» tamują normalny bieg spraw życiowych”22. Uważał, że zabytki po 
pierwsze służą wychowaniu narodowemu, po drugie przyczyniają się do rozwinię-
cia poczucia estetycznego, a po trzecie mają znaczenie utylitarne, gdyż przyciągają 

dokonaną w latach 80. XIX w. regotyzację katedry we Włocławku i projekt podwyższenia jej 
wież, autorstwa tadeusza stryjeńskiego; tenże, Katedra włocławska i projekt p. Stryjeńskiego jej 
restauracyi. Odbitka z „Czasopisma technicznego”, Lwów 1883, s. 3, 22–27. Restaurację sukien-
nic chwalił też zasłużony krakowski historyk sztuki Marian sokołowski; zob. M. sokołowski, 
Restauracya Sukiennic i krzywizny architektury średniowiecznej, [w:] M. sokołowski, Studya 
i szkice z dziejów sztuki i cywilizacyi, tom I, Kraków 1899, s. 202–214; J. Frycz, Restauracja i kon-
serwacja zabytków…, s. 150–151; na temat tego autora i jego wkładu do ruchu konserwatorskie-
go –s. turczyński, Maryan Sokołowski 1839–1911. Wspomnienie pośmiertne i bibliograficzny 
spis prac, Kraków 1912, s. 5–15. 

19 W. Łuszczkiewicz, Wskazówka do utrzymania kościołów…, s. 1.
20 J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków…, s. 141.
21 tamże, s. 108.
22 s. tomkowicz, Znaczenie i zadania inwentaryzacji zabytków w Polsce, brak miejsca wy-

dania [po 1930 r.], s. 1. 
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turystów23. postulował jednocześnie dokonanie dokładnej inwentaryzacji zabyt-
ków na ziemiach polskich, uważając, że jest ona niezbędna, by zapobiegać zmniej-
szaniu się ich zasobu w kraju24. tym samym jego działalności na rzecz kształtowa-
nia postaw społeczności Galicji trudno przecenić. 

W latach 80. XIX stulecia – na początku swej trwającej pół wieku działalności – 
s. tomkowicz piętnował niewłaściwe praktyki obchodzenia się z pamiątkami prze-
szłości. Krytykował chociażby zastąpienie pozostałego, historycznego wyposażenia 
krakowskiego kościoła dominikanów nowym, utrzymanym w nieautentycznym, 
cechującym się – jak zaznaczał autor – złym smakiem pseudogotyku, a także niezre-
alizowane ostatecznie projekty przeobrażenia fasady świątyni w tym samym, dość 
pompatycznym stylu, niwecząc przez to jej surowość i prostotę. Brał też w obronę bu-
dynek klasztoru św. Ducha, który ustąpić miał miejsca teatrowi im. słowackiego25. 
W ten sposób, za pomocą odniesień do konkretnych przykładów, s. tomkowicz 
wpajał u czytelników szacunek dla substancji historycznej. Nie bez pewnych racji 
uważał zresztą, że wielką szkodę zabytkom wyrządzali zwłaszcza dwie grupy ludzi. 
pierwszą byli „półwykształceni”, których duża grupa znajdowała się wśród warstw 
mieszczańskich nie tylko na ziemiach polskich. Oni właśnie forsowali burzenie „sta-

23 tamże; tenże, Znaczenie zabytków sztuki. Odbitka z „Czasu” Nr. 296 z 1927 r., Kraków 1928, 
s. 8–17. W artykule tym autor krytykował poglądy zwolenników awangardy artystycznej, doma-
gających się zerwania z przeszłością. W przekonaniu s. tomkowicza właściwy rozwój kultury 
polegał na umiejętności korzystania z dorobku przeszłości. Dlatego też – jak próbował wykazać 
– sztuka oderwana od tego dorobku zdolna była do tworzenia najwyżej „karykatur”. pisał on: 
„W dziedzinie piękna pożądaną jest oryginalność, nowość – ale nowość nie barbarzyńska i nie 
dziecinna, tylko wyrosła na gruncie przysposobionym dłuższą uprawą” – tamże, s. 15. program 
konserwatorski tego autora podbudowany był zatem przez jego umiarkowanie konserwatywne 
stanowisko w dziedzinie sztuki. Zresztą konserwatystą s. tomkowicz był również w swoich poglą-
dach politycznych, o czym wymownie świadczy następujący fragment: „Zniszczyć lub pozwolić, 
aby zniszczały zabytki artystyczne przeszłości, jest to odebrać miastu lub krajowi kapitał zebrany 
pracą pokoleń i wieków (…) Jest to w najlepszym razie demokratyzować, amerykanizować naród. 
Ztąd instynkt niszczenia tych zabytków budzący się we wszystkich wojnach i przewrotach spo-
łecznych, czy one zowią się wędrówkami narodów, czy reformacyą, rewolucyą 1789 r., komuną 
lub nihilizmem” – tenże, Reforma konserwatorska…, s. 4.

24 tenże, Znaczenie i zadania inwentaryzacji…, s. 2. Według tego autora spis zabytków miał 
być dokładny, na ile to było możliwe, sporządzony na podstawie autopsji, nie zaś z dostępnych 
opisów, a zarazem powinien wskazywać, na czym polega wartość danego zabytku. Jako ważny ele-
ment spisu uczony traktował reprodukcje zabytków – zdjęcia i rysunki. Jednocześnie tomkowicz 
nie był specjalnym zwolennikiem klasyfikacji, w której – wzorem francuskich Monuments classés 
– wskazano by zabytki o szczególnym znaczeniu, otoczone szczególną opieką i gwarancjami nie-
naruszalności. Uważał bowiem, że rząd, który stawałby się faktycznym panem takich zabytków 
(nawet gdy nie byłby właścicielem), niekoniecznie dobrze by nimi zarządzał; tamże, s. 2–6.

25 tenże, Nieco o zabytkach krakowskich…, s. 9–21. Na temat akcji s. tomkowskiego doty-
czącej zaniechania przebudowy fasady kościoła dominikanów – zob. też: J. Frycz, Restauracja 
i konserwacja zabytków…, s. 115.
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rych ruder” w imię nadawania miastom schludnego i porządnego wyglądu. Drugą 
zaś – „półznawcy”, którzy z kolei psuli zabytki nieumiejętnymi pracami konserwa-
torskimi. Nierzadko też proponowali oni przeróbki po to, aby nadać określonemu 
obiektowi bardziej „stylowy” charakter, niż miał on dotychczas26.

Dla s. tomkowicza wartość zabytku wiązała się z posiadaniem przezeń takich 
cech, jak spokój, powaga, poetyczność i malowniczość27. Z pewnością więc jego 
sądy wynikały z przyjmowanych przez niego przekonań estetycznych. s. tomkowicz 
nie był zasadniczo przeciwny przywracania jedności stylowej zabytkom, ale za-
lecał w tym względzie daleko idącą rozwagę i powściągliwość. Wypowiadając się 
na temat pomysłu usunięcia barokowych i rokokowych dodatków z wyposażenia 
krakowskiego Kościoła Mariackiego, pisał: „bardzo należy być ostrożnym w takim 
puryzmie, abyśmy snadź z kościoła, może niejednostajnego, ale pulsującego życiem 
pokoleń, co w nim swe przejście i swą pobożność zaznaczyły, nie otrzymali zimne-
go i szematu, wylęgłego w głowie profesorów stylów architektonicznych i dobrego 
do objaśniania wykładu teoryi, ale nie do praktycznego celu pobudzania wiernych 
do modlitwy”28. Albowiem, jak dodawał, „granica między doktrynerską i godną 
potępienia puryfikacyą a pożądane wprowadzeniem ładu i harmonii niesłychanie 
subtelna”29. przywrócenie jedności stylowej – podkreślał – może być uzasadnione 
tylko wówczas, gdy „idzie o jakiś zabytek z epoki stylowej tak bezwzględnie waż-
nej, o jakieś takie arcydzieło, jak np. parthenon, gdzie wszystkie późniejsze przy-
datki, choćby najpiękniejsze, schodzą wobec klasycznej doskonałości pierwowzoru 
na drugi plan. Był czas, że próbowano tej metody także przy restauracji kościołów 
średniowiecznych – doprowadzała do dziwolągów”30. Z tego też względu za słuszną 
uważał zasadę, według której należało uszanować wszystko, co do danego zabytku 
„różne epoki kultury (…) wniosły, o ile to tylko ma cechę artystyczną, albo też do-
niosłe znaczenie pamiątkowe”31. Rzecz jasna, przy takim postawieniu sprawy poja-
wia się kwestia oceny wartości artystycznej danego elementu zabytku. tymczasem 
z dzisiejszej perspektywy wiadomo, że takie oceny są historycznie zmienne.

Wiele lat później – już w latach 20. XX w. – oceniając prace konserwatorskie 
dokonywane na Wawelu, s. tomkowicz wskazywał, że jeśli budynek ma pełnić 
swoje funkcje, nie można uniknąć wprowadzenia udogodnień, takich jak elek-

26 s. tomkowicz, Reforma konserwatorska…, s. 6–10.
27 tenże, Nieco o zabytkach krakowskich…, s. 17–18, 50–54, 57–59, 106–107.
28 tamże, s. 70–71.
29 tamże, s.102.
30 tenże, Katedra na Wawelu i jej obecna restauracya, Kraków 1901, s. 55.
31 tamże, s. 58. Mając na względzie te zasady, autor ów krytykował usunięcie z Katedry 

barokowych ołtarzy znajdujących się przy filarach nawy głównej. Jednocześnie za nie zgłaszał 
sprzeciwu wobec secesyjnych detali, które dodano jako uzupełnienie dekoracji wnętrza świąty-
ni. por. tamże, s. 80, 90–91. 
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tryczność czy windy. ponadto – jak twierdził – tam, gdzie nie przetrwała substan-
cja dawna, można było wprowadzić dekoracje współczesne, lecz „bezpieczniej jest 
unikać w nowszych dodatkach zbytniego niepokoju, hałaśliwej jaskrawości”32. 
s. tomkowicz spopularyzował w polskiej literaturze naukowej termin „konserwator-
stwo”, a jego opublikowana w 1886 r. w „przeglądzie powszechnych” praca Reforma 
konserwatorstwa zabytków w Rzymie i Francji przybliżyła polskim czytelnikom 
spory, jakie ówcześnie toczyły się na zachodzie Europy w odniesieniu do podejścia 
do zabytków33. pisma s. tomkowicza miały też znaczenie dla stopniowego odcho-
dzenia od idei restauracji zabytku na rzecz jego konserwacji. Natomiast całościową 
krytykę restauracji przedstawił w roku 1901 należący do młodszego pokolenia hi-
storyków sztuki Ludwik puszet (puget, 1877–1942), który podkreślał niezbędność 
zachowania patyny dzieła sztuki i jego znaczenie jako dokumentu epoki34.

Ogromne zasługi dla ochrony zabytków w polsce oddał dr Józef Muczkowski 
– z pierwszego wykształcenia i zawodu prawnik-sędzia, a z zamiłowania histo-
ryk sztuki, działający wiele lat w towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków 
Krakowa35. Książka Józefa Muczkowskiego z 1914 r. Ochrona zabytków była 
pierwszym w polskiej literaturze całościowym ujęciem zagadnień związanych z tą 
problematyką, obejmującym zarówno zagadnienia pojęciowe i teoretyczne kwe-
stie związane z zasadami ochrony, jak też bardzo praktyczne wskazówki dotyczące 
postępowania z dawnymi materiałami budowlanymi i restauracji poszczególnych 
obiektów, zwłaszcza kościołów36. 

32 tenże, Jak restaurować Zamek Wawelski? Odbitka z „Czasu” Nr. 190 i 191 z 1929 r., Kra-
ków 1929, s. 13.

33 J. Frycz, Konserwatorstwo jako dyscyplina naukowa, [w:] Konserwator i zabytek. In memo-
riam Jerzego Remera, Warszawa 1991, s. 29.

34 tenże, Restauracja i konserwacja zabytków…, s. 206–209. Na temat L. puszeta, który 
z czasem skoncentrował się na rzeźbiarstwie, porzucając pracę naukową – zob. M. Rożek, Pu-
szet (du Puget-Puszet, Puget) Ludwik (1877–1942), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 29, Wroc-
ław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986, s. 446–450.

35 sylwetkę J. Muczkowskiego przedstawił Adam Bochnak; zob. A. Bochnak, Józef Mucz-
kowski (9 VIII 1860–1 XII 1943). Odbitka z ósmego Tomu Prac Komisji Historii Sztuki, Kraków 
1946, s. 1–3. Warto wskazać, że o szczególnych zainteresowaniach J. Muczkowskiego sztuką 
dojrzałego Odrodzenia świadczy dokonany przezeń przekład książki szwajcarskiego historyka 
sztuki Heinricha Wölfflina (1864–1945) Sztuka klasyczna. Wstęp do włoskiego renesansu (wyda-
nie I: 1931; wydanie II: Oświęcim 2015). Na marginesie należy wspomnieć, że Wölfflin zarówno 
w tej pracy, jak i w Renaissance und Barock (München 1888), do pewnego stopnia podtrzymy-
wał stereotypowe wyobrażenie o baroku jako okresie wypaczenia w sztuce. takie spojrzenie 
jest sprzeczne z deklaracjami samego J. Muczkowskiego, który w swych tekstach aprobował 
stanowisko o równoprawności epok w dziejach sztuki. 

36 W momencie publikacji praca ta została dobrze przyjęta przez środowisko konserwator-
skie. W bardzo entuzjastycznej recenzji, która ukazała się już po wybuchu I wojny światowej, 
o. Gerard Kowalski (1881–1919) pisał: „Książka, z której zdajemy sprawę, jest doskonałym ka-



pIOtR sZYMANIEC34

Józef Muczkowski w swej pracy z 1914 r. wychodził od pojęcia zabytku, przyj-
mując definicję wypracowaną w literaturze niemieckojęzycznej, zwłaszcza na pra-
ce znakomitego wiedeńskiego historyka sztuki Aloisa Riegla (1858–1905) oraz nie 
mniej znakomitego niemieckiego prawnika Josefa Kohlera (1849–1919)37. Zatem 
zabytkami są według niego dwa rodzaje obiektów: po pierwsze te, które mają cha-
rakter dzieła sztuki, a ponadto są znaczące „dla scharakteryzowania pewnej już 
ubiegłej epoki”; po drugie zaś takie, które co prawda nie mają charakteru dzieła 
sztuki, lecz mają „wartość starożytniczą”. Wobec tego: „W pierwszym wypadku de-
cydującym jest moment artystyczny i historyczny, w drugim tylko historyczny”. 
Istotne przy tym było to, że obiekty, aby były uznane za zabytki, musiały pochodzić 
z epoki historycznej, którą z punktu widzenia oceny historyka jest już zamknię-
ta: „Dzieł sztuki czasów nowożytnych, które nie pochodzą z zamkniętej epoki 
ludzkiego rozwoju, nie zaliczamy do zabytków i nie podpadają one pod przepi-

techizmem konserwatorskim, opartym na naukowej podstawie i doświadczeniach zebranych 
u nas i za granicą. Ma ona też przedewszystkiem praktyczną stronę na oku. teorya i zasady 
konserwacyi zabytków podane są zwięźle i dosadnie, wchodząc w najdrobniejsze nieraz szcze-
góły techniki robót konserwatorskich” – G. Kowalski Ord. Cist., Ochrona zabytków. Odbitka 
z „Głosu Narodu” Nr. 467 z 15. IX. 1915, Kraków 1915, s. 4. ponadto autor podkreślał przy-
datność recenzowanego dzieła przy renowacji zabytków sakralnych doznających uszczerbku 
podczas działań wojennych, a także stawał w obronie starych kościołów drewnianych, które 
przed wojną niejednokrotnie padały ofiarą ambitnych proboszczów, stawiających w ich miejscu 
nieposiadające większej wartości architektonicznej historyzujące budowle murowane, a pod-
czas działań wojennych były bezmyślnie niszczone.

37 Zob. J. Kohler, Das Recht an Denkmälern und Altertumsfunden, „Deutsche Juristenzei-
tung” (16/17) 1904; A. Riegl, Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen und seine Entstehung, 
Wien 1903 (wyciąg), przekład: K. piwocki, [w:] E. Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja 
architektury w środowisku kulturowym, Wrocław 2007, s. 522–533. Jak streszcza wywody Riegla 
Ryszard Kasperowicz, zabytkiem według tego wybitnego uczonego „może być jakikolwiek wy-
twór rąk ludzkich, otaczany opieką i pietyzmem ze względu na funkcję upamiętniania i przypo-
minania” – R. Kasperowicz, Dehio i Riegl, czyli spór o przeszłość i przyszłość zabytków, [w:] Alois 
Riegl, Georg Dehio i kult zabytków, Warszawa 2006, s. 11. Dodać trzeba, że A. Riegl podbudowy-
wał swoją koncepcję za pomocą psychologicznej teorii wartości, a zarazem koncentrował się na 
tym aspekcie wartości zabytku, który nazywa wartością starożytniczą. Jednocześnie opracował 
tzw. teorię woli twórczej, wskazującej, że dzieła należące do minionych stylów – będące efek-
tem woli dążącej do osiągnięcia określonego celu, związanego z miejscem i czasem, w których 
powstały – można oceniać tylko przez pryzmat założeń estetycznym oraz formalnych danego 
stylu. Każdy okres w sztuce jego zdaniem miała swoją określoną wolę twórczą. Oznaczało to 
traktowanie na równi wszelkich wszystkich minionych epok oraz odrzucenie ich podziału na 
„lepsze” i „gorsze”. Zatem według Riegla nie istniały epoki, w których sztuka znajdowałaby się 
w upadku. to stanowisko prowadziło do dość radykalnego wniosku, że zabytek może posiadać 
jedynie względną wartość artystyczną, określaną na tle okresu, z którego pochodził, natomiast 
absolutna wartość artystyczna po prostu nie istnieje; zob. K. piwocki, Pierwsza nowoczesna teo-
ria sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, Warszawa 1970, s. 18–19, 21, 166–171. 
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sy o ochronie zabytków, gdyż nie można wydać ostatecznego sądu o ich wartości 
artystyczno-historycznej, tudzież dlatego, że dla epoki, która to dzieło stworzyła, 
zachowanie ich nie jest w tym samym stopniu pożądane, jak to ma miejsce wów-
czas, gdy warunki twórczości pewnej epoki już zostały zamknięte”38. Należy więc 
podkreślić, że zdaniem J. Muczkowskiego dopiero upływ czasu dawał możliwość 
wydania sądu o wartości obiektu, brak dystansu czasowego uniemożliwiał zaś zu-
pełnie takie wartościowanie. tym samym według tego autora nie mogła istnieć 
taka kategoria, jak zabytki współczesności39.

Muczkowski zdecydowanie opowiadał się za postawą konserwatorską, która 
dąży do zachowania stanu obecnego zabytku. Dlatego też z jednej strony zaznaczał 
zasługi, jakie w XIX wieku położono dla ochrony zabytków, z drugiej zaś podkre-
ślał wręcz szkodliwe następstwa puryzmu stylowego, który był postawą dominują-
cą wśród konserwatorów w II połowie XIX w. Wskazywał, że: „Epoka historyczna 
zapomniała o tem, że naszym obowiązkiem jest nietylko zabezpieczać, ale także 
kontynuować historyą”40. sprzeciwiał się zatem praktykom regotyzowania śred-
niowiecznych budowli sakralnych czy zamków, uznając, że konserwacja zabytku 
ma na celu ukazanie także jego rozwoju, a więc zmian, jakie zachodziły w ciągu 
jego historii. poddany umiejętnym zabiegom konserwatorskim zabytek ma opo-
wiedzieć niejako swoją historię: „Wiek XX traktuje każde dzieło ludzkie, jako na-
turalny organizm, do którego rozwoju nikomu nie wolno się mięszać. Organizm 
ten ma się swobodnie rozwijać, a rzeczą człowieka jest, chronić go przed przed-

38 J. Muczkowski, Ochrona zabytków, Kraków 1914, s. 1. Autor ten wyróżniał jeszcze zabytki 
przyrody, będące „zabytkami historyi naszej planety” – tamże, s. 2.

39 Warto tutaj dopowiedzieć, że Dekret Rady Regencyjnej z dnia 31 października 1918 r. 
o opiece nad zabytkami w ogóle nie definiował zabytku, lecz poprzestawał na przykładowym 
wyliczeniu w art. 12 i art. 18 przedmiotów, które za zabytek mogły być uznane (jednocześnie 
art. 11 stanowił, że nawet przed wpisaniem do inwentarza sztuki i kultury opieką prawną objęte 
były nieruchome i ruchome dzieła, które świadczyły o sztuce i kulturze epok ubiegłych i istniały 
co najmniej 50 lat, zatem artykuł ten wskazywał dwie cechy rzeczy, które mogły być uznane 
za zabytki: bycie świadectwem sztuki i kultury minionej już epoki, a także odpowiedni wiek). 
por. K. Zalasińska, K. Zeidler, Wykład prawa ochrony zabytków, Warszawa–Gdańsk 2015, s. 37. 
Natomiast podejście do zdefiniowania zabytku, które przedstawia J. Muczkowski, bliskie jest 
temu, jakie występuje w obecnie obowiązującej polskiej ustawie z 2003 r., choć definicja wystę-
pująca w ustawie jest nieco bogatsza niż ta, którą proponował krakowski uczony. Mianowicie 
według tej ustawy zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchomą, a także części lub zespoły nie-
ruchomości i rzeczy ruchomych, jeżeli spełniają określone cechy. Muszą być dziełem człowieka 
lub wiązać się z jego działalnością oraz – podobnie jak ujmował to J. Muczkowski – stanowią 
świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, a ich zachowanie leży w interesie społecznym, gdyż 
posiadają wartość historyczną, artystyczną lub naukową (krakowski konserwator nie wymie-
niał tej ostatniej kategorii wartości).

40 J. Muczkowski, Ochrona zabytków…, s. 3.
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wczesnym zanikiem”41. Jak wskazywał, zabytek pozbawiony historycznych nawar-
stwień, zmian, które w ciągu stuleci zachodziły, przestaje być autentyczny, staje się 
niejednokrotnie swoją własną karykaturą. Dlatego też jako nieuzasadnione trak-
tował ów uczony próby przywracania przez konserwatorów oryginalnego wyglądu 
obiektu zabytkowego przez usunięcie „dodatków” – dobudów i przebudów, które 
w ciągu jego historii miały miejsce42. Muczkowski podkreślał, że wartość histo-
rycznych obiektów niejednokrotnie tkwi w ich niedoskonałości, w ograniczeniach, 
jakie posiadały dawne techniki rzemieślnicze, powodujących, że nie było można 
wykonać dwóch takich samych obiektów: „to też dawna architektura posiada jesz-
cze ten niezaprzeczony urok, że niema dwóch do siebie podobnych budowli, że 
jej szczegóły wykonane ręką tego samego rzemieślnika różnią się między sobą”43. 
Wobec tego próba powrotu do oryginalnego, dawnego stylu musiała skończyć 
się niepowodzeniem, gdyż narzędzia współczesnych uczonemu rzemieślników  
i stosowane przez nich techniki – zwłaszcza wykorzystywanie na dużą skalę ma-
szyn – nie pozwalają uzyskanie tej niepowtarzalności, która cechowała oryginał44. 
podrabianie bądź kopiowanie dawnych form nie ma dla Muczkowskiego żadnej 
wartości, posuwa się on nawet do stwierdzenia, że stanowi to po prostu swoiste 
fałszerstwo45. Autor ów szedł tu wyraźnie za koncepcjami A. Riegla46 oraz Camilla 

41 tamże, s. 3. Na temat pojmowania zabytku przez analogię do żywego organizmu – zob. 
J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków…, s. 195–200.

42 J. Muczkowski, Ochrona zabytków…, s. 3, 5. podobnie o zabytku jako organizmie, na któ-
rym każda epoka wyciskała swoje piętno, pisał też Anatol France w na poły autobiograficznej 
powieści Pierre Nozière (1899). pisarz krytykował tam praktyki restauracyjne Viollet le-Duca; 
zob. p. Kosiewski, J. Krawczyk, Latarnia pamięci. Od muzeum narodu do katechizmu konserwa-
tora, [w:] Zabytek i historia. Wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku, red. 
p. Kosiewski, J. Krawczyk, Warszawa 2012, s. 28–29.

43 J. Muczkowski, Ochrona zabytków…, s. 5–6.
44 W swej pracy jako negatywne przykłady praktyk konserwatorskich Muczkowski podawał 

zastępowanie zachowanego wyposażenia kościołów współczesnymi pseudogotyckimi, pseudo-
renesansowymi czy pseudobarokowymi obiektami, mającymi charakter produkcji seryjnej.

45 por. tamże, s. 6.
46 Warto wspomnieć, że znamienity historyk sztuki Georg Dehio (1850–1932) – choć w wielu 

kwestiach polemizował z Rieglem – był jednak z nim zgodny co do krytyki restauracji zabytków 
oraz praktyk nadających im jedność stylową; zob. G. Dehio, Ochrona zabytków i opieka nad za-
bytkami w XIX stuleciu, przekład: R. Kasperowicz, [w:] Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków…, 
s. 71–87. Dehio twierdził, że przesłanką ochrony zabytków jest to, że stanowią one składnik bytu 
narodowego. A. Riegl takie ujęcie uważał za zbyt wąskie i naznaczone XIX-wiecznym rozumie-
niem egoizmu narodowego. przekonywał, iż odczucia do zabytków wiążą się nie tyle z tym ego-
izmem, ile z faktem, że „zabytki reprezentują przedłużenie wstecz naszej własnej twórczości” –  
A. Riegl, Nowe prądy w dziedzinie opieki nad zabytkami (1905), przekład: R. Kasperowicz, [w:] 
Zabytek i historia. Wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku, red. p. Kosiew-
ski, J. Krawczyk, Warszawa 2012, s. 366. W tym miejsce należy stwierdzić, iż choć w wielu miej-
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Boito (1836–1914)47, który sprzeciwiając się w dużym stopniu „puryfikacyjnej” 
postawie autorów francuskich, uważał, że należy traktować jako zabytki i chronić 
wszelkie późniejsze dodatki i zmiany wprowadzone do pierwotnego obiektu przez 
późniejsze przebudowy, „chyba że z uwagi na ich wartość artystyczną i historyczną 
wyraźnie niższą od samego budynku, a także z uwagi na to, że psują lub przesła-
niają istotne fragmenty tegoż budynku, uzna się za wskazane ich przesunięcie lub 
rozebranie”48. Jednakże J. Muczkowski był przekonany, że taka decyzja o rozbiórce 
elementów późniejszych jest czymś ostatecznym i wyjątkowym. tym samym zbli-
żał się do „katechizmu konserwatorskiego” Maxa Dvořaka (1874–1921) z 1916 r.49 
W samym środowisku krakowskim występowali przeciwnicy takiego podejścia 
– tadeusz Wojciechowski (1838–1919), Leonard Lepszy (1856–1937) czy Feliks 
Kopera (1871–1952) domagali się radykalnej restauracji Katedry Wawelskiej, usu-
wającej efekty barokowych przebudów50. Zresztą takie restauracje były na począt-

scach poglądy J. Muczkowskiego były zbieżne ze stanowiskiem G. Dehio, podobnie jak A. Riegl 
nie podkreślał on na pierwszym miejscu czynnika narodowego jako uzasadnienia ochrony (choć 
niewątpliwie czynnik ten w rozważaniach J. Muczkowskiego występował).

47 Był on architektem, pisarzem, historykiem sztuki i konserwatorem zabytków, bratem 
kompozytora i librecisty ostatnich oper Verdiego – Arriga Boito. 

48 C. Boito, Questioni practiche [sic!] di belle arti (Zagadnienia praktyczne sztuk pięknych), 
1893, przekład: H. szymańska, [w:] E. Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja architektury…, 
s. 520–521. Zob. też: M. Arczyński, Idee – pamięć – troska. Rola zabytków w przestrzeni społecznej 
i formy działań na rzecz ich zachowania od starożytności do połowy XX wieku, Malbork 2007, s. 198.

49 M. Dvořak, Katechizm opieki nad zabytkami, [w:] Zabytek i historia. Wokół proble-
mów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku. Antologia, red. p. Kosiewski, J. Krawczyk, 
Warszawa 2002, s. 225–232; na ten temat zob. także: M. Arczyński, Idee – pamięć – troska…, 
s. 107–109 . postawa M. Dvořaka była jednak – o czym należy pamiętać – bardziej ortodoksyjna 
niż J. Muczkowskiego i innych krakowskich konserwatorów. stąd skrytykował on zaaprobowa-
ny przez Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej projekt restauracji Zamku Wawelskiego 
autorstwa Zygmunta Hendla (1907), zmierzający do przywrócenia takiego wyglądu dziedzińca 
i innych części zamku, jakie miały one pod koniec XVI w.; zob. M. Dvořak, Das Königschloss am 
Wawel. Zamek królewski na Wawelu, przekład: s. Gumiński, [w:] E. Małachowicz, Konserwacja 
i rewaloryzacja architektury…, s. 535–539. Zob. o tym też: J. Warchałowski, W sprawie restaura-
cyi Wawelu, „Architekt” 1909, s. 157–161. Ostatecznie M. Dvořak zgodził się jednak na odtwo-
rzenie renesansowego dziedzińca wawelskiego; zob. B. Rymaszewski, Kształtowanie się ochrony 
zabytków w Polsce na tle europejskim, [w:] O zabytkach. Opieka – ochrona – konserwacja, red. 
t. Rudkowski, Warszawa 2005, s. 24; B. Rymaszewski, Polska ochrona zabytków…, s. 25–26.

50 F. Kopera, L. Lepszy, Katedra na Wawelu, jej przeszłość i obecna restauracja (1901), [w:] 
Zabytek i historia. Wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku, red. p. Ko-
siewski, J. Krawczyk, Warszawa 2012, s. 295–319; t. Wojciechowski, Kościół katedralny w Kra-
kowie, Kraków 1900, s. 243–246. Warto jeszcze dodać, że Jerzy Frycz widzi wpływy myśli Riegla 
we wcześniejszych wypowiedziach tomkowicza z około roku 1900; zob. J. Frycz, Restauracja 
i konserwacja zabytków…, s. 205. Z pewnością jednak tomkowicz nie był w swych poglądach 
do końca konsekwentny; zob. też: tamże, s. 238.
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ku XX w. jeszcze ciągle rozpowszechnione, o czym świadczą chociażby podjęte 
wówczas prace przy katedrze w płocku51.

J. Muczkowski był zdania, że wartością, która powinna być brana pod uwa-
gę podczas decyzji dotyczącej podjęcia decyzji o konserwacji starego obiektu ar-
chitektonicznego, jest wygląd całego kompleksu architektonicznego, do którego 
dany obiekt przynależy. Dlatego też niekiedy było zdaniem tego autora uzasadnio-
ne było restaurowanie budynków, które same w sobie większej wartości nie mia-
ły, lecz należały do architektonicznej tkanki historycznego miasta. Badacz pisał 
o tym: „Być może, że ten lub ów stary budynek sam dla siebie nie przedstawia 
większego interesu dla archeologa, ale nie trzeba zapominać, że budynki te, razem 
wzięte, nadają miastu wygląd malowniczy”52. Zdaniem J. Muczkowskiego nowe 
budynki powinny być dostosowane do otoczenia architektonicznego, w którym 
mają się znaleźć. Dlatego potępiał postawienie budynku w stylu zakopiańskim na 
krakowskim Małym Rynku, który burzył harmonię całego zespołu53. 

Rozważania J. Muczkowskiego, podkreślające dążenie do zachowania orygi-
nalnej substancji zabytku, niewątpliwie uwikłane są w założenia estetyczne, które 
leżą u ich podstaw. Zdaniem tego autora ochronie podlegać mają przede wszyst-
kim takie cechy, jak dawność i niepowtarzalność, przy czym jako uzasadnienie 
ochrony podawał on nieprecyzyjne i w gruncie rzeczy subiektywne kryteria uroku 
czy „malowniczości”54, który obiekt ma w ocenie odbiorcy55. podobnych określeń 
używał także Camillo Boito56.

Za ówczesną literaturą francuskojęzyczną – pracami Louisa Cloqueta i Charlesa 
Bulsa – Muczkowski dzielił zabytki na „żyjące” i „umarłe”. Do pierwszej kategorii 
zaliczał zabytki: 1) zachowane w całości, 2) zaniedbane, 3) odnowione albo uzupeł-
nione w innym stylu niż pierwotny, 4) niedokończone, 5) nienadające się do odno-
wienia. przy czym uważał, że nie istnieje jedna zasada, którą można w tym samym 
stopniu zastosować do wszystkich z wymienionych kategorii. Inaczej bowiem nale-

51 B. Rymaszewski, Polska ochrona zabytków…, s. 27–28.
52 J. Muczkowski, Z estetyki Krakowa. Odbitka z „Czasu”, Kraków, brak roku wydania, s. 33–34.
53 Jak pisał: „Nie można stawiać szałasu w mieście, ani willi renesansowej w Zakopanem” – 

tamże, s. 23–24. 
54 W pracy w o zburzonym w 1820 r. ratuszu krakowskim J. Muczkowski w podobnym duchu 

pisał wręcz o poezji starych murów – o ich „odrębnym języku”, „który zrozumieć mogą tylko 
umysły wyższe” – tenże, Dawny krakowski ratusz. Odbitka z „Rocznika Krakowskiego” tom VIII r. 
1906, Kraków 1906, s. 2. Z kolei, co warto dodać, nie był entuzjastą współczesnej mu architektury, 
której brakowało tej malowniczości. tym zaś, co autor ów piętnował szczególnie w tej architek-
turze, było dążenie do symetrii; por. tenże, Z estetyki Krakowa…, s. 17–18. Widać zatem, że sądy 
jego – również konserwatorskie – były mocno zakorzenione w jego poglądach estetycznych.

55 Rzecz jasna, można sądzić, że Muczkowski miał na myśli nie jakiegokolwiek odbiorcę, lecz 
takiego, który posiada określone kwalifikacje, by oceniać obiekty pochodzące z minionych epok. 

56 C. Boito, Questioni practiche [sic!] di belle arti..., s. 521.
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żało traktować zabytki wymagające tylko uzupełnienia uszkodzonych elementów57, 
a inaczej – zniszczone. sprzeciwiał się także nazbyt dogmatycznemu podejściu do 
zabytków zaniedbanych. twierdził, że o ile w przypadku rzeźb czy obrazów obo-
wiązuje zasada zakazująca uzupełniania brakujących czy zniszczonych elementów, 
o tyle zabytki architektury wymagają innego traktowania, ponieważ „są one po naj-
większej części związane silnie z potrzebami codziennego życia. tutaj też konieczny 
jest kompromis”58. ten kompromis miał polegać nie na odtwarzaniu na siłę tego, 
co historyczne, lecz na umiejętnym uzupełnieniu zachowanej tkanki historycznej 
elementami nowymi, byleby były one do niej dopasowane, tworząc z nią harmonijną 
całość, i – co najważniejsze – miały wartość artystyczną. Nic zatem nie stało na prze-
szkodzie, by zniszczone całkowicie stylowe wnętrza historycznego budynku zastąpić 
współczesnymi, pod warunkiem wszakże, że staną się one samodzielnym wyrazem 
działalności artystycznej59. W przypadku obiektów odnowionych w innym stylu niż 
pierwotny według uczonego należało zachować budynek w zachowanym stanie, a 
ewentualnie usunąć można było tylko dodatki z czasów najnowszych, jeśli szpecą ca-
łość. Natomiast zabytki umarłe trzeba pozostawić w ruinie, zabezpieczając je jedynie 
przed dalszymi zniszczeniami. J. Muczkowski postulował, żeby konserwator zabyt-
ków wydawał zgodę na zamierzone prace konserwatorskie przed ich rozpoczęciem, 
a nie – jak to zdarzało się często na początku XX w. – protestował dopiero przeciwko 
inwestycji już rozpoczętej60. tym samym uczony opowiadał się za wprowadzeniem 
stałego nadzoru kuratorskiego.

Zasługi dla ochrony zabytków archeologicznych na ziemiach polskich, a zwłasz-
cza w Galicji położył Włodzimierz Demetrykiewicz (1859–1937) – archeolog  
i prawnik, późniejszy (od 1919 r.) profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w la-
tach 80. i 90. XIX wieku zajmował się także regulacjami prawnymi odnoszącymi się 
do ochrony konserwatorskiej61. W swej rozprawie doktorskiej – Konserwatorstwo 

57 Opowiadał się on za używaniem do tego celu takich samych materiałów, jakie były stoso-
wane w okresie, z którego pochodzi budynek. 

58 J. Muczkowski, Ochrona zabytków…, s. 7.
59 por. tamże, s. 8–9. Warto w tym miejscu wspomnieć, że gdy w 1931 r. zburzono będącą 

w złym stanie wikarówkę przy Kościele Mariackim w Krakowie, J. Muczkowski – wierny swym 
zasadom konserwatorskim – wystąpił przeciwko stanowisku „Ilustrowanego Kuriera Codzien-
nego”, które to pismo protestowało przeciwko wzniesieniu w miejscu zburzonego projektu no-
wej wikarówki projektu Franciszka Mączyńskiego. Ostatecznie akcja J. Muczkowskiego była 
skuteczna i nowy budynek stanął w roku 1932 r. por. A. Bochnak, Józef Muczkowski (9 VIII 
1860 – 1 XII 1943)…, s. 3.

60 J. Muczkowski, Ochrona zabytków…, s. 9–10.
61 Na temat tego uczonego – zob. W. Antoniewicz, Demetrykiewicz Włodzimierz Józef, [w:] 

Polski Słownik Biograficzny, t. 5, Kraków 1939–1946, s. 102–103; Życiorys i bibljografja prof. dr. 
Włodzimierza Demetrykiewicza, [w:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy 
urodzin prof. dr Włodzimierza Demetrykiewicza, red. J. Kostrzewski, poznań 1930, s. X–XI. 
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dla zabytków archeologicznych, studium ze stanowiska dziejów kultury i nauki 
porównawczej prawa – klasyfikował ówczesne spojrzenia odnośnie do ochrony 
zabytków, wyróżniając podejścia: niemieckie, belgijsko-francuskie (gdzie domi-
nował tzw. puryzm i dążenie do restauracji pierwotnej formy zabytku), północ-
noeuropejskie (szwedzko-duńskie, gdzie chroniono w większym stopniu zabytki 
archeologiczne niż zabytki sztuki) i włoskie. Był też zwolennikiem całościowego 
uregulowania w prawie administracyjnym kwestii związanych z postępowaniem 
z zabytkami, za pomocą aktów normatywnych składających się na pewien sy-
stem. Uważał jednak – powołując się na autorytet specjalisty prawa państwowego, 
Johanna Caspara Bluntschliego (1808–1881) – że nowoczesne państwo przekro-
czyłoby granice swego prawowitego działania, gdyby samo ustanawiało regu-
ły konserwatorstwa zabytków. Byłaby to bowiem ingerencja w sprawy naukowe  
i artystyczne, do której państwo takie, jak podkreślał uczony, nie było legitymo-
wane. Zatem państwo miało jedynie stwarzać warunki instytucjonalne, w których 
koncepcje konserwatorskie miały się tworzyć przez odpowiednie ciała (komisje), 
cieszące się znaczną autonomią62. 

Włodzimierz Demetrykiewicz za istotny problem uważał brak ograniczeń  
w zakresie wywozu zabytków ruchomych z Galicji do innych części monarchii 
austrowęgierskiej. Wyrażał on pogląd, że właściwa ochrona zarówno zabytków 
architektury, jak też zwłaszcza zabytków ruchomych wymagała zmian prawnych 
polegających na ograniczeniu prawa własności, a także polepszenia finansowania 
i reformy organizacyjnej służby konserwatorskiej. przy czym wspomniane ogra-
niczenia odnosiłyby się nie tylko do kwestii rozporządzania rzeczą, ale „wszelkie-
go barbarzyństwa i swawoli wobec zabytków”, a zatem także do przeprowadzania 
zabiegów konserwatorskich wyłącznie przez osoby mające odpowiednie umie-
jętności. przepisy te, należące do prawa materialnego, miałyby być obwarowane 
odpowiednimi karami. Na ich straży powinny czuwać wyspecjalizowane organy 
administracji, które powinny by mieć charakter profesjonalny, wobec czego osoby 
pełniące ich funkcje pobierałyby wynagrodzenie. Od rozstrzygnięć tych organów 
miała przysługiwać stronom możliwość odwołania do przynajmniej jednej wyż-
szej instancji. tym samym uczony polemizował z wyrażanym przez część środo-
wiska prawniczego poglądem, jakoby działalność konserwatorska była wyłącznie 
odmianą takich dziedzin, jak policja budowlana bądź nadzór nad majątkiem pań-

62 W. Demetrykiewicz, Konserwatorstwo dla zabytków archeologicznych, studium ze stano-
wiska dziejów kultury i nauki porównawczej prawa, Kraków 1886, s. 20–45; W. Antoniewicz, 
Włodzimierz Demetrykiewicz a konserwatorstwo…, s. 2–3. Warto dopowiedzieć, że uczony ów 
nie był przeciwnikiem restauracji obiektów zabytkowych, choć też zauważał niebezpieczeństwa 
związane przesadną skłonnością do puryzmu stylistycznego, występującą w podejściu francusko-
belgijskim; por. W. Demetrykiewicz, Konserwatorstwo dla zabytków archeologicznych…, s. 15, 35.
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stwa, gmin czy związków religijnych, a zatem występował przeciwko stanowisku 
odmawiającemu autonomii organom służby konserwatorskiej. W. Demetrykiewicz 
optował też za wzmocnieniem występującej w prawie austriackim kompetencji 
konserwatorów do bezzwłocznego wstrzymania działań zagrażających zabytkom. 
Natomiast kwestie naukowe rozpatrywane miały być według Demetrykiewicza 
przez ciała kolegialne, których członkowie będący ludźmi nauki niekoniecznie 
musieliby pobierać wynagrodzenie za swoją działalność (z wyjątkiem stałego sek- 
retarza). Zdaniem autora wzorcem dla ustawodawstwa dla Galicji mogłaby być 
węgierska ustawa o ochronie zabytków z 1881 r.63 te postulaty – podjęte w refe-
racie z 1890 r. – wpłynęły na kształt dekretu z 1918 r.64 W zakresie zaś ochrony 
zabytków archeologicznych w 1900 r. W. Demetrykiewicz proponował prowadze-
nie ich poszukiwań w sposób profesjonalny i roztaczanie nad nimi odpowiedniej 
opieki już od razu po odkryciu. Z kolei już w odrodzonej polsce, w 1919 r., uczony 
ów wysunął postulat organizacji wyspecjalizowanych muzeów archeologicznych, 
które jednocześnie roztaczałyby opiekę nad wykopaliskami i podejmowałyby nie-
zbędne prace konserwatorskie dotyczące zabytków archeologicznych. Jego zda-
niem w polsce powinno było powstać co najmniej siedem takich muzeów, tak aby 
każda dzielnica historyczna dysponowała przynajmniej jednym65. 

Na przełomie XIX i XX w. ruch konserwatorski przybierał na sile. Zresztą wie-
le znanych osób uważało uczestniczenie w jego pracach za nieledwie patriotycz-
ny obowiązek. W 1897 r. powstało towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków 
Krakowa. Natomiast w zaborze rosyjskim jego rozwój stał się możliwy po rewo-
lucji 1905 r. i wydaniu przez cara Mikołaja II w dniu 17 (starego stylu)/30 kwiet-
nia 1905 r. „ukazu tolerancyjnego”. towarzystwo Opieki nad Historycznymi 
pamiątkami, Zabytkami sztuki i Kultury polskiej, przemianowane później na 
towarzystwo Opieki nad Zabytkami przeszłości, zostało oficjalnie zarejestrowane 
27 czerwca 1906 r., a wkrótce prowadziło działalność we wszystkich zaborach, do 
wybuchu „wielkiej wojny” podejmując działania na rzecz uratowania aż 365 zabyt-
ków (z czego 60% przypadków to zagrożone obiekty drewniane). towarzystwo sta-
ło się w krótkim czasie znaczące pod względem liczby członków: o ile w roku 1907 
było ich 654, o tyle w 1914 r. – już 2675. W prace towarzystwa angażowali się wów-
czas architekci: Józef Dziekoński, Władysław Marconi, Konstanty Wojciechowski, 
Kazimierz skórewicz, Oskar sosnowski, Jarosław Wojciechowski i stefan szyller; 
malarze: Kazimierz Broniewski, Antoni strzałecki; rzeźbiarze: pius Weloński 
i Zygmunt Otto; historycy: Aleksander Kraushar, tadeusz Korzon, Franciszek 

63 W. Demetrykiewicz, Konserwatorstwo zabytków w Galicyi i kwestya jego zasadniczej 
reformy…, s. 3–4, 9–10.

64 W. Antoniewicz, Włodzimierz Demetrykiewicz a konserwatorstwo…, s. 5.
65 tamże, s. 6–7.
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puławski i Władysław Korotyński; etnograf Zygmunt Gloger, a także arystokra-
ci (m.in. hr. Adam Krasiński i hr. Kazimierz sobański), przemysłowcy, prawnicy  
i duchowni. Istotne znaczenie dla kształtowania się polskiej myśli konserwatorskiej 
miał zorganizowany przez towarzystwo w 1909 r. zjazd konserwatorów, na którym 
wystąpili także działacze z Krakowa, Lwowa i poznania. podczas niego podjęto te-
mat zasad konserwacji, a w dyskusji nad tym zagadnieniem uczestniczyli między 
innymi krakowski profesor historii sztuki Marian sokołowski, tadeusz stryjeński 
i Jerzy Warchałowski (w kolejnym roku w naradzie dotyczącej problemu rozbudo-
wy klasztoru jasnogórskiego brał udział Józef Muczkowski). Następny zjazd, na-
zwany „Zjazdem Miłośników Ojczystych Zabytków, odbył się w 1911 w Krakowie. 
Aż do października 1918 r., kiedy to przyjęty został pierwszy polskich akt prawny 
poświęcony ochronie zabytków sztuki i kultury, właśnie na barkach towarzystwa 
spoczywało pełnienie funkcji nieformalnej polskiej służby konserwatorskiej. 
towarzystwo organizowało prace konserwatorskie nad zabytkami, nad którymi 
udało mu się roztoczyć opiekę, a po wkroczeniu wojsk niemieckich i austriackich 
powołało kuratorów dla najważniejszych zabytków Warszawy (byli nimi mię-
dzy innymi Kazimierz skórewicz, Józef Dziekoński i Władysław tatarkiewicz)66. 
podczas zjazdu w 1909 r. przyjęto polską kartę zawierającą zasady konserwacji 
i restauracji zabytków, dającą pierwszeństwo tej pierwszej. Restauracja zaś była 
uznana za dopuszczalną jedynie wyjątkowo – wtedy, gdy ważne racje naukowe za 
nią przemawiały. Jednocześnie uznano za właściwy podejście – mające swe źródło 
jeszcze w uwagach Łuszczkiewicza – polegające na oczyszczaniu z tynku lub far-
by budynków kamiennych. Niewątpliwie wywodziło się ono ze stereotypowego 
wyobrażenia o surowości średniowiecza67. W karcie tej zapisano, że: „przybudów-
ki i naleciałości późniejsze mogą być usunięte, o ile nie przedstawiają wartości 
historyczno-artystycznej”, tzn. jeżeli same nie spełniają definicji zabytku. ponadto 
wskazano, że „usuwanie wszelkich dodatków może być dokonywane tylko za zgo-

66 R. Brykowski, Ocalić przeszłość dla przyszłości…, s. 9–10; Dwudziestopięciolecie działalno-
ści Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości (1906–1932), [w:] Ocalić przeszłość dla przy-
szłości…, s. 23–28; W. tatarkiewicz, O założeniu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, 
„Ochrona Zabytków” (r. XI, nr 3–4) 1958, s. 154–157; por. A. sokołowska, W pięćdziesiątą rocz-
nicę założenia Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, „Kwartalnik Archi-
tektury i Urbanistyki” (2) 1958, s. 217; J. Kowalczyk, Powołanie i działalność Towarzystwa Opie-
ki nad Zabytkami Przeszłości z perspektywy siedemdziesięciu lat, „Ochrona Zabytków” (r. XXXI, 
nr 2 (121)) 1978, s. 99–102. Współpracowało ono aktywnie z organizacjami chroniącymi zabytki, 
w tym z krakowskim towarzystwem Opieki nad Zabytkami sztuki i Kultury. towarzystwo o takiej 
samej nazwie działało także we Lwowie, stawiając sobie za cele inwentaryzację zabytków, chro-
nienie ich od zniszczenia, popularyzację wiedzy o nich oraz ocenę projektów związanych z ich 
ochroną; zob. Statut Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Sztuki i Kultury, zatwierdzony reskryptem 
c.k. Namiestnika z dnia 16. lipca 1916, L. 135.451, Lwów 1916.

67 B. Rymaszewski, Polska ochrona zabytków…, s. 29
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dą specjalnie wydelegowanej komisji konserwatorskiej”68. stwierdzono także, że 
jeśli istniała potrzeba dobudowania nowych części do budowli historycznej, czę-
ści te nie musiały powielać stylu tej budowli69. Natomiast w trakcie krakowskiego 
zjazdu w roku 1911 utrwalono zasadę konserwacji zabytków70. 

Już w trakcie pierwszej wojny światowej – w roku 1915 – w ramach towarzystwa 
przygotowano broszurę o charakterze instrukcji Odbudowa zabytków architektury, 
autorstwa Jarosława Wojciechowskiego, Edwarda trojanowskiego oraz Zygmunta 
Otto, mającą znaczenie również tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej71. 
trzeba tutaj wskazać, że wojna ta spowodowała pewną zmianę paradygmatu –  
w odniesieniu do zabytków zachowanych nadal uważano za dopuszczalną nie-
mal wyłącznie konserwację, natomiast zaczęto przyjmować, że zabytki zburzone  
w trakcie działań militarnych należy w jakiejś formie odtworzyć72. 

Zgodnie z wcześniejszymi postulatami W. Demetrykiewicza Dekret Rady 
Regencyjnej z dnia 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultu-
ry73 powoływał służbę konserwatorską, stanowiąc w art. 3, że czynności związane 
z opieką nad zabytkami sztuki i kultury znajdowały się w kompetencji konserwa-
torów zabytków sztuki i kultury, mianowanych przez Ministra Wyznań Religijnych  
i Oświecenia publicznego. Art. 5 z kolei zapowiadał prowadzenie – jak postulowało 
wcześniej wielu specjalistów – inwentarzu zabytków sztuki i kultury, znajdujących 
się w granicach państwa polskiego. Art. 15 ograniczał – znowu, jak proponował 
W. Demetrykiewicz – prawo własności właścicieli zabytkowych nieruchomości, 
nakładając na nich obowiązek utrzymywania ich w takim stopniu, który był nie-
zbędny dla zabezpieczenia ich istnienia. Rząd w przypadku istnienia wyjątkowych 
do tego powodów mógł wspierać prywatnych właścicieli w wypełnianiu tego obo-
wiązku, ale jednocześnie – na podstawie art. 16 – mógł też wywłaszczyć lub ogra-
niczyć użytkowanie zabytków nieruchomych, jeśli zachodziło niebezpieczeństwo 
ich zniszczenia lub uszkodzenia. Z kolei – jak stanowił art. 17 – rząd miał prawo 
niedopuszczenia do niszczenia, zasłaniania lub szpecenia widoku zarówno na za-
bytki nieruchome, jak też roztaczającego się z nich. Jak wskazywał art. 13 w zdaniu 

68 Konferencja Konserwatorska, „Architekt” (r. 10, nr 10) 1909, s. 108–111; cyt. za: J. Frycz, 
Restauracja i konserwacja zabytków…, s. 219.

69 pierwszą realizacją respektującą te zasady była adaptacja budynków poklasztornych w 
sulejowie na szkołę, dokonana przez Czesława przybylskiego w roku 1909; zob. J. Frycz, Restau-
racja i konserwacja zabytków…, s. 220–221.

70 por. tamże, s. 236.
71 E. Małachowicz, dz. cyt., s. 49; B. Rymaszewski, Polska ochrona zabytków…, s. 29–30.
72 po pierwszej wojnie światowej odbudowa dotyczyła starego miasta w Kaliszu, które zo-

stało zniszczone w 95 procentach; zob. B. Rymaszewski, Kształtowanie się ochrony zabytków 
w Polsce na tle europejskim…, s. 24–25.

73 Dz.U. p.p. Nr 16, poz. 36.
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drugim, pozwolenie władzy konserwatorskiej było także potrzebne do przepro-
wadzenia zmian w najbliższym otoczenie „ważniejszych zabytków nieruchomych” 
(przepis ten posługiwał się zresztą klauzulą generalną, która w praktyce mogła 
nastręczać problemy interpretacyjne). Można zatem mówić o zalążkowej formie 
ochrony krajobrazu kulturowego. Ważne znaczenie miały artykuły 13 i 14 dekretu, 
dotyczące nadzoru kuratorskiego. pierwszy z nich stanowił zakaz burzenia, nisz-
czenia, przerabiania, odnawiania, rekonstruowania, zdobienia lub uzupełniania 
zabytków nieruchomych bez uprzedniego pozwolenia władzy konserwatorskiej. 
Natomiast prowadzenie wszelkich robót odnośnie do zabytków nieruchomych 
podlegało zgodnie z art. 14 kontroli konserwatora, który otrzymywał kompetencję 
do wstrzymania robót, które były wykonane bez pozwolenia albo też niewłaści-
wie. Z treści art. 13 i 15 można odczytać dążenie do zachowania zabytku w sta-
nie niepogorszonym, a więc zachowania substancji zabytkowej, która dotrwała 
do współczesności. trzeba zaznaczyć, że takie też było podejście konserwatorów 
krakowskich – s. tomkowicza, a zwłaszcza J. Muczkowskiego. Według art. 21  
i 22, także roboty dotyczące zabytków ruchomych były poddane nadzorowi kon-
serwatorskiemu, a art. 19 zabraniał wywozu ich poza granice państwa polskiego. 
ponadto art. 23–27 chroniły wykopaliska i znaleziska (zabytki archeologiczne). 
przepisy dekretu wychodziły zatem naprzeciw stanowisku, które wiele lat wcześ-
niej przedstawiał Włodzimierz Demetrykiewicz.

W polskich myśli konserwatorskiej aż do ostatnich lat XIX wieku dominowa-
ła tendencja do restauracji zabytków, którą popierał w swych licznych pismach 
Władysław Łuszczkiewicz. stanowisko to nie było jednak przyjmowane bezdy-
skusyjnie, a oponowało przeciw niemu kilku znaczących intelektualistów, zwłasz-
cza paweł popiel i Józef Ignacy Kraszewski. Na przełomie XIX i XX w. krakowski 
konserwator stanisław tomkowicz coraz bardziej krytycznie patrzył na doktrynę 
restauracji. Natomiast całkowicie krytyczny wobec niej był Józef Muczkowski, któ-
remu polska zawdzięcza pierwsze syntetyczne dzieło na temat ochrony zabytków. 
Na początku XX w. założone w Warszawie towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
przeszłości stało się platformą wymiany poglądów naukowych, a także odegrało 
wielką rolę w organizacji z praktycznej strony ochrony zabytków na ziemiach pol-
skich. podczas zjazdu konserwatorskiego w 1909 r. na jego forum przeważyły już 
głosy optujące za konserwacją obiektów zabytków w kształcie, w jakim się one za-
chowały, w miejsce restauracji. takie też stanowisko, na pierwszym miejscu pod-
kreślające dalsze trwanie zabytku w stanie niepogorszonym, znalazło się w przepi-
sach dekretu z 1918 r. Jednakże zniszczenia spowodowane przez pierwszą wojnę 
światową zmusiły członków towarzystwa Opieki nad Zabytkami przeszłości do 
pewnej weryfikacji głoszonych wcześniej poglądów i dopuszczenia odbudowy 
obiektów zabytkowych. Ruch konserwatorski nie osiągnąłby tak dobrych rezulta-
tów po roku 1918, gdyby nie wcześniejsza koncepcyjna praca autorów związanych 
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głównie z ośrodkiem krakowskim – zwłaszcza s. tomkowicza i J. Muczkowskiego. 
trzeba też podkreślić, że do wypracowania odpowiednich rozwiązań prawnych 
przyczynił się walnie swoimi pracami z lat 80. i 90. XIX stulecia Włodzimierz 
Demetrykiewicz.

* * *

Polish thought concerning the conservation of monuments of the turn of the nineteenth 
and twentieth centuries and the solutions of the Decree of the Regency Council 

of October 31, 1918 on the care of monuments of art and culture

(summary)

The work is based on the analysis of historical sources, especially the works of the most 
important polish specialists in the field of monuments protection from the turn of the 19th and 
20th centuries: stanisław tomkowicz, Józef Muczkowski and Włodzimierz Demetrykiewicz. Its 
aim is to reconstruct the main assumptions of polish thought concerning the conservation of 
monuments at the turn of the nineteenth and twentieth centuries, and to indicate its influence 
on the regulations of the Council of Regency Decree of October 31, 1918 on the care for monu-
ments of art and culture. Until the last years of the nineteenth century in polish thought the 
trend of the historic restoration was domineering, and its main representative was Władysław 
Łuszczkiewicz. This position was not accepted indiscriminately, and there were few significant 
intellectuals against it, e.g. paweł popiel and Józef Ignacy Kraszewski. At the turn of the 19th 
and 20th centuries, stanislaw tomkowicz became increasingly critical of the doctrine of resto-
ration. Józef Muczkowskiwho wrote the first synthetic work on the protection of monuments in 
the polish literature completely rejected the concept of restoration. The society for the Care of 
Monuments of the past (towarzystwa Opieki nad Zabytkami przeszłości), founded in Warsaw 
in 1906, became an area for exchange of theoretical views and played a great role in the organi-
zation of the practical side of protection of monuments in the polish lands. During the confer-
ence on conservation of monuments in 1909, the doctrine of conservation of monuments was 
adopted. This position, in the first place emphasizing the preservation of a monument in the 
unimpaired state, was included in the provisions of the 1918 decree. However, the devastation 
caused by the First World War prompted members of the society for the Care of Monuments of 
the past to revise to certain extend their previous views and to admit the reconstruction of his-
toric buildings. It should also be emphasized that the works of Włodzimierz Demetrykiewicz 
from the 80s and 90s of the 19th century contributed to the development of the appropriate le-
gal solutions concerning monuments after the independence of independence. The discussions 
that took place among polish specialists at the turn of the 19th and 20th centuries reflected the 
debates that took place in Austria, Germany, Italy and France at the same time.
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Justyna Kęska, Bartłomiej Konopa 
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w toruniu 

Przepisy o ochronie zasobu w Archiwum miejskim  
w Toruniu od II połowy XIX wieku do połowy XX wieku

Zasób archiwum miasta torunia zawsze cieszył się sporym zainteresowa-
niem i troską zarówno władz miejskich i państwowych, jak i sfer naukowych. 
Na przestrzeni wieków podejmowano próby (z różnym skutkiem) zachowa-
nia go w jak najlepszej kondycji i  przechowania go w bezpiecznym miejscu, 
mającym uchronić go od ewentualnych zagrożeń. Znalazło to również odbicie 
w normatywach regulujących funkcjonowanie tegoż archiwum wydanych na 
przełomie XIX i XX wieku.

1. Metody ochrony zasobu do II połowy XIX 

pierwsza wzmianka o Archiwum Miejskim w toruniu pochodzi z 1570 r., jed-
nak można domniemywać, że początki jego funkcjonowania powiązane są z chwi-
lą rozpoczęcia działalności władz miejskich1. Można także przypuszczać, że do 
momentu wzniesienia Ratusza staromiejskiego poszczególne kancelarie mieściły 
się w prywatnych mieszkaniach urzędników. przemawia za tym między innymi 
nazwa Kanzeleihaus występująca do końca XVIII przy Dworze Artura. Dom ten 
poza mieszkaniem mógł również pełnić funkcję miejsca pracy pisarza miejskiego, 
w którym w przechowywana była narastająca dokumentacja. po wybudowaniu ra-
tusza, kancelarie urzędników miejskich i ich archiwa zostały do niego przeniesio-
ne, a dokumenty przechowywane były w specjalnych skrzyniach. Najważniejsze  
z nich złożono w wieży budynku, która pełniła funkcję skarbca i archiwum2. 

Kolejna wzmianka o archiwum miejskim (Revisio et in ordinem reductio pri-
vilegiorum in presentia personae consularis per dominum doctorem Gregorium 

1 I. Janosz-Biskupowa, Historia Archiwum w Toruniu w latach 1945-1965, „Archeion”, t. 47, 
1967, s. 71.

2 H. piskorska, Organizacja władz miejskich i kancelarii miasta Torunia do 1793 r., „Roczniki 
towarzystwa Naukowego w toruniu” 59(1959), z. 2, s. 45-49.
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Hese, syndicum et secretarium Gregorium Neisser facta) pochodzi z 1587 r., kiedy 
to zarządzenie Rady Miejskiej nałożyło obowiązek przeprowadzenia rewizji przywi-
lejów, uporządkowania i przeniesienia ich w bezpieczne miejsce3. porządkowanie to 
zostało przeprowadzone przez syndyka i sekretarza miejskiego, na podstawie czego 
można wnioskować, że dostęp do cennych dokumentów posiadali wyłącznie waż-
niejsi urzędnicy. prawdopodobnie w tym czasie dyplomy zostały także posegrego-
wane i ponumerowane. Z kolei z wykazu dokumentów pochodzącego najprawdo-
podobniej z 1696 r., w którego tytule po raz pierwszy został użyty zwrot „Archiwum 
Miasta torunia„ (Index documentorum Archivi Civitatis Thoruniensis) wynika, że 
zasób archiwum, w tym okresie stanowiły głównie dokumenty oraz nieliczne księgi 
i  fascykuły, a przechowywany był on w dwóch specjalnie przygotowanych w tym 
celu szafach z szufladami4. Wszystkie te zabiegi nie uchroniły jednak toruńskich ar-
chiwaliów przed zniszczeniem w czasie pożaru ratusza staromiejskiego w 1703 r., 
który został wzniecony podczas bombardowania miasta przez oblegające je wojska 
szwedzkie. Wskutek tych wydarzeń spłonęła znaczna część dokumentów i archiwa-
liów, takich jak na przykład: missivia, consularia, depozyty czy księgi rachunkowe 
kamlarii miejskiej, pozostające w poszczególnych kancelariach. Jedynym zbiorem, 
który ocalał podczas pożogi były ten, który zdążono umieścić w sklepionej izbie 
ratuszowej wieży. Z wykazów archiwaliów, które uniknęły zniszczenia dość jasno 
wynika, że większa część akt przechowywana była poza wieżą, a w niej samej składo-
wano niewielką liczbę przywilejów i ksiąg. taka postać rzeczy nasuwa konkluzję, że 
sprawa kierowania akt do archiwum nie została wówczas ostatecznie uregulowana, 
wobec czego nie wszystkie istotne dokumenty do niego trafiały.

2. Przepisy w XIX wieku

Burzliwy okres, jakim był dla torunia przełom XVIII i XIX stulecia, pozosta-
wił swój ślad również w funkcjonowaniu archiwum miejskiego. Już w pierwszych 
latach po włączeniu miasta do Królestwa prus przeszło ono zasadniczą reorgani-
zację. Z archiwum o charakterze bieżącym, zabezpieczającym przywileje i nadania 
na rzecz miasta będące podstawą jego ustroju, stało się ono archiwum historycz-
nym przechowującym pamiątki minionych czasów. podstawową tego przyczyną 
było całkowite przekształcenie ustroju miasta, które pociągnęło za sobą zmiany  
w organizacji kancelarii oraz registratury5. 

Magistrat wyciągając wnioski z doświadczeń, jakie przyniosły wydarzenia 
z  1703  r., podjął decyzję w 1806 r. o przeniesieniu wszystkich dokumentów do 

3 tamże, s. 71-72. 
4 K. Ciesielska, Zarys dziejów Archiwum Toruńskiego, „Zapiski Historyczne”, 43(1978), z. 4, s. 10.
5 tamże, s. 14.
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izby pod wieżą ratusza w celu uchronienia ich przed niepożądanymi skutkami, 
jakie mogły spowodować działania wojenne prowadzone w tym okresie przez 
Napoleona. Dzięki podjętym działaniom udało się tymczasowo ochronić zasób 
archiwum przed zniszczeniem, jednak jego dotychczasowy układ został zatraco-
ny. W 1812 r. toruński ratusz został zajęty na lazaret wojenny przez wojska fran-
cuskie. Wówczas wszystkie dokumenty i akta zostały pośpiesznie ewakuowane. 
Część ze zbiorów została spakowana do worków, a część została wyrzucona przez 
okna na ulicę. przez kolejne lata archiwalia składowane były w kamienicy przy 
ulicy szczytnej, gdzie panowały nienajlepsze warunki do ich przechowywania,  
a co za tym idzie zabezpieczenia6. po przetransportowaniu zasobu ponownie do 
ratusza wymagał on oczyszczania i uporządkowania. prace te rozpoczęto w 1818 r. 
i zlecono je Karolowi Wachlagerowi7. Na ich wczesnym etapie stwierdzony został 
ogólny zły stan akt oraz braki w zasobie. poniesione straty nie były na szczęście 
tak dotkliwe jak te z czasu pożaru, jednak archiwalia wymagały natychmiasto-
wej konserwacji. Niestety K. Wachlager nie podołał powierzonemu mu zadaniu 
z powodu choroby i śmierci. Magistrat chcąc wznowić przerwane prace w 1819 r. 
wystąpił o subsydium na dalsze porządkowanie akt. W odpowiedzi jednak naczel-
ne władze w Berlinie oraz prowincjonalne w Gdańsku poprosiły o przekazanie 
toruńskich zabytków do tajnego Archiwum w Królewcu, gdzie po uporządkowa-
niu miały znaleźć schronienie i służyć tamtejszym historykom. Dodatkowo nad-
prezydent teodor von schȍn oraz minister Karol August Hardenberg podkreślali 
bezużyteczność tych akt dla torunia oraz gotowość do ich udostępnienia w razie 
potrzeby. Dlatego, w odpowiedzi na ankietę nadprezydenta prowincji z 1820 r., 
znaleźć można zapewnienia władz miasta, że ewidencja archiwum jest pełna oraz 
wystarczająca, a ono samo znajduje się w suchej sklepionej izbie8. Mimo iż część 
akt nadal wymagała porządkowania, władze miasta chcąc zapobiec przeniesieniu 
zasobu meldowały o jego całkowitym uporządkowaniu. W konsekwencji, na proś-
bę burmistrza miasta Adolfa Wisselicka, w 1878 r. w toruniu pojawił się królewski 
archiwista dr Fryderyk philippi, który spisał i uporządkował część zasobu oraz po-
zostawił szczegółowe opracowanie odnoszące się do obecnego stanu archiwaliów 
i kierunków ich dalszego porządkowania. prace te kontynuował Georg Bender. 
Natomiast w 1884 r. burmistrz A. Wisselick wydał instrukcję, w której określał 
rodzaje akt mające być przekazywane do archiwum w wieży. 

W świetle tych faktów można traktować już archiwum już jako wyodrębnio-
ną komórkę powołaną w celu zabezpieczania dokumentów i innych archiwaliów. 
W aktach miasta torunia znajduje się też broszurka z 1886 r., która określa zasa-

6 tamże, s.15.
7 tamże.
8 tamże. 
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dy korzystania ze zbiorów Biblioteki i Archiwum Rady torunia, nie ma jednak 
dokumentów odnoszących się stricte do sposobów zabezpieczania i ochrony ar-
chiwaliów. W szóstym punkcie wspomnianej broszury doprecyzowano, że prawo 
do korzystania i odwiedzania Archiwum Rady, w tym registratury reponowanej 
Magistratu, posiada wyłącznie osoba mająca specjalne upoważnienie decernenta 
Magistratu. Wnioski w tej sprawie można było składać w formie pisemnej lub ust-
nej jednak były one uwzględniane jedynie, w przypadku potwierdzenia koniecz-
ności wykorzystania archiwaliów do celów naukowych. sformułowanie to daje za-
tem obraz archiwum zabezpieczonego przed ingerencją osób nieupoważnionych, 
mogących nieumiejętnie operować ważnymi dokumentami. Dodatkowo zmniej-
szenie dostępności do zasobu archiwalnego chroniło go przed próbami kradzieży 
lub przywłaszczenia dokumentów. Zabronione było także pozostawanie w archi-
wum bez obecności urzędnika lub archiwisty. trzeba jednak zaznaczyć, że mimo iż  
w broszurze mowa jest o nadzorze, we wspomnianym okresie Archiwum toruńskie 
nie posiadało jeszcze odrębnego pracownika (archiwisty). Zapisy te wynikały z ra-
cji tego, że wcześniej zdarzały się przypadki kradzieży dokumentów przez badaczy, 
wobec czego miasto musiało dążyć później do ich odzyskania. Z kolei wypożycze-
nie materiałów archiwalnych przeznaczonych do użytku domowego dozwolone 
było jedynie w przypadku, kiedy nie było możliwe wykorzystanie ich na miejscu  
i nie narażało na zniszczenia wypożyczonych archiwaliów. potencjalny badacz zo-
bowiązany był także do ich zwrotu w ciągu 14 dni w celu uniknięcia pobrania 
należności, a w przypadku spowodowania szkód, poniesienia kosztów naprawy 
dokumentów przez Królewskie Archiwum państwowe w Berlinie lub Królewcu. 
Oprócz tego za nie przestrzeganie regulaminu korzystający mógł utracić trwale 
prawo do odwiedzin toruńskiego archiwum9. tym samym na podstawie tej bro-
szury można stwierdzić, iż mimo braku dokumentów ściśle regulujących zasady 
ochrony toruńskich dóbr kultury w tym czasie, przytoczone zasady korzystania 
ze zbioru archiwalnego jednak nakładały odpowiedzialność na potencjalnego ba-
dacza za ewentualne uszkodzenia czy kradzież, i tym samym w pewien sposób 
zabezpieczały zasób archiwalny. 

3. Archiwum od XX wieku

Dopiero w latach 90. XIX weku powołany został urząd stałego archiwisty 
miejskiego, którym jako pierwszy został profesor toruńskiego gimnazjum Artur 
semrau. Do jego obowiązków należało jednocześnie zarządzanie biblioteką i mu-
zeum miejskim. A. semrau sprawował swój urząd do 1922 r.. W 1927 r. stanowisko 

9 Archiwum państwowe w toruniu, Archiwum Zakładowe, Akta miasta Torunia, sygn. 
C 525, s. 366-370.
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archiwisty miejskiego zostało ponownie obsadzone, a archiwum od sierpnia tegoż 
roku zorganizowane zostało jako samodzielna jednostka samorządowa, podległa 
administracyjne (od 1929 r.) Wydziałowi Kultury i Oświaty10. Zgodnie z ordyna-
cją archiwum z tego okresu, archiwaliów pod żadnym pozorem nie wolno było się 
pozbywać, a do obowiązków zatrudnianych archiwistów należało między innymi 
nabywanie na własność (w porozumieniu z Komisją Archiwalną lub zgodnie ze 
wskazówkami Magistratu) wszelkich zabytków archiwalnych. Mieli oni też czynić 
starania o otrzymanie ich w depozyt i sporządzać odpisy, kopie, odlewy ryciny lub 
fotografie z archiwaliów pozostających w innych zbiorach. także poszukiwania  
i badania naukowe były uwzględnione przez Magistrat w budżecie rocznym pla-
cówki. Do głównych zadań archiwum w tym czasie należała też fachowa opieka 
i konserwacja zabytków archiwalnych oraz pośredniczenie przy korzystaniu z za-
sobów pochodzących z innych archiwów i bibliotek11. przytoczone zapisy wska-
zują, zatem na profesjonalne podejście do zabezpieczania dóbr kultury zarówno 
dla zachowania ich dla przyszłych pokoleń jak i dla badań naukowych. W dalszej 
części ordynacji znajduje się także zapis odnoszący się do wymogów bezpieczeń-
stwa, jakie powinny spełniać pomieszczenia przeznaczone do użytku archiwum. 
Zgodnie z nim lokal taki powinien być odpowiednio urządzony, zgodnie z po-
trzebami techniki archiwalnej, a w szczególności winien być zabezpieczony przed 
pożarem, wilgocią i kradzieżą12. Dodatkowym zabezpieczeniem było postanowie-
nie, że za klucze do archiwum i jego magazynów osobiście odpowiada kierownik 
placówki lub upoważniony przez niego urzędnik miejski. 

stosownie do regulaminu pracowni naukowej każdy korzystający ze zbiorów zo-
bowiązany był do ostrożnego obchodzenia się z nimi oraz do zachowania w nich po-
rządku, w szczególności w przypadku akt luźnych i fascykułów13. Zakazanym było 
w pracowni: robienie notatek, znaków lub dopisków na archiwaliach, samodzielne 
dokonywanie odcisków pieczęci, odbijanie dokumentów przez kalkę, kładzenie pa-
pieru na archiwalia podczas robienia notatek. Należało też zachować ostrożność 
korzystając z kałamarza, nie wolno było samowolnie zmieniać układu akt oraz nie-
dopuszczalne było palenie w pracowni tytoniu14. Archiwalia nie mogły pozostawać 
w pracowni naukowej poza godzinami jej urzędowania15, a udostępnianiu podle-
gały maksymalnie 3  jednostki archiwalne na raz. Dokonywanie wszelkich repro-

10 tamże.
11 Archiwum państwowe w toruniu, Archiwum Zakładowe, Projekty i materiały do statutu 

archiwum 1920-1229, sygn. 3411, s. 1-3.
12 tamże, s. 6.
13 tamże, s. 33.
14 tamże, s. 35.
15 tamże, s. 9. 
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dukcji było możliwe jedynie za zgodą zarządu Archiwum16. Za nieprzestrzeganie 
przytoczonych przepisów można było zostać pozbawionym możliwości korzysta-
nia ze zbiorów. Nad bezpieczeństwem archiwaliów w pracowni naukowej każdora-
zowo czuwał przynajmniej jeden pracownik archiwalny, a potencjalnych badaczy 
obowiązywały ściśle określone zasady, jak należy zachowywać się przy korzystaniu 
z materiałów nie narażając ich przy tym na zniszczenia i niebezpieczeństwa. 

Narastające prawdopodobieństwo wybuchu II wojny wywarło wpływ na 
dalsze losy Archiwum Miejskiego. W lipcu 1939 r. konserwator wojewódzki  
mgr J. Chyczewski, poruszył temat ewentualnej ewakuacji archiwum, nie dając 
jednak zapewnień bezpieczeństwa ani co do jej przeprowadzenia, ani do miej-
sca docelowego przeniesienia17. Dlatego z chwilą wybuchu wojny zadecydowa-
no, że najbezpieczniej dla archiwum będzie, jeżeli pozostanie na swoim miejscu. 
postanowiono jednakże sfotografować dokumenty oraz oddać repetytoria wła-
dzom miejskim, by w razie potrzeby podtrzymać kontrolę nad stanem posiadania.

4. Archiwum Toruńskie w czasie II Wojny Światowej

przejęcie toruniu przez wojska niemieckie we wrześniu 1939 r. początkowo 
nie odmieniło znacząco organizacji tutejszego archiwum. Nadal podlegało ono 
Wydziałowi Kultury – nazywanym teraz Kulturamt, przyłączono jednak do ar-
chiwum Urząd do spraw Rasowych. Na jego potrzeby zgromadzono między in-
nymi kościelne księgi metrykalne pochodzące z  terenu powiatu toruńskiego, 
które miały służyć ustalaniu aryjskiego pochodzenia zainteresowanych tym osób. 
Zmianie uległo kierownictwo archiwum, które objął pochodzący z Norymbergi  
dr. H. strehlau18.

W sierpniu 1941 r. decyzją nadburmistrza archiwum otrzymało nowy statut, 
który wpisywał się w ówczesną politykę III Rzeszy. przejawem tego były między in-
nymi zapisy w świetle których, z jego zasobu nie mogły korzystać osoby pochodze-
nia żydowskiego, natomiast pierwszeństwo w tym posiadali urzędnicy państwowi 
oraz członkowie NsDAp. Zasady zabezpieczania zasobu nie odbiegały jednak od 
wcześniej prezentowanych przepisów i standardów. Można, zatem znaleźć zapisy 
zakazujące palenia tytoniu w czasie pracy z archiwaliami, używania ich jako podkła-
dek do pisania oraz umieszczania na nich notatek lub samodzielnego dokonywania  
w nich poprawek. Korzystanie z akt możliwe było wyłącznie, po uzyskaniu wcześ-
niejszej zgody, w specjalnie wyznaczonym do tego pomieszczeniu, natomiast wstęp 
do magazynów wymagał specjalnego pozwolenia. W innym wypadku było to surowo 

16 tamże, s. 35.
17 H. piskorska, dz.. cyt., s. 64.
18 K. Ciesielska, dz.. cyt., s. 28.
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zabronione, a dostęp do magazynów mieli wyłącznie pracownicy. statut uwzględniał 
również możliwość wypożyczenia archiwaliów do innych instytucji, jednak musiały 
one spełnić wymagania postawione przez kierownika archiwum19.

Należy jednak zauważyć, że negatywnie na stanie zasobu toruńskiego archiwum 
odbiło się jego ciągłe przemieszczanie. Oprócz wspominanych ksiąg metrykalnych, 
jesienią 1939 r. podjęto decyzję o przeniesieniu akt archiwum dokumentacji po-
chodzącej z XIX i XX stulecia, która znajdowała się między innymi w piwnicach 
toruńskiego ratusza. pomimo tego, że działania takie były ściśle zaplanowane, akta 
wówczas często zmieniały miejsce i pozostawały się w kompletnym nieładzie, który 
potęgował fakt, iż w tym okresie często z nich korzystano. Kolejne przemieszcze-
nia toruńskich archiwaliów były związane z pogorszeniem się sytuacji III Rzeszy 
na froncie wschodnim i próbą zabezpieczenia ich przed działaniami wojennymi. 
podjęte wówczas kroki był jednak słabo zorganizowane, w wyniku czego zasób 
uległ rozproszeniu, utracony został jego wewnętrzny porządek będący efektem wie-
loletniej pracy archiwistów, a część dokumentów zaginęła. W wyniku ewakuacji, 
którą częściowo zaczęto przygotowywać już w 1942 r., archiwalia toruńskie znalazły 
się ostatecznie między innymi w kopalni soli w Grasleben oraz w Marburgu20.

Zaprezentowane normatywy dotyczące Archiwum Miasta torunia odnoszą się 
przede wszystkim do odpowiedniego obchodzenia się z archiwaliami stanowią-
cymi jego zasób, a więc dotyczące zabezpieczenia go przed szkodami, jakie może 
wywołać niewłaściwe traktowanie akt. przepisy, co jest znamienne dla czasów,  
z których one pochodzą, wymagały od użytkownika pewnych umiejętności oraz 
wiedzy, natomiast formalne uzyskanie zgody na korzystanie z  akt zależne było 
od decyzji odpowiedzialnego urzędnika. Regulacje te podyktowane były zapew-
ne chęcią uchronienia archiwaliów. Wyjątek stanowią postanowienia pochodzące  
z okresu międzywojennego, w których zwrócono uwagę na odpowiednie przygoto-
wanie pomieszczeń magazynowych, które mają istotny wpływ na bezpieczne prze-
chowywanie w nich archiwaliów. Władze miejskie torunia, zatroskane o los swo-
ich archiwaliów, konsekwentnie prowadziły działania legislacyjne, mające na celu 
ochronę akt, dzięki czemu udało się je zachować do dzisiejszych czasów. Kluczową 
rolę odegrała też świadomość ich wartości, która stała za przygotowaniem pre-
zentowanych przepisów. Również teraz, poza opracowaniem normatywów, które 
traktują o zabezpieczaniu akt, ważne wydaje się edukowanie społeczeństwa oraz 
uświadamianie znaczenia, jakie posiadają archiwalia oraz inne dobra kultury, co  
w przyszłości zaowocować powinno dobrym ich traktowaniem, a w związku z tym 
zapewnieniem im bezpieczeństwa.

19 Archiwum państwowe w toruniu, Archiwum Zakładowe, Akta miasta Torunia 1939-
1945, sygn. 781, s. 1-4.

20 K. Ciesielska, dz.. cyt., s. 28-29.
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* * *

Regulations on the protection of resources in the municipal archives in Toruń from the 
second half of the 19th century to the middle of the 20th century

(summary)

The Archive of the city toruń, which constitutes the basis of currently functioning state 
Archive in this city, in the past kept important documentation and on account of this fact was 
the object of concerns of the authorities responsible for it. Expressions of interest in Archive’s 
fate were the statutes and regulations announced from the second half of the nineteenth cen-
tury, i.e. when it began to organize itself as a separate institution. Although these standards were 
not directly related to the protection or safeguarding of the resource, some of its records may 
be relevant to this issue. The article presents the regualtions issued for the municipal archives 
in three different periods of toruń’s history, namely during the prussian partition, the second 
polish Republic and the Nazi occupation.
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Grzegorz Chajko
Uniwersytet papieski Jana pawła II w Krakowie

Ochrona materialnego dziedzictwa archidiecezji 
lwowskiej obrządku łacińskiego w I poł. XX wieku  

(do 1939 r.). Wybrane aspekty prawne i organizacyjne 

W strukturze każdej diecezji ważna jest troska o dobra kultury nie tylko ducho-
wej, ale także materialnej, aby w pamięci obecnych i przyszłych pokoleń pozosta-
wało dziedzictwo minionych czasów. Owa troska może opierać się o kilka funda-
mentów, jak chociażby o obiekty nieruchome (np. kościoły, kaplice, nagrobki), lub 
ruchome (np. paramenty liturgiczne, ołtarze, obrazy, rzeźby).

W przypadku archidiecezji lwowskiej piecza o wielowiekową spuściznę rów-
nież stanowiła w jej historii ważny element, z tym, że zaczęła ona wyraźnie tlić 
się w umysłach zwierzchników lokalnego Kościoła dopiero u schyłku istnienia 
monarchii austro-węgierskiej, by z powodzeniem rozwinąć się w konkretne już 
działania w niepodległej II Rzeczypospolitej.

przełomowym wydarzeniem w realizacji planów ochrony dóbr kultury mate-
rialnej okazała się pierwsza wojna światowa, która wyryła swoje widoczne znamię 
na materialnym i kulturowym dziedzictwie omawianej archidiecezji. W okresie 
tym bezpowrotnemu zniszczeniu uległo wiele dzieł sztuki znajdujących się we-
wnątrz licznych obiektów sakralnych – kościołów i kaplic – a także w klasztorach 
i na plebaniach. stały się one przedmiotem grabieży oraz świadomego zniszczenia 
dokonanego przez rozbestwionych żołnierzy. Wojska różnych armii, przetaczają-
cych się przez tereny archidiecezji lwowskiej, często nie oszczędziły również zabyt-
kowych, kilkusetletnich dzwonów, a nawet piszczałek organowych, rekwirując je  
i przeznaczając na przetopienie na potrzeby toczącej się wojny.1

1 W sprawie oddania zbytecznych dzwonów na cele wojenne, „Kurenda Kurii Metropolitalnej 
obrządku łacińskiego we Lwowie” [dalej: KKML], 1915, nr 8, s. 79; W sprawie zabranych dzwo-
nów, KKML, 1916, nr 2, s. 14; Do wszystkich Wielebnych Urzędów parafialnych, KKML, 1917, 
nr 10, s. 49-50; W sprawie rekwizycji piszczałek organowych, KKML, 1917, nr 15, s. 73-74; Nowa 
rekwizycja lub dodatkowy przegląd dzwonów, KKML, 1918, nr 4, s. 9-10; Rejestracja zarekwiro-
wanych względnie zabranych dzwonów, KKML, 1919, nr 7, s. 30-31.
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poważną grupę strat wojennych stanowiły świątynie, które znalazły się na linii 
walk i z tegoż powodu zostały zburzone lub poważnie zniszczone. Ich odbudo-
wa wymagała oczywiście kosztów i czasu, lecz niestety odtworzenie utraconego 
dziedzictwa kulturowego stało się niemożliwe. Jeszcze w toku trwającego konfliktu 
ówczesny metropolita lwowski, obecnie święty, abp Józef Bilczewski (1900-1923), 
wydawał w kurialnej „Kurendzie” coraz to nowe odezwy, w których wymagał od 
duchowieństwa udokumentowania poniesionych strat w parafiach.2 

Metropolita lwowski, widząc wzrastające w ostatnich miesiącach wojny zagro-
żenie dla dzieł sztuki w postaci wyłudzania ich i kradzieży, napisał: „Wojna, która 
sprowadziła ciągły ruch obcych w naszym kraju, wzmogła niesłychanie popyt na 
dzieła sztuki, sprzęty artystyczne, antyki i pamiątki wszelkiego rodzaju. Kręci się 
po kraju szereg łakomych amatorów, którzy także do kościołów usiłują się dostać 
i wyłudzić, czy to drogą kupna, czy wymiany, stare sprzęty kościelne, jakoby nie-
zdatne do potrzeb kultu. Zdarzają się wypadki, że zabierane bywają stare sprzęty 
metalowe pod płaszczykiem rekwizycji. […] Wzywamy Wielebnych Zarządców 
kościołów, by wobec stosunków wywołanych wojną, strzegli tym usilniej i gorli-
wiej cennych pamiątek narodowej sztuki i kultury.”3.

Dopiero po całkowitym zakończeniu działań wojennych – także wojny ukra-
ińsko-polskiej 1918-1919 oraz polsko-bolszewickiej 1919-1920 – przystąpiono 
powoli do odbudowy zniszczeń wojennych i zsynchronizowanej ochrony dzieł 
sztuki. Naprzeciw jednak pełnej realizacji planów stanął fakt braku środków fi-
nansowych, galopująca inflacja, aktualne problemy upadku wartości religijno-
moralnych wśród wiernych archidiecezji oraz w dniu 20 marca 1923 r. śmierć 
hierarchy.

Dopiero następca świętego – abp Bolesław twardowski (1923-1944) – jego 
bliski przyjaciel i kontynuator jego dzieła duszpasterskiego, podjął się bardzo 
szybko tematu zinstytucjonalizowania ochrony zabytków sakralnych w archi-
diecezji. Jego głównym przejawem stało się utworzenie we Lwowie Muzeum 
Archidiecezjalnego, a niedługo później uporządkowanie historycznego lwowskie-
go Archiwum Konsystorza. W pierwszym przypadku – już 1925 r. metropolita wy-
dał on odezwę, w której przedłożył myśl utworzenia muzeum, jako organu mające-
go na celu ochronę cennych zabytków sztuki kościelnej, jak również prowadzenie 
akcji oświatowej na temat historii i historii sztuki kościelnej. Zamierzenie jednak 

2 Wezwanie do sprawozdań o uszkodzeniu kościołów i budynków plebańskich, KKML, 1915, 
nr 4, s. 48; W sprawie odbudowy uszkodzonych przez wojnę kościołów, budynków plebańskich 
i gospodarczych, KKML, 1916, nr 2, s. 13-14; Zdjęcia fotograficzne zniszczonych kościołów i pleba-
nii, KKML, 1916, nr 4, s. 32; Uszkodzenie lub zniszczenie ksiąg metrykalnych, KKML, 1917, nr 16, 
s. 79; Wykazy strat, które poniosły kościoły w Galicji w ciągu panowania rządu austriackiego, spo-
rządzić się mające celem likwidacji z b[yłym] państwem austriackim, KKML, 1919, nr 3, s. 13-15.

3 Ochrona artystycznych sprzętów kościelnych, KKML, 1918, nr 6, s. 13.
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nie mogło zostać zrealizowane bez wydatnej pomocy duchowieństwa archidiecezji 
lwowskiej, które w powierzonych im placówkach duszpasterskich dysponowało 
dostępem do wartościowych eksponatów znajdujących się na ogół w świątyniach. 
Hierarcha, nie tracąc czasu, poinformował od razu, że w gmachu seminarium 
Duchownego we Lwowie zostały przygotowane i wyremontowane pomieszczenia 
celem gromadzenia zbiorów Muzeum. Zakładał on, że znajdą się tam „«materiały 
archiwalne i literackie, odnoszące się do historii kościelnej», książki i rękopisy, któ-
re mogłyby posłużyć do skreślenia historii pobożności w polsce i historii polskiego 
rytuału, obrazy, rzeźby, drzeworyty, stare instrumenty muzyczne, naczynia mszal-
ne, wyroby tkackie i kobiernicze itp.”4 Co istotnie i co też od razu zostało wyraźnie 
zaznaczone, że ich gromadzenie nie będzie odbywało się na zasadzie rekwizycji, 
ale świadomego i dobrowolnego przekazywania w depozyt eksponatów, które nie 
znajdują swojego stałego miejsca w kościele parafialnym. Zabieg ten, co również 
podkreślił arcybiskup, miał za zadanie zgromadzenie i zabezpieczenie przed zagła-
dą rozproszonych po archidiecezji zabytków. prosił zatem o zrozumienie sprawy  
i przysyłanie eksponatów5.

słowa metropolity lwowskiego z pewnością zyskały posłuch wśród duchowień-
stwa archidiecezji lwowskiej, jednakże skala odzewu pozostaje nieznana. pewnym 
zaś jest, że abp twardowski powołał ks. prof. stanisława szurka6 na kustosza 
Muzeum. ponadto nadszedł czas na uroczyste otwarcie tejże instytucji. Nastąpiło 
ono 15 czerwca 1928 r., kiedy to we Lwowie odbywał się Kongres Eucharystyczny. 
Arcybiskup pragnął w ten sposób podnieść rangę instytucji, łącząc jej otwarcie 
z wielkim wydarzeniem poświęconym kultowi Najświętszego sakramentu oraz 
osobie swojego poprzednika św. abp. Józefa Bilczewskiego, którego też imieniem 
nazwał Muzeum. W wygłoszonym przy tej okazji przemówieniu abp twardowski 
nie omieszkał wymienić wniesionych zasług swego poprzednika w erygowanie 

4 B. twardowski, Odezwa do WW. duchowieństwa w sprawie Muzeum Archidiecezjalnego, 
KKML, 1925, nr 18, s. 74; G. Chajko, Arcybiskup Bolesław Twardowski (1864-1944) metropolita 
lwowski obrządku łacińskiego, Rzeszów 2010, s. 248-249.

5 B. twardowski, Odezwa do WW. Duchowieństwa w sprawie Muzeum Archidiecezjalnego, 
KKML, 1925, nr 18, s. 74-75.

6 stanisław szurek (1885-1964), święcenia kapłańskie w 1908 r. we Lwowie, wikariusz par. 
Rohatyn i stryj 1908-1909, student na Uniwersytecie Wiedeńskim 1909-1913, doktor teologii 
1913, sekretarz abp. J. Bilczewskiego 1913/14, katecheta w Zakładzie Niewidomych we Lwowie, 
redaktor „Gazety Kościelnej” 1914-1915, studia na uniwersytecie we Fryburgu szwajcarskim 
1915, ojciec duchowny w seminarium Duchownym we Lwowie 1915-1936, wykładowca na 
Wydziale teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie od 1921 r., habilitacja 1923, 
prof. nadzwyczajny 1935, kustosz Muzeum Archidiecezjalnego we Lwowie 1928-1939; w 1945 r. 
wyjechał wraz z usuniętym ze Lwowa seminarium Duchownym do Kalwarii Zebrzydowskiej, 
gdzie pełnił funkcję wykładowcy. tam też zmarł. J. Wołczański, Wydział Teologiczny Uniwersy-
tetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1939, Kraków 2002, s. 267.
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Muzeum i liczył, że powstałe i otwarte dzieło przyczyni się z jednej strony do oca-
lenia arcydzieł minionych wieków, a z drugiej zaś stanie się zapleczem dydaktycz-
nym dla kształcenia kadr przyszłego duchowieństwa7.

Największym atutem Muzeum okazały się w niedługim czasie jego bogate 
zbiory, które skupiały się wokół takich działów jak: archiwalia, dzieła literackie, 
księgi liturgiczne, malarstwo, rzeźba, numizmatyka, medalierstwo, sfragistyka, 
rękodzieło i inne. Ks. szurek, począwszy od maja 1928 r. aż do wybuchu II woj-
ny światowej, zamieszczał na łamach archidiecezjalnej „Kurendy” szczegółowe 
wykazy ofiarowanych eksponatów. Na ich podstawie można zauważyć, że naj-
większą grupę stanowiły przedmioty ofiarowane ze swoich zbiorów przez abp. 
twardowskiego i spuścizny po abp. Bilczewskim oraz dary z parafii archidiecezji 
lwowskiej. Dużo mniejszą grupę ofiarodawców stanowili indywidualnie duchow-
ni oraz osoby świeckie8.

Zgromadzone do 1939 r. eksponaty, dokonując próby ich zestawienia, koncen-
trowały się wokół działów wymienionych w powyższym akapicie. Ofiarodawcy 
najliczniej przekazywali archiwalia i druki, takie jak bulle, dyplomy, fotografie, 
mszały, księgi metrykalne i parafialne, a także przedmioty sztuki medalierskiej, 
odznaczenia wojskowe, numizmaty9 i banknoty. Nie zabrakło również przed-
miotów związanych z wyposażeniem świątyń, jak ołtarzy, obrazów, figur świę-
tych, paramentów liturgicznych, szat i naczyń liturgicznych oraz różnego rodzaju 
mebli10. Co ciekawe, wśród podarków, znalazły się eksponaty zupełnie nie zwią-
zane z kościelną kulturą, historią i tradycją archidiecezji lwowskiej. przykładem 
mogą być tutaj dwie mumie i 108 odłamków pocisków – ofiarowane przez  
ks. stanisława szurka, deska z odłamkami pocisków – dar NN Bałuta, korona 

7 G. Chajko, Arcybiskup Bolesław Twardowski..., s. 249.
8 s. szurek, Muzeum i Archiwum Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. im. ks. arcybiskupa Bilczew-

skiego, KKML, 1928, nr 10, s. 44; 1928, nr 21, s. 107; 1929, nr 19, s. 92; Muzeum archidiecezji 
lwowskiej obrz. łac. im. ks. arcybiskupa Bilczewskiego, KKML, 1930, nr 20, s. 110-111; Muzeum 
archidiecezjalne im. ks. arcybiskupa Bilczewskiego, KKML, 1931, nr 20, s. 98-99; 1932, nr 20, 
s. 82-83; 1933, nr 21, s. 102-103; 1934, nr 21, s. 94; 1935, nr 21, s. 90-91; 1936, nr 18, s. 74; 1937, 
nr 19, s. 99; Muzeum archidiecezjalne im. ks. arcyb. Bilczewskiego, KKML, 1938, nr 19, s. 82.

9 O pokaźnej ilości ofiarowanych do Muzeum monet świadczy chociażby fakt, iż pomiędzy 
1 kwietniem a 1 grudniem 1928 r. sama tylko Kuria Metropolitalna przekazała tamże 3588 
monet. Muzeum i Archiwum Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. im. ks. arcybiskupa Bilczewskiego, 
KKML, 1928, nr 21, s. 107.

10 s. szurek, Muzeum i Archiwum Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. im. ks. arcybiskupa Bil-
czewskiego, KKML, 1928, nr 10, s. 44; 1928, nr 21, s. 107; 1929, nr 19, s. 92; Muzeum archidiece-
zji lwowskiej obrz. łac. im. ks. arcybiskupa Bilczewskiego, KKML, 1930, nr 20, s. 110-111; Muze-
um archidiecezjalne im. ks. arcybiskupa Bilczewskiego, KKML, 1931, nr 20, s. 98-99; 1932, nr 20, 
s. 82-83; 1933, nr 21, s. 102-103; 1934, nr 21, s. 94; 1935, nr 21, s. 90-91; 1936, nr 18, s. 74; 1937, 
nr 19, s. 99; Muzeum archidiecezjalne im. ks. arcyb. Bilczewskiego, KKML, 1938, nr 19, s. 82.
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z orła austriackiego – dar prof. M. Batorskiego, czy dwie pisanki – dar kleryka 
Edwarda Winnickiego11. Oczywiście nietypowych przypadków było dużo więcej.

posiadanie tak bogatego zbioru eksponatów wymagało odpowiedniego ich po-
mieszczenia, a w dalszej kolejności eksponowania, co jak się okazało, nie było spra-
wą łatwą. Jeszcze za życia abp. Bilczewskiego starano się znaleźć odpowiednie lokum  
i dlatego też hierarcha zakupił na potrzeby przyszłego muzeum kamienicę przyle-
gającą do seminarium Duchownego. Z nieznanych jednak przyczyn zrezygnowano  
z planu urządzenia w niej omawianej instytucji i przekazano obiekt ss. Boromeuszkom. 
Następnie rozważano możliwość wykorzystania na ten cel dawnej rezydencji arcybi-
skupów lwowskich, położonej przy lwowskim rynku pod nr 9, ale i ta idea upadła. 
Ostatecznie, dopiero w późnych latach 30. XX w., abp twardowski zdecydował się na 
budowę nowego gmachu w ogrodzie seminaryjnym. W tym też celu zwołał naradę, 
na którą zaprosił biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej Eugeniusza Baziaka, 
ks. prof. stanisława szurka oraz wybitnych znawców z zakresu muzeologii: prof. 
Aleksandra Czołowskiego, dr. tadeusza Mańkowskiego, prof. Zbigniewa Hornunga 
oraz Wawrzyńca Dayczaka, który podjął się trudu zaprojektowania gmachu12.

Budynek muzeum zaczęto wznosić wiosną 1939 r. i do chwili wybuchu wojny 
zdołano wyprowadzić mury fundamentów z ziemi, położyć pierwszą płytę nad 
piwnicami i w niektórych miejscach wyprowadzić ściany do połowy wysoko-
ści parteru. Dalsze prace zostały wstrzymane wskutek wkroczenia sowietów do 
Lwowa, którzy też zgromadzone zbiory zagrabili, a następnie rozproszyli bądź 
zniszczyli. Ks. szurkowi i kilku duchownym udało się ocalić jedynie kilkanaście 
przedmiotów i część książek. Reszta przepadła bezpowrotnie13.

podobny los spotkał część zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego, które zasadniczo 
składało się z dokumentów historycznych. Zostały one w latach 1930-1931, z polecenia 
abp. twardowskiego, uporządkowane, pod kierunkiem kanclerza Kurii Metropolitalnej 
we Lwowie ks. Zygmunta Hałuniewicza. Wspomagał go pracownik miejscowego 
Archiwum państwowego dr stanisław Zajączkowski. Dodatkowo, z inicjatywy kan-
clerza, zaczęto sukcesywnie pozyskiwać materiały archiwalne z parafii w archidiecezji. 
podstawą do tego działania stało się wydane w dniu 15 kwietnia 1930 r. rozporządzenie 
metropolity, nakazujące wszystkim parafiom archidiecezji lwowskiej wysłanie do Kurii 
Metropolitalnej, do dnia 14 września 1930 r., wszystkich posiadanych przez siebie do-
kumentów wytworzonych do 1800 r. W dalszej kolejności miały one zostać zinwenta-
ryzowane, przekazane do Archiwum Archidiecezjalnego i udostępnione badaczom14.

11 s. szurek, Muzeum i Archiwum Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. im. ks. arcybiskupa Bil-
czewskiego, KKML, 1928, nr 10, s. 44; 1928, nr 21, s. 107; 1929, nr 19, s. 92.

12 G. Chajko, Arcybiskup Bolesław Twardowski..., s. 250-251.
13 tamże, s. 251.
14 Zarządzenia w sprawie Archiwum Archidiecezjalnego, KKML, 1930, nr 9, s. 47.
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Odzew duchowieństwa na rozporządzenie abp. twardowskiego był jednak zni-
komy, gdyż do końca września na apel odpowiedziało jedynie 14 parafii, wysyłając 
swoje archiwalia. Hierarcha, przedstawiając wykaz dokumentów, dodawał, że obo-
wiązkowi trzeba jak najszybciej podołać.15 przypomnienie przyniosło wymierny 
skutek, gdyż do grudnia 1930 r. swoje akta przysłało kolejnych 27 parafii. Metropolita 
ponowił przy tym swoje polecenie, tym razem wyznaczając 20 grudnia t. r. jako osta-
teczny termin wywiązania się z obowiązku, dodając przy tym, że jeszcze 140 parafii 
istniejących już w XVIII w. nie wysłało odpowiedzi.16 przy okazji następnych zesta-
wień przekazanych do Kurii dokumentów, metropolita coraz stanowczej żądał rea-
lizacji dekretu.17 Ostatecznie dopiero w styczniu 1932 r. stwierdził on, że otrzymał 
archiwalia ze 162 parafii, a reszta odpowiedziała, że takowych nie posiada18.

Zwłoka z oddaniem dokumentów mogła wynikać z wielu przyczyn,  
np. z opieszałości, bądź niechęci do pozbywania się własnych zasobów. 
specyficznym przypadkiem jest przykład dziekana i proboszcza parafii Bełz – 
ks. dr. Jakuba Demitrowskiego, który od samego początku, prosił Kurię lwowską  
o zwłokę. tłumaczył się on chęcią przestudiowania akt, co związane zaś było z jego 
planami opracowania historii parafii bełskiej, a także koniecznością sporządze-
nia inwentarza kościelnego i beneficjalnego w myśl statutów synodu Lwowskiego  
z 1930 r. Wskazywał też na fakt, iż liczne obowiązki duszpasterskie uniemożliwia-
ją mu szybkie przeglądnięcie archiwum. Ostatecznie, po licznych ponagleniach  
i upomnieniach przekazał on do Kurii, 2 listopada 1931 r., dziewięć ksiąg metry-
kalnych oraz plik 35 sztuk dokumentów z lat 1593-1779 wraz z mapą katastralną 
lasu beneficjalnego w Machnówku z 1793 r.19.

Uporządkowane Archiwum Archidiecezji Lwowskiej podzielono na cztery 
działy: akta konsystorskie, archiwa parafialne, akta Zarządu Dóbr Arcybiskupich 
oraz dokumenty obcej proweniencji. Całość złożono w dwóch pomieszczeniach 
suterenowych pałacu arcybiskupiego przy ul. Czarnieckiego 32 we Lwowie, za wy-
jątkiem najcenniejszych akt, które zdeponowano w szafie w kancelarii Kurii. Dwa 

15 Archiwum Archidiecezjalne, KKML, 1930, nr 18, s. 103.
16 Jeśli któraś parafia nie posiadała żadnych dokumentów wytworzonych do końca XVIII w., 

to winna była również o tym poinformować Kurię. Archiwum Archidiecezjalne, KKML, 1930, 
nr 20, s. 109-110.

17 W kolejnej transzy – do marca 1931 r. przekazało akta 56 parafii, do końca maja 1931 
r. – 59, a do końca grudnia 1931 r. – 22 parafie. Archiwum Archidiecezjalne, KKML, 1931, nr 5, 
s. 18-20; 1931, nr 10, s. 38-39; 1932, nr 1, s. 1-2.

18 Archiwum Archidiecezjalne, KKML, 1932, nr 1, s. 2.
19 ALKMK, Akta Konsystorskie, sygn. 929, pismo ks. Jakuba Demitrowskiego do Kurii Me-

tropolitalnej we Lwowie, Bełz 25 XI 1930; sygn. 929, pismo tegoż do tejże, Bełz 15 XII 1930; sygn. 
929, pismo tegoż do tejże, Bełz 26 III 1931; sygn. 929, pismo tegoż do tejże, Bełz 8 VII 1931; sygn. 
929, pismo tegoż do tejże, Bełz 27 X 1931; sygn. 929, pismo tegoż do tejże, Bełz 2 XI 1931.
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pierwsze działy, w ramach systematyki, podzielono na mniejsze grupy. Wśród 
Archiwum Konsystorskiego wyodrębniono: dokumenty pergaminowe, księgi 
konsystorskie, akta wizytacyjne, registraturę konsystorską i varia. Zbiór parafial-
ny podzielono zaś na księgi metrykalne, status animarum, księgi bierzmowanych 
i inne księgi, opisy wizytacji oraz dokumenty pergaminowe. podobnych zabie-
gów nie uczyniono względem pozostałych dwóch działów z powodu ich szcząt-
kowego stanu zachowania. Według danych na dzień 31 grudnia 1931 r. Archiwum 
Archidiecezjalne składało się łącznie z 2138 jednostek, w tym ze 140 pergaminów, 
1414 ksiąg, 584 fascykułów lub plików akt luźnych20.

Wybuch II wojny światowej, a zwłaszcza wydarzenia z jesieni 1939 r. oraz wkro-
czenie sowietów, wpłynęły negatywnie na stan posiadania omawianego archiwum. 
W dniach 29-30 października t. r., na wskutek decyzji Kapituły Metropolitalnej 
i samego abp. twardowskiego, została spalona część zasobu w postaci akt per-
sonalnych, seminaryjnych oraz tysięcy innych, bliżej niezidentyfikowanych, do-
kumentów i fotografii. Akta palono nieprzerwanie przez dwa dni i jedną noc na 
dziedzińcu seminarium Duchownego oraz kilkunastu piecach wewnątrz gma-
chu21. trudno powiedzieć czy i co zostało spalone z historycznego, opisywanego 
powyżej, Archiwum Archidiecezjalnego. Faktem jednak pozostaje, że do naszych 
czasów zachowały się zasadniczo akta konsystorza, Zarząd Dóbr Arcybiskupich  
i być może fragment parafialnych, chociaż trudno to precyzyjnie stwierdzić z po-
wodu braku jakiegokolwiek przedwojennego inwentarza archiwum. Z pewnością 
jednak nie zachowały się zgromadzone tamże księgi metrykalne, które w niewy-
jaśnionych okolicznościach, być może wskutek sowieckich rekwizycji, jak dotąd 
nie udało się odnaleźć22. Zachowana część zasobu została w 1944 r. wywieziona w 
granice powstającej „nowej polski” i obecnie znajduje się jako stały depozyt przy 
Uniwersytecie papieskim Jana pawła II w Krakowie.

Omawiając archiwa archidiecezji lwowskiej należy jeszcze krótko wspomnieć 
o Archiwum Kapituły Metropolitalnej we Lwowie, które było w najlepszym stanie 
zachowania, opracowania i udostępniania. Magazyn i zarazem czytelnia mieściły 
się w dwóch pomieszczeniach kapitulnych, na I piętrze, w budynku kanonickim 
przy ul. Rutowskiego 5 (obecnie teatralna). Co ważne, czytelnicy mogli z niego 
korzystać o stałych porach, tj. w poniedziałki i środy w godz. 17.00-19.00. Zasób 
archiwum podzielono na 4 działy: Dział L – 320 pergaminów (najstarszy z 1352 r.); 
Dział K – 246 tomów oprawnych; Dział F – 147 fascykułów luźnych aktów; Dział 

20 G. Chajko, Arcybiskup Bolesław Twardowski..., s. 246-247; s. Zajączkowski, Archiwum 
Archidiecezjalne obrządku łacińskiego we Lwowie, Lwów 1932, passim; s. szurek, Archiwa Ar-
chidiecezji Lwowskiej ob. łac. (De Archivis Archidioecesis leopoliensis Rit. Lat.), Lwów 1934, s. 5.

21 przypuszczalnie przede wszystkim spalono akta zgromadzone w kancelarii Konsystorza 
oraz w rektoracie seminarium. G. Chajko, Arcybiskup Bolesław Twardowski..., s. 396.

22 Informacje własne autora. podobnie nie zachowały się dokumenty obcej proweniencji.
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M – 40 map, planów itp. Najwięcej dokumentów dotyczyło samej Kapituły, jej ma-
jątków oraz katedry23.

Do 1946 r. archiwum mieściło się w w/w budynku, po czym zostało przez wła-
dze sowieckie skonfiskowane i włączone do państwowego zasobu archiwalnego 
Związku sowieckiego. Obecnie znajduje się w zasobie państwowego Centralnego 
Archiwum Historycznego Ukrainy, mieszczącego się w gmachu klasztoru  
oo. Bernardynów. Wskutek sowieckiej akcji „porządkowania” zbiór ten podzielono 
pomiędzy: fond 159 – „Galicyjska Finansowa prokuratura we Lwowie 1462-1928”, 
fond 131 – „Kolekcja pergaminów 1110-1137,1233-1923” (tu włączono wszyst-
kie pergaminy), a z reszty utworzono fond 197 – „Rzymskokatolicka Kapituła 
Metropolitalna we Lwowie 1417-1939”24.

Ochrona materialnego dziedzictwa archidiecezji lwowskiej następowała również 
poza samymi instytucjami, w parafiach, gdzie duchowieństwo zobligowane do tro-
ski, starało się zabezpieczyć posiadane dobra. Nie zawsze mu się to jednak udawało, 
czego najlepszym dowodem są udokumentowane włamania do rzymskokatolickich 
świątyń. W latach 1923-1939 odnotowano ich co najmniej 21. Złodzieje nie zawsze 
coś zabierali, ale niekiedy straty były poważniejsze, jak np. w 1937 r. w kościele św. 
Anny we Lwowie, kiedy to skradziono naczynia liturgiczne oraz dwie srebrne koro-
ny z obrazu Matki Bożej. W innych przypadkach łupem rabusiów padały głównie 
naczynia i szaty liturgiczne oraz gotówka zgromadzona w skarbonach25.

świętokradzkie profanacje kościołów, których liczba znacząco wzrosła  
w 1935 r., zmusiła abp. twardowskiego do przedsięwzięcia poważniejszych dzia-
łań zapobiegawczych. W marcu 1935 r. wydał on rozporządzenie, w którym ra-
dził podległemu mu duchowieństwu montaż solidnych zamków w drzwiach wej-
ściowych, okratowanie okien oraz zamykanie drzwi prowadzących z kościoła na 
dzwonnicę i na chór muzyczny. tabernakulum winne było być zamykane na wy-
sokiej jakości zamek, a ponadto w jego wnętrzu należało trzymać tylko puszkę  
z komunikantami. Inne cenne naczynia liturgiczne, takie jak kielichy, monstrancje 
i kustodie miały być przechowywane w skarbcu. W nim również zalecał arcybi-
skup przechowywać cenne wota przedstawiające wartość historyczną lub zabytko-
wą. pozostałe nakazywał wieszać wysoko i również zabezpieczać. Abp twardowski 
zalecał przed zamknięciem kościoła dokładne jego wewnątrz sprawdzenie, aby  
w razie nieuwagi nie schował się w nim złodziej. W przypadku stwierdzenia jakiej-
kolwiek kradzieży duchowni mieli niezwłocznie powiadomić policję państwową. 

23 s. szurek, Archiwa Archidiecezji Lwowskiej..., s. 4.
24 Dokumenty Kościoła rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej w zasobach Centralnego 

Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Inwentarze, oprac. J. Wołczański, 
Kraków 2007, s. 162-163.

25 G. Chajko, Arcybiskup Bolesław Twardowski..., s. 224.
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Z tej też racji, że duchowni nie zawsze potrafili opisać dokładnie z pamięci bra-
kujące przedmioty, hierarcha polecał im, aby sporządzali dokładne i szczegółowe 
inwentarze wotów i innych wartościowych przedmiotów oraz zalecał wykonanie 
ich fotografii, przechowywanych w archiwum parafialnym, jako najlepszej formy 
dokumentacji26.

O bardzo ważnym fakcie dozoru, ale także oglądu przedmiotów zabytkowych, 
również podczas biskupich wizytacji kanonicznych parafii, wspominali niejedno-
krotnie sami lwowscy hierarchowie. Wydawane przez arcybiskupów Bilczewskiego  
i twardowskiego Instrukcje bardzo wyraźnie wspominały o konieczności zapozna-
nia się ze stanem urządzenia świątyni i jej wyposażeniem. pierwszy z ordynariuszy, 
w 1901 r. oraz 1921 r., napisał w tym aspekcie: „skoro się lud rozejdzie, zlustruję 
kościół wewnątrz przy zamkniętych drzwiach, mianowicie ołtarze, baptysterium, 
zakrystię z wszelkimi paramentami, bielizną kościelną, naczyniami świętymi, księ-
gami liturgicznymi itd. przy tej czynności będzie oprócz przew. Ks. Kanonika towa-
rzyszyć mi tylko W. Ks. Dziekan i proboszcz miejscowy.”27. W kolejnym zaś paragra-
fie abp Bilczewski zwracał uwagę na księgi przechowywane w kancelarii parafialnej: 
„Wróciwszy na plebanię przeglądnę jeszcze i podpiszę księgi metrykalne, księgę 
mszy fundowanych, i inne parafialne księgi w łacińskim kwestionariuszu28 wyszcze-
gólnione, a które już poprzednio przez przew. Ks. Kanonika29 przejrzane będą.”30.

Abp Bolesław twardowski zmodyfikował nieco instrukcje wizytacyjne swego 
poprzednika, wprowadzając możliwość wizytacji wnętrza kościoła parafialnego 
przez towarzyszącego mu księdza kanonika. Reszta postanowień, także w kwestii 
ksiąg parafialnych, pozostała bez zmian31.

problemowi ochrony i zabezpieczenia dzieł kultury poświęcił nieco uwagi ar-
chidiecezjalny synod Lwowski w 1930 r. W swoich statutach, przy okazji oma-
wiania różnych zagadnień kościelnych, wskazywał on na różnego rodzaju zabiegi. 
Najwięcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale XXIX, p.t.: „O czci 
świętych, obrazów i relikwii”, w statutach nr 182, 185 i 186. W pierwszym z wy-

26 tamże, s. 225-226; W sprawie zabezpieczenia kościołów przed świętokradzkimi grabieżami, 
KKML, 1935, nr 5, s. 19-20.

27 Instrukcja dla Wiel. Ks. Dziekanów i Proboszczów Lwowskiej Archidiecezji obrz. łac. o wizycie 
kanonicznej, Lwów 1901, § 31, s. 19; Lwów 1921, § 30, s. 17-18.

28 przed każdą wizytacją proboszcz parafii miał obowiązek uzupełnienia szczegółowego 
formularza wizytacyjnego o stanie parafii, który w dniu przyjazdu kontrolował i następnie za-
bierał ze sobą wizytujący biskup bądź arcybiskup.

29 podczas wizytacji biskupowi towarzyszył zawsze co najmniej jeden z kanoników Kapituły 
Metropolitalnej we Lwowie, 2-3 księży oraz służący.

30 tamże – Lwów 1901, § 32, s. 19; Lwów 1921, § 31, s. 18.
31 Instrukcja dla Wiel. Ks. Dziekanów i Proboszczów Lwowskiej Archidiecezji obrz. łac. o wi-

zytacji kanonicznej, Lwów 1938, § 29, § 30, s. 18-19.



GRZEGORZ CHAJKO66

mienionych, poświęconemu eksponowaniu relikwii, synod postanowił, że: „Bez 
zarządzenia Ordynariusza nie wolno usuwać relikwii dawnych, chociaż nie po-
siadają autentyku, relikwie te, oraz relikwie zamknięte w uszkodzonych relikwia-
rzach, należy w czasie wizytacji kanonicznej przedłożyć wizytatorowi.”32. W ten 
sposób, jak można przypuszczać, zabezpieczano relikwiarze przed samowolnym  
i być może też bezmyślnym zniszczeniem. 

W kolejnym statucie nr 185 wskazano duchowieństwu, że: „Otoczyć należy 
opieką kapliczki, figury i krzyże przydrożne i wszelkie ich uszkodzenie bezzwłocz-
nie naprawiać.”33 Ze zdaniem tym ściśle korespondował statut nr 186, w którym w 
dwóch paragrafach, poszerzono ten aspekt. paragraf nr 1 stwierdzał bowiem, że: 
„Rządcy kościołów będą dbali o to, żeby stosownie do wskazówek fachowych i su-
miennych malarzy konserwować i restaurować obrazy i posągi znajdujące się pod 
ich pieczą. Obrazów, posiadających wartość artystyczną lub zabytkową, nie wolno 
odnawiać bez pisemnego zezwolenia Ordynariusza.”34. Co ważne, synod nie na-
kazał proboszczom i administratorom parafii przekazywać bardzo cenne lub też 
zniszczone, ale również cenne, dzieła sztuki do Kurii Metropolitalnej we Lwowie, 
ale pozostawiał je na swoim miejscu, z klauzulą zgody metropolity. Dopiero w §2 
zaznaczono, że: „Obrazy i figury zabytkowe, nie nadające się do kościoła, należy 
przesyłać do Muzeum archidiecezjalnego.”35. ten drugi zabieg z pewnością umoż-
liwiał ratowanie nieprzydatnych w parafiach przedmiotów, zagrożonych zniszcze-
niem, a niekoniecznie pozbawionych wartości historycznej.

Wszelkie działania i inicjatywy kierownictwa archidiecezji lwowskiej związane  
z zabezpieczeniem materialnych dóbr kultury zostały zniwelowane wskutek wybu-
chu II wojny światowej, a następnie jej skutków. Niebawem też rozpoczęły się kon-
kretne działania duchowieństwa i wiernych celem ratowania dóbr ruchomych przed 
grabieżą ze strony ludności ukraińskiej i okupantów. Zaczęto je też powoli i sukce-
sywnie wywozić w granice powstającej nowej polski Ludowej. Kwestia ta stanowi 
już jednak zupełnie inne zagadnienie, wykraczające poza ramy niniejszego artykułu. 

* * *

32 Lwowski Synod Archidiecezjalny R. P. 1930, Lwów [1930], s. 120.
33 tamże, s. 121.
34 tamże.
35 tamże.
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Protection of the Material Heritage of the Archidioecesis Leopolitana Latinorum 
in the First Half of the Twentieth Century (Until 1939). Certain Legal 

and Organizational Aspects

(summary)

Caring about the material cultural heritage of past centuries is one of the important tasks 
of the modern Church. The archbishop of Lwów, Józef Bilczewski and Boleslaw twardowski, 
who in the first half of the 20th century issued numerous legal acts regulating this issue in the 
first half of the 20th century in Lviv archdiocese. In addition, Archbishop twardowski named 
the Museum and the Archdiocese Archives - two institutions that aimed to gather, develop and 
share the most valuable art and culture monuments of the Archdiocese. In the face of contem-
porary challenges, the synod of Lviv also remained indifferent in 1930. This article gives an 
overview of the issues of the protection of sacred monuments in the archdiocese of Lviv from 
the perspective of the legislation of that time and the organization of these institutions. The 
author also tries to show the clergy’s reaction to the regulations being introduced.
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Tomasz Matuszak
Archiwum państwowe w piotrkowie trybunalskim

Prawne aspekty ochrony archiwaliów a trudna 
rzeczywistość. Uwagi na marginesie funkconowania 

archiwów państwowych w II Rzeczpospolitej

Jeszcze przed formalnym odzyskaniem niepodległości przez polskę w 1918 r., 
wiele osób skupionych wokół środowisk naukowych i prawniczych zastanawia-
ło się nad kształtem i zadaniami przyszłej państwowej służby archiwalnej. Wśród 
priorytetowych zadań jakie przewidziano do realizacji, zaliczono przede wszyst-
kim zabezpieczanie dotychczas posiadanego, a w dalszej kolejności gromadze-
nie zasobu archiwalnego1. Zadania te miały doprowadzić do ukształtowania za-
sobu archiwów państwowych, a następnie wykonywania prac związanych z jego 
opracowaniem i udostępnianiem2. Kwestie gromadzenia i zabezpieczania ar-
chiwaliów przez archiwa państwowe, zostały ujęte po raz pierwszy w Reskrypcie 
Rady Regencyjnej z dnia 31 lipca 1918 roku o organizacji archiwów państwowych  
i opiece nad archiwaliami3, w którym zawarto zarówno przyszłą strukturę orga-
nizacyjną tworzonej od podstaw państwowej służby archiwalnej, jak i jej zada-

1 Niniejszy materiał został opracowany w oparciu o dotychczasowe badania autora pre-
zentowane - t. Matuszak, Kształtowanie zasobu archiwalnego w Polsce w latach 1918-1939, 
„piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2011, t. 12, s. 95-109, [w:] http://www.pzh.ihpt.pl/zeszyty/
pzh_12/Artykuly/Matuszak.pdf (dostęp: 10.06.2017); tenże, Archiwum Państwowe w Piotrko-
wie Trybunalskim 1919-1951, piotrków trybunalski – Radzyń podlaski 2009, s. 63-73 i 175-
190; tenże, Archiwa państwowe II Rzeczypospolitej – podstawy prawne i organizacja, [w:] Różne 
oblicza historii. Studia i szkice, red. J.R. Budziński i t. Matuszak, piotrków trybunalski 2012, 
s. 261-280; tenże, Rola i zadania strażnika pamięci – pomiędzy tradycją a współczesnością, [w:] 
Ochrona dóbr kultury. Aktualne wyzwania, red. M. Różański i N. Kasparek, Łódź 2016, s. 91-96. 

2 Kazimierz Konarski w swojej pracy stanowiącej pierwszy polski podręcznik do archiwisty-
ki, dokonał podziału zadań archiwów państwowych na bierne i czynne. Do pierwszych zaliczył 
przechowywanie archiwaliów i ich ochronę przed zniszczeniem, do drugich zaś udostępnianie 
zasobu zainteresowanym stronom. Zob.: K. Konarski, Nowożytna archiwistyka polska i jej zada-
nia, Warszawa 1929, s. 4.

3 Dz. Urz. MWRiOp 1918, nr 6, poz. 1. 
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nia. Kolejnym aktem prawnym, który aż do 1951 r. wyznaczał kierunki prac ar-
chiwów i zatrudnionych w nich archiwistów był Dekret z dnia 7 lutego 1919 roku 
o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami4. Kwestie powołane-
go do życia Wydziału Archiwów państwowych Ministerstwa Wyznań Religijnych  
i Oświecenia publicznego (dalej: WAp MWRiOp) oraz archiwów państwowych  
w zakresie gromadzenia zasobu i postępowania z nim, zostały zawarte głównie  
w art. 2 i 3. Działalność w tym zakresie skupiała się głównie na: zabezpieczaniu 
wszelkich archiwaliów pozostawionych przez instytucje władz zaborczych i okupu-
jących ziemie polskie do końca 1918 r.; przejmowaniu akt wytworzonych w okresie 
do 1918 r., od instytucji i urzędów polskich znajdujących się w ich posiadaniu oraz 
od osób prywatnych; przejmowaniu akt wytworzonych przez urzędy i instytucje 
w okresie po odzyskaniu niepodległości oraz rewindykacji materiałów archiwal-
nych znajdujących się poza granicami kraju5. W rozdziale trzecim Dekretu zostały 
określone, w myśl dzisiejszej terminologii, zadania realizowane przez WAp w za-
kresie nadzoru archiwalnego nad archiwami resortowymi oraz instytucjami admi-
nistracji państwowej i samorządu terytorialnego. W kolejnym rozdziale tego aktu 
prawnego, zasygnalizowane zostały zagadnienia związane z zabezpieczaniem ma-
teriałów archiwalnych pozostawionych bez należytej opieki. WAp, a także podlegli 
mu pracownicy zostali zobowiązani do udzielania wszelkiej pomocy i informacji 
fachowej, które mogłyby pomóc osobom i instytucjom prywatnym we właściwym 
zabezpieczeniu, przechowywaniu i konserwacji materiałów archiwalnych znajdu-
jących się w ich posiadaniu. Warunkiem udzielenia takiej pomocy, była prośba 
jaką te instytucje i osoby powinny były skierować do właściwych władz archiwal-
nych. Ostatnim rozdziałem jaki poświęcony został kwestiom zasobu archiwalnego 
był rozdział piąty, w którym w artykułach od 21 do 23, zawarto kwestie dotyczące 
rewindykacji wszelkiego rodzaju materiałów archiwalnych stanowiących własność 
państwa polskiego. Bliskie zadaniom archiwów państwowych, były również kwe-
stie zawarte w Dekrecie Rady Regencyjnej z dnia 31 października 1918 roku o opiece 
nad zabytkami sztuki i kultury6. 

Uzupełnieniem zapisów podstawowych aktów prawnych dotyczących za-
bezpieczania i gromadzenia materiałów archiwalnych były przepisy wydawane  

4 Dz. p.p.p. 1919, nr 14, poz. 182; tekst także: Dekret z dn. 7 II 1919 r. o organizacji archiwów 
państwowych i opiece nad archiwaliami, [w:] Dzieje archiwistyki polskiej. Wybór źródeł, red. s. sier-
powski, D. Matelski poznań 1988, poz. 3, s. 31-40. szeroko o tych zagadnieniach pisze: R. Galuba, 
Archiwa państwowe w latach 1918-2011. Podstawy prawne działalności, poznań 2012, s. 33-95. 

5 I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej, poznań 2006, s. 165; 
M. Motas, O przepisach archiwalnych w Polsce międzywojennej (1918-1939), „Archeion” 48(1968), s. 124. 

6 Dz. Urz. MWRiOp 1918, nr 7, poz. 2; tekst także: Dekret Rady Regencyjnej z dn. 31 X 1918 r. 
o opiece nad zabytkami sztuki i kultury, [w:] Dzieje archiwistyki polskiej. Wybór źródeł, dz. cyt., 
poz. 2, s. 21-30. 
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w późniejszym okresie przez Radę Ministrów i MWRiOp. poświęcone one były za-
gadnieniom szeroko rozumianej biurowości, m.in. systemowi kancelaryjnemu jaki 
w tych urzędach zalecano stosować. Było to szczególnie istotne z punktu widze-
nia archiwów państwowych, gdyż system kancelaryjny w jakim wytworzone były 
przejmowane z urzędów do zasobu archiwalia, rzutował na metodę ich późniejsze-
go opracowania. Miało to również związek z potencjalnymi kontrolami tych urzę-
dów, prowadzonymi pod kątem prowadzenia kancelarii oraz registratur i składnic 
akt, przez delegowanych pracowników WAp lub archiwów państwowych. Należy 
w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę na Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 28 października 1920 roku w sprawie biurowości Ministerstw7 oraz Okólnik 
Ministra WRiOP z dnia 7 grudnia 1923 roku do wszystkich władz i urzędów pod-
ległych Ministerstwu w sprawie przepisów o przechowywaniu aktów urzędowych8. 
Oba zakazywały kategorycznie brakowania i niszczenia akt bez upoważnie-
nia WAp. po reformie biurowości i zmianie systemu kancelaryjnego w 1931 r.9, 
ukazała się Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 roku o przepisach 
kancelaryjnych w administracji publicznej10 oraz Uchwała Rady Ministrów z dnia 
21 grudnia 1931 roku o przechowywaniu akt w urzędach administracji publicznej11, 
która również była istotna z punktu widzenia działalności archiwów państwo-
wych. Odrębne przepisy szczegółowe regulowały prace o charakterze kancelaryjno
-administracyjnym w archiwach państwowych12. 

Działania zmierzające do zabezpieczenia materiałów archiwalnych, jakie 
znajdowały się na ziemiach polskich, podejmowane były jeszcze w trakcie I woj-
ny światowej. są one nierozerwalnie związane z działalnością przede wszystkim 
tymczasowej Rady stanu, która już w kwietniu 1917 r. powołała do życia Komisję 

7 M.p. 1920, nr 251, s. 1; tekst także: [w:] Dzieje archiwistyki polskiej. Wybór źródeł, dz. cyt., 
poz. 4, s. 41-44.

8 Dz. Urz. MWRiOp 1924, nr 1, poz. 6; tekst także: [w:] Dzieje archiwistyki polskiej. Wybór 
źródeł, dz. cyt., poz. 6, s. 46.

9 Więcej na temat prac nad reformą biurowości i kancelarią w II Rp; H. Robótka, Kancelaria 
urzędów administracji państwowej w II Rzeczypospolitej (Procesy aktotwórcze), toruń 1993; taż, 
Archiwa państwowe i reforma biurowości w Polsce międzywojennej, „Archeion” 93(1994), s. 83-95.

10 M.p. 1931, nr 196, poz. 273; tekst także: [w:] Dzieje archiwistyki polskiej. Wybór źródeł, dz. 
cyt , poz. 11, s. 57-63.

11 M.p. 1932, nr 2, poz. 3; tekst także: [w:] Dzieje archiwistyki polskiej. Wybór źródeł, dz. cyt., 
poz. 12, s. 64-69. 

12 Zob.: Biurowość archiwów państwowych (z dn. 25 II 1919 r.), [w:] Pierwsze protokoły Rady 
Archiwalnej (1918-1922), cz. 2, Regulaminy archiwalne, oprac. R. piechota, B. Jagiełło, M. Mo-
tas, „teki Archiwalne” 1971, t. 13, s. 184-186; Rozporządzenie Ministra WRiOP z dn. 28 XII 
1933 r. o instrukcji kancelaryjnej dla archiwów państwowych, [w:] Dzieje archiwistyki polskiej. 
Wybór źródeł, dz. cyt., poz. 14, s. 71-79; s. stosyk, Przepisy kancelaryjne dla urzędów administra-
cji publicznej w teorii i praktyce, Warszawa 1934.
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Archiwalną, a w styczniu 1918 Referat Archiwalny13. podmioty te zajmowały się 
m.in. problemami związanymi z rejestracją archiwaliów zgromadzonych na zie-
miach polskich oraz przygotowywaniem rewindykacji tych materiałów archiwal-
nych, które zostały wywiezione przez władze zaborcze i okupacyjne. Od samego 
początku nakazywano również, m.in. inspektorom szkolnym, zbieranie dokład-
nych informacji na temat archiwaliów wytworzonych przez dyrekcje naukowe, 
szkoły i instytucje oświatowe oraz inne urzędy rosyjskie, znajdujące się na terenie 
działania danego okręgu zlokalizowanego w byłym Królestwie polskim. W miarę 
możliwości zobowiązani oni zostali również do przejmowania tych dokumentów  
i gromadzenia ich w miejscach zabezpieczających je przed zniszczeniem14. 

takie same działania były realizowane np. w stosunku do akt wytworzonych 
przez ówczesną służbę zdrowia, czy inspektorów fabrycznych. Wkrótce Referat 
Archiwalny przekształcony został w WAp, który od 10 kwietnia 1918 r. rozpoczął 
urzędowanie. Jednym z zadań nowoutworzonego WAp było opracowanie prze-
pisów archiwalnych, co jak już wiemy zostało zwieńczone wydaniem Reskryptu 
z dnia 31 lipca 1918 r. Drugim zasadniczym celem jego działalności było przejęcie 
z rąk władz okupacyjnych archiwów i archiwaliów znajdujących się w ich posia-
daniu. Długotrwałe pertraktacje jakie prowadzono m.in. z niemieckim Zarządem 
Archiwalnym w Warszawie, natrafiały na zdecydowany opór. Niemcy domagali 
się wydzielenia z zasobów archiwów tzw. akt popruskich, które także planowano 
przejąć z ich rąk15. Część bieżącej dokumentacji oraz tej zgromadzonej w regi-
straturach, z obawy przed jej przejęciem przez tworzące się władze polskie była 
celowo niszczona lub wywożona z terenów byłego Królestwa polskiego. Dopiero  
11 listopada 1918 r. udało się przedstawicielom MWRiOp oficjalnie przejąć ar-
chiwa, które do tej pory pozostawały w gestii władz niemieckich16. Również au-
striackie władze wojskowe na okupowanych terenach, nie doceniając znaczenia 
historycznego akt byłych władz rosyjskich, przekazywały je bez skrupułów na ma-
kulaturę traktując je jako surowiec wtórny17.

13 t. Manteuffel, Archiwa państwowe w minionym pięćdziesięcioleciu, „Archeion” 50(1968), 
s. 9; M. Motas, O przepisach…, s. 113.

14 Archiwum Akt Nowych, MWRiOp, nr zesp. 14, sygn. 7072, k. 16. Zob.: M. Motas, Powsta-
wanie polskiej państwowej służby archiwalnej przed odzyskaniem niepodległości (1917-1918), 
„Archeion” 69(1979), s. 46. W akcję tę angażowano urzędników administracji państwowej róż-
nego szczebla, m.in.: nauczycieli, sędziów, a nawet duchownych.

15 O rokowaniach z władzami okupacyjnymi w zakresie spraw archiwalnych, szerzej w po-
zycji autorstwa ówczesnego zastępcy komisarza niemieckiego przy tRs. Zob.: B. Hutten-Czap-
ski, Sześćdziesiąt lat życia politycznego i towarzyskiego, t. 2, Warszawa 1936, s. 545-548. 

16 A. Rybarski, Centralny Zarząd Archiwalny w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej, 
„Archeion” 1(1927), s. 9-10. 

17 p. Bańkowski, Pół wieku odrodzonych polskich archiwów państwowych, „Archeion” 
51(1969), s. 8. 
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Celem ich właściwego zabezpieczenia, już pod koniec 1918 r. władze archi-
walne zwróciły się o pomoc do Ministerstwa spraw Wewnętrznych (dalej: MsW)  
i Ministerstwa spraw Wojskowych (dalej: MsWojsk.), aby te wydały rozkazy celem 
zabezpieczania wszelkich akt po byłych władzach okupacyjnych, znajdujących się 
na terenach byłego zaboru rosyjskiego. przejęcie z rąk okupantów archiwów oraz 
zgromadzonych w nich archiwaliów, miało ogromne znaczenie polityczne, ekono-
miczne i naukowe dla tworzącej się od podstaw niepodległej II Rzeczypospolitej.

Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do terenów okupowanych przez 
Niemców, archiwiści natrafili na dużo mniejsze trudności na terenach znajdują-
cych się pod okupacją austriacką. tamtejsze władze wyraziły bowiem już w czerw-
cu 1918 r. zgodę na przekazanie władzom polskim znajdujących się w ich jurys-
dykcji archiwów. przejmowanie archiwaliów w nich zgromadzonych zakończone 
zostało z sukcesem pod koniec października tegoż roku. trudniej było, m.in. ze 
względu na zamieszanie narodowościowe i walki zbrojne w Galicji, gdzie przejęto 
archiwa pod opiekę w 1919 r. W Wielkopolsce archiwa przejęto z dniem 1 stycznia 
1922 r.18, rok później archiwum wileńskie, a na pomorzu archiwa zostały przejęte 
we władanie dopiero z dniem 1 stycznia 1924 r.19. tak długi czas przejmowania ar-
chiwów spowodowany był wieloma kwestiami, w tym m.in. unifikacją i scalaniem 
administracji państwowej i samorządowej.

Olbrzymią nie do przecenienia pracę, wykonali w początkowym okresie two-
rzenia się państwowej służby archiwalnej, tzw. archiwiści objazdowi i korespon-
denci WAp. Ich działalność została usankcjonowana w rozdziale siódmym (art. 
28 i 29) zarówno Reskryptu z 1918 r., jak i Dekretu z 1919 r.. Byli to doświadczeni 
archiwiści delegowani w teren, których głównym zdaniem było rozpoznawanie sy-
tuacji w zakresie archiwaliów i wszelkiego rodzaju dokumentacji jaką w trakcie 
wykonywanej pracy odnaleźli20. poszukiwali oni miejsc, w których złożone były 
dokumenty wytworzone przez urzędy i instytucje władz zaborczych i okupacyj-
nych. W przypadku odnalezienia takowych, dokonywali oni ich spisu z natury 
wraz ze wskazaniem, gdzie się one znajdują, oceną miejsca ich przechowywania, 
w jakim stanie fizycznym się znajdowały oraz ewentualnie oceny kierownika bądź 
personelu sprawującego nad tymi archiwaliami opiekę, jeżeli takowy był21. to 

18 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 3 I 1922 r. o przekazaniu Ministrowi WRiOP zarządu 
spraw archiwalnych w byłej dzielnicy pruskiej, [w:] s. sierpowski, D. Matelski, dz. cyt., poz. 5, s. 45.

19 t. Manteuffel, dz. cyt., s. 9-10; p. Bańkowski, dz. cyt., s. 9; M. Motas, O przepisach…, s. 119.
20 Zakres obowiązków archiwistów objazdowych zawarty został w Regulaminie czynności 

archiwistów objazdowych z dnia 21 III 1919 r., zob.: R. piechota, B. Jagiełło, M. Motas, dz. cyt., 
s. 172-174. por.: t. Matuszak, Kwalifikacje zawodowe archiwistów w II Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje 
Biurokracji, red. A. Górak, K. Latawiec, D. Magier, t. IV, cz. 2, Lublin – siedlce 2011, s. 671-688.

21 s. Ehrenkreutz, Archiwiści objazdowi czy konserwatorowie zabytków sztuki i kultury?, 
„Archeion” 1(1927), s. 146. 
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ostatnie dotyczyło głównie urzędów administracji państwowej i samorządowej, 
czyli głównie składnic akt. tego typu działalność, np. na terenie piotrkowa prowa-
dził w maju 1918 r. dr Wincenty Franciszek Łopaciński22. Efektem jego pracy jest 
zachowane do dziś sprawozdanie, w którym wymieniał on wszystkie miejsca na 
terenie miasta, w których zgromadzone były dokumenty23. 

świeżo zorganizowana państwowa służba archiwalna przejęła pod swoją opie-
kę bardzo różnorodny pod względem chronologicznym i kancelaryjnym zasób. 
pierwszą grupę stanowił zasób staropolski, wytworzony jeszcze przed upadkiem 
I Rzeczypospolitej. ponadto były to akta wytworzone przez władze trzech zabor-
ców, pochodzące z pierwszej połowy XIX wieku, które już wówczas znajdowały się 
w archiwach historycznych. szeroko rozumiane archiwalia, wszelkie akta i doku-
menty, wytwarzane przede wszystkim przez podmioty administracyjne w guber-
niach byłego Królestwa polskiego, znajdowały się w momencie wybuchu wojny 
nadal w registraturach bieżących. Część z nich podlegała ewakuacji, a pozostałe 
zostały porzucone w związku ze zmieniającą się sytuacją na froncie. Drugą grupę 
materiałów archiwalnych przejętych przez władze polskie, stanowiły archiwalia 
wytworzone przez władze zaboru pruskiego czy austriackiego oraz władze oku-
pacyjne w latach 1915-191824. Duża ich ilość zgromadzona została przede wszyst-
kim w wielu urzędach, a w mniejszym stopniu w archiwach państwowych. Często 
korzystano z nich w trakcie załatwiania spraw bieżących dotyczących głównie 
likwidacji skutków wojny, zaborów i okupacji. Dokumentację tę wykorzystywał  
w swojej działalności np. Główny Urząd Likwidacyjny, zajmujący się ustalaniem 
wysokości strat poniesionych przez państwo polskie podczas I wojny światowej 
oraz prowadzeniem wszelkiego rodzaju spraw roszczeniowych i odszkodowaw-
czych w zakresie prawa międzynarodowego.

Zasób staropolski, który został zabezpieczony i zgromadzony w archiwach 
państwowych, uległ znacznemu zwiększeniu ilościowemu w wyniku prowadzo-
nej akcji rewindykacyjnej25. Była ona prowadzona po zakończeniu działań wo-

22 K. Łapiński, Początki Archiwum Państwowego w Piotrkowie, „Archiwum i Badania nad 
Dziejami Regionu” 1999, z. 2, s. 44; t. Matuszak, Archiwalia piotrkowskie w czasie I wojny świa-
towej, „piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2005/2006, t. 7-8, s. 202.

23 Archiwum państwowe w piotrkowie trybunalskim (dalej: Appt), Registratura Appt, 
nr zesp. 705, spis I, sygn. 347 – sprawozdanie z wycieczki archiwalnej do piotrkowa w dniach 
12-23 V 1918 r.

24 A. tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich, wyd. 2, toruń 1982, s. 189. 
25 Bardzo obszernie na temat akcji rewindykacji i restytucji, m.in. archiwaliów jakie pro-

wadzone były w okresie międzywojennym, zob.: D. Matelski, Grabież i restytucja polskich dóbr 
kultury od czasów nowożytnych do współczesnych, t. I, Kraków 2006, s. 241-322. por.: I. Mam-
czak-Gadkowska, dz. cyt., s. 200-221. Wśród publikacji z okresu międzywojennego podejmu-
jących kwestie akcji rewindykacji archiwaliów publikowanych na łamach „Archeionu”, zob.:  
J. siemieński, Rewindykacja archiwów koronnych. Przygotowania naukowe i wyniki, „Archeion” 
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jennych i zawarciu traktatu pokojowego w Rydze w 1921 r. Wtedy to wróciły do 
kraju duże partie akt władz centralnych I Rzeczypospolitej, które jeszcze w końcu 
XVIII wieku zostały wywiezione do Rosji. Wśród nich znajdowały się, m.in. do-
kumenty Archiwum Koronnego, księgi Metryki Koronnej i sumariusze Metryki 
Litewskiej (1747-1750) oraz akta z okresu stanisławowskiego. Oprócz nich do ar-
chiwów trafiły archiwalia sekretariatu stanu Królestwa polskiego. Akcja rewindy-
kacji archiwaliów z ZsRR została zakończona w latach 1933-1934, kiedy to strona 
polska otrzymała kolejne dokumenty władz centralnych sprzed 1795 r., partie akt 
wywiezionych z terenów Królestwa polskiego w 1915 r. oraz niektóre zespoły akt 
wytworzonych przez rosyjskie władze centralne (gubernialne)26. Nie były to jed-
nak wszystkie archiwalia, jakich zwrotu domagała się strona polska.

Akcje rewindykacyjne obejmujące archiwalia, o których mowa jest powyżej, 
były efektem głównie działalności WAp MWRiOp. Jako organ zwierzchni nad ar-
chiwami państwowymi, WAp reprezentował je na zewnątrz w kontaktach między-
narodowych. Jego przedstawiciele uczestniczyli w rokowaniach, które zmierzać 
miały docelowo do zawierania międzynarodowych umów archiwalnych. Na ich 
podstawie dokonywany był zwrot lub wzajemna wymiana materiałów archiwal-
nych, które w wyniku różnych okoliczności znalazły się poza granicami kraju. 
WAp delegując swoich przedstawicieli do udziału w rokowaniach, zobowiąza-
ny był do przygotowania dokumentacji uzasadniającej polskie roszczenia. prace  
w zakresie rewindykacji ukierunkowane były głównie na: rewindykację materiałów 
zagrabionych w wiekach XVIII, XIX i na początku XX w.; repartycję materiałów 
archiwalnych będących wytworem kancelaryjnym centralnych władz zaborczych 
działających na ziemiach polskich oraz reewakuację archiwaliów wywiezionych  
z ziem wchodzących w skład państwa polskiego, podczas działań wojennych27. 

szczególnie skomplikowana była kwestia rewindykacji archiwaliów z byłego za-
boru austriackiego i austriackich władz okupacyjnych. Zasadniczy problem polegał 
na konieczności zawierania wielostronnych międzynarodowych porozumień, co 
było efektem rozpadu monarchii austro-węgierskiej i powstaniem nowych niepod-
ległych państw. W 1922 r. została podpisana w Rzymie przez zainteresowane stro-
ny wstępna konwencja, wśród których znalazły się: Austria, Węgry, Włochy, polska, 
Rumunia, Jugosławia i Czechosłowacja. polska zawarła z Czechosłowacją dwustron-
ną umowę w Warszawie w 1925 r., obejmującą podział archiwaliów dotyczących 

1927, t. 1, s. 33-60; L. Białkowski, Co powinniśmy rewindykować z Kijowa?, „Archeion” 1(1927), 
s. 61-65; W. suchodolski, Wykonanie art. XI Traktatu Ryskiego w zakresie archiwów państwo-
wych, „Archeion” 1(1927), s. 66-78; p. Bańkowski, s. ptaszycki, Powrót do kraju po stu latach. 
Rewindykacja z b. Biblioteki Sztabu Głównego, „Archeion” 8(1930), s. 1-44.

26 A. tomczak, dz. cyt., s. 190.
27 tamże, s. 174.
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terenów spisza i Orawy oraz Księstwa Cieszyńskiego. trzy lata później podpisana 
została w Warszawie analogiczna umowa z Rumunią, na mocy której dokonano po-
działu akt austro-węgierskich proweniencji wojskowej. Najdłużej trwały rokowania 
z Austrią, które zakończyły się dla strony polskiej sukcesem dopiero w 1932 r. Wtedy 
to do kraju trafiły również akta centralnych władz austriackich dotyczące Galicji.

Jednakże najtrudniejszą była sprawa rewindykacji archiwaliów z Niemiec. Było 
to spowodowane brakiem stosownych klauzul i zapisów w traktacie wersalskim. 
W 1922 r. zawarto w Opolu konwencję regulującą kwestie podziału archiwów  
i archiwaliów z terenu śląska, a cztery lata później na podstawie tzw. konwencji 
berlińskiej, dokonano uregulowań dotyczących terenów województwa poznań-
skiego28. Równolegle prowadzone były akcje rewindykacyjne, które nie zakoń-
czyły się powodzeniem. przykładem takiej akcji są negocjacje jakie prowadzono  
z władzami Wolnego Miasta Gdańska, w sprawie byłego pruskiego archiwum pań-
stwowego w Gdańsku29. W efekcie nie zawarto w tej kwestii żadnego układu, kon-
wencji czy porozumienia. 

Wszystkie archiwalia, które w ramach akcji rewindykacyjnych trafiły do kraju, 
włączane były do zasobów funkcjonujących archiwów państwowych. Ruch archiwa-
liami pomiędzy nimi był znikomy, a miał miejsce głównie w przypadku reorganiza-
cji sieci archiwalnej. W stosunku do akt okresu staropolskiego, czy porozbiorowego, 
akta wytworzone w niepodległej polsce stanowiły niewielką część zasobów archiwów 
państwowych. Do archiwów przejmowano przede wszystkim akta urzędów i insty-
tucji, które ulegały całkowitej likwidacji, bądź daleko idącej zmiany struktury orga-
nizacyjnej i kompetencyjnej. Dopiero przed wybuchem II wojny światowej, wzrosła 
ilość akt przekazanych przez urzędy, co było efektem nowych przepisów kancela-
ryjnych, które zostały wprowadzone po reformie 1931 r. We wcześniejszym okresie 
przejmowanie akt z urzędów i instytucji II Rp nie było zbyt powszechne, co sugeruje 
niewielki ich procent w zasobach archiwów państwowych. W 1929 r., archiwalia te 
stanowiły tylko 2,6% całego zasobu archiwalnego30. szacuje się, że w połowie okresu 
międzywojennego za który przyjmuje się rok 1929, zasób archiwów państwowych 
stanowiło łącznie 78 783 mb. akt. W 1939 r., zasób ten szacowany był już na 90 000 
mb. akt31, a więc jak widać stale narastał. Wpływ na kształtowanie zasobów poszcze-
gólnych archiwów miały oczywiście różne kwestie, m.in. położenie terytorialne, sytu-

28 tamże, s. 175.
29 Na temat sporu archiwalnego polsko-gdańsko-niemieckiego w okresie międzywojen-

nym, zob.: Cz. Biernat, Spór archiwalny polsko-gdańsko-niemiecki w okresie międzywojennym 
1919-1939, Warszawa 1969; tenże, Zatarg gdańsko-niemiecki w latach 1919-1930 o profil archi-
wum gdańskiego, „Archeion” 1968, t. 48, s. 85-98; M. Dragan, Polsko-gdańsko-niemiecki spór 
archiwalny w okresie międzywojennym 1919-1939, „Archeion” 39(1963), s. 165-203.

30 I. Mamczak-Gadkowska, dz. cyt., s. 185.
31 A. tomczak, dz. cyt., s. 190.
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acja lokalowa archiwum, ilość urzędów i instytucji, które potencjalnie powinny były 
przekazywać akta do zasobu właściwego terytorialnie archiwum państwowego. Do 
archiwów państwowych archiwalia trafiały również w formie darowizn, depozytów  
i w drodze zakupów32. Równie istotną kwestią w procesie gromadzenia zasobu ar-
chiwów państwowych II Rp, było scalanie materiałów archiwalnych. skomplikowane 
dzieje archiwów na ziemiach polskich, będące pochodną losów państwa polskiego 
spowodowały, że część archiwaliów była rozproszona po innych placówkach, biblio-
tekach i muzeach, bądź znajdowała się w rękach prywatnych.

Rozproszenie tych materiałów wpływało niekorzystnie zarówno na strukturę za-
sobów, jak i na stan opracowania zespołów, spuścizn i kolekcji archiwalnych. problem 
ten na wniosek członków Rady Archiwalnej znalazł odbicie w specjalnym zarządze-
niu ministra WRiOp z dnia 1 września 1930 r., który stanowił podstawę prawną do 
przeprowadzenia scalania archiwaliów33. Na podstawie tego aktu, nie tylko archi-
wa państwowe, ale również Biblioteka Narodowa i m.in. biblioteki uniwersyteckie, 
zostały zobowiązane do sporządzenia do końca tego roku, wykazów materiałów 
podlegających akcji scaleniowej. Opierając się o wspomniane zarządzenie rozpoczę-
to również wymianę materiałów archiwalnych zarówno pomiędzy archiwami, jak  
i instytucjami naukowymi, zarówno państwowymi jak i niepaństwowymi. Akcja ta 
okazała się być bardzo trudna i czasochłonna w realizacji i trwała aż do 1939 r.34. 

Obok rewindykacji i akcji scalania zasobów archiwów państwowych i instytu-
cji naukowych, niezmiernie istotną rolę w kształtowaniu zasobu archiwów pań-
stwowych spełniał nadzór nad narastającym zasobem. podstawowym problemem, 
poza znacznym rozproszeniem archiwaliów, był brak jednolitych i precyzyjnych 
regulacji prawnych. pamiętać należy, że administracja polska, odziedziczyła 
po okresie zaborów niejednolity system kancelaryjny, który utrudniał nie tylko 
pracę urzędów, ale również i przeprowadzanie w nich kontroli, nie mówiąc już 
o docelowym opracowaniu archiwaliów. Do reformy biurowości w 1931 r., w po-
wszechnym użyciu w urzędach najczęściej były dwa systemy – austriacki i pruski. 
Oba opierały się na dzienniku podawczym, który stanowił podstawę rejestracji 
i kontroli obiegu załatwianych pism, poprzez wielokrotną ich rejestrację. Obok 
dziennika podawczego stosowano szeroką gamę pomocy kancelaryjnych, m.in. w 
postaci indeksów i skorowidzów. Ujednolicenie systemu kancelaryjnego w 1931 
r. usunęło ten problem35. Ułatwiło to zdecydowanie pracę archiwistom związaną 

32 I. Mamczak-Gadkowska, dz. cyt., s. 193.
33 tamże, s. 172.
34 tamże, s. 188-191.
35 pierwsze próby ujednolicenia systemów stosowanych w pracy biurowej podjęła Komisja 

Urzędnicza państwa polskiego, która pracowała od końca 1917 do 1 X 1918 roku. Zob.: H. Ro-
bótka, Kancelaria urzędów…, s. 21. 
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z gromadzeniem archiwaliów. Dlatego też w celu ujednolicenia zasad, utworzono  
w 1920 r. przy MsW Komisję do spraw Oszczędności państwowych, której po-
wierzono kontynuację prac nad reformą kancelarii w polsce. Efektem pracy tej 
komisji, było omówione powyżej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 paź-
dziernika 1920 roku w sprawie biurowości Ministerstw. Dzięki nowym przepisom, 
udało się ujednolicić proces gromadzenia akt w urzędach centralnych i ułatwić ko-
rzystanie z nich zarówno urzędnikom, jak i archiwistom państwowym po przeka-
zaniu ich do archiwum. Jednak, co należy jeszcze raz podkreślić, najistotniejszy był 
zakaz brakowania i niszczenia akt bez zgody i wiedzy właściwego terytorialnie ar-
chiwum państwowego. Akta o wartości trwałej (historycznej) miały być przekazy-
wane do archiwów państwowych, pozostałe zaś dopiero po konsultacji mogły być 
przekazane na makulaturę36. przepisy z 1920 r. kończyły zarazem wstępny okres 
prac mających na celu uregulowanie biurowości instytucji szczebla centralnego. 
Oczywiście nie rozwiązywały one wszystkich problemów, szczególnie tych zwią-
zanych z regulacją szczegółowych zasad postępowania z narastającym zasobem 
archiwalnym. Zważywszy na rozwój techniki biurowej, przyrost dokumentacji był 
z roku na rok coraz większy. Brakowanie prowadzone nieumiejętnie, mogło spo-
wodować nieodwracalne szkody w strukturze zasobu archiwalnego.

prace Komisji dla Usprawnienia Administracji publicznej, która działała w latach 
1928-1931, zostały uwieńczone sukcesem. Było to możliwe, dzięki zaangażowaniu  
w jej prace również archiwistów (np. Gustawa Kaleńskiego). Nowe przepisy kancela-
ryjne miały bardzo duże znaczenie dla archiwistów, bowiem ułatwiały prowadzenie 
nadzoru i kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego. Ujednolicone przepisy, 
regulowały kwestie przechowywania dokumentacji oraz wprowadzały nowoczesną 
zdecentralizowaną kancelarię opartą na systemie bezdziennikowym37. 

szczególnie ważne dla ówczesnego nadzoru archiwalnego było wprowadze-
nie podziału akt na dwie kategorie. Do kategorii A kwalifikowane były te akta, 
które miały wartość trwałego, wieczystego przechowywania z racji ich wartości 
informacyjnej. Do kategorii B (z terminem przechowywania od lat dwóch do 35) 
zaliczano pozostałą dokumentację, która miała tylko czasową, praktyczną war-
tość użytkową. Dzięki temu akta kat. A były otoczone szczególną opieką ze strony 
archiwów państwowych, a akt kat. B nie można było zniszczyć bez ich wiedzy. 
Wizytacje składnic akt, miały na celu kontrolę prawidłowej kwalifikacji i klasyfi-

36 I. Mamczak-Gadkowska, dz. cyt., s. 224-225.
37 Uproszczono maksymalnie rejestrację pism wprowadzając w miejsce dziennika podaw-

czego spis spraw. pierwsze pismo wpływające do urzędu wszczynające jakąś sprawę, otrzymy-
wało numer sprawy. Wszystkie kolejne zapytania i odpowiedzi w tej sprawie nosiły ten sam 
numer. system ten opierał się na rzeczowym wykazie akt, który ułatwiał dotarcie do danego 
dokumentu, jego klasyfikację i kwalifikację archiwalną. 
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kacji dokumentacji gromadzonej w urzędzie aktotwórcy. Ujednolicenie przepisów 
kancelaryjnych znacznie wpłynęło na wzrost roli i znaczenia archiwów i archiwi-
stów państwowych w zakresie nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym. 
Nie obyło się oczywiście bez problemów, które pojawiały się w trakcie kontroli. 
Często były one spowodowane niezrozumieniem istoty nowych przepisów kance-
laryjnych oraz zakorzenionymi w świadomości personelu urzędniczego nawyka-
mi. W trakcie kontroli archiwiści udzielali niejednokrotnie instruktaży w zakresie 
postępowania z archiwaliami, ich klasyfikowaniem i kwalifikowaniem do poszcze-
gólnych grup rzeczowych i kategorii archiwalnych.

pomimo wielu wysiłków kadry archiwalnej jak pisze Irena Mamczak-
Gadkowska w swojej pracy, nadzór państwowej służby archiwalnej nad narastają-
cym zasobem urzędów i instytucji administracji państwowej następował w okresie 
międzywojennym dosyć wolno38. przyczyn takiego stanu rzeczy było zapewne 
kilka. Znaczna liczba urzędów przy skromnej liczbie archiwistów państwowych 
dokonujących kontroli i instruktaży była zapewne jednym z problemów z jakim się 
borykano. teoretycznie mieli oni za zadanie również sprawowanie opieki nad ak-
tami wytwarzanymi przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębior-
stwa i instytucje społeczne, polityczne, związki wyznaniowe itp. organizacje, ale 
archiwalia te pozostawały przez cały okres II Rzeczypospolitej poza ich zasięgiem 
działania. Opieka archiwistów państwowych nad tymi archiwaliami ograniczona 
była do konsultacji i opiniowania normatywów, jeśli takowe były w ogóle przed-
kładane do ich wiadomości i opinii. starano się również przejmować najcenniej-
sze archiwalia z rąk prywatnych do archiwów państwowych, gdzie funkcjonowa-
ły głównie jako depozyty. pomimo tych wszystkich działań, w stosunku do stanu 
zasobu archiwów państwowych w 1939 r. wynoszącego 90 000 mb. akt, szacuje 
się, że aż 40 000 mb. akt zalegało na tzw. przedpolu archiwalnym i czekało na ich 
przejęcie. Materiały te powinny były spłynąć do zasobów archiwów ze składnic 
akt urzędów, lecz z powodu braku w nich powierzchni magazynowej, nadal były 
przechowywane przez ich aktotwórców. Wobec powyższego, nadzór archiwalny  
w okresie międzywojennym należy uznać, z różnych często niezależnych od siebie 
powodów, za mało efektywny. Działał on w zupełnie innych realiach, nie tylko 
prawnych niż ma to miejsce współcześnie. 

Niewątpliwie, na realizację zadań państwowej służby archiwalnej w zakresie za-
bezpieczania i gromadzenia zasobu archiwalnego, miała również wpływ sytuacja 
lokalowa archiwów. Było to właściwie warunkiem sprawnego funkcjonowania sie-
ci archiwów państwowych. tuż po odzyskaniu niepodległości służba archiwalna 
nie przejęła ani jednego gmachu archiwalnego, który byłby specjalnie wybudowa-
ny na potrzeby któregokolwiek archiwum państwowego i spełniającego wszystkie 

38 I. Mamczak-Gadkowska, dz. cyt., s. 236.
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wymagania budownictwa archiwalnego39. Większość archiwów państwowych, 
które jako pierwsze podjęły działalność w 1918 i 1919 roku zorganizowano w mia-
stach, które były wcześniej siedzibami rządów gubernialnych w byłym Królestwie 
polskim. Wynikało to z konieczności zabezpieczenia registratur byłych urzędów 
władz zaborczych i okupacyjnych. Często ulokowane one były w budynkach po-
klasztornych, czy w gmachach sądów. W większości miały zapełnione w całości 
magazyny, w związku z czym zmuszone były do użytkowania innych pomieszczeń 
w budynkach służących często kilku różnym instytucjom40. Najczęściej jednak wy-
najmowano lokale od osób prywatnych, tak jak miało to miejsce np. w piotrkowie. 

U schyłku dwudziestolecia międzywojennego tylko połowa archiwów pań-
stwowych dysponowała gmachami znajdującymi się wyłącznie w ich zarządzie41. 
Większość z nich, nawet według ówczesnych kryteriów, stanowiły zaadaptowane 
na potrzeby archiwów stare lokale budowane z przeznaczeniem do innych celów, 
jeszcze u schyłku XVIII lub w pierwszej połowie XIX wieku42. Największym ich 
mankamentem była niska wytrzymałość stropów, co przy znacznym ich obcią-
żeniu regałami obłożonymi archiwaliami, było bardzo istotne. przykładem prob-
lemów wynikających z trudności lokalowych, jest np. niezorganizowanie plano-
wanego Archiwum państwowego w toruniu. Z powodu braku lokalu, zadania tej 
placówki przejął w 1925 r. Oddział bydgoski Archiwum państwowego w poznaniu. 
WAp planował również rozbudowę sieci archiwów państwowych i dostosowanie 
jej do struktury administracyjnej kraju, poprzez zorganizowanie placówek archi-
walnych we wszystkich ówczesnych miastach wojewódzkich.

Celem racjonalizacji rozmieszczenia zasobu archiwalnego, planowano tak-
że budowę Centralnego Archiwum państwowego43. Miała się ona rozpocząć już 

39 Wyjątek stanowiła wybudowana w latach 1902-1904 oficyna Archiwum Głównego Akt 
Dawnych (dalej: AGAD) w Warszawie. Na temat sytuacji lokalowej archiwów państwowych  
w pierwszych latach niepodległości, zob. m.in.: W. Łopaciński, A. Rybarski, Gmachy archiwów pań-
stwowych Rzeczypospolitej Polskiej, „Archeion” 5(1929), s. 89-98; A. tomczak, dz. cyt., s. 183-184. 

40 przykładem takiej sytuacji były w Warszawie budynki Banku polskiego, lokal przy 
ul. Długiej, czy Fort sokolnickiego na Żoliborzu. Zob.: A. tomczak, dz. cyt., s. 183.

41 W 1929 roku tylko sześć archiwów dysponowało własnymi budynkami: w Grodnie, we 
Lwowie i poznaniu oraz warszawskie: AGAD, Archiwum Akt Dawnych i Archiwum Wojskowe 
(od 1930 r. AAN). placówki [w:] Bydgoszczy, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Lwowie, Łomży, 
piotrkowie, płocku, Radomiu, Wilnie a także Archiwum Oświecenia publicznego i Archiwum 
skarbowe w Warszawie, nie posiadały własnych gmachów.

42 Więcej na temat budownictwa archiwalnego i wyposażenia tych placówek, zob.: K. stryj-
kowski, Budownictwo i wyposażenie archiwów, [w:] Technika archiwalna w XX wieku, red. 
s. sierpowski i J. Wiśniewski, poznań 2001, s. 83-111.

43 starania poparte przez Radę Archiwalną w sprawie budowy pomieszczeń przyszłego 
CAp, WAp MWRiOp podjął już w 1919 roku. W jednej siedzibie miały znaleźć miejsce obok 
siebie WAp oraz wszystkie dotychczasowe archiwa warszawskie. Budynek miał być zlokalizo-
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w 1922 r., ale trudności finansowe WAp w latach następnych, wynikające z trud-
nej sytuacji gospodarczej kraju, spowodowało odsunięcie tego projektu ad calendas 
graecas. Ostatecznie projekt ten nie doczekał się realizacji do dziś. Celem naświetle-
nia problemów związanych z budownictwem archiwalnym i stanem archiwów pań-
stwowych pod kątem sytuacji lokalowej, staraniem sekcji Archiwalnej towarzystwa 
Miłośników Historii w Warszawie, została wydana drukiem w 1938 r. specjalna 
broszura zatytułowana Archiwa polskie zagrożone44. Broszura ta rozesłana została 
do wszystkich najważniejszych czynników w państwie. postulowano w niej, m.in. 
konieczność budowy CAp oraz nowych gmachów w Krakowie, Lublinie, Lwowie  
i Łodzi, a także rozbudowę istniejących w Wilnie i poznaniu. starania te przyniosły 
pozorny efekt. Do budżetu inwestycyjnego na rok 1939/1940, została wprowadzo-
na pozycja dotycząca kredytu przeznaczonego na budowę gmachów dla archiwów  
w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Realizację tego przedsięwzięcia przerwał nieste-
ty wybuch wojny w 1939 r.45. Należy również zwrócić uwagę na bardzo skromne 
wyposażenie archiwów państwowych w sprzęt biurowy, jaki niezbędny był przy 
wykonywaniu wszelkich zadań. sytuacja taka miała miejsce aż do wybuchu wojny  
i spowodowana była m.in. niedoinwestowaniem państwowej służby archiwalnej. 

podsumowując niniejsze rozważania należy stwierdzić, że tworzona od pod-
staw państwowa służba archiwalna stanęła przed wielkim wyzwaniem. Aby wy-
konywać zadania z zakresu zabezpieczania i gromadzenia archiwaliów, należało  
w pierwszej kolejności opracować podstawy prawne dające możliwość realizacji 
takiej działalności. Wdrożone w życie przepisy, które nie były zapewne wolne od 
wad i charakteryzowały się dużym stopniem ogólności zapisów w nich zawar-
tych, dały możliwość w pierwszej kolejności do prowadzenia rejestracji archiwa-
liów znajdujących się na terenach niepodległej już Rzeczypospolitej, a w dalszej 
kolejności prowadzenia szeroko zakrojonej akcji rewindykacyjnej. Wdrażanie  
w następnych latach kolejnych regulacji w zakresie kontroli postępowania z do-
kumentacją w instytucjach administracji publicznej, pozwoliły na gromadzenie 
zasobu archiwów państwowych, który stale narastał. problemy z jakimi borykała 
się państwowa służba archiwalna sprowadzające się do niskiego budżetu, szczup-
łości zatrudnionych kadr czy problemów lokalowych, nie pozwalały na realizację 
stawianych zadań w pełnym ich zakresie. Jednakże pomimo zasygnalizowanych 
problemów, wiele pracy wykonanej wówczas, pozwala również współcześnie na 
realizowanie aktualnie prowadzonych prac badawczych.

wany w pobliżu al. szucha w Warszawie. Konkurs rozpisany przez WAp na projekt gmachu, 
wygrał w 1921 r. architekt prof. Czesław przybylski. szerzej na temat tej ciekawej inicjatywy, 
zob.: I. Mamczak-Gadkowska, dz. cyt., s. 254-256.

44 Archiwa polskie zagrożone, wyd. 2, Warszawa 1939.
45 A. tomczak, dz. cyt., s. 184.
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* * *

The archival materials preservation’s legal aspects and the difficult reality. 
Comments on the margins of the II RP’s state archives activity

(summary)

In this material the legal basis from II Rp’s period, which had regulated an issues of state 
Archives activity in the field of preservation and collection of archival founds, were shown. The 
newly created network of archives, in its activity based on implemented regulation, had realised 
a difficult work in the preservation of former occupation authorities’ documents. This archival 
materials had to been preserved in archives at first, that were still in the first period of their 
organisation. The another task, which was mainly realised by the Department of state Archives, 
was the archival materials revendication from abroad. In this article the actions of archivists in 
the resources collecting and performed until 1939 duties of public administration institutions’ 
registry control and supervision, also was shown. 

All of the state archival service’ actions were described in the examples, that shows both 
a difficult reality and every days problems with whom the polish archivists had struggled to. 
They mainly brought to a premises problems, a small amount of qualified cadres, and a budget 
deficits. Nevertheless, because of a specifics of activity, those tasks were done with a great com-
mitment, and collected in those times archival materials are still available to the state Archives’ 
users.
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Etos konserwatora w polskim międzywojennym prawie 
ochrony zabytków wobec praktyki urzędniczej

prawo ochrony zabytków w okresie międzywojennym w polsce, wraz z orga-
nizacją i kompetencjami „urzędów” konserwatorskich stanowi przedmiot analiz  
i badań zarówno środowiska prawniczego, jak i konserwatorskiego. Ocena funk-
cjonowania ówczesnego systemu związanego z „opieką nad zabytkami” miała 
miejsce jeszcze przed wojną (m.in. przez Jarosława Wojciechowskiego – naczelnika 
Wydziału Zabytków w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia publicznego 
oraz Jerzego Remera – ówczesnego Generalnego Konserwatora Zabytków)1. po 
1945 r. była inicjowana i kontynuowana m.in. przez prof. A. Karczewskiego2, prof. 
J. pruszyńskiego3, prof. B. Rymaszewskiego4 a także innych5.

1 J. Wojciechowski, Organizacja opieki państwowej nad zabytkami w Polsce, „Wiadomości 
Konserwatorskie” (dalej WK) 10-12 (1929), s. 37-43; tenże, Historia powstania i rozwoju organi-
zacji opieki państwowej nad zabytkami sztuki w Polsce, „Ochrona Zabytków sztuki” (dalej OZs) 
1-4 (1930-1931), cz. 1, s. 3-33; J. Remer, II-gi Ogólno-Polski Zjazd Konserwatorów w Warszawie 
w 1927 r. (uchwały i rezultaty), Tamże, cz. 2, s. 359; tenże, Program inwentaryzacji zabytków 
sztuki w Polsce, Tamże, s. 413-422; tenże, Drogi konserwatorstwa polskiego, „Gazeta polska”, 
R. 1939, z dn. 7 II, [w:] Studia z Muzealnictwa i Konserwatorstwa, cz. 2, „Biblioteka Muzealni-
ctwa i Ochrony Zabytków” (dalej sMK, BMiOZ), seria B, t. XLI: 1976, s. 33-38.

2 A. Karczewski, Problemy i zagadnienia opieki nad zabytkami w Polsce, cz. I-II, Kraków 1947.
3 J. pruszyński, Prawna ochrona zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1977; tenże, 

Ochrona zabytków w Polsce. Geneza, organizacja, prawo, Warszawa 1989; tenże, Ochrona za-
bytków w II Rzeczpospolitej – zagadnienia prawne, [w:] Konserwator i zabytek. In memoriam Je-
rzego Remera, red. M. Konopka, Warszawa 1991, s. 111-128; tenże, Dziedzictwo kultury Polski. 
Jego straty i ochrona prawna, t. I-II, Kraków 2001.

4 B. Rymaszewski, Klucze ochrony zabytków w Polsce, Warszawa 1992; tenże, Polska ochrona za-
bytków, Warszawa 2005; tenże, Polska ochrona zabytków. Refleksje z lat 1918-2002, Warszawa 2002.

5 J. Remer, Opieka nad zabytkami w okresie trzydziestolecia (1918-1948), [w:] sMK, BMiZ, seria 
B, t. XLI: 1976, s. 39-51; J. Zachwatowicz, Wybór prac, BMiOZ, seria B, t. LXVIII: 1981 (np. Ochro-
na zabytków do II wojny światowej, przedruk z: Ochrona zabytków w Polsce, Warszawa 1965 <s. 11-
17>, s. 11-12); J. Lepiarczyk, Konserwacja zabytków architektury, Kraków 1954; p. Dobosz, Orzecz-
nictwo administracyjne konserwatorów krakowskich w sprawach uznania za zabytek w okresie II 
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W funkcjonującym w okresie II Rp systemie ochrony zabytków, zwanym 
opieką nad zabytkami podstawową rolę spełniali konserwatorzy. Ich umocowa-
nie prawne, jak stwierdził w swoich publikacjach J. pruszyński6, nie było jasno 
określone i ulegało przemianom w czasie II Rzeczpospolitej, jednakże tworzyli 
oni wespół z uczonymi, muzealnikami i społecznikami grupę: ...ludzi światłych 
i wykształconych (...) [która] stworzyła trwałe podstawy ochrony zabytków, czyniąc 
z niej obowiązek państwa i powinność społeczeństwa7.

Niniejszy artykuł poświęcono, do tej pory nieujętej w badaniach naukowych, 
problematyce specyfiki kompetencji prawnych konserwatorów wobec ich rze-
czywistego znaczenia i roli, jaką spełniali w międzywojennym systemie ochrony 
zabytków w polsce. Niniejsze zagadnienia, stanowiące rozwinięcie badań autor-
ki podjętych w rozprawie doktorskiej8, zostaną ukazane na podstawie praktyki 
urzędniczej okręgu poznańsko-pomorskiego.

Choć postawiony problem dotyka epoki minionej, to warto go przedstawić 
nie tylko w kontekście zbliżającej się 100 i 90 rocznicy dwóch aktów prawnych 
tworzących podstawy ochrony zabytków w II Rp, ale także ze współczesnymi 
problemami organizacyjno-prawnymi urzędów konserwatorskich. Obecnie trwa-
ją prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zabytków, które zmierzają do zwięk-
szenia kompetencji Generalnego Konserwatora Zabytków (dalej GKZ) zwłaszcza 
w zakresie nadzoru i kształtowania: ...obsady personalnej terenowych organów 
ochrony zabytków. Wojewódzcy konserwatorzy funkcjonują w układzie podwójne-
go podporządkowania: pionowego (hierarchicznego) oraz poziomego wynikającego 
z zasady zespolenia i zwierzchnictwa wojewody nad organami administracji zespo-

Rzeczypospolitej Polskiej, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego” 4 (1994), 
s. 175-193; p. Dettloff, Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce w latach 1918-1939, 
Kraków 2006; tenże, Służby konserwatorskie a ochrona i restauracja zabytków w II Rzeczypospo-
litej. Konserwatorstwo polskie w 20-leciu międzywojennym, [w:] 90 lat Służby Ochrony Zabytków 
w Polsce, Wojanów, 26-28 listopada 2008, red. J. Jasieńko, K. Kuśnierz, Wrocław 2009, s. 11-37; 
A. tomaszewski, Polskie służby konserwatorskie (1918-2008). Stan badań. Potrzeby badawcze, [w:] 
Tamże, s. 85-90; A. Gaczoł, Z dziejów państwowej służby ochrony zabytków w Polsce, [w:] Tam-
że, s. 39-83; tenże, Kraków. Ochrona zabytkowego miasta. Rzeczywistość czy fikcja, Kraków 2009; 
K. Zimna-Kawecka, Ochrona zabytków i organizacja urzędów konserwatorskich w Polsce okresu 
międzywojennego (na przykładzie woj. pomorskiego) a unormowania Ustawy z dn. 23 VII 2003 r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, „Wiadomości Konserwatorskie” 27 (2010), s. 123-143; 
K. Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010, s. 28-40.

6 J. pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce..., s. 88; tenże, Dziedzictwo..., s. 363.
7 tenże, Organizacja ochrony zabytków w dwudziestoleciu międzywojennym, „Ochrona Za-

bytków” 41/2 (1988), s. 85.
8 K. Zimna-Kawecka, Działalność konserwatorska na terenie województwa pomorskiego 

w latach 1920-1939, praca doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. M. Arszyńskiego, prof. 
UMK, toruń 2011 (mps UMK). 
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lonej9. Wojewódzcy konserwatorzy są faktycznie silniej organizacyjnie powiązani 
z wojewodami, niż z GKZ10. Warto zatem zaznaczyć, że ten stan prawny ma swo-
je korzenie w okresie międzywojennym, kiedy umocowanie ówczesnych okręgo-
wych konserwatorów zabytków było również problematyczne, m.in. ze względu na 
podporządkowanie zarówno wojewodzie, jak i bezpośrednio Ministrowi Wyznań 
Religijnych i Oświecenia publicznego (dalej MWRiOp) (tymczasowo Ministrowi 
sztuki i Kultury). 

1. Organizacja ochrony zabytków w okresie międzywojennym

pomimo starań nie udało się w II Rzeczpospolitej stworzyć osobnego „urzędu” 
konserwatorskiego, w rozumieniu niezależnego organu administracji. Jak ważna 
była sprawa zabytków, a w związku z tym i rola konserwatorów, świadczy już sam 
fakt uchwalenia Dekretu o opiece nad zabytkami w dniu 31 października 1918 r., 
jako jednego z trzech pierwszych aktów Rady Regencyjnej11.

Zgodnie z nim sprawy „opieki nad zabytkami” (przez którą rozumiano rów-
nież i ochronę) powierzono MWRiOp, a czynności władzy rządowej, z prawem 
wydawania decyzji, sprawowali powołani przez Ministra konserwatorzy okręgowi.  
W grudniu 1918 r. utworzono Ministerstwo sztuki i Kultury (dalej MsiK),  
a od 1919 r. działali konserwatorzy, którzy byli urzędnikami podwładnymi temu 
Ministrowi i służbowo „wyłącznie od niego zależni”. Wkrótce MsiK rozwiązano 
rozdzielając jego kompetencje ponownie w resort MWRiOp, a „urzędy” kon-
serwatorskie w 1920 r. włączono w skład wojewódzkich. przeniesiono wówczas 
uprawnienia władcze I instancji na organy administracji rządowej – wojewodów. 
sprawami zabytków, w ich imieniu, zajmowali się nadal konserwatorzy, których na 
podstawie instrukcji upoważniono do wydawania oraz podpisywania zarządzeń 
i orzeczeń. piastując stanowisko referendarza kierowali oni Oddziałami sztuki 
umocowanymi jednak w strukturze urzędów wojewódzkich12. po licznych reorga-
nizacjach związanych z kształtowaniem się granic polski i scalaniem administracji 
kraju utworzono okręgi konserwatorskie, obejmujące, czasem po dwa (np. woj. 

9 Uzasadnienie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw, z dn. 14 marca 2017 r., Druk nr 1403, [w:] http://
www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1403 (dostęp 15.05.2017)

10 tamże.
11 Dekret Rady Regencyjnej z dn. 31 X 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury; 

Dz.pr.p.p. Nr 16, poz. 36.
12 Rozporządzenie Ministra Sztuki i Kultury w przedmiocie organizacji urzędów konserwator-

skich z dn. 5 IV 1919 r.; M.p. Nr 81; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra 
Sztuki i Kultury o włączeniu urzędów konserwatorskich w skład urzędów wojewódzkich z dn. 20 
II 1920 r., Dz.U. Nr 19, poz. 97.
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pomorskie i poznańskie) lub trzy województwa. Oznaczało to, że dany konser-
wator w przydzielonej mu siedzibie urzędowej podlegał personalnie odnośnemu 
wojewodzie, natomiast służbowo – wojewodom stojącym na czele województw, 
wchodzących w zakres jego okręgu13.

Na obszarze tzw. byłej Dzielnicy pruskiej stanowisko konserwatora na 
Wielkopolskę i pomorze objął dr Nikodem pajzderski. W lutym 1921 r. powołano 
osobnego konserwatora dla pomorza – dr. Jana Lankau. W wyniku zmian admi-
nistracyjnych związanych z likwidacją Ministerstwa b. Dzielnicy pruskiej rozwią-
zano też etat pomorskiego konserwatora. Wówczas po utworzeniu w 1923 r. okrę-
gu poznańsko-pomorskiego, funkcje te na obszarze obu województw pełnił znów  
N. pajzderski. Jego następcą na tym stanowisku został w 1933 r. dr Witold Dalbor, 
pełnił tę funkcję do czasu ustanowienia osobnego konserwatora dla województwa 
pomorskiego w osobie Jerzego Chyczewskiego, co nastąpiło w 1937 r.14.

system opieki nad zabytkami w pełni uregulowało Rozporządzenie Prezydenta 
z 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami, w którym wskazano, iż władzą konser-
watorską w I instancji były wojewódzkie władze administracji ogólnej – wojewoda  
z fachowymi organami w postaci konserwatorów. Drugą instancję stanowił Minister 
WRiOp, sprawujący ogólne kierownictwo ochrony i mianujący konserwatorów15. 
Minister stanowił też władzę I instancji w sprawach zatwierdzania projektów po-
mników z punktu widzenia artystycznego. W 1931 r. powyższe uprawnienia prze-
kazano wojewodom16. W obu przypadkach, w praktyce czynności te powierzano 
konserwatorom, podkreślając ich merytoryczne przygotowanie17. Wykonawcą za-

13 Zatrudniani byli jednak na etatach w różnych Ministerstwach (MWRiOp, MsW) a także 
jako rzeczoznawcy. Zob. J. pruszyński, Prawna ochrona..., s. 29; J. Wojciechowski, Historia po-
wstania i rozwoju..., s. 13-20.

14 M. prarat, K. Zimna-Kawecka, Konserwatorskie i społeczne aspekty ochrony ruin zamków 
krzyżackich na Pomorzu do połowy XX w. na wybranych przykładach, [w:] Zamki w ruinie – za-
sady postępowania konserwatorskiego Kraków 13 – 15 wrzesień 2012 r. Polski Komitet Narodowy 
ICOMOS, red. B. szmygin, p. Molski, Warszawa-Lublin 2012, s. 196.

15 Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 6 III 1928 r. o opiece nad zabytkami , Dz.U. Nr 29, 
poz. 265, art. 5-6.

16 Rozporządzenie Ministra WRiOP z dn. 16 VI 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych o przekazaniu Wojewodom decyzji w sprawach zatwierdzania projektów 
pomników ze stanowiska artystycznego (Dz.U. Nr 62, poz. 502). Zob. też Dekret z dn. 3 I 1919 r. 
o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego, Dz.pr.p.p. Nr 5, poz. 93; Roz-
porządzenie Rady Ministrów z dn. 20 II 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej 
dekretu o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego na obszarze b. dziel-
nicy pruskiej, Dz.U. Nr 14, poz. 123; Ustawa z dn. 13 III 1934 r. w sprawie zmiany dekretu z dn. 
3 I 1919 r., Dz.U. Nr 33 poz. 298.

17 Instrukcja MWRiOP z dn. 2 VI 1930 r. o prawach i obowiązkach konserwatorów, M.p. 
Nr 156, poz. 239; par. 6.



EtOs KONsERWAtORA W pOLsKIM MIęDZYWOJENNYM pRAWIE OCHRONY ZABYtKÓW... 89

leceń władzy konserwatorskiej były władze powiatowe. Należy podkreślić, iż wszy-
scy konserwatorzy posiadali wykształcenie wyższe w zakresie historii sztuki lub 
architektury, praktykę zawodową, tytuły naukowe i oprócz działalności konserwa-
torskiej zajmowali się również badaniami naukowymi18. O randze konserwatorów 
w strukturze urzędów wojewódzkich świadczy m.in. fakt przypisania ich do grup 
uposażeniowych urzędników najwyższego szczebla (między VI a VIII)19.

2. Uprawnienia i rzeczywisty status konserwatorów

pomimo wydawanych kolejnych Okólników i Rozporządzeń regulujących 
strukturę administracyjną, pozycja konserwatora w urzędzie wojewódzkim był 
niejasna. Ocenę ich statusu utrudnia fakt nieprecyzyjnego – z dzisiejszego punktu 
widzenia – stosowania terminologii legislacyjnej w ówczesnych aktach prawnych. 
Konserwatorów nazywano raz organem, raz funkcjonariuszem, czy urzędem20. Jak 
zauważył J. pruszyński, z jednej strony dzięki pewnym władczym uprawnieniom 
oraz wydzielonym kompetencjom, działali oni jako organ administracji. Z drugiej 
strony, zgodnie z Rozporządzeniem z 1928 r., władzę I instancji sprawowali wojewo-
dowie, a konserwatorów podlegających im urzędowo jako kierowników Oddziału 
sztuki, określono „organem fachowym” w sprawach zabytków21. posiadali zatem 
status urzędnika, ale w praktyce wykonywali czynności przewidziane dla wojewody, 
czynili to na podstawie specjalnych instrukcji, co zbliżało ich status do organu admi-
nistracji. W zakresie związanym z wiedzą fachową konserwator miał możliwość sa-

18 p. Dettloff, Odbudowa..., s. 73-87. J. Chyczewski tytuł doktora otrzymał podczas okupacji, 
zob. K. Zimna-Kawecka, Działalność..., s. 176; 

19 J. Wojciechowski, Historia powstania i rozwoju..., s. 21; Archiwum państwowe w Byd-
goszczy, Urząd Wojewódzki pomorski w toruniu 1919-1939 (dalej ApB, UWpt), sygn. 7901, 
18 II 1929 r.

20 Instrukcja z 1930 r. o prawach i obowiązkach konserwatorów posługuje się terminem 
funkcjonariusz fachowy Urzędu Wojewódzkiego odsyłając do art. 34 Rozporządzenia Prezydenta 
RP z dn. 19 I 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej, Dz.U. Nr 11, 
poz.86. Artykuł ten definiuje, iż: Funkcjonariuszami fachowymi w rozumieniu art. 33 [dotyczące-
go zatrudniania tych funkcjonariuszy na etatach Ministerstw] są funkcjonariusze piastujący takie 
stanowiska służbowe, których zajmowanie zależy od wykazania się specjalnem teoretycznem wy-
kształceniem fachowym z wyłączeniem wykształcenia prawniczego, o ile rozporządzenie niniejsze 
nie stanowi wyjątków (art. 119). por. Dz.U. z 1928, Nr 11, poz. 86, art. 33-34; Instrukcja, wyda-
na przez Ministra Sztuki i Kultury w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych na podsta-
wie art. 41 Rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów z dnia 16 XI 1919 r., Dz.U. z 1919, 
Nr 90, poz. 490 [Chodzi o rozporządzenie z dn. 13 XI 1919 r.]) w sprawie stosunku Wojewodów do 
Urzędów Ministerstwa Sztuki i Kultury, Dz.Urz. MsW Nr 8, poz. 50; M.p. z 1930, Nr 156, poz. 239.

21 J. pruszyński, Dziedzictwo..., t. 1, s. 363-364.
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modzielnego zajęcia stanowiska, za które odpowiadał22. Dodatkową komplikacją był 
fakt, iż na stanowisko konserwatorów mianował Minister WRiOp, ale część z nich 
była zatrudniona na etatach w Ministerstwie spraw Wewnętrznych. Nawet po usta-
nowieniu w Ministerstwie WRiOp w 1928 r. stanowiska Generalnego Konserwatora 
Zabytków nadzorującego działalność Oddziałów sztuki i spraw opieki nad zabytka-
mi, organizacja ochrony leżała ciągle w gestii Ministra23. Minister Wacław Jarzewicz 
na Zjeździe Konserwatorów w 1935 r. określił, iż: Konserwator winien być przy osobie 
wojewody centralą doradczą, oddział sztuki zaś w województwie spełniać rolę wydzia-
łu sztuki w Ministerstwie WRiOP24.

Ze względu na szczupłość kadry (w Oddziale konserwatorowi przydzielono 
tylko asystentkę-sekretarkę), brak odpowiedniego dofinansowania oraz odległość 
siedziby konserwatora (w innym województwie) sprawowanie pełnej kontroli nad 
powierzonym zasobem było praktycznie niemożliwe. polskie prawodawstwo za-
wierało, co prawda, nakaz zawiadamiania władzy o przedsięwzięciach w stosunku 
do zabytkowych obiektów, jednak takie wiadomości przychodziły ze znacznym 
opóźnieniem, albo też w ogóle nie zawiadamiano konserwatora - czy to z braku 
świadomości właściciela/urzędnika, czy przez celowe zatajenie. Z tych powodów 
konserwatorzy musieli polegać na wiedzy i doświadczeniu urzędników poszcze-
gólnych szczebli administracji budowlanej25. 

Dodatkowo Ministerstwo oczekiwało od konserwatorów, że nie będą działać 
drogą zakazów/nakazów, ale wpływać na opinię publiczną swym autorytetem: 
drogą stałej perswazji. Współpracując zaś z administracją budowlaną mieli gwa-
rantować podniesienie jakości i wartości artystyczno-estetycznych współczesnych 
obiektów, gdyż szeroki wachlarz ich obowiązków dotyczył też uprawnień do wy-
dawania opinii z tzw. stanowiska artystycznego projektów nie tylko pomników, 
ale odbudowywanych i wznoszonych kościołów26. W wytycznych Ministerstwa 
z 1922 r. stwierdzono, iż urzędnicy ci zobowiązani są do doradzania wojewodom 
we wszystkich kwestiach związanych z kulturą, w tym decydowania o śladach kul-

22 W instrukcji MKis z 16 XI 1920 r. określono, że stosunek: ...między konserwatorem 
a Wojewodą, jako jego zwierzchnikiem określają art. 21-30 rozporządzenia wykonawczego Rady 
Ministrów z dn. 28 VIII 1919 r. [Chodzi o rozporządzenie do ustawy tymczasowej z dn. 2 VIII 
1919 r.] Nie ułatwia to określenia statusu konserwatorów, gdyż w niniejszym akcie prawnym 
art. 21-23 regulują stosunek Wojewody do podległych urzędów, ale art. 24-30 stosunek Wo-
jewody do urzędników państwowych. Zob. Dz.Urz. MsW z 1920, Nr 8, poz. 50, art. 8; Dz.U.  
z 1919, Nr 90, poz. 490, art. 21-30.

23 J. pruszyński, Dziedzictwo..., t. 1, s. 363-364.
24 Archiwum państwowe m.st. Warszawy, Akta Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy 

i woj. Łódzkiego 1919-1939 (dalej: ApW, AKZWWŁ), sygn. 390, k. 69: protokół XXI Zjazdu 
Konserwatorów, odbytego w Warszawie w dniach 2,4 i 5 maja 1935 roku, s. 17.

25 takie były wytyczne MWRiOp. Zob. np. tamże, k. 70: protokół..., s. 18.
26 J. Wojciechowski, Organizacja opieki państwowej..., s. 41.
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tury zaborców. powinni byli wspierać cele polityki narodowościowej w aspektach 
związanych z kształtowaniem polskiego krajobrazu, a także np. inicjować rozwój 
lokalnej kultury artystycznej. takie wytyczne budziły jednak sprzeciw urzędni-
ków, domagających się zwiększenia ich uprawnień władczych27. 

Jednocześnie praktyka urzędnicza pokazuje, że opinie wydawane przez konser-
watorów uznawano za wiążące (co było normą w ówczesnym prawodawstwie) i bez 
nich wojewoda nie wydawał żadnych rozporządzeń i zarządzeń. przede wszystkim 
jednak konserwatora zobowiązano do sprawowania faktycznej opieki nad zabytka-
mi poprzez dokonywanie objazdów, nadzór nad pracami i stanem zabytków, prowa-
dzenie ich wykazu, czy udzielanie wytycznych do podejmowanych przedsięwzięć28.

Z przeanalizowanej korespondencji wynika, że w potocznym traktowaniu 
statusu konserwatora w urzędzie wojewódzkim, uznawano go często jako organ 
administracji. tak siebie traktowali często sami konserwatorzy. W sprawozda-
niach konserwatorskich urzędnicy ci posługują się także nazwą własną Urząd 
Konserwatorski i podają, iż: zatwierdzili projekty lub: zarządzili czynności i nie jest 
to tylko retoryka słowna29.

sami wojewodowie polecali podległym urzędom, aby w sprawach zabytków 
sztuki, muzealnych, krajobrazu i przemysłu artystycznego kontaktować się z konser-
watorem, jako kierownikiem Oddziału sztuki Urzędu Wojewódzkiego. Interesanci 
albo jednostki podległe często stosowali w nagłówkach również tytuł Urząd kon-
serwatorski, kierując swe pisma nie do wojewody jako władzy konserwatorskiej, ale 
do urzędnika – konserwatora30. Mimo że pod względem formalnym konserwatorzy 
stosowali w decyzjach i korespondencji dopisek: Za Wojewodę, to jednak z treści 
pism wynikało, że to oni są władni rozporządzać samodzielnie w powierzonych im 

27 Dodatkowe obowiązki miały obejmować, m.in. zagadnienia teatru, literatury, urbanisty-
ki. Zob. ApW, AKZWWŁ, sygn. 390, k. 69, protokół..., s. 17; sygn. 420, k. 17-17v: 13 I 1922 r.; 
J. Wojciechowski, Historia powstania i rozwoju..., s. 23.

28 Dz.pr.p.p. z 1918, Nr 16, poz. 36, art. 5, 7, 10, 29; Dz.Urz. MsW z 1920, Nr 8, poz. 50; M.p. 
z 1930, Nr 156, poz. 239.

29 Zob. K. Zimna-Kawecka, Działalność.... Najlepszym przykładem są sprawozdania z czyn-
ności poszczególnych konserwatorów, np. ApB, UWpt, sygn. 24542, k. 42-44: sprawozdanie  
z działalności konserwatora okręgu pomorskiego za rok 1922; k. 213-215: sprawozdanie 1923 r.; 
sygn. 24528, k. 299-327: sprawozdanie 1925 r.; sygn. 24556, k. 13-33: sprawozdanie 1926 r.; 
sygn. 24564, k. 8-16: sprawozdanie 1928 r.; sygn. 24583, sprawozdanie III i IV kw. 1933 r.; 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Akta Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
publicznego 1917-1939 (dalej AAN, MWRiOp), sygn. 7029 (nr mikrofilmu: B-16022), k. 7-12: 
sprawozdanie I kw. 1931 r.; tamże, k. 24-31: sprawozdanie II kw. 1931 r.; tamże, k. 39-43: spra-
wozdanie III i IV kw. 1931 r.; tamże, k. 70-74: sprawozdanie II kw. 1933 r.; J. Chyczewski, Prace 
konserwatorskie na terenie województwa pomorskiego w okresie od połowy 1937 do roku 1938, 
„Zapiski towarzystwa Naukowego w toruniu” 1-4 (1948), s. 121-153.

30 Zob. np. ApB, UWpt, sygn. 24672, sygn. 24683; K. Zimna-Kawecka, Działalność....
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sprawach. Najlepszym przykładem jest instruowanie władz miasta tczewa przez  
J. Chyczewskiego, o tym że: wszelkie prace budowlane lub restauracyjne obiektów za-
bytkowych lub niezabytkowych, a znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie zabyt-
ków powinny uzyskać zgodę Urzędu Wojewódzkiego – Konserwatora Zabytków – jako 
władzy konserwatorskiej I instancji31. Zapis ten świadczy o rzeczywistym „układzie 
sił” w urzędzie wojewódzkim w sprawach zabytków.

Konserwator ściśle współpracował z wojewódzkimi i terenowymi władzami 
budowlanymi, które uważały go za fachowca w dziedzinie zabytków. Np. starosta 
w Działdowie wnosił u wojewody o sprowadzenie konserwatora przed pracami 
rozbiórkowymi dawnego spichrza przy zamku twierdząc, że: ...referat budowlany 
nie jest kompetentny do fachowej oceny przedmiotu pod względem znaczenia ar-
cheologicznego32. Opinie, zalecenia czy zarządzenia konserwatorów władze mu-
siały realizować, a za uchybienia urzędnikom groziły konsekwencje. Z tego tytułu 
pociągnięto np. do odpowiedzialności dyscyplinarnej inspektora państwowego 
Urzędu Budownictwa Naziemnego w Chełmnie, gdyż nie dopilnował właściwej 
odbudowy kościoła w Błędowie33.

3. Praktyka urzędnicza konserwatorów

Uprawnieniem władzy konserwatorskiej, nierzadko wykorzystywanym, był 
wydawany na podstawie art. 15 Rozporządzenia o opiece nad zabytkami z 1928 r. 
nakaz wstrzymania prac z powodu źle prowadzonego lub samowolnie rozpoczę-
tego remontu. Wystosował go m.in. p.o. konserwatora G. Chmarzyński nakazu-
jąc zaprzestać remontu murów miejskich w toruniu. Władze miasta musiały po-
nadto usunąć niewłaściwie wykonane prace34. Witold Dalbor wstrzymał roboty 
przy zamku w Działdowie, powołując się na art. 25 Rozporządzenia, dotyczący 
możliwości wstrzymania prac z powodu odkrycia znaleziska lub wykopaliska ar-
cheologicznego. Odkryto tam bowiem mur fundamentowy35. stosunkowo rzadko 
konserwator groził sankcją karną np. z art. 36 Rozporządzenia: jak w przypadku 
samowoli budowlanej na ruinie zamkowej w pokrzywnie w 1937 r., gdzie grożąc tą 
konsekwencją prawną J. Chyczewski nakazał usunąć nadbudowę36. Z uprawnienia 
do wywłaszczenia (art. 29-30) korzystano jako ostrzeżenie wobec właścicieli, któ-
rzy zaniedbali w sposób rażący dbanie o zabytek37.

31 Archiwum państwowe w Gdańsku, Akta m. tczewa, sygn. 281, k.3: 18 VIII 1937 r.
32 ApB, UWpt, sygn. 25578, k. 64: 23 IX 1932 r.
33 ApB, UWpt, sygn. 3348, k. 255: 9 XII 1924 r.
34 K. Zimna-Kawecka, Ochrona zabytków..., s. 126.
35 ApB, UWpt, sygn. 24578, k. 133-136: 13 VI-10 VII 1933 r.
36 K. Zimna-Kawecka, Ochrona zabytków..., s. 127.
37 W woj. pomorskim wszczęto kilka procedur wywłaszczeniowych: m.in. baszty w Dział-
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W celu wsparcia czynności administracyjnych konserwatora wojewoda po-
morski upoważnił starostów i prezydentów miast: torunia i Grudziądza oraz 
Komisarza Rządu w Gdyni do wydawania zarządzeń tymczasowych, nadzoru  
i wstrzymania prac przy zabytkach prowadzonych bez pozwolenia władzy konser-
watorskiej38.

podstawową czynnością władzy konserwatorskiej było od 1928 r. wydawa-
nie orzeczeń uznania za zabytek (będących odpowiednikiem dzisiejszego wpi-
su do rejestru). Wystawiał je wojewoda, w jego zastępstwie Naczelnik Wydziału 
Administracji lub wicewojewoda, a w kolejnych latach konserwator. Jednak, jak 
wynika z materiałów źródłowych, nawet wcześniejsze druki wypełnione były pis-
mem konserwatora, czyli wojewoda sygnował tylko swoim podpisem dokument 
opracowany przez swój „fachowy organ” w sprawach zabytków39. 

Etos konserwatora dobrze obrazują sprawy zatwierdzania projektów pomni-
ków z tzw. stanowiska artystycznego. Mimo, iż formalnie to wojewoda zatwierdzał 
te projekty, w praktyce była to czynność czysto administracyjna, zatwierdzająca 
opinię przygotowaną przez konserwatora40. Znamiennym przykładem charakte-
ryzującym powyższe sprawy, jest projekt tablicy pamiątkowej w Grudziądzu, ku 
czci gen. Gustawa Orlicz Dreszera. Jerzy Chyczewski wyraził szereg uwag akcep-
tując wstępnie plany, jednak projekt został zatwierdzony bez wprowadzenia ko-
rekty przez uprawnionego do wydawania decyzji wicewojewodę. tłumaczył się 
on potem konserwatorowi, że tylko z powodu: nieobecności konserwatora, musiał 
jako nagłą sprawę zatwierdzić projekt41. to oświadczenie pokazuje, że zazwyczaj 
praktyka była inna, a wicewojewoda chociaż postąpił zgodnie z prawem, to nie ze 
zwyczajową, powszechną procedurą.

problematyczne były za to pomniki sakralne, ze względu na niejednoznaczną 
interpretację przepisów dotyczących przeznaczenia figury jako przedmiotu kul-
tu. Były one zwolnione z opiniowania, jeżeli przeznaczono je na cmentarz lub do 
wnętrz budynków sakralnych. W Kościerzynie bez zawiadomienia konserwato-
ra postawiono na placu przykościelnym dwa pomniki: Najświętszego serca Jezus  

dowie, drzwi intarsjowanych z Grudziądza, terenu części wybrzeża w Rozewiu. Zob. K. Zimna-
Kawecka, Działalność..., s. 397, 477, 484.

38 Okólnik Wojewody pomorskiego z dn. 30 IV 1935 r. [w:] ApB, UWpt, sygn. 24573; K. 
Zimna-Kawecka, Ochrona zabytków..., s. 134.

39 świadczy o tym analiza korespondencji urzędowej UWp w toruniu z lat 1918-1939 zgro-
madzona w ApB. Zob. K. Zimna-Kawecka, Działalność..., s. 158.

40 potwierdza to m.in. pismo Wojewody pomorskiego do starosty w Chojnicach w spra-
wie pomników: …w tej kwestii należy brać pod uwagę opinię Konserwatora zabytków (…), gdyż 
projektu niezgodnym ze stanowiskiem Konserwatora odmówiłbym zatwierdzenia…, zob. ApB, 
UWpt, sygn. 24528, k. 55: 22 X 1925 r. 

41 ApB, UWpt, sygn. 24749, 10 VI 1937-9 II 1938 r.
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i Matki Boskiej. projekty tych pomników przysłane został później do rzędu wraz 
z wnioskiem o akceptację tego stanu. Konserwator ocenił je negatywnie pod 
względem artystycznym. Nakazał również udzielenie nagany organom winnym 
naruszenia prawa, co wojewoda uczynił, informując dodatkowo księdza o: ...nie-
stosowności jego zachowania42. starosta jednak podważał tą interpretację przepi-
sów, uważając, że tego typu pomniki im nie podlegały. ponadto figury uzyskały 
aprobatę władzy biskupiej, a po uroczystym poświęceniu stały się res benedictae 
i w związku z tym nie można było już do nich zastosować wymienionego aktu. 
Kwestionowanie wartości pomników po uroczystości poświęcenia, mogłoby zo-
stać ponadto negatywnie odebrane przez ludność katolicką, jako naruszenie uczuć 
religijnych. Wojewoda z inicjatywy konserwatora zawiadomił zatem poufnym pis-
mem Kurię, aby w przypadku monumentów o treści religijnej na placach publicz-
nych, nie udzielała kanonicznej akceptacji, do momentu uzyskania zatwierdzenia 
przez władzę państwową pod względem artystycznym43.

4. Władza wojewódzka wobec konserwatorów

Władzom województwa pomorskiego bardzo zależało na utrzymaniu stano-
wiska konserwatora. po jego likwidacji w 1922 r. wojewoda kilkakrotnie apelował  
o jego ponownie powołanie. Jako argumenty za istnieniem tego urzędu przytacza-
no nie tylko względy ogólno-administracyjne, ale również polityczne. Wojewoda 
twierdził, iż nie tylko nie otrzymywał wsparcia materialnego na cele rozwoju sztu-
ki i kultury, ale również ideologicznego. sprawy zaś ochrony zabytków bez kon-
serwatora: ...istniały tylko na papierze44. Konserwatorów doceniano nie tylko ze 
względu na ich merytoryczne działania, ale też osobiste zaangażowanie. Wojewoda 
stanisław Wachowiak uznał, że N. pajzderski: ...zrobił dla zabytków Wielkopolski 
i Pomorza więcej niż wszyscy konserwatorzy prowincjonalni razem wzięci przez sto 
kilkadziesiąt lat (...)45.

W wyniku interwencji wojewody udało się w czerwcu 1929 r. zatrudnić na 
stanowisku p.o. konserwatora pomorskiego Gwidona Chmarzyńskiego. Jego sta-
nowisko miało jednak charakter pomocniczy dla stanowiska Okręgowego kon-
serwatora poznańsko-pomorskiego, którym nadal był N. pajzderski. Niejasny po-
dział kompetencji doprowadził wkrótce do konfliktu, co spowodowało w 1931 r. 

42 ApB, UWpt, sygn. 24528, k. 233-235: 14-24 X 1925 r.; sygn. 24554, k. 130: 27 VIII-17 IX 
1925 r.

43 K. Zimna-Kawecka, Ochrona zabytków..., s. 128-129.
44 ApB, UWpt, sygn. 25070, 10 I 1925 r.
45 s. Wachowiak, Czasy, które przeżyłem. Wspomnienia z lat 1890-1939, Warszawa 1983, 

s. 116-117. 
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odsunięcie G. Chmarzyńskiego oraz wstrzymanie naboru jego zastępcy za sprawą 
N. pajzderskiego, który był osobą bardzo poważaną w Ministerstwie. Za oficjalną 
przyczynę likwidacji stanowiska podano cięcia budżetowe. Ministerstwo w pouf-
nym piśmie zapewniało jednak wojewodę, że stanowisko mogłoby zostać utrzy-
mane, ale wnosiło zastrzeżenia do osoby Chmarzyńskiego46.

Wyjątkowym jest, że mimo młodego wieku inny konserwator: Jerzy Chyczewki 
wypracował bardzo silną pozycję w urzędzie. swoim wykształceniem i kulturą 
osobistą zjednał sobie szybko przychylność urzędników, a nawet biskupa chełmiń-
skiego, który nakazał księżom przesyłać do zatwierdzenia konserwatorowi pro-
jekty figur sakralnych – również tych, których nie obejmowały właściwe przepisy. 
Wzorowa zaś współpraca Chyczewskiego i architekta miejskiego torunia Ignacego 
tłoczka w zakresie akcji remontów kamienic starówki i planu regulacji miasta, zo-
stała przez wojewodę pomorskiego nagrodzona47.

5. Etos konserwatorów - podsumowanie

Funkcjonowanie konserwatorów w strukturze administracyjnej i na polu spo-
łecznym trafnie, choć nieco optymistycznie, ocenił w 1929 r. J. Wojciechowski, 
który twierdził, iż: „Wysunęła się rola konserwatora, nie jako zasklepionego w swej 
ograniczonej funkcji kustosza martwego inwentarza zabytków, lecz jako żywego 
czynnika propagandowego, uświadamiającego, którego dyrektywie i wskazówkom 
zainteresowani chętnie się poddają...48. Z drugiej strony sprzeciwiano się czę-
sto ograniczeniom prawa własności narzucanym przez władzę konserwatorską. 
Kuria w Gnieźnie, wyraziła m.in. sprzeciw wobec opiniowania przez konserwa-
torów projektów nowych kościołów, zarzucając nadanie tym funkcjonariuszom 
zbyt wielkiej władzy: ...jak tego żadne inne państwo nie zna49. Rzeczywisty wpływ 
tych urzędników na administrowanie sprawami zabytków, pomimo ograniczenia 
uprawnień władczych, dobitnie pokazuje przykład z okręgu wileńskiego. Na wnio-
sek konserwatora dr. Józefa piotrowskiego, wojewoda wydał okólnik zakazujący 
badań zabytków bez specjalnego zaświadczenia. Badacze, którzy go nie uzyskali, 

46 ApB, UWpt, sygn. 30270, k. 85-87: 24 VIII 1931 r.
47 Archiwum państwowe w toruniu, Akta m. torunia D, sygn. 1486, za: M. Gruchalski, 

Problematyka konserwatorska kamienic toruńskich objętych pracami w okresie działalności Je-
rzego Chyczewskiego, omówiona na szerszym tle, t. 1, praca mgr napisana pod kierunkiem prof. 
J. tajchmana, UMK toruń 2006, s. 70.

48 J. Wojciechowski, Organizacja opieki państwowej..., s. 43.
49 Wypowiedź ta dotyczyła sprawy zapisu w akcie darowizny działki, na której miał stanąć 

kościół Misjonarzy w Bydgoszczy. W par. 4 gmina przekazująca działkę zastrzegła, że konserwator 
będzie w zakresie zatwierdzenia projektu kościoła: jedyną i decydującą instancją. Zob. Archiwum 
Archidiecezjalne w Gnieźnie, Archiwum parafii – Akta parafii Bydgoszcz, sygn. 431, 6 V 1922 r.
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mimo posiadania stosownego dokumentu z MWRiOp, mieli być aresztowani, a ich 
dokumentacje rekwirowane. W praktyce dotyczyło to często osób postronnych, 
wykonujących np. fotografie zabytków w celach turystycznych (m.in. wycieczki 
oddziału policji), a w końcu dotknęło, jak donosiła prasa, samego J. piotrowskiego, 
gdyż także posiadał „tylko” legitymację MWRiOp50. 

podsumowując przedstawione fakty, trzeba stwierdzić, iż specyficzna orga-
nizacja struktury „urzędu” konserwatorskiego jako Oddziału sztuki w urzędzie 
wojewódzkim, ale kierowanego przez funkcjonariusza podległego personalnie 
Ministrowi wspomagała teoretycznie etos konserwatora jako specjalisty nie tylko 
od spraw zabytków, ale sztuki, kultury i krajobrazu. Jednocześnie, poprzez umo-
cowanie w urzędach wojewódzkich, zapewniano konserwatorom możliwości wy-
konawcze decyzji i zaleceń. W praktyce jednak, wiele zależało od indywidualnej, 
personalnej pozycji tych funkcjonariuszy w urzędzie, gdyż w większości ich wy-
tyczne były formułowane za pomocą „opinii”. Zbadane źródła, nie tylko z terenu 
pomorza, ukazują jednak wysoką osobistą pozycję tych urzędników w struktu-
rach administracji, co zastępowało brak szerszych uprawnień władczych. Była to 
realizacja polityki ministerialnej wyrażonej słowami Ministra WRiOp Wacława 
Jędrzejewicza, iż poza sprawami związanymi z zabytkami: ...od zagadnienia szyldu, 
reklamy, książki, dojdzie się z czasem do tego, że bez opinii konserwatora, nie wybu-
duje się żadnego gmachu. Państwo nie ma nikogo poza konserwatorami, kto mógłby 
w te sprawy ingerować51.

Na pewno takiego etosu nie mają niestety dzisiejsze służby konserwatorskie, 
choć borykają się często z podobnymi problemami merytorycznymi i organizacyj-
no-administracyjnymi, jak ich międzywojenni poprzednicy.

* * *

Ethos of conservator in cultural heritage conservation law of interwar Poland 
in view of official practice

The article presents specific legal competence of conservators in the second polish Republic 
period and their actual position in administration in view of everyday official practice. 

A Decree of 1918 assigned “heritage conservation” issues to the Ministry of Religion and 
public Education, whereas governmental procedures, including the right to issue decisions, were 
to be realised by regional conservators. Conservation “offices” were incorporated into provincial 
offices as early as in 1920 and Art Divisions headed by conservators were created within these 
offices. Rights of the first-instance conservation authority were passed on to province governors. 

50 [b.a.], Dziwactwa biurokracji, „Kurier poznański” 38 (25 I 1926), s. 7.
51 ApW, AKZWWŁ, k. 70: protokół..., s.18. słowa te przytoczył m.in. J. Lewicki, Zabytkowa 

kamienica w Polsce międzywojennej. Badania, konserwacja, adaptacje, „Ochrona Zabytków” 3-4 
(2002), s. 258; a za nim A. Gaczoł, Z dziejów..., s. 53.
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However, conservators (called authorities or, interchangeably, professional officers), who were en-
titled to issue and sign orders and decisions, were still taking care of cultural heritage. Therefore, 
they had the status of officers but were appointed by the Minister of Religion and public Education 
and were performing actions meant to be performed by province governors, pursuant to special 
instructions. This state of affairs was sanctioned by a presidential Decree of 6 March 1928. 

The Ministry expected the conservators not to act by bans/orders but to influence pub-
lic opinion using their authority. By co-operation with construction administration, they were 
supposed to raise artistic and aesthetic value of modern structures as they were given the right 
to issue opinions on designs of churches and monuments including the so-called artistic per-
spective. These opinions were regarded as binding and province governors could not issue any 
orders without them.

This specific structural organisation of the “conservator’s office” was supporting the ethos of 
conservator as a professional officer competent not only in cultural heritage but also in art, cul-
ture, and landscape. Anchoring in provincial offices gave them the ability to execute decisions 
and recommendations. Despite their expertise, individual, personal position of a conservator 
in an office – often serving as a replacement for the lack of greater authority, as experience has 
shown – had a major impact.
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Mieczysław Różański 
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Statut Archiwum Diecezjalnego  
w Łodzi – projekt z 1948 r. 

1. Archiwum Diecezjalne w Łodzi

po erygowaniu przez papieża Benedykta XV w dniu 10 grudnia 1920 r. bullą 
Christi Domini qui esse bonum pastorem 1 Diecezji Łódzkiej i objęciu w niej rządów 
przez pierwszego biskupa Wincentego tymienieckiego2 jednym z pierwszych jego 
decyzji było powołanie życia Kurii Biskupiej. Uczynił to dekretem z dnia 1 lipca 
1921 r. Instytucja ta znalazła swoją tymczasową siedzibę przy ul. piotrkowskiej 102. 
później w latach 1922-1924 wybudowano własny gmach naprzeciw kościoła kate-
dralnego przeznaczony na rezydencję dla biskupa ordynariusza i kurię diecezjalną. 
Został on poświęcony i oddany do użytku 20 października 1924 r.3. Archiwum 
Kurii powstało wraz z powołaniem do życia tej instytucji. początkowo miało ono 
charakter zamknięty i przeznaczone było do przechowywania dokumentacji wy-
tworzonej przez instytucję4. Należałoby je określić jako archiwum zakładowe, 
a osobą odpowiedzialną za proces tworzenia i przechowywania dokumentów 
był kanclerz Kurii, który czuwał nad właściwym gromadzeniem i porządkowa-
niem akt (kopii dokumentów wychodzących i dokumentów przychodzących). po 
raz pierwszy o notariuszu i archiwariuszu Kurii wspomina katalog diecezjalny  

1 „Acta Apostolicae sedis”, (dalej AAs)1921, vol. 13, s. 249–251.
2 Został nominowany 11 kwietnia 1921 r. przez papieża Benedykta XV (AAs, 1921, vol. 

13, s. 210.). Jego konsekracja i ingres odbyły się 29 czerwca 1921 r. w katedrze łódzkiej. Kon-
sekratorem był kard. A. Kakowski, a współkonsekratorami ordynariusz kujawsko-kaliski s. K. 
Zdzitowiecki, ordynariusz podlaski H. przeździecki, sufragan warszawski s. Gall i sufragan 
kujawsko-kaliski W. Krynicki;    Z. Czosnykowski, Biskup Wincenty Tymieniecki, 1871–1934, 
[w:] Z dziejów Kościoła Łódzkiego, Łódź 1989, s. 37–38; K. Gabryel, Powstanie Diecezji Łódzkiej, 
“Łódzkie studia teologiczne” 4(1995), s. 87. 

3 K. Gabriel, s. Grad, Zarys dziejów diecezji łódzkiej, w: Struktura terytorialno-administra-
cyjna i duchowieństwo, Łódź 1980, s. 131-132. 

4 Codex Iuris Cononici, Roma 1917, can. 375; Epitome iuris canonici, t. 1, paris 1937, s. 359. 
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z 1934 r. Wymienia on ks. Jana Frontczaka5, który pełnił stanowisko notariusza 
i archiwariusza kurii. Mianowany został na to stanowisko 1932 r. i odtąd opieko-
wał się bieżącymi aktami kurialnymi, jak również całą registraturą6.

W 1937 r. najstarsze akta kurialne zgromadzono w Muzeum Diecezjalnym  
w Łodzi, które erygował biskup Włodzimierz Jasiński w dniu 21 grudnia 1937 r. statut 
Muzeum zawierał 3 działy zbiorów: dzieła sztuki, rękopisy i bibliotekę (zwłaszcza 
starodruki)7. Według tego statutu w dziale rękopisów miały się znajdować dwie gru-
py akt: archiwalia (registratura) wydzielona z kurii diecezjalnej oraz akta z dawnych 
kolegiat, parafii, kościołów, instytucji kościelnych dawniej istniejących na tych tere-
nach. Dotyczyło to akt do połowy XIX wieku. Drugą grupą w tym dziale miały być: 
stare kroniki parafialne i inne dokumenty o znaczeniu historycznym lub lokalnym,  
a trzecią grupą - rękopisy iluminowane, jak np. mszały, graduały, antyfoniarze i inne.

2. Prace nad nowym statutem Archiwum 

po zakończeniu II wojny światowej w 1947 r. ówczesny ordynariusz łódzki 
biskup Michał Klepacz rozpoczął prace organizacyjne przygotowujące I synod 
diecezjaly. W dniu 16 maja 1947 r. mianował promotora synodu, którym został  
ks. Czesław Ochnicki8, a na zebraniu informacyjnym w dniu 29 maja powołano 
specjalne komisje, których zadaniem było przygotowanie statutów9. Komisje mia-
ły zbierać się co dwa tygodnie, a co miesiąc miały odbywać się zebrania ich prze-
wodniczących. W celu zebrania odpowiedniego materiału do kodyfikacji rozpisa-
na została ankieta, na którą mieli podpowiedzieć duchowni w parafii10. 

5 Ks. Jan Frontczak (1902-1971) urodzony w Łęczycy, po ukończeniu seminarium Duchow-
nego w Łodzi otrzymał w 1926 r. świecenia kapłańskie. W latach 1926-1932 był wikariuszem 
kolejno w parafiach: parznie, tuszynie, św. Antoniego i przemienienia pańskiego w Łodzi.  
W 1932 r. został notariuszem i archiwariuszem w Kurii (do 1961 r.) i notariuszem w sądzie 
Biskupim. Był w tym czasie kapelanem, a w czasie wojny administratorem par. w solcy Wielkiej 
i Dobrego pasterza w Łodzi. Zmarł w 1971 r.; Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi (dalej AAŁ), 
Akta Kurii Biskupiej (dalej. AKB), Akta personalne, sygn. 343; Ks. Jan Frontczak (1902-1971), 
“Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 1971, nr 11, s. 317.

6 Elenchus omnium ecclesiarum necnon uiversi cleni saecularis ac regularis dioceseos Lodz-
ciensis pro Anno domini 1934, Łódź 1934, s. 16.

7 Statut i Regulamin Muzeum Diecezjalnego w Łodzi, Łódź, 1938 , s. 5-6.
8 Biogram ks. Cz. Ochnickiego; s. Grad, M. Różański, Kapituła katedralna Łódzka, Łódź 

2007, s. 314-317. 
9 t. Graliński, Pierwszy Synod Diecezjalny w Łodzi 22 i 23 VI 1948, “Wiadomości Diecezjal-

ne Łódzkie” 22(1948) nr 9, s. 199; powstały wówczas następujące komisje: historyczno-kon-
serwatorska, ascetyczna, liturgiczna, homiletyczna, administracyjna, zakonna, duszpastersko-
społeczna, szkolna, gospodarcza i redakcyjna. 

10 tamże, s. 200. 
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Na etapie prac przygotowawczych problematyką archiwów zajęła się Komisja 
historyczno-konserwatorska. Miała ona przygotować historyczny wstęp do ustaw 
synodalnych, a także projekty ustaw, statuty, regulaminy i instrukcje11. Komisja 
ta składała się z następujących osób: ks. dr Henryk Rybus - przewodniczący12 
i członkowie - ks. dr Henryk Folwarski, o. Jan piwiński tJ, ks. t. Graliński, ks. kan. 
Maksymilian skarbek, ks. Kazimierz Olszewski. 

pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 16 września 1947 r. w domu oo. 
Jezuitów przy ul. sienkiewicza 60. Miało ono charakter organizacyjny i podczas 
niego określono sposób procedowania w komisji13. Kolejne posiedzenie odbyło 
się 16 października 1947 r. Wówczas podzielono materiał do opracowania, któ-
rym miała zająć się Komisja. problematykę dotyczącą archiwum, muzeum i bi-
blioteki diecezjalnej opracowywał ks. dr Henryk Rybus14. Złożył on sprawozdanie 
z opracowanych zagadnień podczas czwartego posiedzenia Komisji dniu 15 grud-
nia 1947 r. przewodniczący przedstawił wówczas zagadnienia dotyczące miejsca 
i sposobu urządzania archiwum diecezjalnego i archiwum parafialnego. Wskazał 
on jednocześnie, że bliższe dane na ten temat znaleźć można w czasie czasopi-
śmie naukowym Archeion15. przy omawianiu elementów treściowych dotyczących 
zawartości archiwum parafialnego ks. H. Rybus proponował, aby podzielić go 
na trzy części: dokumenty, akta i księgi bieżące. Wskazał jednocześnie że w tym 
względzie wskazówki można czerpać z artykułu ks. t. Długosza16 zamieszczone-
go w czasopiśmie Collectanea Theologica17. Wskazał jednocześnie że potrzebny 
jest nadzór dyrektora Archiwum Diecezjalnego względem archiwów parafialnych.  
W dyskusji po referacie Ks. K. Olszewski proponował stworzenie specjalnego refe-
ratu archiwalnego przy Kurii Diecezjalnej. Referentem w nim byłby z zasady archi-
wariusz diecezjalny, a jego kompetencja obejmowałaby całą diecezję. Uzgodniono, 
że sprawę tę przedłożą na zebraniu przewodniczących Komisji księdzu biskupowi  
ks. H. Rybus i ks. t. Graliński. przyjęli oni także na siebie obowiązek opracowania 
projektu urządzenia i prowadzenie archiwum parafialnego18. 

podczas zebrania szóstego Komisji w dniu 5 kwietnia 1948 r. ustalono, że sche-
maty i opracowania dotyczące między innymi Archiwum i Muzeum Diecezjalnego 

11 AAŁ, AKB, b.sygn. (I synod diecezjalny łódzki. Akta komisji synodalnych). 
12 Biogram; s. Grad, M. Różański, dz. cyt., s. 514-515. 
13 tamże, k. 69. 
14 tamże, k. 70. 
15 Czasopismo naukowe poświęcone archiwistyce. Wydawane od 1927 r. 
16 H. E. Wyczawski, Ks. Teofil Długosz (1887-1971), “ studia Theologica Varsaviensia” 

10(1972) nr 2, s. 261-268. 
17 Ks. H. Rybusowi chodziło zapewne o artykuł t. Długosza, Monografia parafii. Wskazówki 

metodyczne, “przegląd teologiczny” 9 (1928) s. 380—390. 
18 AAŁ. AKB, b. sygn. (I synod diecezjalny łódzki. Akta komisji synodalnych), k. 75. 
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mają być złożone do dnia 13 kwietnia. Ostateczną redakcją części historycznej 
diecezji została powierzona ks. t. Gralińskiemu i sekretarzowi Komisji19. W toku 
prac Komisji historyczno-konserwatorskiej przygotowano między innymi statut 
archiwum diecezjalnego20, który nie został włączony do dokumentów I synodu 
Diecezji Łódzkiej. Omówienie tego statutu jest treścią niniejszego artykułu. 

Statut Archiwum Diecezjalnego 

projektowany statut Archiwum Diecezjalnego jest przechowywany w doku-
mentacji Komisji historyczno-konserwatowskiej, która znajduje się w Archiwum 
Archidiecezjalnym w Łodzi. składa się on z 21 artykułów i jest on wewnętrznie 
podzielony na trzy części: pierwsza część - Organizacja; druga część - Cele i zakres 
działania i trzecia część - Zarząd.

3.1. Organizacja

Cześć pierwsza statutu składa się z 3 artykułów i ma charakter opisowy. Ukazuje 
on elementy historyczne i konsekwencje strat materiałów archiwalnych jakie zgro-
madziły i wypracowały urzędy diecezjalne. Artykuł 1 dotyczy samego powstania 
archiwum diecezjalnego. Wskazano w nim rok 1938, jako ten, w którym powstało 
archiwum. Zaznaczono, że był to wydzielony dział archiwaliów w ramach insty-
tucji jaką było Muzeum Diecezjalne. Archiwum jak zaznaczono jest własnością 
diecezji oraz rządzi się statutem i odpowiednimi regulaminami. Artykuł 2 statutu 
opisuje stan i zniszczenia jakie zostały dokonane podczas okupacji niemieckiej. 
Wskazuje on, że zgromadzone w nim materiały zostały w znacznym stopniu roz-
proszone i zniszczone przez okupanta. W czasie przygotowania statutu znajdowały 
się w studium organizacji. podkreśla to zdanie „zbiory archiwum tworzą na razie 
nieuporządkowany zespół w registraturze Kurii Biskupiej”. Ostatni artykuł w opi-
sywanej części odnosi się do przyszłości. Zaznacza się w nim, że po uprzednim 
uporządkowaniu i umieszczeniu w odpowiednim lokalu Archiwum Diecezjalne 
zostanie na nowo otwarte, co uczyni biskup diecezjalny odpowiednim Dekretem.

3.2. Cel i zakres działania

Druga część statutu nosząca nazwę Cele i zakres działania składa się z 7 artyku-
łów. Zawierają one w skrócie najważniejsze elementy funkcjonowania tej instytucji. 
Artykuł 4 wskazuje jakie są cele archiwum diecezjalnego. Jest nim zgodnie z norma-

19 tamże, k. 78-79. 
20 tamże, k. 50-52. 
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mi przyjętymi w archiwistyce – gromadzenie, konserwacja, opracowywanie i udo-
stępnianie materiałów archiwalnych. Chociaż w treści tego artykułu w sposób prosty 
nie wskazano na udostępnianie materiałów archiwalnych, to dyspozycja ta zawarta 
jest w art. 8 statutu. Opisywany artykuł zaznacza jakiego rodzaju materiały archi-
walne znajdują się w orbicie oddziaływania archiwum diecezjalnego. są to wszelkie-
go „rodzaju rękopisy druki, plany, mapy, pieczęcie i inne zabytki archiwalne”. Użyte 
sformułowanie „zabytki archiwalne” są tożsame z dziś używanym sformułowaniem 
materiały archiwalne. tak szerokie wskazywanie na to co może być zasobem archi-
wum ma na celu ogólne ukazanie tych materiałów, które mogą znaleźć się w zaso-
bie. Dalej projektodawca odnosi się do zakresu działania archiwum diecezjalnego, 
dotyczy ono wszystkie instytucje kościelne, które istniały lub też istnieją na terenie 
diecezji łódzkiej, podlegały lub podlegają biskupowi łódzkiemu. 

Artykuł 5 związany jest z pragmatyką działania kancelarii instytucji. Wskazuje 
on na to, że do archiwum przekazywane są te materiały archiwalne które nie są już 
potrzebne w toku normalnego urzędowania danej instytucji. takie zaznaczenie 
jest zabezpieczeniem ze strony instytucji kościelnych, aby nie bały się o wytwo-
rzone przez nie materiały archiwalne, a jednocześnie wskazuje na miejsce gdzie te 
materiały mają być w przyszłości zdeponowane. 

Kolejne dwa 2 artykuły – 6 i 7 dotyczą zabytków archiwalnych (materiałów 
archiwalnych). Zawarta w nich treść wskazuje, że archiwum diecezjalne jest tą 
instytucją, która posiada uprawnienia od biskupa, która opiekuje się i dokonuje 
inwentaryzacji materiałów archiwalnych na terenie całej diecezji w instytucjach 
podległych biskupowi diecezjalnemu. te zadania wykraczają już poza normalny 
zakres działania archiwum i stanowią element nadzoru nad materiałami archiwal-
nymi znajdującymi się na terenie diecezji.

Kolejne artykuły dotyczą procesu szeroko rozumianego opracowania i udostęp-
niania materiałów archiwalnych. W art. 8 zawarta jest dyspozycja, że archiwum 
udostępnia swoje zbiory dla celów naukowych. W art. 9 zapisano, że prowadzi 
prace naukowe dotyczące badań nad historią diecezji, a art. 10, że ogłasza drukiem 
pracę z tego zakresu, a także publikuje materiały archiwalne. te artykuły wskazują 
na element pracy popularyzatorskiej archiwum, który poprzez te działania pro-
wadzi do poznania dziejów kościoła łódzkiego. Z zawartych w nim materiałów 
mogą korzystać i nie tylko pracownicy archiwum, ale także inni naukowcy którzy 
prowadzą badania historyczne. 

3.3. Zarząd

Ostatnia część statutu składa się z 11 artykułów. Wewnętrznie można je po-
dzielić na dwa elementy: zarząd bezpośredni - art. 11– 16 i Rada Archiwalna – art. 
17– 20, oraz postanowienia końcowe– Art. 21. 
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3.1 Zarząd bezpośredni

Artykuł 11 stanowi, że bezpośredni zarząd nad archiwum diecezjalnym spra-
wuje dyrektor. Wskazuje on jednocześnie, że przewidziane jest stanowisko zastęp-
cy dyrektora, który ma pełnić funkcję kustosza. Osoby otrzymujące te stanowiska 
są mianowane przez ordynariusza. projekt statutu nie określał jakie powinny być 
kwalifikacje dyrektora i kustosza, czy ma nim być osoba duchowna, czy świe-
cka. składają oni zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego przysięgę dotyczącą 
wiernego wypełniania powierzonych mu zadań w sposób określony przez prawo 
i biskupa, a także ma obowiązek zachowywania tajemnicy w zakresie i sposobie 
określonym przez prawo i biskupa. wykonywania obowiązków służbowych i za-
chowania tajemnicy służbowej. Konsekwencją opisywanego artykułu jest art. 16 
projektowanego statutu, który określa, ze bezpośrednim przełożonym nad archi-
wum jest ordynariusz, który w celach kontroli działania tej instytucji może do-
konywać wizytacji, a jej wyniki spisywane są w protokole, który podpisuje osoba 
wizytująca i dyrektor archiwum. 

Kolejne artykuły opisują zadania dyrektora archiwum diecezjalnego. W art. 12 
wskazane jest, że dyrektor archiwum „jest naturalnym konserwatorem materiałów 
archiwalnych” istniejących diecezji i dlatego z urzędu wchodzi w skład diecezjalnej 
komisji konserwatorskiej. to pojęcie naturalny konserwator materiałów archiwal-
nych nie jest związane z pełnieniem faktycznej funkcji konserwatora, lecz należy 
je rozumieć jako osoby odpowiedzialnej za stan zachowanie materiałów archiwal-
nych w diecezji.

Artykuł 13 wskazuje, że dyrektor sprawuje zarząd wewnętrzny i zewnętrzny 
nad instytucją, co zostało przez ustawodawcę bardziej dookreślone jako nadzór 
naukowy techniczny i administracyjny. Wskazuje to, że dyrektor jest odpowie-
dzialny za wszelkie elementy funkcjonowania tej instytucji.

Art. 14 zawiera katalog obowiązków dyrektora archiwum diecezjalnego. Jest on 
ściśle określony i podany enumeratywnie o czym świadczy użycie słowa „należy”. 
są one następujące: 

1. reprezentowanie Archiwum na zewnątrz
2. piecza nad zbiorami i całym majątkiem archiwum
3. rewindykacja i koncentracja zbiorów archiwalnych
4. prowadzenie kancelarii Archiwum i przechowywanie pieczęci
5. ułatwianie pracownikom naukowym korzystania ze zbiorów Archiwum
6. redagowanie wydawnictw Archiwum
7. układania preliminarzy budżetowych i wydatkowanie sum w granicach bu-

dżetu zatwierdzonego przez Ordynariusza. 
pierwsze z zadań dotyczy tzw. ogólnej reprezentacji, który polega na utrzymy-

waniu kontaktów z innymi instytucjami kościelnymi i zajmującymi się podobną 
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problematyką. Reprezentacja ta będzie związana z zachowaniem kontaktów z ar-
chiwami, bibliotekami, muzeami, czy też innymi instytucjami zajmującymi się 
ochroną dóbr kultury, a także innymi instytucjami działającymi na tym terenie. 
Określenie to nie ma charakteru zamkniętego i zawiera zarówno współpracę ma-
jącą charakter czynny jak bierny, który polega na reprezentowaniu kierowanej 
przez niego instytucji. Drugie zadanie związane jest z samą funkcją kierowania 
Archiwum. Określa, że dyrektor jest odpowiedzialny za wszystkie prace wyko-
nywane w powierzonej jego pieczy instytucji tak w zakresie organizacyjnym jak  
i personalnym. Z tym zadaniem skorelowane są zadania zamieszczone w pkt. 4  
i 7 projektowanego statutu. pierwszy z nich dotyczy prowadzenia kancelarii, czyli 
dbałości o prawidłowe działanie kancelaryjno-administracyjne instytucji, a z nim 
związane jest przechowywanie pieczęć, która jest jednym z elementów potwier-
dzających prawdziwość wydawanych pism. Natomiast pkt. 7 odnosi się do budże-
towania jednostki. Do zadań dyrektora należy nie tylko sporządzanie preliminarza 
budżetowego, który jest zatwierdzany przez ordynariusza, ale także dbałość o wy-
datkowanie tych sum. W punkcie tym brak jest określeń czasowych, do kiedy ma 
on składać preliminarz i kiedy ma on być zatwierdzony. 

Do bardzo ciekawych zadań należą obowiązki zamieszczone w pkt. 3., który 
okresla, ze do zadań dyrektora należą działania związane z rewindykacją i kon-
centracją zbiorów archiwalnych. pierwsze z tych zadań - rewindykacja wynikała 
z wydarzeń historycznych jakie miały miejsce wobec zasobu archiwum w czasie 
II wojny światowej. projektodawca zobowiązywał dyrektora do podejmowania 
wszelkich starań, aby odzyskać zrabowane z archiwum materiały archiwalne. Nie 
precyzował w jaki sposób można to zrobić. Domniemywać należy, że czynności 
te powinny być podejmowane w zgodzie z prawem kościelnym i państwowych. 
Druga z czynności - koncentracja była zadaniem wynikającym z art. 6 i 7 projek-
towanego statutu. Artykuły te mówiły o opiece i przeprowadzaniu inwentaryzacji 
materiałów archiwalnych znajdujących się w instytucjach kościelnych. Naturalną 
konsekwencją takich działań jest dbałość o te materiały archiwalne, a jednym z ich 
przejawów jest ich koncentracja w archiwum historycznym. 

Dwa punkty zadań dyrektora są wprost związane z udostępnianiem materiałów 
archiwalnych. W pkt. 5 wskazano, ze powinien on ułatwiać korzystanie z zasobu 
archiwum pracownikom naukowym, a w pkt. 6, że ma on redagować wydawni-
ctwo archiwum, w którym publikowane mają być przechowywane w archiwum 
materiały. 

Jeszcze jedno zadanie dyrektora zamieszczone zostało w art. 15. Dotyczy ono 
składania sprawozdania z działalności instytucji. Dyrektor jest zobligowany uczy-
nić to pod koniec każdego roku kalendarzowego. przy czym statut mnie określa 
dokładnej daty do kiedy należy to czynić. sprawozdanie to składać ma na ręce 
ordynariusza i ogłosić drukiem. 
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3.2 Rada Archiwalna

Organem pomocniczym i opiniodawczym archiwum diecezjalnego ma być 
Rada Archiwalna, która jest powoływana przez ordynariusza. W art. 18 statut 
określa, że Rada powinna składać się z przewodniczącego, sekretarza oraz co naj-
mniej 3 członków, czyli powinna składać się z nie mniej niż 5 osób, przy czym 
obowiązki sekretarza powinien pełnić dyrektor archiwum. Na członków rady po-
winni być powołane osoby które posiadają znajomość zasad archiwistyki i posia-
dają wykształcenie historyczne lub też są znani ze swoich zamiłowaniem do stu-
diach historycznych. Nie jest określone, czy osoby te mają być duchownymi, czy 
też mogą być także osoby świeckie. Zadania Rady zostały określone jako pomoc  
w działalności organizacyjnej, administracyjnej i naukowej archiwum.

podczas swojego działania Rada Archiwalna podejmuje uchwały do wniosków, 
czy do projektów przedstawionych przez dyrektora archiwum. Uchwały te zapada-
ją większością głosów, przy czym nie zapisano jakie quorum powinno być podczas 
oddawania tych głosów. Wszystkie uchwały Rady wymagają zatwierdzenia ordy-
nariusza. posiedzenia Rady mają się odbywać co najmniej 2 razy do roku, a termin 
ustala przewodniczący po uzgodnieniu go z dyrektorem archiwum.

3.3 Przepisy końcowe

Ostatni art. 21 ma charakter przypisu końcowego. stanowi on, że statut wcho-
dzi w życie momencie zatwierdzenia go, czyli podpisania przez ordynariusza i sy-
nod diecezjalny. 

4. Wnioski 

przedstawiony wyżej projekt statutu jest pierwszym samodzielnym statutem 
archiwum historycznego Diecezji Łódzkiej. przedwojenny statut dotyczył połą-
czonych instytucji Archiwum i Muzeum Diecezjalnego. Zawiera on podstawowe 
przepisy potrzebne do funkcjonowania archiwum, chociaż nie są one zawsze do-
precyzowane. Oparty został na statutach archiwów, które funkcjonowały w okresie 
II Rzeczpospolitej. Nie porusza wszystkich szczegółowych kwestii, które uspraw-
niałyby działania Archiwum. prawdopodobnie związane jest to z tym, że archi-
wum to w tym czasie faktycznie nie istniało i pod względem organizacyjnym znaj-
dowało się w trakcie odzyskiwania wcześniej znajdujących sie w nim materiałów 
archiwalnych. 

Z uwagi na unikatowość tego statutu jest on publikowany poniżej. 
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Aneks 

AAŁ. AKB, b. sygn. (I synod diecezjalny łódzki. Akta komisji synodalnych), k. 50-52. 

Statut Archiwum Diecezjalnego

I. Organizacja

art. 1
Archiwum Diecezjalne w Łodzi powstało w 1938 r. po zorganizowaniu Muzeum 

Diecezjalnego, z którego wydzielono dział archiwaliów stał się odrębną instytucją. 
Archiwum Diecezjalne, jako instytucja kościelna jest własnością diecezji, rządzi 
się niniejszym statutem i odpowiednimi regulaminami.

art. 2
Archiwum Diecezjalne podczas wojny zostało w znacznym stopniu rozproszo-

ne i zniszczone przez Niemców i obecnie znajduje się w stadium ponownej organi-
zacji. Zbiory Archiwum tworzą na razie nieuporządkowany zespół w registraturze 
Kurii Biskupiej.

art. 3
Osobnym dekretem Ordynariusza diecezji Archiwum Diecezjalne zostanie ot-

warte po uprzednim jego uporządkowaniu i umieszczeniu w odpowiednim lokalu.

II. Cel i zakres działania

art. 4
Celem Archiwum Diecezjalne jest gromadzenie, konserwacja i inwentaryzacja 

wszelkich rękopisów, druków, planów, map, pieczęci i innych zabytków archiwal-
nych, odnoszących się przede wszystkim do dziejów instytucji kościelnych, które 
istniały lub istnieją na terenie diecezji łódzkiej. 

art. 5. 
Archiwum Diecezjalne koncentruje archiwalia z różnych instytucji kościelnych 

bez szkody dla ich normalnego dalszego urzędowania.
art. 6
Archiwum Diecezjalne opiekuję się zabytkami archiwalnymi w całej diecezji.
art. 7
Archiwum Diecezjalne przeprowadza inwentaryzację zabytków archiwalnych 

na terenie diecezji. 
art. 8
Archiwum Diecezjalne udostępnia swoje zbiory dla celów naukowych.
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art. 9
Archiwum Diecezjalne prowadzi prace naukowe obejmujące badania nad hi-

storią diecezji. 
art. 10
Archiwum Diecezjalne ogłaszać drukiem prace z zakresu historii diecezji i ma-

teriały archiwalne.

III. Zarząd

art. 11
Bezpośredni zarząd nad Archiwum Diecezjalnym sprawuje dyrektor. Zastępca 

dyrektora jest kustosz. Dyrektor i kustosz mianowani są przez ordynariusza i na 
jego ręce składają przysięgę.

art.12 
Dyrektor Archiwum Diecezjalnego jest naturalnym konserwatorem archiwa-

liów istniejących diecezji i ze swego urzędu wchodzi do diecezjalnej komisji kon-
serwatorskiej.

art. 13
Dyrektor Archiwum Diecezjalnego sprawuje zarząd wewnętrzny i zewnętrzny 

instytucji: naukowy, techniczny i administracyjny. 
art. 14
Do obowiązków dyrektora Archiwum Diecezjalnego należy:
1. reprezentowanie Archiwum na zewnątrz
2. piecza nad zbiorami i całym majątkiem archiwum
3. rewindykacja i koncentracja zbiorów archiwalnych
4. prowadzenie kancelarii Archiwum i przechowywanie pieczęci
5. ułatwianie pracownikom naukowym korzystania ze zbiorów Archiwum
6. redagowanie wydawnictw Archiwum
7. układania preliminarzy budżetowych i wydatkowanie sum w granicach bu-

dżetu zatwierdzonego przez Ordynariusza. 
art. 15
W końcu każdego roku dyrektor Archiwum składa sprawozdanie z działalności 

instytucji z ostatniego okresu sprawozdawczego na ręce Ordynariusza i ogłasza je 
drukiem. 

art. 16
Władzą nadrzędną Archiwum Diecezjalnego jest Ordynariusz, który przy 

zmianie zarządu i w terminach dowolnych dokonuje wizytacji Archiwum i wyniki 
jej ujmuje w szczegółowy protokół podpisany przez Ordynariusza lub jego delega-
ta i dyrektora Archiwum. 
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art. 17
Organem opiniodawczym i zarazem pomocniczym w zakresie działalności 

organizacyjnej, administracyjnej i naukowej Archiwum Diecezjalnego jest Rada 
Archiwum złożona z osób powołanych przez Ordynariusza.

art. 18
Rada Archiwum składa się z przewodniczącego, sekretarza którym jest z reguły 

dyrektor Archiwum oraz co najmniej trzech członków. Do Rady Archiwum winni 
być powołani obeznani z zasadami archiwistyki i mający wykształcenie historycz-
ne lub przynajmniej znani ze swoich zamiłowań do studiów historycznych.

art. 19
Uchwały Rady Archiwum podejmowane są na zasadzie projektów przedsta-

wionych przez dyrektora Archiwum, zapadają większością głosów i wymagają po-
twierdzenia Ordynariusza. 

art. 20
posiedzenia Rady Archiwum powinny odbywać się najmniej dwa razy na rok. 

termin posiedzenia po uzgodnieniu z dyrektorem Archiwum ustala przewodni-
czący Rady.

art. 21
statut mniejszy wchodzi w życie z chwilą jego zatwierdzenia przez Ordynariusza 

i synod diecezjalny.

* * *

Internal Statute of the Diocesan Archives in Łódź: a project of 1948.

(summary)

During the preparation for the session of the first synod of the Lódź Diocese a historical 
and conservation committee was established. During it’s the committee work prepared, among 
others, statute of the Diocesan Archives. It consists of 21 articles divided into three parts: or-
ganization, purpose and scope of activity and directorate. This statute, although it did not come 
into force, shows new trends in the operation of Church archival work after the World War II.
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Henryk Niestrój
Naczelna Dyrekcja Archiwów państwowych 

Zalecenia Unesco w sprawie zachowania  
i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego,  

w tym dziedzictwa cyfrowego

Istotą dokumentu przyjętego przez Konferencję Generalną Organizacji 
Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury podczas 38. sesji  
w paryżu w dniach 3 do 18 listopada 2015 r. jest to, że to pierwszy i dotychczas 
jedyny instrument prawny na poziomie globalnym w całości poświęcony prob-
lematyce dziedzictwa dokumentacyjnego – analogowego i cyfrowego. Wypełnia 
on lukę w prawie międzynarodowym dotyczącym tego rodzaju dziedzictwa ludz-
kości, podkreślając przy tym znaczenie współpracy międzynarodowej instytucji 
pamięci z wykorzystaniem technologii informatycznych, zwłaszcza digitalizacji. 
Jednocześnie – co jest niezmiernie istotne w obliczu coraz powszechniej wdraża-
nych systemów zarządzania dokumentacją w administracji publicznej – wskazuje 
na konieczność podejmowania działań związanych z ochroną dziedzictwa doku-
mentacyjnego już na etapie tworzenia, a nawet przygotowania do tworzenia doku-
mentów elektronicznych.

Biorąc pod uwagę genezę dokumentu, konieczne jest sięgnięcie do programu 
UNEsCO „pamięć świata” przyjętego w 1992 r., gdy tragiczne wydarzenia na ob-
szarze byłej Jugosławii uświadomiły – po raz kolejny – społeczności międzynarodo-
wej jak bardzo narażone na straty, w szczególności podczas konfliktów zbrojnych, są 
zasoby muzeów, bibliotek i archiwów. tym bardziej, że ta część dziedzictwa kultu-
rowego nie była dotychczas wystarczająco chroniona aktami prawnymi UNEsCO. 
Zupełnie pominięto zasoby tych instytucji w Konwencji z 16 listopada 1972 r. w spra-
wie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. spowodowało to, 
że koniecznym stało się wyodrębnienie tzw. dziedzictwa dokumentacyjnego z działu 
kultura i przygotowanie właściwego dla tego rodzaju zasobów programu ochrony1.

1 W. stępniak, Pierwszy akt normatywny UNESCO w sprawie ochrony dziedzictwa dokumen-
tacyjnego, „Archeion” t.107 (2016), s. 54.
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powszechnie zwraca się przy tym uwagę na fakt, że dziedzictwo dokumentacyj-
ne jest wyjątkowo podatne na utratę, zarówno w wyniku wojen, celowych działań 
człowieka i klęsk naturalnych, jak i niedostatecznej ochrony oraz nienadążania za 
wyzwaniami związanymi z rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyj-
nych. Dlatego głównym celem programu „pamięć świata” jest podniesienie pozio-
mu świadomości i ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego w celu zapewnienia 
jego powszechnej i trwałej dostępności.

Od momentu inauguracji programu „pamięć świata” polska aktywnie w nim 
uczestniczy odgrywając istotną rolę w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa 
kulturowego. W związku z tym nie dziwi inicjatywa podjęta właśnie w Warszawie 
podczas IV Międzynarodowej Konferencji programu pamięć świata „Kultura – 
pamięć – tożsamość” w 2011 r., która stała się impulsem do rozpoczęcia prac nad 
Zaleceniem w sprawie zachowania i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego.

pierwszy projekt Zalecenia opracowany został w latach 2012 i 2014 podczas 
spotkań ekspertów – również – w  Warszawie. Ostatecznie w 2015 r. w paryżu 
międzyrządowy specjalny Komitet ekspertów ustalił treść dokumentu i 17 listo-
pada tegoż roku podczas 38. sesji Konferencji Generalnej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i  Kultury w paryżu został on przyjęty 
przez państwa członkowskie.

Dokument, którego oryginalny tytuł brzmi Recommendation concerning the 
preservation of, and access to, documentary heritage including in digital form został 
w 2016 r. przetłumaczony przez Naczelną Dyrekcję Archiwów państwowych oraz 
polski Komitet ds. UNEsCO oraz opracowany przez zespół redakcyjny w składzie: 
Anna Czajka, Katarzyna Kiliszek, tomasz Komorowski, tomasz Mrożek, Wojciech 
Woźniak, a następnie wydany pod tytułem Zalecenie UNESCO w sprawie zachowania 
i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym dziedzictwa cyfrowego. Dostępny 
jest w postaci elektronicznej na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów państwowych2.

publikacja ta składa się z pięciu części:
1. Identyfikacja dziedzictwa dokumentacyjnego;
2. Ochrona dziedzictwa dokumentacyjnego;
3. Dostęp do dziedzictwa dokumentacyjnego;
4. środki polityki dotyczącej dziedzictwa dokumentacyjnego;
5. Współpraca krajowa i międzynarodowa.

Uzupełniają je załączniki zawierające Konwencje i Zalecenia UNEsCO, deklaracje 
i traktaty międzynarodowe.

2 Zalecenie UNEsCO w sprawie zachowania i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego, 
w tym dziedzictwa cyfrowego, Warszawa 2016, https://www.archiwa.gov.pl/pl/polecamy/4433-
zalecenie-unesco-w-sprawie-zachowania-i-dost%C4%99pu-do-dziedzictwa-dokumentacyjnego,-w-
tym-dziedzictwa-cyfrowego# (online 10.05.2017 r.).
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Zanim omówię wymienione wyżej części, należy zwrócić uwagę na trzy istotne 
definicje zawarte w Zaleceniu, mianowicie: dokument, dziedzictwo dokumenta-
cyjne oraz instytucja pamięci. Dokument zdefiniowano jako obiekt zawierający 
treść informacyjną w postaci analogowej lub cyfrowej oraz nośnik tej treści, przy 
czym treść może obejmować znaki lub kody (np. tekst), obrazy (nieruchome lub 
ruchome) oraz dźwięki, które mogą być kopiowane lub migrowane. sam nośnik 
może mieć istotne walory estetyczne, kulturowe lub techniczne. to zaś, co stanowi 
swego rodzaju novum to podkreślenie zróżnicowanego związku pomiędzy treścią 
a nośnikiem – od incydentalnego po integralny. tym samym wskazano wprost na 
możliwość oderwania treści od nośnika, co w przypadku niektórych rodzajów ma-
teriałów archiwalnych jest wręcz konieczne dla zachowania treści (magnetyczne 
taśmy z nagraniami audiowizualnymi muszą zostać poddane digitalizacji, aby za-
chować ich treść w długim przedziale czasowym, co z kolei powoduje, że zmienia 
się ich postać oraz nośnik).

Bardzo szeroko opisano dziedzictwo dokumentacyjne, jako stanowiące zapis 
rozwoju myśli ludzkiej i wydarzeń, ewolucji języków, kultur, ludów i ich rozumie-
nia świata. Dziedzictwo to obejmuje w szczególności pojedyncze dokumenty lub 
grupy dokumentów, które mają znaczną wartość dla danej społeczności, kultury, 
kraju lub dla całej ludzkości, a których pogorszenie stanu zachowania lub utra-
ta byłyby dotkliwym zubożeniem dorobku cywilizacyjnego, tj. ma ono znaczenie 
globalne i jest przedmiotem odpowiedzialności całej ludzkości. Dziedzictwo to 
powinno być nie tylko chronione, ale też bez przeszkód trwale dostępne i możliwe 
do ponownego wykorzystania przez wszystkich, ponieważ służy ono pogłębianiu 
wzajemnego zrozumienia i dialogu w celu umacniania pokoju oraz poszanowa-
nia wolności, demokracji, praw człowieka i godności ludzkiej, umożliwia edukację 
międzykulturową oraz rozwój osobisty, postęp naukowy i techniczny.

Definiując dziedzictwo dokumentacyjne, w szczególny sposób podkreślono, 
że obejmuje się tym pojęciem także dziedzictwo w postaci cyfrowej. Zostało ono 
potraktowane na równi z dziedzictwem analogowym tym bardziej, że dzięki tech-
nikom cyfrowym może być współdzielone i udostępniane wszystkim zaintereso-
wanym bez żadnych ograniczeń i bez potrzeby jego fizycznego przemieszczania.

trzecia definicja odnosi się do samych strażników dziedzictwa, czyli instytucji 
pamięci. Wymieniono tu naturalnie archiwa, biblioteki i muzea, ale dodano też, że 
instytucją pamięci jest również każda organizacja edukacyjna, kulturalna i badaw-
cza przechowująca dokumenty stanowiące dziedzictwo dokumentacyjne.

przechodząc do omówienia poszczególnych elementów samego Zalecenia, na-
leży zwrócić uwagę na faktyczną realizację tych postulatów w działalności pań-
stwowej sieci archiwalnej.

I tak – w punkcie 1. Identyfikacja dziedzictwa dokumentacyjnego czytamy: 
Dokumenty, zespoły archiwalne i kolekcje powinny być zarządzane w sposób gwa-
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rantujący ich zachowanie i dostępność w długiej perspektywie czasu, z zapewnie-
niem środków wyszukiwania i przeglądania, w tym katalogów i metadanych.

Działania te realizowane są miedzy innymi poprzez stworzenie w Narodowym 
Archiwum Cyfrowym narzędzi informatycznych służących ewidencjonowaniu 
materiałów archiwalnych, a tym samym zarządzaniu gwarantującemu ich bezpie-
czeństwo. Chodzi tu o  Zintegrowany system Informacji Archiwalnej (ZosIA)3, 
który do końca 2017 r. będzie wdrożony we wszystkich archiwach państwowych. 
Drugim środkiem realizacji tego zalecenia jest program retrokonwersji pomocy 
archiwalnych rozpoczęty w 2017 r., w wyniku którego w ciągu 3 lat wszystkie in-
wentarze, spisy itp. środki ewidencyjne zostaną przekształcone z postaci analogo-
wej (papierowej) do postaci cyfrowej, a następnie zaimplementowane do ZosIA 
i udostępnione online4.

Działania określone jako: Ochrona dziedzictwa dokumentacyjnego polega na 
stosowaniu wszelkiego rodzaju technik, zabiegów, procedur i technologii, zarówno 
o charakterze zapobiegawczym, jak i naprawczym, w celu zachowania dokumentów 
i zawartych w nich informacji (2. Ochrona dziedzictwa dokumentacyjnego) reali-
zowane są w między innymi przez programy digitalizacyjne koordynowane przez 
Naczelnego Dyrektora Archiwów państwowych bezpośrednio dotującego projek-
ty, których beneficjentem są archiwa państwowe oraz – w 2017 r. i następnych la-
tach – koordynuje projekt „Archiwa Cyfrowe”, w którym uczestniczy 16 archiwów 
państwowej sieci archiwalnej. W wyniku tych prac wytworzonych zostanie kolejne 
kilkanaście milionów kopii cyfrowych materiałów archiwalnych.

Dostęp do dziedzictwa dokumentacyjnego (punkt 3), w którym czytamy: Wzywa 
się państwa członkowskie do promowania i ułatwiania jak najszerszego dostępu do 
dziedzictwa dokumentacyjnego i jego wykorzystywania poprzez wzmocnienie insty-
tucji pamięci, aby zapewniały one – stosując międzynarodowe standardy dobrych 
praktyk – rzetelne i aktualne katalogi i pomoce wyszukiwacze realizowany jest prze-
de wszystkim przez rozwój serwisu szukajwarchiwach.pl będącego wspólnym dla 
wszystkich archiwów państwowych portalem, udostępniającym opisy sporządzo-
ne w ZosIA i kopie cyfrowe materiałów archiwalnych wytworzone w ramach dzia-
łań digitalizacyjnych.

Archiwa państwowe zdają sobie sprawę z tego, że znaczna część dziedzictwa 
dokumentacyjnego powstaje poza instytucjami administracji publicznej zobo-
wiązanymi do przekazywania materiałów archiwalnych do zasobu archiwów pań-
stwowych. Osoby te oraz instytucje potrzebują również wsparcia w podejmowaniu 
działań na rzecz ochrony dziedzictwa (cytat z punktu 4: Instytucje prywatne, lokal-

3 Więcej na temat ZosIA na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego: ZosIA, http://
www.nac.gov.pl/archiwum-cyfrowe/systemy-i-infrastruktura-it/zosia/ (online 10.05.2017 r.).

4 H. Niestrój, Rektrokonwersja pomocy archiwalnych, „Archeion” t. 107 (2016), s. 41-53.
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ne oraz osoby fizyczne przechowujące cenne kolekcje potrzebują publicznej zachę-
ty i wsparcia, jak również odpowiedniego uwzględnienia w krajowych rejestrach). 
W tym celu Naczelny Dyrektor kładzie nacisk na coraz szerszą współpracę z insty-
tucjami niepaństwowego zasobu archiwalnego, wspierając te organizacje między 
innymi dotacjami na digitalizację zasobu.

szczególną formę współpracy, skierowaną do osób prywatnych, stała się akcja 
„Archiwa rodzinne”, w wyniku której w archiwach państwowych powstały punkty 
konsultacyjne. W konsekwencji przyniosła ona niebagatelny dopływ, często bez-
cennych materiałów włączonych w ostatnich latach do zasobu archiwów.

Współpraca krajowa i międzynarodowa (punkt 5), w ramach której: Zachęca 
się państwa członkowskie, aby przyczyniały się do tworzenia synergii pomiędzy 
Programem Pamięć Świata a innymi programami dotyczącymi dziedzictwa w celu 
zwiększania spójności podejmowanych działań przyniosła efekt w postaci 14 obiek-
tów z polski na światowej Liście5 oraz dwie edycje Listy Krajowej, na którą wpisa-
no łącznie 22 obiekty z archiwów, bibliotek i muzeów6.

5 polskie wpisy na Listę światową to: Rękopis dzieła Mikołaja Kopernika De revolutioni-
bus (Biblioteka Jagiellońska w Krakowie), Rękopisy Fryderyka Chopina (Biblioteka Narodowa 
i towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie), podziemne archiwum getta warszaw-
skiego tzw. Archiwum Ringelbluma (Żydowskim Instytucie Historycznym), Akt Konfedera-
cji Generalnej Warszawskiej z 1573 roku (AGAD), tablice 21 postulatów Gdańskich z sierp-
nia 1980 (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku), Kodeks supraski (Biblioteka Narodowa  
w Warszawie), Archiwum Komisji Edukacji Narodowej (polska Akademia Nauk oraz Biblioteki 
Książąt Czartoryskich), Archiwum Instytutu Literackiego w paryżu, Archiwum Radziwiłłów  
i Księgozbiór Nieświeski (AGAD), Archiwum Biura Odbudowy stolicy (Ap Warszawy), Zbiory 
towarzystwa Historyczno-Literackiego w paryżu (Biblioteka polska i Muzeum Adama Mickie-
wicza w paryżu), traktaty pokojowe z XV-XVIII w. między Królestwem polskim i Cesarstwem 
tureckim (AGAD), Księga henrykowska (Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu), Akta 
i Biblioteka Braci Czeskich z XVI-XIX w. (Ap poznaniu oraz w Bibliotece Raczyńskich w po-
znaniu i Bibliotece Kórnickiej).

6 W ramach 1. edycji na Listę Krajową – pamięć polski wpisano następujące obiekty: Kon-
stytucja 3 maja 1791 r., Złoty kodeks gnieźnieński z II poł. XI w. (Codex Aureus Gnesnensis), 
Kronika Galla Anonima z XII w., Dokument lokacyjny miasta Krakowa z 5 czerwca 1257 r., 
Banderia prutenorum Jana Długosza z 1448 r., Kazania świętokrzyskie z II poł. XIII w., Opis 
żup bocheńskich i wielickich z 1518 r., Białoruski tristan z XVI-XVII w., Autograf pana ta-
deusza Adama Mickiewicza, Akta Organizacji Narodowej powstania styczniowego, Memoriał 
paderewskiego do prezydenta stanów Zjedn. Woodrowa Wilsona z 1917 r. W ramach 2. edycji 
Listę uzupełniono o: Rocznik świętokrzyski dawny, Dokument Zbiluta z 1153 r., Akt unii krew-
skiej, Akt erekcyjny Związku pruskiego, Mszał Zakonu Krzyżackiego z Biblioteki Mariackiej  
w Gdańsku, statut Łaskiego z 1506 r.; Andrzej Frycz Modrzewski „O poprawie Rzeczypospoli-
tej”, Kazimierza stronczyńskiego opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie polskim, 
testament polityczny księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, proces o Morskie Oko, Archiwum 
towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
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Wpis na Listę Krajową to bardzo duże wyróżnienie zarówno dla instytucji prze-
chowującej ów cenny dokument, jak i znaczące wydarzenie kulturalne i państwo-
we. stąd wręczenie 4 listopada 2016 r. certyfikatów wpisu na polską Listę Krajową 
programu UNEsCO pamięć świata w 2 edycji odbyło się w pałacu prezydenckiego 
w obecności blisko 200 przedstawicieli świata kultury i nauki, w tym przewodni-
czącej Komitetu ds. UNEsCO Barbadosu Alissandry Cummins. Certyfikaty wpi-
su wręczyli przewodniczący polskiego Komitetu ds. UNEsCO prof. Jacek purchla 
oraz przewodniczący polskiego Komitetu programu pamięć świata i Naczelny 
Dyrektor Archiwów państwowych dr Wojciech Woźniak, a do uczestników uro-
czystości list skierował prezydent Andrzej Duda7.

podsumowując, warto wskazać cytat z przemówienia Naczelnego Dyrektora 
Archiwów państwowych wygłoszonego podczas wyżej wymienionej uroczysto-
ści, który stwierdził, że dokumenty uhonorowane w programie UNEsCO pamięć 
świata są „własnością naszej wspólnoty, stanowią publiczne dobro i należą do 
nas wszystkich. Nie są własnością dyrektora archiwum, biblioteki czy muzeum, 
ale są własnością całego społeczeństwa i powinny służyć nieustannie jako źród-
ło wiedzy o tych wydarzeniach i ideach, które kształtowały przez wieki polską 
państwowość”8.

* * *

UNESCO recommendations on the preservation and access to documentary 
heritage including digital heritage.

(summary)

UNEsCO “Recommendation on preservation of, and access to documentary heritage, in-
cluding digital heritage” adopted by the United Nations General Conference during the 38th 
session in paris in 2015 is the first legal instrument at the global level entirely devoted to the 
issues of – analogue and digital – documentary heritage. Among the provisions encompassed in 
it, the most important are those that concern the actions to protect the documentary heritage at 

7 Cytat z listu prezydenta A. Dudy: „Lista pamięć świata UNEsCO przybliża i podkreśla 
znaczenie dokumentów, które ukazują jedne z ważniejszych wydarzeń, osób oraz przemian cy-
wilizacyjnych w dziejach naszej ojczyzny […] trzeba również zaznaczyć, że dziedzictwo do-
kumentacyjne umacnia integralność kulturową naszego narodu oraz społeczności lokalnych  
w polsce. przywraca lub utrwala pamięć o wydarzeniach, doświadczeniach i osiągnięciach, któ-
re budowały polską tożsamość w całym bogactwie jej różnorodności”, zob. Uroczystość wrę-
czenia certyfikatów wpisu na polską Listę Krajową programu UNEsCO pamięć świata, https://
www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4418-uroczysto%C5%9B%C4%87-wr%C4%99czenia-cer-
tyfikat%C3%B3w-wpisu-na-polsk%C4%85-list%C4%99-krajow%C4%85-programu-unesco-
pami%C4%99%C4%87-%C5%9Bwiata (online 10.05.2017 r.)

8 tamże.
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the stage of creation and even preparation for the creation of electronic documents. Attention is 
also paid to the fact that documentary heritage is extremely susceptible to loss, both as a result 
of wars, deliberate human actions and natural disasters, as well as insufficient protection and 
inability to overcome the challenges related to the development of information and communi-
cation technologies. The recommendations correspond to the program “Memory of the World” 
adopted in 1992, which poland actively participates in, playing an important role in activities to 
preserve cultural heritage. These activities resulted in inscription of the fourteen objects from 
poland on the World List and two editions of the National List which contains a total number 
of twenty two objects from archives, libraries and museums.
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Przeciwdziałanie nielegalnemu wywozowi zabytków  
za granicę w prawie polskim – uwagi de lege lata 

i de lege ferenda

Wstęp

Jedna z łacińskich sentencji, której autorem jest Owidiusz, stanowi, że ,,ars est 
celare artem”, to znaczy, sztuką jest ukryć sztukę. Wspomniana sentencja wskazuje, 
że działanie związane z ukryciem sztuki jest trudne, jednak nie jest niemożliwe, 
na co dobitnie wskazują karty historii. Wywóz zabytków za granicę bezsprzecznie 
jest jedną z możliwości ich ukrycia. problematyka przeciwdziałania nielegalne-
mu wywozowi zabytków za granicę ma swój długi rodowód w prawie polskim. po 
raz pierwszy problem ten został uregulowany przez ustawodawcę w dekrecie Rady 
Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z dnia 31 października 1918 r.1. 
Obecnie regulacje na ten temat można odnaleźć w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami2. podczas trwania II wojny świato-
wej polska utraciła tysiące dzieł sztuki. Zabytki były niszczone, rozdzielane, czy  
w końcu wywożone na stałe za granicę naszego kraju. Należy podkreślić fakt, że nie 
sposób dokładnie oszacować dokładnej liczby tych zabytków. Niemniej, na pod-
stawie zachowanej dokumentacji oraz indywidualnych zgłoszeń przedwojennych 
właścicieli zabytków lub ich spadkobierców, w komputerowej bazie polskich strat 
wojennych, prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
zarejestrowanych jest ponad 63 000 obiektów3. powyższe usprawiedliwia fakt, że 

1 Dekret Rady Regencyjnej z dnia 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki 
i kultury, Dz.pr.p.p. Nr 16, poz. 36; dalej: d.o.z.s.k.

2 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. Dz.U. 
z 2016, poz. 1948 z późn. zm.; dalej: u.o.z.o.z.

3 W. Kowalski, M. Kuhnke, Looted and restituted. Polish Ministry of Foreign Affairs’ efforts to 
restitute Poland’s cultural property lost during World War II, Warszawa 2015, s. 4-5.
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po 1945 r., w polsce ,,w naturalny sposób zrodziło się ustawodawstwo chroniące 
krajowy zasób dzieł sztuki w sposób restrykcyjny”4.

Celem niniejszego artykułu jest ocena aktualnego stanu prawnego dotyczącego 
problematyki przeciwdziałania nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę, ze 
szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach5.

2. Krajowe regulacje dotyczące wywozu zabytków za granicę

Jak już to było wyżej wspomniane, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami nie była pierwszym aktem prawnym regulującym kwestie związane  
z wywozem zabytków za granicę. precedensowym aktem, który regulował opisy-
wany problem był dekret Rady Regencyjnej z 31 października 1918 r. o opiece nad 
zabytkami sztuki i kultury, wydany jeszcze za czasów Królestwa polskiego. Artykuł 
19 d.o.z.s.k. stanowił, że zabrania się wywozu z granic państwa polskiego zabytków 
ruchomych i jego części.

Kolejnym aktem prawnym odnoszącym się do kwestii wywozu zabytków za 
granicę było rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. 
o opiece nad zabytkami6. W myśl art. 21 r.o.n.z., zabytki nie mogły być wywożone 
z granic państwa polskiego bez zezwolenia władzy konserwatorskiej pierwszej in-
stancji. Zabytki, które zostały wywiezione zagranicę za zezwoleniem władzy kon-
serwatorskiej, zostawały wykreślone z rejestru zabytków (art. 23 r.o.n.z.).

Jak wskazuje M. Drela, dekret z dnia 1 marca 1946 r. o rejestracji i zakazie 
wywozu dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, hi-
storycznej lub kulturalnej7, był pierwszym aktem prawnym po 1945 r., który ex-
pressis verbis stanowił o wywozie zabytków za granicę8. Zgodnie z treścią art. 3 
d.o.r.z., zakazywało się wywozu poza granice państwa polskiego bez zezwolenia 
dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub 
kulturalnej. Od zakazu wywozu mógł zwalniać poszczególne rodzaje dzieł sztuki 
plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej 
Minister Kultury i sztuki, a Minister Oświaty - poszczególne rodzaje druków, ar-

4 W. paczuski, Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej, Warszawa 2005, LEX nr 51173.
5 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-

kami oraz ustawy o muzeach, Dz.U. z 2016, poz. 1330.
6 Rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytka-

mi, Dz.U. z 1928, Nr 29, poz. 265 z późn.; dalej: r.o.n.z.
7 Dekret z dnia 1 marca 1946 r. o rejestracji i zakazie wywozu dzieł sztuki plastycznej oraz 

przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej, Dz.U. z 1946, Nr 14, poz. 99; 
dalej: d.o.r.z.

8 M. Drela, Własność zabytków, Warszawa 2006, s. 230.
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chiwaliów i rękopisów (art. 4 zdanie 2 d.o.r.z.). Zezwolenia na wywóz dzieła sztuki 
udzielał Minister Kultury i sztuki (art. 5 d.o.r.z.). Organ ten miał prawo udzielania 
zezwoleń na wywóz przekazać w drodze rozporządzenia podległym organom.

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury9, wzorem poprzednich 
aktów prawa, również wprowadzała bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące moż-
liwości wywozu dóbr kultury za granicę. W myśl art. 41 ust. 1 u.o.d.k. wywóz dóbr 
kultury za granicę był zakazany. W wyjątkowych przypadkach, po stwierdzeniu, 
że brak danego przedmiotu nie powodował uszczerbku dla dorobku kultury naro-
dowej, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po 
zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 10 ust. 1 mógł zezwolić na jego 
wywóz za granicę na stałe (art. 41 ust. 2 u.o.d.k.)10.

De lege lata, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami niewątpliwie 
zliberalizowała poprzednie przepisy dotyczące możliwości wywozu zabytków za 
granicę. Jak trafnie wskazuje K. Zeidler, ustawa ta ,,wprowadziła zasadę wolno-
ści wywozu zabytku z kraju, określając jedynie obowiązek uzyskania wcześniej-
szego pozwolenia”11. Obecny stan prawny doskonale odzwierciedla treść wyroku 
Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2006 r.  
o sygn. I sA/WA 1019/0512. Zgodnie z jego treścią, w polskim porządku prawnym 
,,regułą ogólną jest zgoda na wywóz, a zakaz jest wyjątkiem od reguły. (…) Na 
gruncie poprzedniej ustawy był ogólny zakaz w tym zakresie, z wprowadzaniem 
wyjątków i wyłączeń przedmiotowych od niego. Natomiast nowa ustawa zasadni-
czo dopuszcza wywóz zabytków za granicę, pod warunkiem jednak, że nie spowo-
duje to – w przypadku wywozu stałego – uszczerbku dla dziedzictwa narodowego. 
przedstawiony aktualny stan oznacza, że zakaz wywozu dzieł sztuki za granicę jest 
wyjątkiem od ogólnej reguły, jaką jest zgoda na ich wywóz.”13. Brzmienie obo-
wiązujących regulacji jest wynikiem nowelizacji, które miały miejsce w 2010 r.14, 
nadane ustawą z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw15.

9 Ustawa z dna 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury, Dz.U. z 1999, Nr 98, poz. 1150, 
z późn. zm.; dalej: u.o.d.k.

10 W. paczuski, dz. cyt., LEX nr 51173; Zob. też: M. Drela, dz. cyt., s. 230-231.
11 K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007, s. 187.
12 Wyrok Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2006 r., 

sygn. I sA/WA 1019/05, LEX nr 197565.
13 t. sienkiewicz, Wywóz zabytków za granicę w świetle polskich regulacji prawnych, [w:] 

Prawo ochrony zabytków, red. K. Zeidler, Warszawa-Gdańsk 2014, s. 379.
14 K. Zalasińska, K. Zeidler, Wykład prawa ochrony zabytków, Warszawa-Gdańsk 2015, s. 119.
15 Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-

kami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 75, poz. 474.
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problematykę wywozu zabytków reguluje rozdział V u.o.z.o.z. zatytułowany 
,,wywóz zabytków za granicę” – art. od 51 do 61 u.o.z.o.z. ponadto należy podkre-
ślić fakt, że aktem prawnym, który szczegółowo określa tryb składania wniosków 
oraz wzory i tryb wydawania poszczególnych pozwoleń na wywóz zabytków za 
granicę jest rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę16. Artykuł 4 ust. 4 
u.o.z.o.z., stanowi, że ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowa-
niu przez organy administracji publicznej działań mających na celu: (m.in.) prze-
ciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za grani-
cę. tym samym, ipso iure ustawodawca nałożył na organy administracji publicznej 
obowiązek przeciwdziałania nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę. W tym 
celu prawodawca przyznał ww. organom uprawnienia związane z reglamentacją 
omawianego zjawiska. Jednym z nich jest możliwość wydawania pozwoleń na wy-
wóz zabytków za granicę17.

Niezmiennym pozostaje fakt, że polski porządek prawny przewiduje cztery 
rodzaje pozwoleń: wielokrotne pozwolenie ogólne (przeznaczone dla muzeów  
i instytucji kultury), wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz za-
bytku, jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę, a także jed-
norazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę (w przypadku którego, 
decyzję w przedmiocie wydaje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa 
narodowego (dalej: minister KiDN), lecz wnioski o wydanie pozwolenia składa-
ne są za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków (dalej: WKZ)18. 
Jednakże z dniem 25 listopada 2016 r., tzn. od momentu wejścia w życie ustawy 
nowelizującej z 2015 r., ustawodawca dokonał wielu zmian dotyczących wywozu 
zabytków za granicę. powyższe było skutkiem wprowadzenia piątej formy ochrony 
zabytków w prawie polskim – możliwości dokonania wpisu zabytku ruchomego 
na Listę skarbów Dziedzictwa (dalej: Lista sD)19. Zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 
u.o.z.o.z., na Listę sD wpisuje się zabytek ruchomy o szczególnej wartości dla dzie-
dzictwa kulturowego, zaliczany do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 
1, na podstawie decyzji wydanej przez ministra KiDN, z urzędu albo na wniosek 
właściciela zabytku ruchomego. Wyżej wymieniony artykuł jest jedynie przepisem 
odsyłającym do art. 64 ust. 1 u.o.z.o.z., który wylicza katalog zabytków, podlega-
jących wpisowi na ww. Listę. Należy podkreślić, że analogicznie do postanowień 

16 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. 
w sprawie wywozu zabytków za granicę, Dz.U. Nr 89, poz. 510.

17 t. sienkiewicz, dz. cyt., s. 378.
18 Komentarz do art. 51 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, [w:] Ustawa 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, red. A. Ginter, A. Michalak, Warszawa 
2016, LEX nr 10337.

19 Art. 7 pkt 1a u.o.z.o.z.
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art. 51 ust. 1 u.o.z.o.z., kryterium decydującym o zakwalifikowaniu zabytkowego 
przedmiotu do jednej z grup jest kryterium wartości przedmiotu oraz jego wiek.

Zabytki wpisane na Listę sD, podobnie jak zabytki wpisane do rejestru, wchodzą-
ce w skład zbiorów publicznych, które stanowią własność skarbu państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sek-
tora finansów publicznych, czy też wpisane do inwentarza muzeum albo wchodzące 
w skład narodowego zasobu bibliotecznego, nie mogą być wywożone za granicę na 
stałe (art. 51 ust. 4 u.o.z.o.z.). Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy noweli-
zującej, powyższe warunkuje fakt, że zabytki wpisane na Listę sD charakteryzuje ce-
cha szczególnej wartości dla dziedzictwa kulturowego20. ponadto należy podkreślić, 
że zabytki wpisane na Listę sD mogą być wywożone za granicę jedynie na podstawie 
jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku. W tym przypadku wydaje 
je minister KiDN na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej, w której 
posiadaniu znajduje się zabytek, mającej zamiar jednorazowo wywieźć za granicę 
ten zabytek w celach użytkowych lub wystawienniczych albo dla przeprowadze-
nia prac konserwatorskich21. W pozostałych przypadkach, ww. pozwolenie wydaje 
WKZ. Jednakże niezależnie od kategorii zabytku, termin ważności jednorazowego 
pozwolenia na czasowy wywóz zabytku wynosi 3 lata, od dnia wydania tego pozwo-
lenia. ponadto, zgodnie z treścią art. 56 ust. 2 u.o.z.o.z., minister KiDN może cofnąć 
opisywane pozwolenie w drodze decyzji. Z uwagi na fakt, że pozwolenie na wywóz 
jest przejawem władczego działania administracji, a tym samym każde pozwolenie 
wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej22, należy wskazać, że w przypadku 
decyzji ministra KiDN odmawiającej wydania lub przedłużenia pozwolenia, stronie 
niezadowolonej z rozstrzygnięcia sprawy nie będzie przysługiwało odwołanie, lecz 
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy23.

Nie sposób nie zgodzić się ze stanowiskiem, że reglamentacja wywozu zabyt-
ków wpisanych na Listę sD, o szczególnej wartości dla dziedzictwa kulturowego, 
była od dawna wyczekiwanym postulatem de lege ferenda w związku z ewentualną 
nowelizacją ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.24 Wspomniany zabieg legislacyjny nale-
ży ocenić zatem jako uzasadniony i godny aprobaty.

Niejednokrotnie w doktrynie podnoszono krytyczne głosy dotyczące braku 
możliwości przedłużenia okresu ważności pozwolenia czasowego, w przypadku wy-

20 poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
oraz o zmianie ustawy o muzeach, druk nr 3112, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/przebieg-
proc.xsp?nr=3112 (dostęp: 29.05.2017 r.).

21 Art. 53 ust. 1a u.o.z.o.z.
22 t. sienkiewicz, dz. cyt., s. 382.
23 Art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, 

Dz.U. z 2016, poz. 23, z późn. zm.
24 por. K. Zeidler, dz. cyt., s. 189.
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wozu zabytku w celach wystawienniczych, a także w przypadku udostępnienia za-
bytku do urządzenia wnętrz polskich placówek dyplomatycznych - bez konieczności 
przywiezienia zabytku do kraju25. W odpowiedzi na powyższe stanowiska, ustawo-
dawca postanowił złagodzić przepisy dotyczące tego procederu. Zgodnie z treścią 
dodanego art. 56a ust. 2 u.o.z.o.z., zabytki wchodzące w skład zbiorów publicznych, 
które stanowią własność skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz 
innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych lub 
zabytki znajdujące się w ich posiadaniu albo wchodzące w skład narodowego zaso-
bu bibliotecznego, czasowo wywiezione za granicę w celach wystawienniczych albo  
w celu urządzenia wnętrz polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów 
konsularnych, mogą nie być przywiezione na terytorium Rzeczypospolitej polskiej 
w okresie ważności pozwolenia, w przypadku wystąpienia z wnioskiem o kolejne 
pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę. Co ważne, z wnioskiem występu-
je się w terminie nie krótszym niż 90 dni przed dniem upływu ważności pozwolenia.

Godnym uwagi jest fakt, że WKZ, a także ministrowi KiDN przysługują po-
nadto uprawnienia związane z możliwością zabezpieczenia, a także przejęcia za-
bytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków, jak i zabytku wpisanego na 
Listę sD. W myśl art. 50 ust. 1 u.o.z.o.z., w przypadku wystąpienia zagrożenia po-
legającego na możliwości zniszczenia, uszkodzenia, kradzieży, zaginięcia lub nie-
legalnego wywiezienia za granicę zabytku ruchomego wpisanego do rejestru albo 
na Listę sD, odpowiednio WKZ może wydać, a minister KiDN wydaje, decyzję  
o zabezpieczeniu tego zabytku w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu 
usunięcia zagrożenia. Z kolei, zgodnie z treścią art. 50 ust. 4 pkt 1-1a u.o.z.o.z., 
jeżeli nie jest możliwe usunięcie zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, odpowied-
nio: zabytek ruchomy może być przejęty przez WKZ, w drodze decyzji, na włas-
ność skarbu państwa, z przeznaczeniem na cele kultury, oświaty lub turystyki, za 
odszkodowaniem odpowiadającym wartości rynkowej tego zabytku, zaś zabytek 
ruchomy wpisany na Listę sD zostaje przejęty przez ministra KiDN w drodze de-
cyzji, na własność skarbu państwa, z przeznaczeniem na cele kultury, za odszko-
dowaniem odpowiadającym wartości rynkowej tego zabytku. Jak trafnie wskazuje 
Wojewódzki sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 15 czerwca 2011 r., 
sygn. II sA/Gd 400/1126, ,,normy zawarte w art. 50 ust. 4 u.o.z.o.z. kreują instru-
menty reglamentacyjne o szczególnym stopniu ingerencyjności, posuwającym się 
aż do całkowitego pozbawienia praw do zabytku wpisanego do rejestru.”. Niemniej, 

25 O. Jakubowski, Rola wojewódzkich konserwatorów zabytków w kontroli czasowego wy-
wozu muzealiów za granicę, [w:] ,,Cenne, bezcenne/utracone”, nr 2 (2011), s. 32-33.; Zob. też: 
t. sienkiewicz, dz. cyt., s. 394.

26 Wyrok Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2011 r., 
sygn. II sA/Gd 400/11, LEX nr 992924.
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wskazać należy, że od momentu obowiązywania ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.,  
z uprawnienia polegającego na możliwości przejęcia zabytku ruchomego na rzecz 
skarbu państwa, skorzystano tylko jeden raz27.

3. Wnioski – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Należy zgodzić się ze stanowiskiem, że polskie przepisy regulujące kwestie 
związane z wywozem zabytków za granicę na stałe, zalicza się do jednych z naj-
bardziej restrykcyjnych w Europie28. De lege lata, fakt ten potwierdzają ostatnie 
nowelizacje, które miały miejsce w 2015 r. Wprowadzenie do polskiego systemu 
prawnego piątej formy ochrony zabytków w postaci wpisu zabytku ruchomego na 
Listę sD, jest doskonałym tego przykładem. Należy podkreślić, że zabytki wpisane 
na Listę nie mogą na stałe opuścić terytorium kraju. Ze względu na szczególną 
wartość dla dziedzictwa kulturowego, ustawodawca postanowił dopuścić możli-
wość jedynie czasowego wywozu takich zabytków, na podstawie jednorazowego 
pozwolenia czasowego na wywóz zabytku za granicę. Należy zaznaczyć, że ustawa 
z dnia 23 lipca 2003 r. nie była pierwszym aktem prawnym regulującym problem 
wywozu zabytków za granicę. precedensowym aktem prawnym, poruszającym 
ww. zagadnienie był dekret z 1918 r., który zakazywał wywozu dzieł sztuki poza 
teren polski. W przyszłym roku minie zatem sto lat od momentu, kiedy prawo-
dawca wyznaczył prawne ramy opisywanej problematyki. Obecnie obowiązują-
ce regulacje są wynikiem uchwalenia ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, a także późniejszych nowelizacji, które miały miejsce odpowiednio  
w 2010 oraz w 2015 roku. Ustawa nowelizująca z 2010 r. bezsprzecznie przyczyniła 
się do liberalizacji przepisów dotyczących wywozu zabytków za granicę29. Z kolei 
ustawa nowelizująca z 2015 r. zaostrzyła przepisy dotyczące możliwości wywozu 
zabytków za granicę na stałe. Niemniej z uwagi na fakt, że przepisy te odnoszą się 
do najcenniejszych zabytków w kraju, powyższy zabieg legislacyjny należy uznać 
za w pełni uzasadniony. Należy jednak podkreślić, że ustawodawca nie wyszedł 
naprzeciw wszystkim krytycznym głosom, względem obowiązujących regulacji. 
W doktrynie wskazuje się na wiele przykładów norm prawnych, które sprawiają, 
że polski system prawa ochrony zabytków nie spełnia do końca swojej roli.

27 Odpowiedź Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wnio-
sek o udostępnienie informacji publicznej.

28 p. Chabiera, Aspekty prawne wywozu dzieł sztuki z Polski, [w:] Dziedzictwo, dobra kultury, 
zabytki, ochrona i opieka w prawie, red. p. Dobosz, K. szepelak, W. Górny, Kraków 2015, s. 496.

29 por. Komentarz do art. 59 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, [w:] Ustawa 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, red. M. Cherka, Warszawa 2010, LEX 
nr 8383.
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Jednym z postulatów de lege ferenda powinna być niewątpliwie m.in. nowe-
lizacja przepisów rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 2011 r. dotyczących wnio-
sku o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytków 
za granicę. Jak trafnie podnosi się w doktrynie, brak wskazania w treści wniosku 
konkretnych zabytków wraz z ich opisem, umożliwiającym ich identyfikację, skut-
kuje tym, że decyzja w przedmiocie wydania ww. pozwolenia, przybiera charakter 
decyzji ramowej30. ponadto, wspomniane rozporządzenie powinno być dostoso-
wane do znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. w zakresie 
wzorów wniosków o wydanie określonych pozwoleń na wywóz zabytków za gra-
nicę. Wskazać bowiem należy, że na podstawie art. 53 ust. 1a u.o.z.o.z., zabytek 
wpisany na Listę sD może być wywieziony za granicę na podstawie jednorazowego 
pozwolenia czasowego. W końcu, nie sposób nie zgodzić się z propozycją postu-
latu dotyczącego zliberalizowania dotychczasowych przepisów regulujących kwe-
stię jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę. Jak trafnie 
podkreśla K. Zeidler, niejednokrotnie zdarza się, że ze względu na obowiązujące 
przepisy, odmawia się wywozu za granicę przedmiotów małowartościowych, co 
,,nie pozwala na funkcjonowanie polskiej sztuki za granicą”31.

Jedną z możliwości przeciwdziałania nielegalnemu wywozowi zabytków za 
granicę jest niewątpliwie zaostrzanie przepisów prawa. Drugą możliwością jest, 
jak wskazuje W. Krupiński, monitorowanie zjawisk przestępczych w tym zakresie, 
a także organizowanie szkoleń dla pracowników służb celnych odnośnie identyfi-
kowania zabytków32. Monitorowanie granic państwa jest obecnie utrudnione ze 
względu na przystąpienie polski do strefy schengen z dniem 1 stycznia 2007 r.33

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że obecne regulacje tworzą 
restrykcyjne ramy prawne w zakresie ochrony zabytków przed nielegalnym wy-
wozem zabytków za granicę. powyższe jest jednak usprawiedliwione faktem, że 
polska utraciła tysiące dzieł sztuki podczas trwania II wojny światowej. Niemniej 
przepisy dotyczące opisywanej problematyki, powinny ulec dalszym zmianom, 
na rzecz złagodzenia wspomnianych restrykcji, w szczególności wobec kryterium 
wieku oraz wartości danego zabytku, który miałby być wywieziony za granicę na-
szego kraju.

30 K. Zalasińska, K. Zeidler, dz. cyt., s. 123.
31 K. Zeidler, dz. cyt., s. 189.
32 W. Krupiński, Nielegalny wywóz zabytków w ocenie Straży Granicznej na podstawie dzia-

łań w 2011 r., ,,Cenne, bezcenne/utracone”, nr 2 (2012), s. 38-39.; tenże, Nielegalny wywóz zabyt-
ków w ocenie działań Służby Granicznej w latach 2012-2013, ,,Cenne, bezcenne/utracone”, nr 1-4 
(2013), s. 139-141.

33 p. Chabiera, dz. cyt., s. 496.
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* * *

Counteracting the illegal export of monuments abroad – remarks de lege lata 
and de lege ferenda

(summary)

De lege lata, the problem of the export of monuments abroad in the polish legal system is gov-
erned by the provisions of the Act of 23 July 2003 on the protection and guardianship of monu-
ments, together with the executive acts. However, the first legal act which governed that issue was 
the Decree of the Council of Regency of 31 October 1918 on the protection of monuments of art 
and culture. Undoubtedly, the national provisions on the export of monuments abroad are the 
most restrictive in Europe. Nevertheless, this is justified by the fact that poland lost thousands of 
artworks during the second World War. The amending act of 2015 changed the rules for the ex-
port of monuments abroad on a permanent basis, tightening the provisions in this case. Therefore, 
no movable monument entered on the List of treasures of Heritage can leave the territory of 
poland permanently. One of the postulates de lege ferenda is the liberalization of the criterion on 
age and the value of the monument. It has to be pointed out, that it often happens, that export 
of low value items, which don’t have a particular importance for national heritage, is forbidden.
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Maciej Hubka
Archiwum państwowe w piotrkowie trybunalskim

Historical reenactment a ochrona dóbr kultury. 
Wybrane przykłady

Z perspektywy niemal wieku od opublikowania Dekretu Rady Regencyjnej 
z dnia 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury1 zagadnienia 
dziejów ochrony dóbr kultury w polsce ukazywane mogą być na wielu płaszczy-
znach rozważań. W szerokim zakresie tematycznym, oprócz m.in. aspektów admi-
nistracyjno-prawnych2, ważne miejsce zajmuje problematyka swoistej wrażliwości 
społeczeństwa oraz przyjmowania postaw, mających na celu opiekę nad świade-
ctwami historii, ich ochronę oraz dzielenie się ich walorami poznawczymi (np. na-
ukowymi, edukacyjnymi czy też popularyzatorskimi) z szerokimi kręgami odbior-
ców. Niniejszy, krótki materiał stanowi próbę naszkicowania zagadnienia ważnego 
i obecnego w naszej codzienności – tj. miejsca, jakie konkretne środowisko zajmu-
je w szeroko rozumianym procesie ochrony dóbr kultury w polsce. środowiskiem 
tym są członkowie licznych na terenie kraju grup rekonstrukcji historycznej.  
W sentencji tytułu prezentowanego artykułu odwołano się do nazwy anglojęzycz-
nej – historical reenactment, która tłumaczona bezpośrednio na język polski ozna-
cza odgrywanie historyczne lub odgrywanie historii3. Na gruncie polskim zjawisko 
to często określane jest nazwą rekonstrukcji historycznej, zakorzeniając się nie tyl-
ko w świadomości społeczeństwa, lecz również w nazewnictwie poszczególnych 
stowarzyszeń. Dyskusja nad zasadnością używania terminu rekonstrukcja, czy też 
zastępowania go bardziej adekwatnym określeniem odtwórstwo, wykracza poza 
ramy tego artykułu. Niemniej jednak warto zauważyć, iż słowo rekonstrukcja su-
geruje swym znaczeniem działalność naukową, specjalistyczną – stąd też budzi 
kontrowersje w odniesieniu do wielobarwnego ruchu społecznego, który w swej 

1 Dz.p.K.p. 1918, nr 16, poz. 36.
2 Zob. Prawna ochrona dóbr kultury, red. t. Gardocka, J. sobczak, toruń 2009.
3 szerzej na temat problematyki terminologii historical reenactment zob. M. Bogacki, 

O współczesnym „ożywianiu” przeszłości – charakterystyka odtwórstwa historycznego, „turysty-
ka Kulturowa” 2010, nr 5, s. 4-6.
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idei skupia się na działalności o charakterze popularnym4. Aby uniknąć zbędnych 
nieścisłości – choćby w kontekście rekonstrukcji zabytków – tytuł artykułu nawią-
zuje do nazewnictwa obcojęzycznego, zaś jego treść skupia się na odtwórstwie hi-
storycznym w polskich, krajowych realiach. Refleksje zawarte w tym opracowaniu 
ograniczone zostaną do przykładów związanych z fortyfikacjami z okresu II wojny 
światowej, znajdującymi się na terenie województwa łódzkiego.

stale rozwijający się od lat 90. XX wieku polski ruch odtwórstwa historycz-
nego doczekał się swego odzwierciedlenia w literaturze naukowej5, a także sku-
pił na sobie uwagę badaczy analizujących naturę tego dynamicznego zjawiska  
w ramach projektów naukowych6. Ruch ten ma charakter oddolny i spontaniczny. 
trudno jest jednoznacznie określić jak liczne jest obecnie grono polskich rekon-
struktorów, zwłaszcza iż formowane przez nich stowarzyszenia lokalne pojawiają 
się, działają i zamierają – zaś miejsce tych ostatnich wciąż zajmują nowe. W lite-
raturze przedmiotu odnaleźć można szacunkowe wyliczenia, podające nierzadko 
znacznie odbiegające od siebie dane – od kilku do np. ok. trzydziestu tysięcy re-
konstruktorów. ponadto warto zauważyć, iż środowisko to nie jest jednolite zarów-
no pod względem odniesienia historycznego (preferowanego okresu), przedmiotu 
działalności (np. historii wojska, życia codziennego, etc.), ani skali zaangażowania 
i profesjonalizmu odtwórców. stąd też, nie przesądzając o aktualnym stanie liczeb-
nym, należy zaznaczyć iż przede wszystkim grupy te (liczone w setkach na terenie 
kraju), ogniskują uwagę i wysiłek tych części lokalnych społeczności, które prze-
kładają swe osobiste pasje na aktywne uczestnictwo w poznawaniu i popularyza-
cji historii7. Z tego też powodu trudno jest określić modelowy wzorzec odtwórcy. 

4 tamże, s. 12.
5 p. t. Kwiatkowski, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, War-

szawa 2008, s. 110-185; M. Bogacki, Czy historia może być atrakcyjna? Czyli o przeszłości i jej 
„żywych” przejawach w początku XXI wieku, „Zeszyty Dziedzictwa Kulturowego” t. 1(2007), 
s. 203-222; tenże, Rola działań odtwórczych i rekonstrukcyjnych w procesie upowszechniania 
wiedzy historycznej, [w:] Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów, red. W. B. Łach, Olsztyn 
2008, s. 304-319; M. Hubka, Rekonstrukcja historyczna – dydaktyka, promocja oraz badania nad 
dziejami regionu, [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, 
pod red. K. Kościelniaka i Z. pilarczyka, poznań 2012, s. 269-280; tenże, Kulturowe remini-
scencje II wojny światowej czyli „historia ożywiona”, [w:] Wojsko Polskie w nowej rzeczywistości 
społeczno-politycznej po II wojnie światowej, pod red. H. Łach, t. II, Olsztyn 2016, s. 407-423.

6 t. szlendak, J. Nowiński, K. Olechnicki, A. Karwacki, W.J. Burszta, Dziedzictwo w akcji. 
Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, Warszawa 2012 – publikacja po-
wstała na podstawie raportu z badań prowadzonych przez Bibliotekę Elbląską im. C. Norwida 
w 2011 roku, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Obserwatorium Kultury”.

7 szerzej: M. Bogacki, O współczesnym „ożywianiu” przeszłości…, s. 19-20; J. Nowiński, In-
stytucjonalizacja zabawy. O kulturotwórczym i kooperacyjnym potencjale ruchu rekonstrukcyj-
nego, [w:] t. szlendak, J. Nowiński, K. Olechnicki, A. Karwacki, W.J. Burszta, dz. cyt., s. 77-79.
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Autorzy przytaczanego opracowania opartego na projekcie badawczym z 2011 r.8 
sugerują, iż […] Próbując przedstawić typ jednostki, która ma wszelkie szanse, by 
wstąpić w szeregi rekonstruktorów, trzeba by wskazać mężczyznę, raczej młodego, 
studenta lub świeżo upieczonego absolwenta historii/archeologii z doświadczeniem 
w postaci artystycznej aktywności publicznej […]9. Jednak, jak również wynika 
z lektury efektów wspominanych badań, nie jest to charakterystyka pełna, ponie-
waż w szeregach odtwórców znaleźć można przedstawicieli licznych i zróżnicowa-
nych grup zawodowych, zarówno kobiet jak i mężczyzn w różnym wieku. Na dro-
dze do odtwórstwa pokonać muszą kilka barier, do których zaliczyć należy m.in. 
kosztochłonność uczestnictwa w ruchu10, znalezienie czasu na działalność (stąd 
też czasem udział w ruchu nabiera rodzinnego charakteru), czy też – lub przede 
wszystkim – odnalezienie w sobie osobistej motywacji.

to właśnie wspominana motywacja stanowi istotny łącznik na płaszczyźnie 
relacji pomiędzy ochroną dóbr kultury a działalnością odtwórców. Jak zauważyła 
Małgorzata skotnicka-palka, Obecnie w Polsce odbywa się około 100 rekonstrukcji 
bitew rocznie. Niemal każdy większy obiekt zabytkowy, jak dawny zespół miejski, za-
mek, pałac, twierdza, pole ważnej bitwy, skupia wokół siebie miłośników rekonstrukcji 
historycznych, którzy organizują mniejsze lub większe pikniki, spotkania, festyny czy 
turnieje11. Fascynacja militariami, czy też umiłowanie lokalnego dziedzictwa miesz-
czą się również w katalogu dwunastu motywacji opisanych na kartach Dziedzictwa 
w akcji…12. Wysiłek pracy odtwórców, widoczny najczęściej w postaci ich uczestni-
ctwa w wydarzeniach (eventach) kulturalnych różnego typu, coraz częściej staje się 
ważnym elementem współpracy między rekonstruktorami a np. muzeami13, czy też 

8 por. przyp. 5.
9 t. szlendak, Wehrmacht nie macha. Rekonstrukcyjna codzienność jako sposób zanurzenia w 

kulturze, [w:] t. szlendak, J. Nowiński, K. Olechnicki, A. Karwacki, W.J. Burszta, dz. cyt., s. 11.
10 Działalność odtwórcy/rekonstruktora wiąże się w większości przypadków z samofinanso-

waniem. Zgromadzenie strojów i rekwizytów (np. mundurów, wyposażenia i uzbrojenia) ade-
kwatnych do wybranej epoki i armii wymaga zainwestowania znacznych nierzadko nakładów 
finansowych. tzw. podstawa mundurowa, czyli wstępny zestaw wyposażenia może pochłonąć 
nawet kilka tysięcy złotych. szerzej tamże, s. 26-27.

11 M. skotnicka-palka, Powtarzam powtórzone. Rekonstrukcje historyczne, „pamięć i przy-
szłość” 2014, nr 4, s. 62. 

12 t. szlendak, dz. cyt., s. 13-22.
13 szerzej: J. szkudliński, Inscenizacje historyczne w działalności edukacyjnej Muzeum 

II Wojny Światowej, [w:] Militaria w edukacji historycznej, t. II, Przeszłości nie można zrekon-
struować…, red. A. Drzewiecki, Ł. Różycki, Gdynia 2014, s. 181-187; G. Kała, Elementy rekon-
strukcji historycznej w podnoszeniu atrakcyjności oferty muzeum na przykładzie Fortu Gerharda, 
[w:] Militaria w edukacji historycznej, t. II…, s. 269-278. Na temat edukacji muzealnej w polsce 
zob. Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edu-
kacji muzealnej w Polsce, pod red. M. szeląga, Warszawa 2012.
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archiwami państwowymi14. to właśnie ten rodzaj działalności – tj. udział odtwórców 
w imprezach historyczno-kulturalnych – jest zazwyczaj najbardziej dostrzegalny,  
a przez to generujący różnorodne opinie (zarówno pozytywne, jak i krytyczne) pod 
adresem całego ruchu, jego istoty, czy też poszczególnych grup lub ich członków15.

Nieco w cieniu widowisk pozostaje codzienny trud tej części reenactorów, 
którzy związali swą działalność z opieką nad zabytkami. Nakładem często włas-
nych sił i środków sprawują oni opiekę nad m.in. fortyfikacjami, które częstokroć 
przez dziesięciolecia od zakończenia swej użytkowej historii popadały w ruinę, 
będąc jedynie punktami wkomponowanymi w zmieniający się krajobraz. Jak już 
zaznaczono, zainteresowanie dziełami fortyfikacji w danym regionie wpisuje się  
w katalog motywatorów do podjęcia działalności rekonstruktora. Widoczne jest 
to już na etapie kształtowania się lokalnych środowisk odtwórców. Zanim przyszłe 
stowarzyszenie sformalizuje swoją działalność w rozumieniu m.in. Ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach16, częstokroć jego początki wiążą 
się z niewielką i nieformalną grupą inicjatorów. Czasem droga do samodzielnego 
bytu prawnego wiedzie poprzez okresowe funkcjonowanie jako sekcja innego sto-

14 szerzej zob. t. Matuszak, Funkcja edukacyjna archiwum — podstawy prawne i działalność 
na przykładzie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, „studia i materiały Centralnej 
Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa piłsudskiego” 2016, nr 2 (4), s. 129-145; tenże, Nowe 
perspektywy i działalność archiwum państwowego w świetle projektów edukacyjnych – z doświad-
czeń piotrkowskiego archiwisty, [w:] Educare necesse est – ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych 
praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Warszawa 2017, s. 155-172; t. Matuszak, M. Hubka, 
„Odpowiedni dać rzeczy obraz…”, czyli archiwiści w roli twórców filmu, [w:] Educare necesse est…, 
s. 245-256; M. Hubka, Między szablą a dokumentem. Archiwum i archiwalia w procesie promocji 
i badaniach nad dziejami regionu, [w:] Militaria w edukacji historycznej, t. II…, s. 253-267.

15 Odbiór działalności grup rekonstrukcyjnych jest wielce zróżnicowany. trudno się temu 
dziwić, ponieważ wobec prężnie działającego środowiska obecnego w przestrzeni publicznej, 
nie można przejść obojętnie. Odtwórcy chwaleni są m.in. za zaangażowanie, propagowanie 
wiedzy historycznej, czy prezentowanie treści trudnych w przystępny sposób. Krytycy ruchu 
używają argumentów m.in. trywializacji historii, niebezpieczeństwa ideologizacji, braku rze-
telności lub przekłamywania prawdy historycznej. Bez względu na prezentowane powyżej 
stanowiska, wydaje się być zasadnym stwierdzenie, iż choćby w zakresie popularyzatorskim, 
środowisko to może okazać cenne wsparcie dla innych grup (naukowców, nauczycieli, dzia-
łaczy kultury), a współpraca powinna przebiegać na zasadzie uzupełnienia a nie konkurencji. 
Warto również podkreślić, iż odtwórcy wypracowali sobie własne mechanizmy oczyszczania 
szeregów (m.in. starze kandydackie, komisje weryfikujące zgodność rekwizytów z realiami hi-
storycznymi, etc.), które pozwalają na ograniczenie skali sygnalizowanych przez oponentów 
zjawisk negatywnych. ponadto duża zbiorowość zawsze rodzi ryzyko funkcjonowania w niej 
osób stanowiących przykład negatywny, toteż warto unikać ocen generalnych, skupiając się na 
wybranych przykładach. Zob. M. Hubka, Rekonstrukcja historyczna…, s. 271-273; tenże, Kul-
turowe reminiscencje…, s. 417-420.

16 tj. Dz. U. 2017, poz. 210.
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warzyszenia17. W ostatecznym jednak rozrachunku, zwieńczeniem wysiłków jest 
rejestracja organizacji w Krajowym Rejestrze sądowym oraz nadanie statutu.

Na tym etapie rozważań można dokonać pewnej systematyki omawianej części 
ruchu odtwórstwa historycznego, dzieląc kształtujące się stowarzyszenia na dwie 
podstawowe kategorie. Do pierwszej z nich należą te organizacje, w których opieka 
nad zabytkiem nieruchomym (również konkretnym obiektem) należała do głów-
nych przesłanek organizacyjnych18. Fakt pojawienia się statutowego zapisu dotyczą-
cego opieki na zabytkami nie może być w tym wypadku weryfikatorem, ponieważ 
nadanie statutu wieńczy już proces organizacji grupy. stąd też informacji niezbęd-
nych do zastosowania omawianego podziału szukać należy w publikowanych rysach 
historycznych organizacji lub pozyskiwać je drogą wywiadów i badań ankietowych. 
Inną kategorię stanowią stowarzyszenia, w których idea objęcia opieką fortyfikacji 
była wtórna w stosunku do pierwotnie nakreślonych (nawet w statucie) płaszczyzn 
działalności. Nie oznacza to wszak, iż jest to działalność pozastatutowa, ponieważ 
prowadzenie jej może być kwalifikowane do celów sformułowanych w ogólny spo-
sób, np. wspieranie […] inicjatyw zapewniających ochronę spuścizny historycznej 
oraz prawa do zachowania dziedzictwa kulturowego […]19. podsumowując tę część 
rozważań, warto zaznaczyć iż w statutach stowarzyszeń odtwórstwa historycznego, 
które zorientowane są na opiekę nad zabytkami nieruchomymi, odnaleźć można 
zapisy dotyczące omawianych zagadnień, co stwarza dogodniejsze warunki dla da-
nej grupy m.in. w tak fundamentalnych kwestiach jak starania o dofinansowanie  
z różnego typu grantów (gdzie np. procedura wymaga wskazania celów statutowych). 
Zapisy te sformułowane są w różny sposób, np. celem stowarzyszenia jest […] opieka 

17 przykładem takiej praktyki jest historia stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycz-
nej 84 pułku strzelców poleskich (dalej: GRH 84 psp), które w początkach swego funkcjonowa-
nia działało przy Regionalnym stowarzyszeniu społeczno Kulturalnych w Bełchatowie. W dniu 
1 marca 2008 r. w siedzibie tej organizacji miało miejsce zebranie organizacyjne, na którym 
wyłoniono pierwszy zarząd oraz omówiono zręby przyszłej działalności. Obecnie bełchatow-
ska grupa działa już jak podmiot samodzielny, na podstawie statutu z dn. 10 maja 2009 r. Zob.  
Ł. politański, Kilka słów na temat powstania i działalności Grupy Rekonstrukcji Historycznej 84 
Pułku Strzelców Poleskich, 2009, mps w zbiorach autora. szerzej: www.84psp.dobroni.pl/media/
grh,grh-84-pulk-piechoty,1402, 1422,415.html (dostęp: 18.07.2017).

18 przykład taki podaje piotr t. Kwiatkowski, opisując ideę powstania Grupy Operacyjnej 
„śląsk”, a następnie stowarzyszenia na rzecz Zabytków Fortyfikacji „pro Fortalicium”. Inicja-
torem powołania stowarzyszenia był miłośnik historii, który zainteresowany losami jednego 
ze schronów, skupił wokół siebie grono osób zainteresowanych restauracją obiektu i wykorzy-
staniem go w działaniach popularyzatorskich. Co prawda p.t. Kwiatkowski podał ten przykład 
w kontekście kryterium terytorialnego w badaniu zainteresowań odtwórców, niemniej jednak 
przywołana historia wpisuje się w omawiany podział. p.t. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 155.

19 Cyt. za: Statut stowarzyszenia „Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Batalion Toma-
szów”, Rozdział 2, §9, pkt. 2. Mps w zbiorach autora.
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nad zabytkami architektury militarnej, przemysłowej, posiadającymi wartość histo-
ryczną, artystyczną lub naukową; inicjowanie działań restauratorskich mających na 
celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytków, w tym, jeżeli 
istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie ich części, oraz dokumentowanie 
tych działań […]20, lub – […] W oparciu o Rekonstrukcję odtwarzanie, odbudowa, 
rekonstrukcja i renowacja historycznego wyposażenia i uzbrojenia, umundurowania, 
wyposażenia i uzbrojenia pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji […]21, 
czy też – […] Opieka nad ruchomymi i nieruchomymi zabytkami militarnymi […]22. 
przytoczone przykłady, a także szereg innych dostępnych do wglądu na branżowych 
forach i stronach internetowych, jednoznacznie wskazują na związek historical ree-
nactment z ochroną dóbr kultury.

statutowa działalność stowarzyszeń odtwórstwa historycznego w zakresie 
opieki nad fortyfikacjami mieści się również w pojęciu społecznej ochrony zabyt-
ków. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami23 
w swym rozdziale dziesiątym przewiduje funkcjonowanie instytucji społecznych 
opiekunów zabytków – którymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. 
Funkcjonowanie społecznego opiekuna zabytków w rozumieniu tej ustawy wiąże 
się z decyzją właściwego starosty. Nie wszystkie jednak bogate formy realizacji za-
dań z zakresu społecznej ochrony zabytków wynikają bezpośrednio z wąskiego za-
pisu w przytoczonej ustawie. Wiąże się to z faktem, iż opieka ta, będąca wynikiem 
uczestnictwa w kulturze oraz organizatorskiej działalności kulturalnej jawi się jako 

20 Cyt za: Statut Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion Grolman”, Roz-
dział II, §7, pkt. 1, [w:] www.bastiongrolman.org/statut_sGRH_3BG.pdf (dostęp: 17.07.2017). 
Warto przytoczyć jeszcze kolejny fragment opisujący cele tegoż stowarzyszenia: […] inicjowa-
nie działań mających na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytków, zahamowanie pro-
cesów ich destrukcji oraz dokumentowanie tych działań […] podejmowanie działań mających 
na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytków, ustalenie użytych do ich wykonania materiałów 
i zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania zabytków oraz opracowanie diagnozy, 
projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac 
restauratorskich. tamże, pkt. 2 i 3.

21 Cyt za: Statut Stowarzyszenia „Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku 
Strzelców Poleskich”, Rozdział II, art. 8, pkt. 3, [w:] www.84psp.dobroni.pl/media/grh,grh-84-
pulk-piechoty,1402, 1422,415.html (dostęp: 18.07.2017). Warto nadmienić, iż w dalszej części 
przytoczonego statutu znajduje się również zapis odnoszący się do sposobów realizacji celów 
– […] Wspomaga służby, instytucje i organizacje społeczne zajmujące się ochroną zabytków […] 
oraz […] Działa na rzecz zachowania historycznej substancji zabytkowej i niedopuszczenia do 
likwidacji, kasacji, niszczenia i dewastacji wszelkich zabytków militarnych bądź substancji z nimi 
związanych […]. tamże, art. 9, pkt. 5 i 6.

22 Cyt za: Statut Stowarzyszenia Kolekcjonersko-Historycznego “Grupa Rekonstrukcji Hi-
storycznej Festung Breslau”, Rozdział II, §6, pkt. 8, [w:] www.festungbreslau.wroclaw.pl/main.
php?target=dane (dostęp: 16.07.2017).

23 Dz. U. 2003, nr 162, poz. 1568.
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forma zróżnicowana i wielowątkowa – przejawiająca się nie tylko w pracach np. 
renowacyjnych, ale także w promowaniu wiedzy o danym zabytku, etc. Jak pisze 
Kamil Zeidler – […] Instytucja społecznego opiekuna zabytków służy jedynie sfor-
malizowaniu pozapaństwowej aktywności w tym zakresie, ale w żadnym wypad-
ku nie wyczerpuje zagadnienia, jakim jest pozapaństwowa, czyli społeczna właśnie, 
ochrona dziedzictwa kultury. Gdyż na tę składają się nie tylko działania społecznych 
opiekunów zabytków, choć te podlegają łatwemu badaniu i opisowi, lecz również 
każda pozapaństwowa aktywność w tym zakresie24. pojęcie każdej pozapaństwowej 
aktywności naturalną koleją rzeczy wypełnić można również wielowątkową dzia-
łalnością omawianej społeczności.

przechodząc do omówienia przykładów wynikających nie tylko ze stanu praw-
nego i natury analizowanej społeczności, lecz przede wszystkim praktycznej strony 
podjętych zagadnień, jako pierwsze zaprezentowane zostaną działania przywoły-
wanego już stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej 84 pułku strzelców 
poleskich25. Jak wskazuje nazwa stowarzyszenia, odwołuje się ono do dziejów 
jednego z oddziałów piechoty Wojska polskiego z okresu II Rzeczypospolitej. 
przygotowania do Kampanii polskiej 1939 r. oraz przebieg walk spowodowały, iż 
pułk ten – w ramach 30 Dywizji piechoty – walczył w okolicach Bełchatowa. U źró-
deł zawiązania się początkowo nieformalnej grupy pasjonatów historii, a następnie 
regularnego już stowarzyszenia legła realizacja planowanego z dużym rozmachem 
organizacyjnym projektu „schron 2009”. Inicjatywa ta zakładała przeprowadze-
nie renowacji obiektu znajdującego się na południe od miejscowości Księży Młyn,  
w pobliżu drogi Bełchatów – Rogowiec. Jest to polski lekki schron bojowy, po-
wstały w wyniku przygotowań do wojny w 1939 r. W zakresie opisu technicznego 
obiektu należy nadmienić, iż był to najlżejszy schron (o wytrzymałości typu „A”), 
przeznaczony do prowadzenia przez trzyosobową załogę ognia bocznego i wy-
konany w całości z żelbetu, zgodnie z wymogami Instrukcji Saperskiej z 1939 r. 
– Umocnienia polowe, cz. III, z. II, Schrony żelbetowe i betonowe. Głównym uzbro-
jeniem załogi był ciężki karabin maszynowy26.

Zamysłem opiekunów omawianego obiektu nie było wierne przywrócenie mu 
jego wyglądu z początków września 1939 r. postanowiono wykonać prace reno-
wacyjne oraz inżynieryjne, nadając obiektowi i jego najbliższemu otoczeniu wy-

24 Cyt. za: K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007, s. 286.
25 Okoliczności powstania i rys działalności GRH 84 psp opisane zostały również w aneksie 

do jednej z regionalnych publikacji historycznych. Zob. Ł. politański, Zarys działalności Sto-
warzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich, [w:] p. Goździń-
ski, Józef Głowacki – biografia żołnierza. Historia wojennych losów żołnierza 84 pułku piechoty 
Strzelców Poleskich, Bełchatów 2011, s. 127-133. publikacja ta jest również przykładem realiza-
cji działalności naukowo-wydawniczej stowarzyszenia.

26 tamże, s. 130-131.
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gląd zgodny z polskim przedwojennymi normatywami saperskimi. proces ten 
trwał kilka lat. teren na którym znajduje się schron wydzierżawiono od lokalnych 
władz samorządowych, a następnie uzyskano niezbędne pozwolenia do prowadze-
nia prac. Wnętrze schronu zostało oczyszczone z zalegających od lat nieczystości, 
zaś zamurowaną przed laty strzelnicę odkuto. sam obiekt ponadto odkopano, za-
bezpieczono, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie przygotowano rowy łącznikowe  
i stanowiska strzeleckie. Bryłę schronu opatrzono na ścianie południowej narzu-
tem z kamiennego kruszywa (21 ton), który następnie wraz ze stropem obiektu 
obsypano ziemią (50 ton). tak wykonany nasyp obłożono darnią, zaś widoczne 
ściany pomalowano farbą podkładową w kolorze khaki, nanosząc na nią kamu-
flaż w postaci plam. Czasowo zamontowano również drzwi stalowe w obawie 
(nie bezpodstawnej jak pokazała przyszłość) przed wandalami. Z czasem wokół 
obiektu przygotowano dalsze linie okopów, ścieżkę rowerową, a także prowadzo-
no dalsze prace renowacyjne27. Zadbano również o wyposażenie wnętrza obiektu, 
sukcesywnie drogą zakupu pozyskując kolejne jego regulaminowe elementy28. Co 
warto zauważyć, wszystkie prace fizyczne, a także znaczna część nakładów finan-
sowych, były prowadzone i zabezpieczone przez członków stowarzyszenia (w ich 
czasie wolnym od pracy zawodowej, pokrywając wydatki ze środków własnych). 
Wsparcie projektu – często materiałowe (przekazanie np. farby przez donatora), 
wyrażało się również objęciem patronatu nad projektem w 2008 r. przez ówczes-
nego prezydenta Miasta Bełchatowa29. W wyniku naszkicowanych powyżej prac, 
lokalny zabytek nie tylko uratowany został od zapomnienia, lecz również stał się 
lokalną atrakcją historyczną o istotnych walorach edukacyjnych30. W założeniu 
realizatorów, omawiany projekt wpisuje się w autorską koncepcję utworzenia 
parku Historycznego Fortyfikacji Ziemi Bełchatowskiej.

Kolejny z przykładów wiąże się bezpośrednio z dziejami niemieckich fortyfi-
kacji z okresu II wojny światowej, zlokalizowanych w tomaszowie Mazowieckim 
i jego okolicy31. Idea opieki nad tymi zabytkami wiązała się z działalnością 

27 tamże, s. 131-132.
28 Zob. www.84psp.dobroni.pl/media/grh,grh-84-pulk-piechoty,0,1404,415.html – zakład-

ka projektu (dostęp: 16.07.2017).
29 prace nad schronem relacjonowane były również na łamach lokalnej prasy. Zob. Ł. poli-

tański, Historia w bunkrze, „plus” z dn. 20.03.2008, s. 9.
30 Na temat geograficznego położenia obiektu, a także szerszego kontekstu regionalnych 

zabytków o charakterze militarnym szereg informacji odnaleźć można na mapie województwa 
łódzkiego opracowanej pod kątem militariów przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódz-
kiego. Zob. Szlakiem obiektów militarnych regionu łódzkiego, Łódź 2014.

31 . M. Hubka, „Anlage Mitte” – „Piliza Stellung”. Idea, budowa i wykorzystanie niemieckich 
umocnień z lat II Wojny Światowej w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego, [w:] Człowiek i tech-
nika na polach bitew wojen światowych, red. A. Olejko, p. Korzeniowski, Rzeszów 2016, s. 69-
79; M. szymańska, J. szymański, Konewka i Jeleń. Niemieckie stanowisko dowodzenia „Anlage 
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stowarzyszenia Miłośników Architektury i techniki Militarnej (dalej: sMAitM) 
„LABIRYNt”, które w swej działalności skupiło się m.in. na kompleksie niemie-
ckich schronów kolejowych w Konewce i Jeleniu („Anlage Mitte”)32, a także na 
licznych w tomaszowie Mazowieckim i jego bezpośrednim sąsiedztwie schronach, 
powstałych w 1944 r. w ramach rozbudowy fortyfikacji „piliza stellung”. Z czasem 
przy stowarzyszeniu powstała Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Anlage Mitte”, 
której prezentacja miała miejsce w historycznym otoczeniu zespołu w Konewce 
w 2007 r.33. Cztery lata wcześniej w tomaszowie Mazowieckim zawiązała się nie-
formalna grupa miłośników historii i militariów, która następnie dała początek 
Grupie Rekonstrukcji Historycznej „pilica”. W wyniku kolejnych przekształceń or-
ganizacyjnych, z grona tej grupy wyłoniło się w 2006 stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznej „Batalion tomaszów” (dalej: sRH „Batalion tomaszów”) z siedzibą 
w tomaszowie Mazowieckim34. Mimo iż zaangażowanie się w opiekę nad kon-
kretnym obiektem nie legło bezpośrednio u podstaw sformowania się tego stowa-
rzyszenia, z czasem baczną uwagę jego członków przykuł jeden ze schronów „Linii 
pilicy” – zlokalizowany przy ul strzeleckiej w tomaszowie Mazowieckim niemie-
cki schron typu Regelbau 621 – Gruppenunterstand, który na ziemiach polskich 
nie jest zbyt licznie reprezentowany (co podnosi wydatnie atrakcyjność obiektu 
dla historyków i pasjonatów).

Regelbau 621 był biernym schronem dla drużyny piechoty liczącej dziesięciu 
żołnierzy. Obiekt tomaszowski wybudowano w typie odporności „B-neu” (B-nowe, 
wzmocnione konstrukcyjnie w stosunku do klasycznego „B”), czyniąc zeń obiekt 
w założeniu konstruktorów odporny na ogień artylerii kal. 220 mm oraz pojedyn-
cze trafienie bombą lotniczą o wadze ok. 500 kg. Grubość jego ścian zewnętrznych 
wynosi 2 m, zaś do realizacji budowy w 1944 wykorzystano: 485 metrów sześcien-
nych betonu, 23 ton prętów zbrojeniowych, 3,7 tony profili stalowych35. Zgodnie 
z ówczesną niemiecką praktyką inżynieryjną, do schronu Regelbau 621 dobudo-

Mitte”, Łódź 2012; R. podsiadło, Niemieckie fortyfikacje Stellung a2 i ich przełamanie w styczniu 
1945 roku, Na linii Raby, Szreniawy i Pilicy, Warszawa 2014; p. Grad, Fortyfikacje Linii Pilicy (na 
terenie powiatu tomaszowskiego), mps w zbiorach autora.

32 Więcej na temat historii obiektów oraz funkcjonowania trasy turystycznej „Bunkier 
w Konewce” zob. www.bunkierkonewka.eu (dostęp: 18.07.2017) oraz www.schrony.eu (dostęp: 
18.07.2017).

33 „Gazeta Bunkrowa i Kurier spalski” 2007, R. I, nr 1, s. 1.
34 Zob. www.mm.pl/~darekdfx/ (dostęp: 17.07.2017).
35 Informacji udzielili członkowie sRH „Batalion tomaszów” – Michał stec i paweł Grad. 

Więcej informacji na temat typów niemieckich fortyfikacji ujętych w „Linię pilicy” oraz ich 
specyfikacji technicznej można odnaleźć w literaturze specjalistycznej. Zob. R. podsiadło, dz. 
cyt., s. 324-337; p. Grad, dz. cyt., Tomaszowskie Bunkry – opisy, mapy, zdjęcia, GPS. Linia Pili-
cy, Anlage Mitte, stowarzyszenie Miłośników Architektury i techniki Militarnej „LABIRYNt”, 
Konewka b.r.w.
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wano stanowisko bojowe do prowadzenia ognia okrężnego (Ringstand), będące 
integralnym elementem bryły obiektu. Ze względu na przebieg działań wojennych 
w styczniu 1945 r., schron ten nie był wykorzystany bojowo. po zakończeniu woj-
ny stopniowo ulegał degradacji, czekając na osoby zainteresowane otoczeniem go 
opieką i wykorzystaniem w zakresie popularyzacji wiedzy historycznej.

Zainteresowanie tym obiektem po sMAitM „LABIRYNt” przejęli członko-
wie sRH „Batalion tomaszów”. pierwsze prace nad uporządkowaniem schronu 
prowadzono w latach 2008-2010, kiedy to własnym nakładem sił i środków od-
twórcy oczyścili jego wnętrze z zalegających w nim nieczystości. W celu prowa-
dzenia bardziej zaawansowanych działań stowarzyszenie podjęło zwieńczone suk-
cesem starania o uzyskanie dzierżawy schronu wraz z przyległym gruntem. Koszt 
dalszych inwestycji spoczął głównie na barkach sRH „Batalion tomaszów”, choć 
należy wspomnieć iż w latach 2013-2015 uzyskało ono pewne środki w drodze 
dotacji od władz samorządowych, a także wsparcie materiałowe od osób prywat-
nych. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od członków stowarzyszenia, liczba 
osób zaangażowanych we wszelkie prace nad renowacją obiektu była nieliczna.  
W gronie tym, początkowo dwuosobowym, z czasem pojawiali się pozostali i nowi 
członkowie sRH. W dbałości o poprawność merytoryczną prowadzono konsul-
tacje z innymi grupami odtwórstwa historycznego, zaś wiedzę fachową czerpano 
zarówno z opracowań naukowych, jak również z materiałów sprowadzanych ar-
chiwów krajowych i zagranicznych36. Obiekt – analogiczne do wcześniej omawia-
nego przypadku schronu polskiego, choć (co merytorycznie zasadne) na podsta-
wie normatyw niemieckich – okopano i przystosowano do roli inkubatora historii, 
co w rozumieniu członków grupy miało stanowić miejsce otwarte dla zwiedzają-
cych i rozbudzające chęć do poznawania dziejów wojskowych regionu.

W opinii członków sRH „Batalion tomaszów”, początkowe zamierzenia i cele 
w zakresie opieki nad Regelbau 621 zostały osiągnięte niemal w całości. schron 
ten na co dzień pełni rolę miejsca spotkań stowarzyszenia, zaś przy okazji im-
prez kulturalnych różnego typu organizowanych lub współorganizowanych przez 
stowarzyszenie dostępny jest dla znacznej liczby zainteresowanych37. Obiekt pre-
zentowany jest przez jego opiekunów w trakcie takich wydarzeń kulturalnych jak 
kolejne edycje tomaszowskiej „Nocy Muzeów”, czy też przy okazji innych akcji 
edukacyjnych. Niestety nie wszyscy potrafią uszanować trud włożony przez pa-
sjonatów historii w opiekę nad zabytkami, co kontrastuje z rysowanym na kartach 
tego artykułu obrazem wrażliwości społecznej na dziedzictwo historyczne, a także 
z niesłabnącym zainteresowaniem i zdecydowanie pozytywnym odbiorem dzia-

36 Informacji udzielili członkowie sRH „Batalion tomaszów” – Michał stec i paweł Grad.
37 Zob. www.tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl/artykul/tomaszow-maz-historia-i-edu-

kacja-przy-bunkrze-na-ul,1239517,artgal,t,id,tm.html (dostęp: 17.07.2017).
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łalności reenactorów z tomaszowa Mazowieckiego38. Niemniej jednak plany na 
przyszłość tomaszowskich odtwórców zmierzają w stronę dalszej opieki i systema-
tycznego uzupełniania stanu omawianego schronu. Do kontynuacji tych zamie-
rzeń skłaniać może entuzjastyczny odbiór efektów prac sRH w lokalnym społe-
czeństwie, o czym świadczyć mogą relacje mediów regionalnych z realizowanych 
przez nich przedsięwzięć39.

Mimo iż zasadniczym celem artykułu jest prezentacja środowiska odtwórców 
przez pryzmat opieki nad zabytkami nieruchomymi, pamiętać jednak należy, iż 
stanowi to jedynie niewielki fragment całości zagadnienia. Członkowie omawia-
nych stowarzyszeń wiele uwagi poświęcają również innym świadectwom historii 
– elementom np. wyposażenia wojskowego, czy też zabytkowym pojazdom woj-
skowym. Ważnym elementem dbałości o dobra kultury jest również popularyzacja 
wiedzy o nich, a także akcje mające na celu upowszechnianie wiedzy historycz-
nej. ten aspekt funkcjonowania grup odtwórstwa historycznego również znajdu-
je swe umocowanie w ich statutach. poprzez udział w szeroko pojętej edukacji 
społeczeństwa odtwórcy mają okazję na zwrócenie odbiorcom ich działań uwagi 
nie tylko na fakt występowania w regonie różnego rodzaju zabytków, lecz również 
unaocznienia potrzeby okazywania tym bezcennym pamiątkom przeszłości należ-
nej uwagi. Działania takie mogą okazać się również ważną płaszczyzną współpracy 
pomiędzy omawianym środowiskiem, a instytucjami kultury i nauki. przykładem 
ilustrującym zasygnalizowane zagadnienie był udział sRH „Batalion tomaszów” 
w realizacji filmu pt. Bo ta, co nie zginęła… 1945 r. Film ten, zrealizowany przez 
Archiwum państwowe w piotrkowie trybunalskim w ramach jednego z projektów 
edukacyjnych w 2015 r., ukazywał trudne realia społeczne, polityczne i gospodar-
cze polski po zakończeniu II wojny światowej – ukazane przez pryzmat historii 
piotrkowa trybunalskiego, tomaszowa Mazowieckiego i okolic40. Członkowie 
sRH „Batalion tomaszów” wzięli udział w filmie wcielając się w rolę polskiego 
oddziału partyzanckiego tzw. „Żołnierzy Wyklętych”.

Na kartach niniejszego artykułu zaprezentowano wybrane przykłady dotyczą-
ce zarówno organizacji, jak i działalności środowiska odtwórstwa historycznego  
w polsce, naszkicowane pod kątem wspólnych płaszczyzn z zagadnieniami ochro-
ny dóbr kultury. Członkowie stowarzyszeń odtwórstwa historycznego – najczęś-
ciej kojarzeni z inscenizacjami i widowiskami historycznymi – prowadzą na co 
dzień ciężą i ofiarną pracę na rzecz ratowania od zapomnienia nie tylko świadectw 

38 Zob. www.tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl/artykul/wandale-zdewastowali-bunkier
-regelbau-621-w-tomaszowie-maz,1511511,artgal,t,id,tm.html (dostęp: 17.07.2017).

39 M.in. materiały prasowe, publikowane na łamach tygodnika „tit – tomaszowski Informa-
tor tygodniowy”, czy w lokalnych mediach elektronicznych, np. www.nasztomaszow.pl.

40 t. Matuszak, M. Hubka, dz. cyt., s. 251-257.
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dziejów regionu, lecz również nierzadko unikalnych obiektów o znacznych walo-
rach poznawczych i edukacyjnych. Bez względu na fakt, czy działalność tego typu 
była motywem zawiązania stowarzyszenia, czy w pewnym oczywiście sensie efek-
tem wtórnym, społecznicy ci na co dzień borykają się z problemami finansowania 
swych działań, pokonując po drodze również szereg trudności organizacyjnych  
i formalno-prawnych. Mimo ogólnej – jak zasygnalizowano, zróżnicowanej – oce-
ny działalności całości środowiska, nie można odmówić jego przedstawicielom 
ważnego wkładu w szereg opisanych powyżej, jakże ważnych zagadnień. W za-
mierzeniu autora, niniejszy materiał nie pretenduje do ujęcia zamykającego oma-
wianą problematykę, będąc w zasadzie szkicem, czy też głosem w ogólnej dyskusji. 
pozostaje liczyć, iż głosów takich będzie coraz więcej, co pozwoli na kolejne anali-
zy i bardziej pogłębione badania zarówno nad historical reenactment w polsce, jak 
i nad zróżnicowanymi przejawami jego funkcjonowania.

* * *

Historical reenactment and the protection of cultural properties.
The chosen examples

(summary)

The aim of this article is to shown a connection, which exists between an issues of the 
protection of cultural properties and an activity of a historical reenactment associations. so 
extensive subject matter was shown in a chosen examples, connected with the military monu-
ments – the World War II’s fortifications located in Łódź Voivodeship. Both the concept of his-
torical reenactment and the aspects of the activity of the reenactors, which are directly related 
to the subject matter, are discussed. Motives for starting an activity, formation of groups, statu-
tory purposes and effects of undertaken actions are the main part of the presented material. 
particular attention was given to groups from Bełchatów and tomaszow Mazowiecki, because 
in the context of the discussed issues they constitute an interesting research attempt. Legal, or-
ganizational and financial problems are overcome by the enthusiasts of history with different re-
sults. Nevertheless, thanks to their determination, the broad social circles have the opportunity 
to interact with history in an interesting and informative way. Educational and popularisation 
is also an element of care for the properties of culture.

The activity of reenactors in the field of cultural heritage protection is an important but 
often underestimated and relatively rarely described topic. This article, although it is merely an 
outline of the issue, is a form of voice in general discussion on the subject.
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Drobna konserwacja bieżąca zabytku nieruchomego 
wpisanego do rejestru zabytków

1. Zarys problemu

Zabytki są obiektami wartościowymi i unikalnymi, co uzasadnia traktowanie 
ich w sposób szczególny. Legalną definicję zabytku zawarł ustawodawca w przepi-
sie art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami1. Konsekwencją 
cywilistycznego podziału rzeczy jest wyróżnienie zabytków będących: nierucho-
mością, rzeczą ruchomą, a także ich częścią lub zespołem2. Zabytek powinien być 
dziełem człowieka lub związanym z jego działalnością i stanowić świadectwo mi-
nionej epoki bądź zdarzenia. Ze względu na wartość historyczną, artystyczną lub 
naukową zachowanie zabytku dla kolejnych pokoleń leży w interesie społecznym. 
przy definiowaniu zabytku ustawodawca zrezygnował z kryterium formalnego, tj. 
wpisu do rejestru3. A contrario, jeśli nieruchomość lub rzecz ruchoma, w tym tak-
że ich części lub zespoły, spełnia przesłanki przewidziane w art. 3 ust. 1 u.o.z.o.z., 
jest zabytkiem nawet jeśli nie została wpisana do rejestru (zabytek nierejestrowy). 

W związku z tym, że pojęcie zabytku jest pojemne znaczeniowo podjęte rozwa-
żania ograniczono do nieruchomości stanowiących zabytki wpisane do rejestru. Jest 
to kategoria obszerna, a przy tym weryfikowalna4. Współcześnie wiele zabytków 
nieruchomych, także wpisanych do rejestru, jest wykorzystywanych na cele użytko-
we (np. restauracje, hotele, biura) lub służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. 
powoduje to, że ich konserwacja nabiera istotnego znaczenia. Można stwierdzić, 

1 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. 2014, 
poz. 1446, (dalej u.o.z.o.z.).

2 Zarządzanie nieruchomościami, red. Z. Bukowski, Lex 2013. 
3 tamże. 
4 por. wykaz rejestru zabytków dostępny np. na http://www.wuoz.olsztyn.pl/980-menu/rejestr

-i-ewidencja-zabytkow/rejestr-zabytkow-nieruchomych-wojewodztwa-warmisko-mazurskiego.
html (dostęp 31.05.2017). 
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że w niektórych przypadkach (hotel, restauracja) rzeczywiście wykorzystywane są 
walory takich zabytkowych nieruchomości. Z kolei w innych (cele mieszkaniowe) 
fakt, że nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków ma dla właściciela lub po-
siadacza tylko takie znaczenie, że musi stosować się do odpowiednich przepisów 
u.o.z.o.z., nie czerpiąc z używania zabytku żadnych szczególnych korzyści. 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przewiduje szereg regu-
lacji, które mają służyć zachowaniu zabytków, tj. zapewnić im prawidłową opiekę, 
zapobiegać zagrożeniom, udaremniać niszczenie oraz niewłaściwe z nich korzy-
stanie. poszczególne przepisy normują m.in. kontrolę sposobu użytkowania i za-
gospodarowania obiektów zabytkowych oraz wydawanie pozwoleń na prowadze-
nie prac konserwatorskich, badań i robót budowlanych. Każdy zabytek z upływem 
czasu, tym bardziej, gdy jest używany, ulega w pewien sposób pogorszeniu, a cza-
sem dewastacji, co implikuje konieczność przeprowadzania przy nim odpowied-
nich prac konserwatorskich. Właściciel lub posiadacz zabytku powinien stosować 
się do przepisów u.o.z.o.z., które z kolei powinny być tak sformułowane, by nie 
przysparzać wątpliwości odnośnie postępowania z danym zabytkiem. 

W tym kontekście trzeba zauważyć, że w obowiązujących przepisach (ustawnie, 
rozporządzeniu) ustawodawca wskazuje tylko na prace konserwatorskie, nie wyróż-
niając żadnego ich szczególnego przejawu5. Należy postulować, by ustawodawca do-
strzegł i uregulował oddzielnie pojęcie i warunki dokonywania drobnej konserwacji 
bieżącej zabytku. Uzasadnia to pogłębioną analizę zagadnienia, w szczególności wy-
jaśnienia, co należy rozumieć pod wskazanym pojęciem drobnej konserwacji bieżą-
cej oraz na jakich warunkach właściciel zabytku może jej dokonywać. 

2. Drobna konserwacja bieżąca

terminem „bieżącej konserwacji” posłużył się bezpośrednio Minister Kultury  
i sztuki w nieobowiązującym już rozporządzeniu z dnia 24 sierpnia 1964 r. w spra-
wie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeolo-
gicznych prac wykopaliskowych6. Z tego aktu wynika, że „bieżąca konserwacja” 

5 por. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 
2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowla-
nych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, wydane na 
podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami, Dz. U. z 2014, poz. 1446, z późn. zm.

6 Rozporządzenie Ministra Kultury i sztuki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie zezwoleń na 
prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych, 
Dz.U. z 1964, nr 31, poz. 197, wydane na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. 
o ochronie dóbr kultury i o muzeach, Dz.U. Nr 10, poz. 48. 
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mieści się w pojęciu prac konserwatorskich i polega w szczególności na dokonywa-
niu drobnych napraw i malowaniu elementów budowlanych oraz instalacyjnych, 
nie powodujących zmian konstrukcji, przeznaczenia lub wyglądu zewnętrznego 
zabytku (§ 2 pkt 2 rozporządzenia). W czasie obowiązywania tego rozporządze-
nia podjęcie działań polegających na bieżącej konserwacji zabytku nie wymagało 
żadnego zezwolenia. Wystarczające było zawiadomienie konserwatora o podjęciu 
prac na 7 dni przed ich rozpoczęciem. podobne zasady przyjęto w rozporządzeniu 
z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie 
prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopalisko-
wych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo pro-
wadzenia tej działalności7, przy czym w miejsce „bieżących konserwacji” wskaza-
no na drobne prace remontowe wewnątrz i na zewnątrz zabytku, nie powodujące 
zmiany jego układu przestrzennego, przeznaczenia lub wyglądu. 

Z uwagi na brak legalnej definicji zwrotu „bieżąca konserwacja”, należy się odwo-
łać do znaczenia potocznego. „Konserwacja” oznacza czynności, zabiegi mające na 
celu utrzymanie czegoś w dobrym stanie, zabezpieczenie czegoś przed zniszczeniem, 
szybkim zużyciem się8. Z kolei przymiot „bieżący” świadczy, że coś przypada na obec-
ną chwilę9. taki sens nie oddaje w pełni znaczenia zaproponowanej kategorii działań 
służących odnowieniu i odświeżeniu nieruchomości stanowiącej zabytek wpisany do 
rejestru zabytków. Aczkolwiek proponuje się utrzymanie przymiotu „bieżąca”, bo-
wiem przemawia za tym wykładnia historyczna, a takie ujęcie dodatkowo podkreśla, 
że chodzi tylko o konserwację doraźną. postuluje się jednak posługiwanie pojęciem 
„drobnej” konserwacji bieżącej, dlatego wyjaśnienia wymaga przymiot „drobna”.

Rzeczywiście intuicyjnie przez „bieżącą konserwację” rozumie się działania, 
które mają na celu utrzymanie zabytku w dobrym stanie, jego zabezpieczenie przed 
zniszczeniem, szybkim zużyciem się, a przy tym nie wymagają większych nakła-
dów, a samo przedsięwzięcie jest nieskomplikowane i mało pracochłonne. ponadto 
nie jest to inwestycja, którą trzeba odpowiednio wcześniej zaplanować lub specjal-
nie zorganizować. W związku z tym, dla wskazanych działań, właściwie wydaje się 
określenie „drobna konserwacja”. Zwłaszcza, że „drobna” oznacza po pierwsze - 
pod względem objętości, rozmiarów - mała, niewielka, po drugie - pod względem 

7 Rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na 
prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopali-
skowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej 
działalności, Dz.U. z 1994, Nr 16, poz. 55, wydane na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 15 
lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach, Dz.U., Nr 10, poz. 48, z 1983, Nr 38, poz. 
173, z 1989, Nr 35, poz. 192 oraz z 1990, Nr 34, poz. 198 i Nr 56, poz. 322.

8 Uniwersalny słownik języka polskiego pWN t. 2 K-Ó, red. s. Dubisz, Warszawa 2003, s. 212. 
9 słownik języka polskiego pWN, red. L. Drabik, A. Kubiak-sokół, E. sobol, Warszawa 

2016, s. 55.
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znaczenia, ważności - błaha, mało znacząca, a w końcu po trzecie - ze względu 
na wartość materialną - niewielka10. Za tym, że ujęcie przedmiotowej konserwacji 
jako „drobnej” jest odpowiednie może przemawiać także odwołanie się do wska-
zanego przez ustawodawcę otwartego katalogu drobnych nakładów, sformułowa-
nego w art. 681 k.c. (przepis dotyczy umowy najmu lokalu). Ustawodawca uznał 
za drobny nakład drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg 
oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji  
i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, 
dopływu i odpływu wody. Wydaje się, że właśnie o taki zakres konserwacji chodzi 
w przypadku odnowienia, odświeżenia nieruchomości stanowiącej zabytek wpi-
sany do rejestru. Katalog „drobnej konserwacji” mógłby zostać sformułowany per 
analogiam do wskazanego przepisu. Z uwagi na specyfikę zabytku powinien jed-
nak przybrać formę katalogu otwartego, z zastrzeżeniem zawężenia zbioru działań 
składających się na taką konserwację do czynności nie naruszających zabytkowej 
substancji, czyli przede wszystkim konstrukcji i wyglądu zabytku11. 

Z uwagi na fakt, że działania składające się na drobną konserwację bieżącą mają 
na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku oraz zahamowanie proce-
sów jego dewastacji, należy wnioskować, że mieszczą się one w definicji legalnej 
prac konserwatorskich12. Jak zauważono istota wyróżnienia drobnej konserwacji 
bieżącej sprowadza się do zakresu robót. Z całą pewnością granica wyróżnienia 
wśród prac konserwatorskich drobnej konserwacji bieżącej jest (i powinna być) 
płynna, co wynika z różnorodności stanów faktycznych do których się odnosi. stąd 
jej rozumienie powinno być elastyczne. Warto rozważyć pozostawienie kazuistycz-
nego ustalenia i definiowania w szczególności sytuacji wątpliwych w kompetencji 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Organ ten rozstrzygałby przedmiotowe 
kwestie w formie decyzji administracyjnej, od której stronie służyłoby odwołanie. 
Odmienna regulacja skutkowałaby niepotrzebną szczegółowością aktu prawnego.

Reasumując, jeżeli odnowienie lub odświeżenie zabytku nieruchomego wpisa-
nego do rejestru ze względu na jego normalne używanie, korzystanie i eksploatację 
polega na podejmowaniu działań, które nie wymagają większych nakładów, samo 
przedsięwzięcie jest nieskomplikowane i mało pracochłonne, a ponadto nie jest 
to inwestycja, którą trzeba odpowiednio wcześniej zaplanować lub specjalnie zor-

10 Uniwersalny słownik języka polskiego pWN t. 1 A-J, dz. cyt., s. 700. 
11 por. Rozporządzenie Ministra Kultury i sztuki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie ze-

zwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wyko-
paliskowych, Dz.U.1964 r., nr 31, poz. 197, wydane na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 
15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach, Dz. U. Nr 10, poz. 48.

12 przepis art. 3 pkt 6 u.o.z.o.z. stanowi, że pracami konserwatorskimi są działania mające 
na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji 
oraz dokumentowanie tych działań.
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ganizować to należy sądzić, że mamy do czynienia z drobną konserwacją bieżącą. 
Można wskazać, że w przypadku nieruchomości stanowiącej zabytek wpisany do 
rejestru chodzi np. o malowanie ścian (wewnątrz, zewnątrz), wymianę instalacji 
(np. gniazd elektrycznych, kranów). 

3. Prawne aspekty dokonywania drobnej konserwacji bieżącej 
zabytku nieruchomego

Z jednej strony w u.o.z.o.z. na właściciela lub posiadacza zabytku nałożone 
zostały obowiązki mające na celu m.in. opiekę nad zabytkiem (art. 5 u.o.z.o.z.),  
z drugiej zaś ustawa przewiduje liczne ograniczenia działań, które w stosunku 
do zabytku mogą być podejmowane, m.in. wprowadzając obowiązek uzyskania 
pozwolenia na dokonanie pewnych inwestycji (art. 36 ust. 1 u.o.z.o.z.). Chociaż 
w żadnym ze wskazanych przepisów ustawodawca nie wskazuje wprost na drobną 
konserwację bieżącą, są to regulacje, które mają w tym temacie istotne znaczenie. 

Wyjaśnienia, na czym polega opieka nad zabytkami, dokonał ustawodawca 
wskazując w katalogu otwartym przykłady takich działań. W związku z omawia-
nym zagadnieniem na uwagę zasługują wymienione w przepisie art. 5 u.o.z.o.z. 
pkt 3 i pkt 4 obowiązki polegające na zapewnieniu warunków, po pierwsze za-
bezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie13 
oraz po drugie korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie 
jego wartości. Niewątpliwie zachowaniu wartości zabytku sprzyja przestrzeganie 
przepisów o ochronie zabytków. Należy sądzić, że w pojęciu opieki nad zabytkami 
mieści się także przeprowadzanie drobnych konserwacji bieżących, jako działa-
nie, które, jeśli tylko przeprowadzone zostanie właściwie, sprzyja zabezpieczeniu 
i utrzymaniu zabytku, a także zapewnieniu zachowania jego wartości. trzeba za-
znaczyć, że niedopełnienie obowiązku opieki nad zabytkiem, zatem również za-
niechanie drobnych konserwacji bieżących, jest zagrożone sankcjami, w tym m.in. 
wyartykułowanymi w przepisie art. 110 u.o.z.o.z. stanowiącym, że jeśli właściciel 
lub posiadacz zabytku nie zabezpieczy go w sposób należyty przed uszkodzeniem, 
zniszczeniem, zaginięciem lub kradzieżą, podlega karze aresztu, ograniczenia wol-
ności albo grzywny (można także orzec nawiązkę do wysokości dwudziestokrot-
nego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel społeczny związany z opie-
ką nad zabytkami). Z kolei swoistą nagrodą za wywiązanie się z obowiązków jest 
możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 1 
pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych14). 

13 por. Wyrok WsA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2012 r., I sA/Go 990/12, 
Lex nr 1276319.

14 Wskazany przepis stanowi, że zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki 
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Jak wykazano drobna konserwacja bieżąca zabytku jest obowiązkiem właścicie-
la lub posiadacza zabytku, którego wypełnienie dodatkowo obwarowane jest wy-
mogiem uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. świadczy 
o tym przepis art. 36 ust. 1 u.o.z.o.z., w którym ustawodawca wymienia sytua-
cje, wymagające uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.  
W kontekście podjętych rozważań na uwagę zasługuje punkt 1 wskazanego prze-
pisu, zgodnie z którym pozwolenia wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz 
punkt 11, w którym ustawodawca wskazał (jako najmniej skonkretyzowaną kate-
gorię działań), że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymagają 
„inne działania, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany 
wyglądu zabytku wpisanego do rejestru”15, co a contrario oznacza, że wykona-
nie działań, które nie naruszają substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego 
do rejestru jest możliwe bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
skoro wykonanie drobnej konserwacji bieżącej mieści się w szerokim pojęciu prac 
konserwatorskich, to w obowiązującym stanie prawnym w każdym przypadku 
wymaga uzyskania pozwolenia, nawet gdy działania te nie naruszają substancji lub 
zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru. 

postawiona teza implikuje poważne konsekwencje, świadczy wręcz o tym, że 
przy zabytkach rejestrowych nie można podejmować żadnych działań bez pozwo-
lenia konserwatora zabytków. Zwraca na to uwagę m.in. Małgorzata Gmiter, która 
przywołuje przykład instytucji organizującej wystawy w zabytkowym budynku,  
w związku z czym kieruje do konserwatora wnioski o pozwolenie na wbicie w ścia-
nę haczyka do zawieszenia obrazu16. Rzeczywiście w u.o.z.o.z. nie ma regulacji, 
która w pewien sposób łagodziłaby wymagania formalnoprawne w odniesieniu 
do działań związanych ze zwykłym używaniem rzeczy, a powoływanie się na zwy-
czajową regułę „co nie jest zakazane, jest dozwolone” nie jest przekonujące. tym 
bardziej, że wykonanie przy zabytku wpisanym do rejestru prac konserwatorskich 
bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków skutkuje 
wydaniem przez organ decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzed-
niego stanu (por. art. 45 ust. 1 u.o.z.o.z.). ponadto konsekwencją niedopełnienia 

wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, 
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej, Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. 
U. 2016, poz. 716, por. wyrok NsA z dnia 25 czerwca 2013 r., II OsK 544/12, Lex nr 1369015.

15 Jest to bardzo nieostre określenie, wymagające dokonania wykładni w procesie stosowa-
nia prawa, A. Ginter, A. Michalak, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komen-
tarz, Lex 2016.

16 M. Gmiter, Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych, Wrocław 
2013, s. 164.
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tego obowiązku jest kara grzywny (art. 117 u.o.z.o.z.). surowości sankcji niedopeł-
nienia obowiązku uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków 
na wykonanie prac utwierdza w przekonaniu, że wykonanie drobnej konserwacji 
bieżącej wymaga uzyskania takiego pozwolenia. sytuacja taka, w szczególności 
w przywołanym skrajnym przykładzie pozwolenia na wbicie w ścianę haczyka 
do zawieszenia obrazu, jest niekorzystna dla właściciela lub posiadacza zabytku. 
prowadzi bowiem do nałożenia na te podmioty sankcji bez dokładnego sprecy-
zowania przesłanek w ustawie, co może budzić sprzeciw chociażby w związku  
z obowiązkiem karania jedynie w przypadku dokładnego określenia zakazanego 
działania w akcie rangi ustawowym (nullum crimen sine lege certa).

Warto zauważyć, że stosowanie w przypadku wykonania drobnej konserwacji 
bieżącej art. 36 ust. 1 pkt 1 u.o.z.o.z. nie jest jednak takie oczywiste, na co wskazuje 
m.in. wyrażone w wyroku z dnia 18 maja 2006 r.17 stanowisko WsA, w którym sąd 
uznał, że kwestia kolorystyki budynku jest zmianą wyglądu zabytku, dlatego wymaga 
pozwolenia. Jest to twierdzenie o tyle mylące, że można z niego wnioskować, że jeśli 
kolorystyka zostanie zachowana, nie mamy do czynienia ze zmianą wyglądu, tym 
bardziej z naruszeniem substancji, zatem pomalowanie budynku (jeśli zachowana 
zostanie kolorystyka) nie wymaga pozwolenia (por. art. 36 ust. 1 pkt 11 u.o.z.o.z.). 

Dodatkowo pozostaje jeszcze kwestia swoistej „kontroli”, polegającej na uzy-
skaniu informacji o fakcie dokonania bez pozwolenia drobnej konserwacji bie-
żącej, której efekty są często niedostrzegalne dla osoby postronnej. Zagadnienie 
skomplikuje się tym bardziej, gdy w tzw. międzyczasie zmieni się właściciel zabyt-
ku. trzeba też pamiętać, że wojewódzki konserwator zabytków nie ma możliwości 
wydania pozwolenia na prace już wykonane, co może w przyszłości wywoływać 
trudności interpretacyjne. są to jednak zagadnienia praktyczne wykraczające poza 
zakres niniejszego opracowania. 

Jak widać, pozostaje dyskusyjne, czy na wykonanie drobnej konserwacji bie-
żącej potrzebne jest zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nie jest 
to interpretacja oraz odpowiedź jakiej oczekuje właściciel lub posiadacz zabytku. 
Na marginesie trzeba zwrócić uwagę, że podobne do omówionego problemu wąt-
pliwości wywołują nagłe i nieprzewidziane zdarzenia wymagające „ingerencji”  
w zabytek, bowiem z obowiązujących przepisów wynika, że właściciel również w 
takim przypadku musi złożyć do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosek 
o pozwolenie na zabezpieczenie obiektu przed istotnym uszkodzeniem18.

17 Wyrok WsA w Warszawie z dnia 18 maja 2006 r., I sA/Wa 1628/05, Lex nr 232229.
18 M. Gmiter, Przewodnik po procesie…, s. 164-165.
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4. Wnioski

Wyróżnienie zabytków jako szczególnych obiektów, a przy tym fakt ich używa-
nia przez podmioty prywatne, może uzasadniać rozszerzoną kontrolę konserwa-
tora zabytków, np. powinien on mieć wiedzę ile warstw farby zostało położonych. 
Co do zasady nie należy kwestionować regulacji w tym zakresie. Jednak można 
przypuszczać, że zaostrzenie przepisów wobec poprzednio obowiązujących ak-
tów prawnych19, tj. konieczność uzyskania pozwolenia na wykonanie drobnej 
konserwacji bieżącej jawi się jako nazbyt biurokratyczny obowiązek obciążający 
właściciela, prowadzący często do omijania tego wymogu ustawowego (dokony-
wania drobnych, bieżących konserwacji bez pozwolenia). Wystarczy zapoznać się 
z treścią wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, 
prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych, 
który przewiduje jako załączniki obowiązkowe m.in. program prac, dokumenty 
potwierdzające posiadanie przez osobę kierującą pracami kwalifikacji do kiero-
wania odpowiednio pracami. 

przeprowadzone rozważania dowodzą, że niezbędne jest uproszczenie pro-
cedury dokonywania drobnej konserwacji bieżącej. Obecne rozwiązanie w tym 
zakresie może wprowadzać wśród właścicieli i posiadaczy zabytków niepewność 
oraz prowadzić do nadużyć czy łamania przez nich prawa. Chociaż drobna kon-
serwacja bieżąca mieści się w szerokim pojęciu prac konserwatorskich, to należy 
postulować jej wyodrębnienie. 

podjęte w pracy zagadnienie wymaga szerszej dyskusji, której celem byłoby do-
prowadzenie prawodawcy do racjonalnego ukształtowania regulacji drobnej kon-
serwacji bieżącej zabytku nieruchomego. Wydaje się, że uzasadnione jest przywró-
cenie regulacji polegającej na obowiązku zawiadomienia konserwatora o podjęciu 
prac przed ich rozpoczęciem. szkoda, że ustawodawca nie dostrzega tego proble-
mu w najnowszym (z dnia 14 marca 2017 r.) rządowym projekcie ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych 
ustaw, w którym przewiduje m.in. nowelizację art. 36 w ust. 1 pkt 11 u.o.z.o.z.20. 
Zmieniony przepis miałby brzmieć „11) podejmowanie innych działań, które mo-
głyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego 
do rejestru, w tym usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości, za wyjątkiem 

19 por. Rozporządzenie Ministra Kultury i sztuki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie ze-
zwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wyko-
paliskowych, Dz.U. z 1964, Nr 31, poz. 197, wydane na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 
15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach, Dz.U. Nr 10, poz. 48.

20 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1403, dostępny na http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/
przebiegproc.xsp?nr=1403 (dostęp: 31.05.2017).
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przypadków prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpoża-
rowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom 
w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia”21.

Nieśmiało można zasugerować, aby przy nowelizacji uwzględnić rodzaj zabyt-
ku - tj. jego funkcję. Na przykład, jeśli to zewnętrzne walory budynku determinują, 
że stanowi on świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży 
w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystycz-
ną lub naukową (zatem jest zabytkiem) to obwarowane rygorystycznym reżimem 
powinny być wyłącznie działania podejmowane na zewnątrz budynku. Wówczas 
w przypadku prac wykonywanych wewnątrz, jeśli nie prowadzą one do narusze-
nia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, wystarczające 
powinno być zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wydaje się, 
że inaczej trzeba traktować zabytki takie jak, np. kościoły, pałace, a inaczej np. nie-
ruchomości położone np. na starówce miast wykorzystywane przez osoby fizyczne 
na cele mieszkaniowe lub użytkowe. trzeba mieć świadomość, że zaproponowane 
rozwiązanie legislacyjne, chociaż pożądane, może być niezwykle trudne do osiąg-
nięcia w praktyce. Nie chodzi tylko o samą różnorodność zabytków, ale także fak-
tyczną i prawną niemożliwość „cząstkowego” wpisywania do rejestru zabytków.  
W jaki sposób bowiem. wydzielić np. ścianę zewnętrzną lub klatkę schodową? 
Można mieć nadzieję, że dostrzeżenie tego problemu będzie stanowiło pewną in-
spirację dla prawodawcy do poszukiwania realnego i proporcjonalnego rozwiązania.

* * *

Small current conservation of an immovable monument

(summary)

Existing norms do not directly regulate conditions for making a so-called small current 
conservation of a monument. This article explains what small current conservation of immov-
able monument entered in the register of monuments means, and the conditions under which 
the owner of a monument can undertake conservation activities. It has been claimed that the 
actions of small current conservation are aimed at securing and preserving a monument’s sub-
stance and inhibiting its destruction, thus falling within the definition of legal conservation 
work. However, it has been noted that small current conservation may also be classified as 
activity that neither infringes upon nor changes the appearance of a registered monument, so 
that such action is possible without the permission of the Voivodeship Conservation Officer of 
monuments. The subject matter is controversial what it is not desirable from the point of view 
of the owner or the possessor of the monument.

21 tamże.
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Paweł Kędziora
Radca prawny 

Ochrona zabytków jako zadanie własne gminy – analiza 
na tle działań Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

1. Wstęp

Ochrona zabytków to jedno z bardzo istotnych zadań każdej społeczności op-
artej na wspólnej tożsamości kulturowej. stanowi ona bowiem bardzo istotny ele-
ment ochrony dziedzictwa kulturowego, które ma fundamentalne znaczenie dla 
utrzymania i rozwoju każdej wspólnoty. Ustawodawca polski bardzo wyraźnie do-
cenia ten element i już w art. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r.1 stanowi, iż: „Rzeczpospolita polska stwarza warunki upowszechniania 
i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, 
jego trwania i rozwoju.”. Realizacja tego postulatu w znacznej mierze została po-
wierzona jednostkom samorządu terytorialnego, w tym podstawowym jednost-
kom podziału terytorialnego, którymi są gminy. W katalogu zadań własnych gmi-
ny, wyszczególnionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym2 (zwanej dalej „ustawą o samorządzie gminnym”) w pkt. 9 znalazły się 
zadania „z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury 
oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”. Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami jest więc podstawowym zadaniem własnym gminy, stanowiącym istot-
ny element składający się na zaspokajanie zbiorowych potrzeb danej wspólnoty 
samorządowej. Niniejsza publikacja będzie próbą zestawienia podstawowych in-
strumentów prawnych i faktycznych, które znajdują się w zakresie działania gmi-
ny, a które służą ochronie zabytków położonych na jej terenie. Rozważania nad 
poszczególnymi formami ochrony zabytków, które mogą być podejmowane przez 
gminę, będą posiłkowane przykładami czerpanymi z aktywności Gminy Miasto 
tomaszów Mazowiecki – gminy o istotnych walorach historyczno-kulturowych.

1 Dz. U. z 1997, Nr 78 poz. 483 z późn. zm.
2 tj. Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm. 
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2. Ochrona dóbr kultury jako przedmiot aktywności gminy – podstawy 
normatywne oraz katalog form działania

przytoczona na wstępie norma art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy o samorządzie gmin-
nym, będąca w istocie normą o charakterze ustrojowo – kompetencyjnym, sta-
nowiła punkt wyjścia do szczegółowych regulacji prawnych normujących dzia-
łalność gmin w zakresie ochrony zabytków. Regulacje te znalazły swój wyraz  
w szczególności w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami3 (zwanej dalej „ustawą”). Zapisy tego aktu prawnego zawierają cały sze-
reg instrumentów prawnych służących ochronie i zachowaniu dziedzictwa zabyt-
kowego danych społeczności lokalnych i ponadlokalnych. Instrumentami, które 
zostały przewidziane przez tę regulację i które mogą być stosowane przez gminy 
do ochrony zabytków są w szczególności wpis do rejestru zabytków (art. 7 pkt. 1 
ustawy), utworzenie parku kulturowego (art. 7 pkt. 3 ustawy), ustalenia ochrony 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 7 pkt. 4 ustawy) czy 
prowadzenie gminnej ewidencji zabytków (art. 22 ust. 4 ustawy). ponadto gmina 
poza pewnym obszarem samodzielności w stanowieniu o kierunku i szczegóło-
wych rozwiązaniach w zakresie tej ochrony w znacznym stopniu zobowiązana jest 
do współpracy (wyrażającej się w różnych formach) z organami ochrony zabytków 
(stanowiącymi elementy administracji rządowej), w tym w szczególności z woje-
wódzkim konserwatorem zabytków. 

Jedną z gmin, która ma do zrealizowania szereg istotnych zadań z zakresu ochro-
ny zabytków jest Gmina Miasto tomaszów Mazowiecki. Jej unikatowy charakter 
kulturowy oraz historyczny determinuje bowiem szereg działań mających na celu 
ochronę zabytków, z których znaczna część sięga wieku XIX. Miasto tomaszów 
Mazowiecki – założone jako osada hutnicza na przełomie XVIII i XIX wieku - zna-
czący okresu swojego rozkwitu gospodarczego i społecznego przechodziło właśnie 
w pierwszej oraz drugiej połowie XIX wieku. Jego intensywny rozkwit zaowocował 
między innymi nadaniem mu w dniu 6 lipca 1830 r. praw miejskich, a także suk-
cesywnym od początku XIX wieku zwiększaniem liczby mieszkańców oraz rozbu-
dową infrastruktury miejskiej. Dlatego też Gmina Miasto tomaszów Mazowiecki 
wykorzystuje większość instrumentów przewidzianych ustawą, które mają na 
celu zagwarantowanie ochrony zgromadzonych przez nią zasobów zabytkowych,  
o czym mowa w kolejnych częściach niniejszej publikacji.

3 tj. Dz. U. z 2014, poz. 1446 z późn. zm. 
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3. Wpis do rejestru zabytków

podstawową formą ochroną zabytków, której zastosowanie pociąga za sobą 
wiele istotnych skutków prawnych, jest wpis do rejestru zabytków. Rejestr zabyt-
ków dla obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie województwa prowa-
dzi wojewódzki konserwator zabytków w formie odrębnych ksiąg dla zabytków 
nieruchomych, ruchomych oraz archeologicznych4. Wpis do rejestru ma cha-
rakter czynności materialno-technicznej, gdyż dokonuje się tylko i wyłącznie na 
podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej wydanej przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Decyzję o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru 
Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje z urzędu bądź na wniosek właściciela 
zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje 
się zabytek nieruchomy5. Z kolei decyzja o wpisie zabytku ruchomego do rejestru 
wydawana jest co do zasady na wniosek właściciela tego zabytku6. Należy podkre-
ślić, iż w ramach tej formy prawnej ochrony zabytków gmina w wielu wypadkach 
nie uczestniczy zupełnie w procesie decyzyjnym. Jedynym bowiem istotnym prze-
jawem jej aktywności jest możliwość wnioskowania o wpis do rejestru zabytków 
rzeczy ruchomych lub nieruchomych stanowiących jej własność. W przypadku 
zabytków stanowiących własność innych podmiotów działanie gminy może prze-
jawiać się jedynie w czynnościach sygnalizujących zasadność wydania decyzji  
z urzędu. Wydaje się, iż z uwagi na szczególny charakter tego wpisu oraz jego za-
sadniczy cel, zasadnym byłoby nadanie gminie kompetencji do wnioskowania  
o wpis do rejestru również w odniesieniu do rzeczy ruchomych lub nieruchomych, 
co do których gmina nie posiada tytułu własności. Wpis do rejestru bowiem ogra-
nicza niezależność właścicieli, pozwalając na uchronienie nieruchomości lub ru-
chomości zabytkowych przed ich bezmyślną eksploatacją lub przebudową albo 
zniszczeniem. ponadto istotnie wpływa na atrakcyjność i promocję danego terenu. 
Ma więc bezpośrednie przełożenie na pozycję kulturową i turystyczną danej gmi-
ny. Dlatego też gmina winna mieć zarówno możliwość złożenia wniosku o wpis do 
rejestru, jak i możliwość czynnego udziału w postępowaniu w tym przedmiocie. 
Gmina Miasto tomaszów Maz. posiada w chwili obecnej 30 obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków prowadzonego przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. są to obiekty zarówno o charakterze sakralnym, jak np. zespół kościoła 
parafialnego ewangelicko – augsburskiego datowany na lata 1897-99, jak i obiekty 
o charakterze pałacowym jak np. zespół pałacowo – parkowy (dawny pałac ro-
dziny Ostrowskich, obecnie siedziba Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego) 

4 Zob. art. 8 ustawy.
5 Zob. art. 9 ust. 1 ustawy.
6 Zob. art. 10 ustawy. 
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powstały w 1812 r. czy budynki biurowe jak np. budynek przy ul. Konstytucji  
3 Maja 38/50 datowany na 1900 rok (obecnie siedziba powiatowego Urzędu pracy). 
Istotnym jest, iż rejestr zabytków nie ma charakteru ostatecznego i może podlegać 
sukcesywnej weryfikacji i uzupełnianiu. tak np. w ostatnim okresie do rejestru 
zabytków został wpisany decyzją z dnia 19 maja 2009 r. Łódzkiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków budynek obecnego I Liceum Ogólnokształcącego  
w tomaszowie Maz. (postępowanie wszczęte na wniosek starostwa powiatowego 
w tomaszowie Maz.) datowany na 1903 r. czy budynek mieszkalny z oficyną i oto-
czeniem usytuowany przy placu tadeusza Kościuszki 18 w tomaszowie Maz. (po-
stępowanie wszczęte z urzędu) datowany na okres po 1830 r. 

4. Gminne dokumenty o charakterze strategicznym i planistycznym 

Istotnym elementem systemu ochrony zabytków na poziomie gminy są ustalenia 
gminnych dokumentów strategicznych i planistycznych, takich jak miejscowe pla-
ny zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego czy strategie rozwoju. strategie rozwoju gmin z reguły 
zawierają zapisy o charakterze ogólnym i stąd ich wpływ na bezpośrednią ochronę 
poszczególnych zabytków może być ograniczony. Zdecydowanie bardziej efektyw-
ną rolę spełniają dokumenty z zakresu planowania przestrzennego jak np. studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W dokumencie tym 
uwzględnia się bowiem w sposób bardziej szczegółowy rozwiązania niezbędne do 
zapobiegania zagrożeniom dla zabytków i zapewnienia im ochrony oraz ustala prze-
znaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad zabytka-
mi7. Obecnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta tomaszowa Mazowieckiego, w wersji ustalonej uchwałą nr 
LI/445/09 Rady Miejskiej tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2009 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta tomaszowa Mazowieckiego8, wskazuje na podstawo-
we kierunki polityki ochrony zabytków na terenie Gminy Miasto tomaszów Maz.  
W szczególności wskazuje najcenniejsze obiekty zabytkowe z terenu miasta oraz usta-
la zakres czynności, które są niezbędne do wykonania celem ich zachowania i ochro-
ny. Wyszczególnia również strefy ochrony konserwatorskiej, określając ich zasięg na 
rysunku zmiany studium, przedstawiającym strukturę funkcjonalno-przestrzenną. 
Ustala podstawowe zasady gospodarowania i planowania w strefach ochronnych, 
podkreślając konieczność „ochrony największych wartości kulturowych miasta  
i eksponowanie jego oryginalności wynikającej z historii”. Co również istotne – jego 

7 Zob. art. 18 ustawy. 
8 http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=89784, dostęp z dnia 30 maja 2017 r. 
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zapisy obejmują co do zasady politykę przestrzenną na terenie całego miasta. Zapisy 
o jeszcze bardziej szczegółowym charakterze znajdują się z kolei w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, których ustalenia w zakresie ochrony 
zabytków są również jedną z ustawowych form ochrony. Z uwagi na wymagający 
proces ich przygotowywania oraz znaczące koszty, miejscowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego często nie obejmują znacznych obszarów poszczególnych gmin. 
Gmina Miasto tomaszów Mazowiecki sukcesywnie uchwala miejscowe plany dla 
poszczególnych fragmentów miasta, wyodrębniając w nich konieczne strefy ochro-
ny konserwatorskiej. przykładowo w ostatnich 2 latach uchwalono łącznie 3 plany 
zagospodarowania przestrzennego dla różnych części miasta, w tym w szczególności 
dla bardzo cennej kulturowo centralnej części miasta – rejonu placu Kościuszki i Alei 
Marszałka piłsudskiego9. W jego ramach wyznaczono w szczególności strefę ścisłej 
ochrony konserwatorskiej, strefę ochrony konserwatorskiej historycznej przestrzeni 
publicznej, strefę ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego 
oraz strefę ochrony konserwatorskiej ekspozycji widokowej historycznych zespołów 
przestrzennych w postaci osi widokowych. 

Należy podkreślić, iż na poziomie omawianych dokumentów gmina realizuje  
w znacznej części swoją koncepcję organizowania przestrzeni kulturowej, w tym 
ochrony stref zabytkowych. Dlatego też bardzo pożądanym jest wsparcie organiza-
cyjno – finansowe gmin w zakresie tworzenia tych dokumentów, a w szczególności 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem szero-
kich konsultacji społecznych i specjalistycznych (w tym specjalistów z zakresu ochro-
ny konserwatorskiej, historyków sztuki, architektów i urbanistów), służących jak naj-
właściwszemu określaniu niezbędnego zakresu ochrony zabytkowych obszarów.

5. Gminna ewidencja zabytków

W zakresie środków ochrony zabytków podejmowanych przez gminy na uwagę 
zasługuje również gminna ewidencja zabytków prowadzona przez wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z te-

9 Zob. - uchwała nr IX/71/2015 Rady Miejskiej  tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 kwiet-
nia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w tomaszowie Mazowieckim  pomiędzy ulicą Opoczyńską a terenami kolejowymi, Dz. Urz. 
Woj. Łódz. z 2015, poz. 2377; uchwała nr IX/72/2015 Rady Miejskiej tomaszowa Mazowieckie-
go z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Centrum – rejonu Placu Kościuszki i Alei Marszałka Piłsudskiego  w tomaszowie Mazo-
wieckim, Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015, poz. 2358; uchwała nr XXXV/321/2016 Rady Miejskiej 
tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Wola Wiaderna w tomaszowie 
Mazowieckim, Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2016, poz. 4898.
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renu gminy. Umieszcza się w niej zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne za-
bytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także inne 
zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w po-
rozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków10. pomimo, iż nie została ona 
wymieniona w katalogu form ochrony zabytków znajdującym się w art. 7 ustawy,  
w doktrynie podkreśla się jednak, iż jest ona jedną z prawnych form tej ochrony11. 
W chwili obecnej bowiem, poza charakterem porządkowym, spełnia ona również 
szereg funkcji ochronnych. Istotnym jest, iż ujęcie w gminnej ewidencji zabytków 
nieruchomości niewpisanych do rejestru oraz nieobjętych wojewódzką ewidencją za-
bytków dokonuje się wyłącznie „w porozumieniu” z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków. sporna jest kwestia, jaki charakter prawny winno mieć owo „porozumie-
nie”. Zarówno wykładnia językowa, jak i funkcjonalna tej regulacji wskazują jednak, iż 
pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków stanowi warunek sine qua 
non do przyjęcia (aktualizacji) przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ewidencji 
zabytków, co budzi jednak uzasadnione wątpliwości z punktu widzenia samodzielno-
ści i niezależności gminy oraz konieczności zapewnienia jej mechanizmów umożli-
wiających efektywną realizację zadań własnych. Biorąc pod uwagę charakter tej czę-
ści ewidencji w pełni zasadnym jest przyjęcie, iż gmina posiada zarówno środki, jak  
i interes do tego, aby móc samodzielnie i niezależnie przygotowywać i przyjmować 
wykaz zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru oraz nieobjętych woje-
wódzką ewidencją zabytków. ponadto budzi znaczące wątpliwości (w tym o charak-
terze konstytucyjnym) fakt braku uczestnictwa dysponentów obiektów ujmowanych 
w ewidencji w procesie wyznaczania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
ich nieruchomości jako właściwych do zawarcia w gminnej ewidencji. stanowi on 
bowiem o kwalifikacji obiektów do objęcia istotnymi instrumentami nadzoru kon-
serwatorskiego, a zatem w jego wyniku dochodzi do nakładania ograniczeń na dys-
ponentów tych obiektów (podmioty zewnętrzne), a mimo to przepisy ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania Administracyjnego12 nie znajdują tu zasto-
sowania13. W takiej sytuacji za całkowicie słuszny należy uznać pogląd orzecznictwa 
sądowoadministracyjnego, iż wpis nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków, któ-
ry zbliżony jest w skutkach do wpisu do rejestru zabytków, podlega kontroli sądowej, 
w tym także z punktu widzenia spełnienia przez obiekt ustawowej definicji zabytku14. 

10 Zob. art. 22 ust. 5 ustawy.
11 Zob. A. Ginter, A. Michalak, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komen-

tarz, Wolters Kluwer 2016, art. 7, sip.lex.pl, dostęp z dnia 30 maja 2017 r. 
12 tj. Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm. 
13 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, red. M. Cherka, Lex 

2010, art. 22, sip.lex.pl, dostęp z dnia 30 maja 2017 r. 
14 Wyrok Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 03 lipca 2013 r., VII 

sA/Wa 2652/12, Lex nr 1352709, sip.lex.pl, dostęp z dnia 30 maja 2017 r. 
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Na terenie Gminy Miasto tomaszów Mazowiecki gminna ewidencja zabyt-
ków została przyjęta Zarządzeniem nr 175/2017 prezydenta Miasta tomaszowa 
Mazowieckiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przyjęcie Gminnej Ewidencji 
Zabytków miasta tomaszowa Mazowieckiego15. Istotnym jest, iż ograniczono 
liczbę obiektów znajdujących się w ewidencji, a to z uwagi na konieczność zapew-
nienia jej maksymalnej funkcjonalności i rzetelności. Ewidencja winna bowiem 
odzwierciedlać możliwości i potrzeby danej gminy w zakresie ochrony określo-
nych elementów architektonicznych. Nie znajduje uzasadnienia wpis do ewidencji 
jedynie na podstawie przesłanki określonego czasu istnienia danej nieruchomości. 
Konieczne jest określenie jej wartości kulturowych, stanu zachowania i funkcji, 
które może spełniać w obecnym środowisku architektonicznym. ponadto warto 
podkreślić, iż gminna ewidencja zabytków Gminy Miasto tomaszów Maz. została 
przyjęta w formie zarządzenia prezydenta Miasta, co z formalnoprawnego punktu 
widzenia jest najbardziej poprawną formą przyjmowania tej ewidencji.

Gminna ewidencja zabytków stanowi również podstawę do sporządzenie 
gminnego programu ochrony zabytków, który stanowi dokument strategiczny  
w zakresie ochrony zabytków na terenie danej gminy16. Jego zapisy winny szczegó-
łowo określać wszystkie podstawowe działania, które gmina podejmuje lub zamie-
rza podjąć w celu ochrony zabytków znajdujących się na jej terenie. W ostatnim 
czasie nastąpiła pewna intensyfikacja w działaniach gmin zmierzających do przyj-
mowania takich programów, co nie oznacza, iż wszystkie gminy wywiązują się  
z tego obowiązku17. Należy jednak je konsekwentnie nakłaniać do niezwłocznego 
przyjmowania tego rodzaju dokumentów. stanowią one bowiem istotny element 
polityki samorządowej w zakresie ochrony zabytków. pomimo, iż nie są aktami 
prawa miejscowego, mogą mieć znaczący wpływ na daną wspólnotę samorządową. 

6. Dotacje na działania związane z ochroną zabytków

W katalogu form działań gminy stanowiących realizację jej zadania własnego, 
którym jest ochrona zabytków, należy wspomnieć jeszcze o istotnym instrumencie 
finansowym oddziaływującym na działania w tym zakresie tj. możliwości wnio-
skowania przez jednostki samorządu terytorialnego o dotacje z budżetu państwa 

15 http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawtomaszowieMazowieckim/document/263079/
Zarz%C4%85dzenie-175_2017, dostęp z dnia 30 maja 2017 r.

16 Zob. art. 21 i 87 ustawy.
17 Gmina Miasto tomaszów Mazowiecki na chwilę obecną nie posiada uchwalonego gmin-

nego programu ochrony zabytków. poprzednio obowiązujący program został przyjęty uchwałą 
nr IX/65/2011 Rady Miejskiej tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
przyjęcia „Gminnego programu Opieki nad Zabytkami dla miasta tomaszowa Mazowieckiego 
na lata 2011-2014”, Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011, Nr 316 poz. 3179. 



pAWEŁ KęDZIORA164

na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowla-
nych przy zabytku wpisanym do rejestru18 oraz możliwości dotowania przez te 
jednostki prowadzenia takich prac przy zabytku wpisanym do rejestru na zasa-
dach określonych w uchwale organu stanowiącego19. Wsparcie obiektów zabyt-
kowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto tomaszów Mazowiecki pocho-
dzi w znacznej części z budżetu Województwa Łódzkiego. W tym zakresie można 
wskazać, iż np. w roku 2014 udzielono dotacji w wysokości 20 000 zł na konserwa-
cję drewnianej rzeźby pasji (Grupa Ukrzyżowania) z XVI/XVII wieku z kościoła 
p.w. św. Marcina20, w roku 2016 udzielono dotacji w wysokości 19 500 zł na wy-
konanie pełnej dokumentacji przedprojektowej i projektowej wraz z programem 
prac konserwatorskich generalnego remontu kościoła przy parafii Ewangelicko 
– Augsburskiej21, natomiast w roku 2017 przyznano dotację w wysokości 37 500 
zł na kompleksowy remont wewnętrzny wraz z częścią murowaną oraz instalacje 
elektryczne w drewnianym kościele p.w. św. Marcina22. Dofinansowywanie tego 
rodzaju prac ma duże znaczenie w zachowaniu kulturowej wartości poszczegól-
nych obiektów. Dotyczy to w szczególności zabytków znajdujących się we włada-
niu podmiotów spoza sektora publicznego. Często bowiem tylko poprzez takie 
wsparcie są oni w stanie utrzymać dany obiekt w odpowiedniej formie. Dlatego też 
udzielanie dotacji i ich skuteczne pozyskiwanie winno charakteryzować się rzetel-
nością, transparentnością, a także maksymalną elastycznością oraz dostępnością 
dla potencjalnych beneficjentów. 

Warto wspomnieć również o ciekawej i efektywnej formie wsparcia dysponen-
tów obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, którą jest możliwość 
udzielania przez gminę ulg w podatku od nieruchomości w zamian za restaurację 

18 Zob. art. 73 ustawy. 
19 Zob. art. 81 ust. 1 ustawy. 
20 Zob. uchwała nr XLVI/858/14 sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 

2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2014 roku dotacji z budżetu Wo-
jewództwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego, https://bip.lodzkie.pl/fi-
les/684/Uchwaa_858.pdf, dostęp z dnia 30 maja 2017 r.

21 Zob. uchwała nr XXIII/293/16 sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2016 r. 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2016 roku dotacji z budżetu Wojewódz-
twa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego, https://bip.lodzkie.pl/files/757/
Uchwaa_293.pdf, dostęp z dnia 30 maja 2017 r. 

22 Zob. uchwała nr XXXVII/472/17 sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 
2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu Wo-
jewództwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego, https://bip.lodzkie.pl/fi-
les/683/Uchwala_472.pdf, dostęp z dnia 30 maja 2017 r.
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lub konserwację konkretnych obiektów zabytkowych. Jest to coraz częściej wybie-
rana przez poszczególne gminy forma wsparcia i oddziaływania na środowisko 
kulturowe i estetykę danego obszaru. Ma ona zachęcić dysponentów nierucho-
mości wpisanych do gminnej ewidencji zabytków do ich remontowania, w tym  
w szczególności wykonania robót konserwatorskich, restauratorskich czy przyłą-
czy do odpowiednich instalacji, co z kolei przyczynia się poprawy atrakcyjności 
całej gminy. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla wyremontowanych nie-
ruchomości może być dokonywane na okres kilku lat i stanowi bardzo skuteczną 
metodę motywacji podatników do podejmowania tego typu prac23. 

7. Zakończenie

Ochrona zabytków niewątpliwie stanowi podstawę ochrony dziedzictwa kul-
turowego danej społeczności i warunek sine qua non pogłębiania jej tożsamości. 
Całkowicie słusznie polski ustrojodawca powierzył to zadanie w znacznej części 
gminom. słusznie również wyposażył je w szereg instrumentów prawnych, ma-
jących na celu jego realizację. Jednocześnie zakres działań gminy został w dużej 
części uzależniony od współdziałania z administracją rządową, w tym w szczegól-
ności z wojewodą (wojewódzkim konserwatorem zabytków). Zakres tego współ-
działania, zdaniem autora niniejszej publikacji, jest zbyt szeroki (nie znajduje np. 
dostatecznego uzasadnienia merytorycznego konieczność współdziałania przy 
konstruowaniu gminnej ewidencji zabytków). Konieczność ścisłego współdziała-
nia z organami administracji rządowej, właściwymi w sprawach ochrony zabytków, 
w wielu wypadkach może de facto ograniczać działania gmin i w konsekwencji 
również hamować rozwój kulturowy tych jednostek. Wydaje się, iż nadzór prowa-
dzony przez organy ochrony zabytków winien obejmować jedynie sytuacje, w któ-
rych organ administracji rządowej w sposób bezsporny dostrzega zagrożenia dla 
systemu ochrony zabytków na terenie danej gminy. szczegółowym postulatem de 
lege ferenda jest również zwiększenie uprawnień gmin w postępowaniu o wpis do 
rejestru zabytków, w tym nadanie gminie uprawnienia do wnioskowania o wszczę-
cie postępowania o wpis do rejestru rzeczy ruchomych lub nieruchomych stano-
wiących własność osób trzecich oraz uznanie statusu gminy jako strony w każdym 
tego rodzaju postępowaniu. podobnie należy zagwarantować udział dysponentów 
obiektów ujmowanych w gminnej ewidencji zabytków w procesie wyznaczania 
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ich nieruchomości jako właściwych 

23 Zob. uchwałę nr XLVI/415/2017 Rady Miejskiej tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 
maja 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gmin-
nej ewidencji zabytków miasta tomaszowa Mazowieckiego wraz z gruntami pod tymi budyn-
kami i związanymi z nimi budowlami, Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017, poz. 2833. 
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do umieszczenia w tej ewidencji. Bardzo istotnym jest również odpowiedni system 
wsparcia gmin, w szczególności finansowego i organizacyjnego, który umożliwi 
im efektywną i wszechstronną realizacje jednego z najistotniejszych zadań włas-
nych, jakim jest ochrona zabytków. 

* * *

Monuments protection as a municipality’s own task- analysis against the background 
of the activities of the municipality

(summary)

The protection of monuments is one of the key tasks of every community based on the 
common cultural identity. It is a very crucial element of cultural heritage protection that has 
fundamental impact for preserving and developing of every community. The polish legisla-
tor appreciates this element and in the Article 6 of the Constitution of the Republic of poland 
from 02.04.1997 it is written: „The Republic of poland shall provide conditions for the people's 
equal access to the products of culture which are the source of the Nation's identity, continuity 
and development”. The implementation of this concept has mostly been delegated to the lo-
cal authorities, including the basic local government units, municipalities (in polish: gmina). 
The protection and care over monuments is therefore normatively an important own task of  
a municipality that represents an important element covering common needs of local commu-
nity. This work is an attempt to discuss the basic legal and factual instruments that fall within 
the scope of municipality and serve for protecting monuments located within its territory. 
Discussion on multiple monument protection forms, in the power of municipality, and justified 
by the examples of the Municipality of tomaszow Mazowiecki – the municipality of consider-
able historical-cultural importance.
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Struktura i funkcjonowanie muzeum diecezjalnego

Wstęp

Instytucja muzeum jest niewątpliwie ważnym elementem w poznawaniu i na-
uce historii. Wiele ciekawych zabytków nieruchomych i ruchomych1 staje się istot-
nym elementem poznawczym w kształtowaniu świadomości człowieka o dawnych 
czasach2. Celem muzeów na całym świecie jest zachowanie, gromadzenie, rekon-
strukcja czy też konserwacja przedmiotów historycznych i artystycznych3. Nauka 
historii poprzez udział w wystawach muzealnych jest świetnym sposobem na za-
poznanie się m.in. z kulturą, sztuką czy też obyczajami panującymi w danej epo-
ce historycznej. poznanie wielu interesujących eksponatów w sposób empiryczny 
znacząco ułatwia wyobrażenie o ich np. pochodzeniu, przeznaczeniu, sposobie 
wykonania, jak również znaczeniu historycznym. Dokonanie analizy instytucji 
jaką jest muzeum diecezjalne pozwoli określić podstawowe formy i kierunki dzia-
łania wykonywane przez nią w celu osiągnięcia założeń edukacyjnych, poznaw-
czych, wystawienniczych, duchowych itp. Muzea kościelne służą w realizacji misji 
kościoła. Źródłem historycznym nazywamy wszystko cokolwiek zachowało się z 

1 Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2003, 
nr 162, poz. 1568 z późn. zm., art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają pkt. 1 zabytek – nie-
ruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane  
z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowa-
nie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub 
naukową.

2 M.t. Zahajkiewicz, Muzea kościelne w kręgu zainteresowań badaczy przeszłości kościoła 
i wynikająca z tego m.in. konieczność dobrego opracowania zbiorów tych instytucji, „Archiwa 
Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 67(1997), s. 14. Autor trafnie stwierdza, iż muzea winny znaj-
dować się w kręgu zainteresowań historyków. Gdyż ograniczanie się jedynie do źródeł pisanych 
nie dostarcza w sposób pełny informacji o dziejach z historii np. Kościoła katolickiego. 

3 p. Ryguła, Ochrona dóbr kultury pozostających w posiadaniu kościoła katolickiego w prawie 
hiszpańskim, [w:] Ochrona dóbr kultury. Aktualne wyzwania, red. M. Różański, N. Kasparek, 
Łódź 2016, s. 63-64.
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przeszłości, czyli może dostarczyć nam wielu interesujących informacji i wnio-
sków dotyczących tegoż okresu4. Ochrona dóbr kultury, w których skład wchodzą 
wszelkie zabytki nieruchome i ruchome, jest obecnie ważnym punktem w reali-
zowaniu założeń misji Kościoła katolickiego. Muzea kościelne jako instytucje są 
wewnętrznie związane z życiem Kościoła na całym świecie. W sposób widzialny 
i uporządkowany dokumentują drogę jaką Kościół przebył na przestrzeni wieków 
w odniesieniu do kultu, katechezy, kultury i miłosierdzia5. Artykuł będzie próbą 
przedstawienia miejsca jakim jest muzeum diecezjalne jako instytucji zajmującej 
się przede wszystkim dokumentacją rozwoju życia religijnego i kulturalnego, cze-
go wynikiem będzie zrozumienie przeszłości i odkrycie teraźniejszości6.

Definicja muzeum diecezjalnego

słowo muzeum w definicji zamieszczonej w Słowniku Wyrazów Obcych ozna-
cza „instytucję gromadzącą, przechowującą i konserwującą zbiory z różnych dzie-
dzin i udostępniającą je publiczności w formie wystaw stałych, czasowych i objaz-
dowych lub jako lokal, budynek mieszczący taką instytucję i zbiory”7. podobnie 
słowo to definiuje W. Kopaliński w Słowniku mitów i tradycji kultury określając 
je jako „instytucję gromadzącą zbiory różnych dziedzin sztuki, kultury, nauki, 
techniki”8 powyższe definicje odnoszą się w swym zakresie do ogólnie rozumianej 
instytucji jaką jest muzeum. Instytucję tę można podzielić ze względu na to, kto 
prowadzi muzeum, czyli kto jest właścicielem znajdujących się w nim eksponatów, 
a więc są to muzea państwowe, samorządowe, kościelne itd. Inny podział będzie 
dotyczyć zakresu podmiotowego przechowywanych przez nie materiałów. Będą 
to muzea historyczne, archeologiczne, sztuki, techniki, sportu, kultury miejskiej, 
skanseny wiejskie itd. 

Ustawodawca polski w ustawie o muzeach w art. 1 podał legalną definicję mu-
zeum. Określił tę instytucję jako „jednostkę organizacyjną nienastawioną na osią-
ganie zysku, której celem jest w gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego  
i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerial-
nym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszech-
nianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, 
kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzysta-

4 papieska Komisja ds. Kościelnych Dóbr Kultury, List okólny, Funkcja pastoralna muzeów 
kościelnych, 15.08.2001, [w:] Biuletyn muzeum diecezjalnego, red. M. Leszczyński, F. Greniuk, 
s. p. Makara, Zamość 2002, s. 5-8.

5 tamże.
6 tamże, s. 9.
7 Słownik wyrazów obcych PWN, red. J. tokarski, Warszawa 1980, s. 498.
8 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2000, s. 720. 
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nia ze zgromadzonych zbiorów”9. Ustawodawca zdefiniował tą instytucję w ka-
tegoriach podmiotowych, a nie przedmiotowych, co jest zgodne ze stanowiskiem 
Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM)10. Definicja ta zawiera szereg pojęć nie-
dookreślonych, np. dóbr kulturalnego i naturalnego dziedzictwa ludzkości”, podsta-
wowych wartości historii, co powoduje, że ma ona charakter otwarty i do prawidło-
wego jej zrozumienia i interpretacji konieczne jest odwoływanie się dorobku nauk 
historycznych i dziedzictwa muzealnictwa. 

Ustawodawca nie wprowadza pojęcia muzeum kościelne. posiadany przez mu-
zeum wyznacznik przymiotnikowy kościelny, określa nie tylko zakres podmiotowy 
przechowywanych eksponatów związanych z problematyką religijną, czyli zwią-
zanych z pracami duszpasterskimi i przedmiotami kultu, ale także wynikający  
z tego stan posiadania. W skład muzeów kościelnych wchodzą wszelkie muzea 
diecezjalne oraz parafialne, które znajdują się pod zwierzchnictwem i administra-
cją odpowiedniej władzy kościelnej11. W przypadku muzeum diecezjalnego wła-
dzę i kontrolę zwierzchnią nad jego działalnością sprawuje biskup diecezjalny. 

Za twórcę pierwszego muzeum uznaje się papieża sykstusa IV, który 14 grud-
nia 1471 r. ofiarował ludowi rzymskiemu pomniki, będące symbolem jego daw-
nej chwały i dzielności z czasów starożytnych. Kolekcja ta została przeniesiona  
z Lateranu na wzgórze kapitolińskie12. później w pierwszej połowie XIX wieku mu-
zea kościelne zaczynają powstawać dynamicznie13. Zaczęto wówczas dostrzegać 
jak doniosłą funkcję w życiu religijnym zajmują wszelkie zabytki sztuki sakralnej, 
które powstały w ciągu wieków pod opieką i mecenatem Kościoła. Uświadomiono 
sobie wówczas, że religia, nauka i tradycja są fundamentem w budowaniu godno-
ści człowieka. Ludzie zaczęli uzmysławiać sobie, że należy chronić od zniszczenia 
pamiątki przeszłości. świadomość i wiedza duchowieństwa, a także osób świe-
ckich motywowała je do zakładania muzeów religijnych, gdyż wytwory kultury są 
dobrem kruchym i bezpowrotnie, łatwo mogą ulec zniszczeniu14. 

Muzea diecezjalne zaliczane są zazwyczaj do grupy muzeów regionalnych, lecz  
w większości przypadków należą one jednak do diecezji na terenie której funkcjo-

9 Ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz. U. 1996, nr 5, poz. 24. z późn. zm.
10 p. Antoniak, Ustawa o muzeach. Komentarz, Wolters Kluwer 2012; https://sip-1lex-1pl-

10000f4pt406d.han.uwm.edu.pl/#/commentary/587325449/122889
11 W. szczebak, Muzeum diecezjalne w Tarnowie wobec celów i zadań muzealnictwa koś-

cielnego, „Archiwa biblioteki i muzea kościelne” 67 (1997), s. 99. Autor „ przyjęło się w mu-
zealnictwie że nazwą „muzeum kościelne” określa się, muzeum pozostające w administracji 
kościelnej, a zatem diecezji, parafii, klasztoru czy innej podobnej instytucji.”

12 K. pomian, Muzeum: kryteria sukcesu, „Muzealnictwo” 50(2009), s. 57.
13 B. skrzydlewska, Muzeum diecezjalne w Płocku na tle dziejów muzealnictwa kościelnego, 

„Muzealnictwo” 49 (2008), s. 89.
14 tamże. 
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nują. Muzea diecezjalne skupiają w swych rękach wszelkie wartościowe i drogo-
cenne eksponaty o wymiarze sakralnym, artystyczno-historycznym, które nie są 
już obecnie używane w codziennym życiu15. W większości przypadków wynika 
to ze zmian w liturgii, które zostały dokonane podczas trwania soboru watykań-
skiego II16. Do tego rodzaju przedmiotów możemy zaliczyć m.in. wszelkie instru-
menty liturgiczne, szaty, elementy wystroju kościoła, naczynia liturgiczne, obra-
zy. Ochronna tego rodzaju zabytków staję się istotnym elementem w zachowaniu 
dziedzictwa i tożsamości kościoła na całym świecie. Gromadzenie i odpowiednia 
ochrona zabytków na terenie danej diecezji, pozwala zachować czy też utrwalać 
przedmioty objęte kultem na jej obszarze. Wiele dzieł sztuki, przedmiotów świad-
czy o przywiązaniu danej społeczności do zamieszkałego terenu. Niejednokrotnie 
wykonane, dzieła na rzecz kościoła są świadectwem więzi występującej między 
człowiekiem, a Bogiem17. Dokonanie prawnej klasyfikacji instytucji jaką stanowi 
muzeum diecezjalne odnosi się zarówno do przepisów prawa państwowego jak  
i kościelnego. 

15 tamże.
16 E. przekop, Kościelna ochrona zabytków i dóbr kultury według Kodeksu Prawa Kanonicz-

nego Papieża Jana Pawła II, [w:] Aktualne problemy muzealnictwa kościelnego/ opracowanie 
zbiorowe, Lublin 1987, s. 31-33. Autor trafnie stwierdza, że sobór Watykański II dokonał zna-
czącego kroku naprzód w kierunku ochrony kościelnych dóbr kultury, nie tylko w „kształtowa-
niu wewnątrzkościelnej świadomości w dziedzinie ochrony zabytków, lecz także w odniesieniu 
do późniejszej działalności legislacyjnej. przede wszystkim soborowa Konstytucja o liturgii 
Sacrosanctum Concilium stanowi magna charta na polu sztuki sakralnej. „ Niech ordynariusze 
troskliwie czuwają stanowi n.126 aby nie przechodziły w obce ręce ani nie niszczały sprzęty 
kościelne lub cenne przedmioty, które są ozdobą domu Bożego”. W tym celu należy „ w każ-
dej diecezji ustanowić […] Komisję sztuki Kościelnej”, której zadania trzeba zasięgać „ przy 
ocenianiu dzieł sztuki”, a w razie potrzeby, także innych wybitnych znawców. […] w trakcie re-
staurowania i zmiany wnętrza kościołów „ nie wolno zaprzepaścić skarbu sztuki sakralnej oraz, 
jeśli wskutek reformy liturgicznej zarządzonej przez Vaticanum II niektóre dzieła sztuki zostały 
wyłączone z kultu, należy je godnie i odpowiednio zabezpieczyć”.; s. Gomuła, Zabezpieczenie 
obiektów sztuki wycofanych z użytku liturgicznego, [w:] Aktualne problemy muzealnictwa kościel-
nego…, dz. cyt., s. 41. „Mówiąc o obiektach wycofanych z użytku liturgicznego, mamy na myśli 
wszystkie zabytkowe przedmioty wyposażenia wnętrza sakralnego, które z różnych przyczyn 
straciły swoją funkcję liturgiczną i kultową. Czy to na skutek zniszczenia lub uszkodzenia nie 
nadają się do kultu, czy też z powodu zmieniającej się mody i stylu zostały zastąpione nowymi, 
czy wreszcie nie znajdują już zastosowania we wnętrzu kościelnym w związku ze zmianą litur-
gii”. ; p. śmigielski, Służebna rola sztuki kościelnej, „ Legnickie studia teologiczno-historyczne” 
1 (2006), s. 179. Autor twierdzi że „ sobór Watykański II w Konstytucji o Liturgii świętej zwraca 
uwagę na sztukę kościelną jako jedną ze sztuk pięknych i jednocześnie szczególną formę sztuki 
religijnej. Ojcowie soboru podkreślili służebną rolę sztuki kościelnej, która w swej istocie jest 
wynikiem naśladowania w dziełach ludzkich nieskończonego piękna Bożego”.

17 W. szczebak, Muzea i zabytki kościelne na szlakach turystycznych południowej polski, [w:] 
Aktualne problemy muzealnictwa kościelnego…, dz. cyt., s. 71.
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prowadzona działalność kulturalna otoczona jest opieką mecenatu władz pań-
stwowych. Natomiast opisana działalność należy stricte do celów statutowych po-
wyższej instytucji18. Muzea kościelne i znajdujące się w nich muzealia19 podlegają 
ochronie zarówno ze stron władz państwowych jak i kościelnych. Wynika to z warto-
ści dziedzictwa kulturowego, które jest własnością całej wspólnoty chrześcijańskiej 
jak również ma służyć całej ludzkości w poznawaniu humanizmu, piękna, historii 
jak też i sztuki20. Ustawa z 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego 
w art. 51 stanowi, iż „instytucje państwowe, samorządowe i kościelne współdziałają 
w ochronie, konserwacji, udostępnianiu i upowszechnianiu zabytków architektury 
kościelnej i sztuki sakralnej oraz ich dokumentacji, muzeów archiwów i bibliotek 
będących własnością kościelną, a także dzieł kultury i sztuki o motywach religij-
nych, stanowiących ważną część dziedzictwa kultury polskiej.”21. powyższy art. jest 
bardzo istotny, gdyż stanowi podstawę podejmowania wspólnych działań na rzecz 
ochrony dziedzictwa kulturowego zarówno ze strony państwowej jak i kościelnej. 

Ustawodawstwo kościelne posiada wiele aktów prawnych o wymiarze po-
nadnarodowym i narodowym skierowanych na ochronę dóbr kultury, w których 
skład wchodzą m.in. Kodeks prawa Kanonicznego i znajdujące się w księdze 
V (Dobra doczesne kościoła) kan. 1254-1310, jak również kan. 491 odnoszący 
się do konieczności założenia archiwum przez biskupa diecezjalnego, w celu 
ochrony dokumentów o walorze historycznym22. Kolejnymi istotnymi aktami 
prawa dotyczącymi ochrony sakralnych dóbr kultury, dającymi podstawę do 
funkcjonowania muzeów diecezjalnych będą przede wszystkim: konstytucja 
apostolska Pastor Bonus23, list okólny papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr 
Kultury24, list okólny Kongregacji ds. Duchowieństwa25, instrukcje konferencji 

18 M. poźniak-Niedzielska, A. Niewęgłowski, A. przyborowska-Klimczak, Ochrona niema-
terialnego dziedzictwa kulturalnego, Warszawa 2015, s. 63-64.

19 Art. 21. 1. Muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące własność muzeum 
i wpisane do inwentarza muzealiów. Muzealia stanowią dobro narodowe. 1a. W przypadku mu-
zeum nieposiadającego osobowości prawnej, muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości sta-
nowiące własność podmiotu, który utworzył muzeum, oraz wpisane do inwentarza muzealiów. 
Ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz. U. 1996, nr 5, poz. 24. z p.źn. zm.

20 papieska Komisja ds. Kościelnych Dóbr Kultury, List okólny, Funkcja pastoralna muzeów 
kościelnych, 15.08.2001, [w:] Biuletyn muzeum diecezjalnego…, dz. cyt., s. 10-11.

21 Ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej 
polskiej, Dz. U. 1989,nr 29, poz. 154. z późn. zm.

22 Codex Iuris Canonici Auctoritate Ioannis pauli pp. II promulgatus 25. 01. 1983, AAs 75 
II (1983) 1-317. Kodeks Prawa Kanonicznego. przekład polski zatwierdzony przez Konferencję 
Episkopatu, poznań 1984, (skrót :KpK).

23 Zob. Konstytucja Apostolska Jana pawła II Pastor Bonus, 1988.
24 Zob. papieska Komisja ds. Kościelnych Dóbr Kultury List okólny Konieczność i pilna po-

trzeba inwentaryzacji oraz katalogowania dóbr kulturowych Kościoła, 1999.
25 Zob. List okólny Kongregacji ds. Duchowieństwa Opera artis, 1971
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episkopatu26, uchwały synodów plenarnych27, dekrety Biskupa Diecezjalnego, sta-
tuty synodalne28, itp. W tym miejscu należy wskazać, iż KpK z 1983 r. nie posiada 
w swej treści definicji muzeum kościelnego, ani zabytku sakralnego i sposobu jego 
ochrony29. Natomiast kan. 1189 KpK posługuję się określeniem obrazy drogocen-
ne opisując ich znaczenie oraz wymagania dotyczące ich konserwacji. procedura 
polegająca na założeniu muzeum diecezjalnego odbywa się przy udziale biskupa 
ordynariusza wspieranego przez komisje doradcze. Wynika to przede wszystkim 
z uprawnień jakie posiada biskup na terytorium własnej diecezji, w których skład 
wchodzi kierowanie, normowanie i opieka nad wszystkim co należy do kościel-
nych dóbr kultury. Muzeum musi być utworzone mocą dekretu biskupiego i opa-
trzone, o ile jest to możliwe statutem i regulaminem wyznaczającym jego podsta-
wowe kierunki, cele działania oraz określoną strukturę funkcjonowania30.

Cele, działalność i struktura muzeum diecezjalnego

Celem każdej instytucji kulturalnej jest przede wszystkim szerzenie i udostęp-
nianie kultury. Muzea kościelne wchodzące w skład takich instytucji wypełnia-
ją z całą pewnością tę funkcję. Natomiast istotnym elementem w ich pracy jest 
również działalność duszpasterska i ewangelizacyjna31. Ochrona diecezjalnego 
dziedzictwa artystyczno-religijnego staje się instrumentem chrześcijańskiej ewan-
gelizacji, jak również przyczynia się do rozwoju duchowego społeczności lokalnej. 
prezentowanie i eksponowanie dzieł sztuki i przedmiotów kultu wskazuje także 
na przywiązanie do tradycji i tożsamości kościoła32. przy organizowaniu muzeów 
kościelnych wymagane jest odpowiednie przygotowanie podstaw teologicznych 
dla realizacji ich funkcji duszpasterskiej33. Dobra kultury są wyrazem pamięci hi-

26 Konferencja Episkopatu polski, Instrukcja o ochronie zabytków i kierunkach rozwoju sztu-
ki kościelnej, 1966./ Zob. Dokumenty zatwierdzenie, Statutu Muzeum Diecezjalnego, 1976.

27 Dokumenty, II Polski Synod Plenarny (1991-1999), poznań 2001, s. 117-118.
28 Synod Archidiecezji Przemyskiej (1995-2000), przemyśl 2000, stat. 139, 140/ II Synod Die-

cezji Lubelskiej (1977-1985), Lublin 1985, s. 104-105, stat. 272-273/ III Synod Archidiecezji Łódz-
kiej, Łódź 1999, art. 351-352.

29 K. sikora, Problemy restytucji i ochrony zabytków sakralnych, [w:] Ochrona dóbr kultur…, 
dz. cyt., s. 73-74.

30 papieska komisja ds. kościelnych dóbr kultury, List okólny, Funkcja pastoralna muzeów koś-
cielnych, 15.08.2001, [w:] Biuletyn muzeum diecezjalnego…, dz. cyt., s. 29-31. „ Bez zgody właś-
ciwego biskupa, żadne muzeum diecezjalne nie może być tworzone przez jednostki kościelne, 
publiczne, prywatne, nawet gdyby miało być częściowo czy całkowicie przez nie finansowane”.

31 W. szczebak, Muzeum diecezjalne w Tarnowie wobec celów i zadań muzealnictwa kościel-
nego…, dz. cyt., s. 99-100.

32 tamże.
33 papieska komisja ds. kościelnych dóbr kultury, List okólny, Funkcja pastoralna muzeów 

kościelnych, 15.08.2001, [w:] Biuletyn muzeum diecezjalnego…, dz. cyt., s. 8.
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storycznej jak również źródłem wiary. Zdolność twórcza artystów jest przejawem 
szacunku, miłości, wiary w stosunku do Boga. piękno dzieł sztuki, staranność wy-
konania przedmiotu świadczą o dokładności z jaką artysta wykonywał swą prace. 
Zachowanie tych wszystkich nośników historii jest trudnym i wymagającym za-
daniem, z którym poradzić musiał sobie Kościół katolicki na przestrzeni wieków. 
Opieka i ochronna nad dziedzictwem kulturowym stała się istotnym elementem  
w realizacji misji Kościoła34. Zaczęto zwracać szczególną uwagę na wartość du-
chową i materialną sztuki sakralnej w stosunku do całej wspólnoty chrześcijań-
skiej. przy dokonywaniu analizy podstawowych celów jakie winny być realizowa-
ne przez muzea diecezjalne, trzeba zwrócić szczególną uwagę na wzorcowy statut 
muzeum diecezjalnego uchwalony przez Konferencję Episkopatu polski w dniu 
18. 11. 1976 r.35. statut ten stwierdza, że celem i zadaniem muzeum jest przede 
wszystkim przechowywanie zabytków wycofanych z kultu Bożego oraz pamiątek 
życia i kultury religijnej danego terytorium kościelnego36. 

Określenie zadań jakie winny być realizowane przez tą instytucję, wpływa na jej 
prawidłowe funkcjonowanie. 

Istotnym działaniem muzeum jest dokładna inwentaryzacja zbiorów, oparta na 
właściwej i systematycznej pracy osób zatrudnionych w muzeum37. Wyczerpująca 
wiedza o zabytku jest podstawą do przeprowadzenia nad nim prac inwentaryzacyj-
nych. Dokumentacja przedmiotu pozwala określić podstawowe jego cechy, a co za 
tym idzie nadać mu żywy charakter w procesie integracji historyczno-kulturalnej. 
Zabytek tracąc swą anonimowość staję się przedmiotem badań naukowych, ele-
mentem publikacji, czy zaczyna wzbudzać zainteresowanie itp. Mówienie o Bogu 
za pomocą znaków, którymi są dzieła sztuki wpływa na kształtowanie rozwoju du-
chowego i moralnego osób zwiedzających38. takim sposobem muzeum prowadzi 
działalność edukacyjną i katechetyczną skierowaną na dobro człowieka.

Muzeum z samej swej natury nie jest instytucją, nastawioną na uzyskiwanie  
i generowanie zysków, choć prowadzona przez nie działalność dodatkowa np. kon-
serwatorska, opiniodawcza może być źródłem dochodu39. Natomiast w porównaniu 
do kosztów jakie pochłania utrzymanie muzeum ich suma jest znikoma. Działalność 

34 B. skrzydlewska, Ochrona zabytków sztuki na podstawie dokumentów kościelnych, „Archi-
wa Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 67 (1997), s. 33 i 39.

35 K. Burek, Muzeum diecezjalne wspólnota dzieł i ludzi, [w:] Aktualne problemy muzealni-
ctwa kościelnego…, dz. cyt., s. 61.

36 tamże.
37 tamże.
38 W. szczebak, Muzeum diecezjalne w Tarnowie wobec celów i zadań muzealnictwa kościel-

nego…, dz. cyt., s. 102-103.
39 R. Knapiński, Tradycyjne i nowe metody opracowywania zbiorów w muzeach kościelnych 

wprowadzenie, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 67 (1997), s. 17.
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konserwatorska skierowana jest głównie na prawidłowe utrzymanie własnych zbio-
rów i ich ochronę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. 

W murach tej instytucji możliwe jest prowadzenie wszelkich spotkań nauko-
wych, kulturalnych, artystycznych będących przykładem występującej wieź na 
linii religia-kultura, kultura-religia. powyższa działalność świadczy o funkcji uży-
teczności publicznej, która spełniana jest przez muzea diecezjalne40. Zwiedzający 
którzy realizują funkcje wystawienniczą muzeum niejednokrotnie wyrażają chęć 
nabycia wszelkich publikacji dotyczących np. zbiorów, wystaw, historii lokalnego 
kościoła itp. W odpowiedzi na przytoczone stwierdzanie należy wskazać, że muzea 
mogą prowadzić również działalność wydawniczą, której celem jest informowanie 
w formie publikacji osób zainteresowanych o historii, pochodzeniu np. danego 
zabytku sztuki sakralnej41. 

struktura organizacyjna muzeum określona jest w jego statucie. Na czele mu-
zeum stoi dyrektor powołany przez biskupa diecezjalnego, który reprezentuje 
instytucję na zewnątrz oraz prowadzi nadzór nad całością prowadzonych w nim 
prac. Do jego obowiązków należą przede wszystkim: 

•	 prowadzenie nadzór nad zbiorami i majątkiem muzeum.
•	 Kierowanie sprawami naukowo badawczymi, organizacyjnymi i admini-

stracyjnymi.
•	 Wydawanie zarządzeń wewnętrznych.
•	 powoływanie specjalistów w sprawach szczególnie ważnych dla zabytków 

i ich konserwacji.
•	 prowadzenie inwentaryzacji zabytków znajdujących się w kościołach, ka-

plicach i plebaniach na terenie Diecezji.
•	 Zakup obiektów muzealnych, zwłaszcza tych, które mają ważne znaczenie 

dla Diecezji.
•	 Wyznaczanie eksponatów na wystawy i do konserwacji.
•	 Opracowywanie projektu budżetu muzeum i przedstawianie go biskupowi 

diecezjalnemu do zatwierdzenia.
•	 sporządzanie planu rzeczowego oraz wniosków i sprawozdań finansowych.
•	 staranie się o pozyskanie środków finansowych
•	 Zatrudnianie i zwalnianie pracowników za zgodą Biskupa oraz określenie 

zakresu ich obowiązków42.
Kolejnym istotnym organem wchodzącym w strukturę muzeum diecezjalnego 

może być Rada Muzealna, czuwająca nad prawidłowym funkcjonowaniem tej-

40 papieska komisja ds. kościelnych dóbr kultury, List okólny, Funkcja pastoralna muzeów 
kościelnych, 15.08.2001, [w:] Biuletyn muzeum diecezjalnego…, dz. cyt., s. 46-47.

41 tamże.
42 http://www.diecezja.rzeszow.pl/2015/05/statut-muzeum-diecezjalnego/ (dostęp: 02.09.2017).
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że instytucji. powołania jej członków dokonuje ordynariusz diecezji na wniosek 
dyrektora muzeum43. W skład tej Rady wchodzą m.in. dyrektor muzeum, kon-
serwator diecezjalny, kierownik pracowni konserwatorskiej oraz artysta plastyk  
i historyk sztuki. 

•	 Do podstawowych obowiązków jej członków należą: 
•	 Dokonywanie oceny ogólnej działalności muzeum.
•	 składanie wniosków dotyczących poprawy i usprawnienia muzeum.
•	 Omawianie metody gromadzenia zbiorów i przedmiotów sztuki.
•	 Rozwijanie działalności oświatowej Muzeum i wydawanie publikacji na-

ukowych44.
personel zatrudniony w muzeum winien posiadać odpowiednie kwalifikacje 

w wypełniania zadań wynikających z zajmowanego stanowiska. systematyczne 
dokształcanie kadry znacząco wpływa na prawidłowe funkcjonowanie instytucji. 
Uczestnictwo w sympozjach, kursach, szkoleniach, konferencjach itd., jest sposo-
bem na rozwój pracownika. Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych 
działający przy KUL jest instytucją stricte naukową. skupia się on głownie nad 
problematyką współczesnego muzealnictwa kościelnego45. Na przestrzeni lat or-
ganizował on wiele konferencji, sympozjów poświęconych tematyce archiwaliów, 
muzealnictwa, bibliotekoznawstwa itp. 

Właściwe zagospodarowanie budynku, lokalu na siedzibę muzeum uzależnio-
ne jest od stworzenia wielu planów architektonicznych. Wyposażenie wnętrz win-
no spełniać szereg standardów odnoszących się do prawidłowego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, antywłamaniowego oraz funkcjonowania właściwej wentyla-
cji wraz z klimatyzacją budynku. Muzea diecezjalne w większości przypadków po-
siadają swą siedzibę w budynkach o wielkiej wartości historycznej46. tego rodza-
ju rozwiązanie wyróżnia instytucję i zwraca na siebie uwagę osób zwiedzających, 
przechodniów itp. Zbiory przedstawiane w trakcie wystaw stałych i czasowych nie 
mogą być wyrwane z kontekstu, muszą one oddawać oryginalne przeznaczenie 
eksponatów prezentowanych na ekspozycjach47. Budynki zaadoptowane na po-
trzeby zwiedzających powinny zachować swój charakter, a jednocześnie służyć no-

43 B. skrzydlewska, Ochrona zabytków sztuki na podstawie dokumentów kościelnych, „Archiwa 
Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 67 (1997), s. 39.

44 tamże.
45 R. Knapiński, Tradycyjne i nowe metody opracowywania zbiorów w muzeach kościelnych 

wprowadzenie, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 67 (1997), s. 17-18.; M.tnołecznym 
daną wartość ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. 2003,nr 162, poz. 1568 z późn. 
zm., art.dstawowe ki t. Zahajkiewicz, Muzea kościelne w kręgu zainteresowań…, dz. cyt., s. 14.

46 papieska komisja ds. kościelnych dóbr kultury, List okólny, Funkcja pastoralna muzeów 
kościelnych, 15.08.2001, [w:] Biuletyn muzeum diecezjalnego…, dz. cyt., s. 32-33.

47 tamże.
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wemu przeznaczeniu w taki sposób, by zwiedzający potrafili docenić równocześ-
nie znaczenie architektury i wartości wystawionych eksponatów. Funkcjonalność 
siedziby będzie się charakteryzowała przede wszystkim wygodą jej użytkowania 
przez osoby zwiedzające jak też personel.

Okólnik Funkcja pastoralna muzeów kościelnych papieskiej Komisji ds. Kościel-
nych Dóbr Kultury w swej treści opisuje szczegółowe zagospodarowanie wnętrz 
muzeów zwracając uwagę na takie elementy jak wygląd i opis wejścia do muzeum, 
prawidłowe rozmieszczenie gablot i staranne dobranie ich zawartości, wystrój sal 
wystawienniczych i ich wyposażenie, obecność sal dydaktycznych z możliwością 
prowadzenia zajęć, posiadanie biblioteki, auli formacji kulturalnej, archiwum, biura 
pracownicze, miejsca posiłku, sale magazynowe, pracownie konserwatorskie itd.48.

Muzea diecezjalne winny być odpowiednio zabezpieczone przed wszelkimi 
kradzieżami, włamaniami. posiadanie instalacji alarmowej jak również personelu 
ochrony w znaczący sposób wpływa na poprawę jakość bezpieczeństwa w budynku 
muzealnym49. Obecnie wiele muzeów kościelnych jest świadectwem nowoczesno-
ści. prezentowane w nich ekspozycje stanowią cenne źródło wiedzy, historii i kultury. 
Wprowadzenie multimediów w obręb zwiedzania znacząco poprawia jakość i odbiór 
prezentowanych dzieł sztuki. Młodzież i dzieci chętniej odwiedzają instytucję kultu-
ry, które skierowane są na postęp technologiczny. Jednakże w przypadku muzeów 
kościelnych ich działania nie można sprowadzić do wszechobecnej informatyzacji. 
Niemniej jednak przy zachowaniu odpowiedniej równowagi wprowadzenie digita-
lizacji zbiorów czy form edukacji multimedialnej nie będzie w sposób negatywny 
wpływało na funkcjonowanie muzeum diecezjalnego, a wręcz przeciwnie.

Podsumowanie

Muzea diecezjalne stanowią ważny punkt w szerzeniu kultury. Osoby zwiedza-
jące ich siedziby mogą zetknąć się osobiście z pamiątkami historii. Aspekt duszpa-
sterstwa i ewangelizacji jest znacząco uwidoczniony w sposobie funkcjonowania 
tych instytucji. Ogromna liczba zabytków sztuki sakralnej świadczy o istnieniu 
więzi na linii sztuka - kościół. Wybitni artyści malarze, rzeźbiarze itp. od wieków 
związani byli z Kościołem katolickim wykonując na jego zlecenia dzieła sztuki. 
pozostawienie znaków przeszłości w postaci wielu cennych przedmiotów zmusiło 
władzę kościelne do podjęcia znaczących kroków w dziedzinie ochrony dóbr kul-
tury. Jednym z przykładów realizacji takowej ochrony są właśnie funkcjonujące 
muzea diecezjalne, które skupiają w swych zbiorach zabytki sztuki sakralnej po-

48 tamże.
49 papieska Komisja ds. kościelnych dóbr kultury, List okólny, Funkcja pastoralna muzeów 

kościelnych, 15.08.2001, [w:] Biuletyn muzeum diecezjalnego…, dz. cyt., s. 41-43.
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chodzące głownie z terenu własnej diecezji. Kolejnym istotnym elementem były 
zmiany w liturgii pochodzące z II soboru Watykańskiego. W związku z czym wiele 
przedmiotów straciło swój pierwotny użytek, to należało zapewnić im godziwą 
opiekę i zabezpieczenie w murach muzeum. Artykuł był próbą ukazania instytucji 
muzeum jako domu sztuki, kultury i nauczania. Wskazane w tekście podstawy 
prawne funkcjonowania muzeów diecezjalnych świadczą o randze z jaką Kościół 
katolicki podchodzi do ochrony zabytków. 

* * *

Structure and functioning of the diocesan museum

(summary)

The above article describes the institution of the diocesan museum as a place that protects 
the cultural and religious heritage of the entire Christian community. This institution remains 
under the authority of the diocesan bishop from the area of   the diocese where it is located. Its 
functioning is very similar to the activities of state museums, the main and only difference is 
the implementation of the mission within the faith, and thus the evangelization of the faithful 
of the church community. The article refers to both the elements of functioning and the tasks of 
this type of museum, without omitting the legal basis for its functioning.
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nikająca z tego m.in. konieczność dobrego opracowania zbiorów tych instytucji, „Archiwa 
Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 67(1997). 
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Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Ochrona zabytkowych organów w Polsce –  
historia, teoria, praktyka

Mimo ustanowienia ram prawnych dla ochrony zabytkowych organów w polsce, 
znaczna ich większość znajduje się w złym stanie, nie pozwalającym wydobyć  
z nich pełni możliwości brzmieniowych. Co roku na skutek zaniedbań, celowego 
zniszczenia lub niefachowych napraw pewna liczba organów milknie lub znika  
z naszych kościołów. Działania konserwatorów zabytków są stanowczo zbyt rzad-
kie, a ich fachowość pozostawia wiele do życzenia poprzez brak współpracy ze spe-
cjalistami w dziedzinie organów. Organy są nie tylko dziełem sztuk plastycznych, 
jak ołtarze, obrazy czy inne elementy wyposażenia kościołów. to przede wszystkim 
instrument muzyczny, składający się z wielu precyzyjnych mechanizmów, który, 
aby działał, potrzebuje utrzymywania w ciągłej sprawności. Rzec by można zatem, 
że jest to również zabytek techniki, które często uznawane są w praktyce za zabyt-
ki „gorszego sortu”. Konserwacja zabytkowych organów jest tak problematyczna, 
gdyż ścierają się przy niej różne punkty widzenia: konserwatora-historyka sztuki, 
który chciałby zachowania jak największej liczby oryginalnych elementów, oraz 
muzyka-organisty, który oczekuje w pełni sprawnego technicznie instrumentu, na 
którym mógłby komfortowo grać. te dwa punkty są nieraz trudne do pogodzenia 
i często trzeba szukać pomiędzy nimi kompromisów. Jednak zdania tych dwóch 
środowisk trzeba uwzględnić przy prawidłowej restauracji organów, bo gdy prze-
waża tylko jeden punkt widzenia, najczęściej nie będzie ona udana. W niniejszym 
artykule zostanie przedstawiona krótka historia ochrony zabytkowych organów  
w polsce, spojrzenie na stan obecny oraz propozycje zmian w przyszłości.

1. Historia ochrony zabytkowych organów w Polsce

Jakkolwiek władze II Rp, a nawet administracja państw zaborczych, dostrzega-
ły już potrzebę ochrony zabytków, jednak systemowe działania na szeroką skalę  
w tym zakresie zostały podjęte dopiero po II wojnie światowej. Wówczas to zaczęto 
opracowywać Katalogi zabytków sztuki w polsce, które stały się pierwszą niedosko-
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nałą, ale całościową inwentaryzacją zabytkowych elementów wyposażenia wnętrz 
kościołów. Organy zostały tam potraktowane niestety marginalnie: gdzieniegdzie 
wspomniano o zabytkowym instrumencie, datując go najczęściej powierzchownie 
na podstawie wyglądu zewnętrznego, co w wielu przypadkach okazało się błęd-
ne1, bywały też przypadki, gdy za starym prospektem znajdował się dużo nowszy, 
często współczesny instrument. Np. Właśnie tego dualizmu – z jednej strony pro-
spektu z jego wystrojem plastycznym, a z drugiej samego instrumentu, będącego 
niejako odrębnym bytem – zdawała się nie zauważać praktyka konserwatorska, co 
pokutuje często po dziś dzień. Gdy w latach 50. i 60. zaczęto sporządzać pierw-
sze karty ewidencyjne zabytkowych organów, dotyczyły one jedynie prospektu, 
ich autorzy nie zajmowali się zupełnie warstwą brzmieniową. Dopiero pod naci-
skiem środowisk muzykologicznych, po szeregu konferencji na przełomie lat 60.  
i 70. podejście to zaczęło się zmieniać. pierwszym sygnałem tej zmiany był artykuł 
Mirosława perza opublikowany w Ruchu Muzycznym w 1960 r.. Autor zauważył 
tam wprost, że w Polsce giną zabytkowe organy i postulował potrzebę jak najszyb-
szej ich inwentaryzacji. Artykuł był opatrzony bogatą dokumentacją fotograficzną 
nieistniejących już dziś organów2. stopniowo władze zauważyły potrzebę ochro-
ny zabytkowych instrumentów w całości, a nie tylko ich prospektów. 22 listopa-
da 1968 r. Ośrodek Dokumentacji Zabytków zorganizował pierwsze spotkanie  
z przedstawicielami organistów i muzykologów., a 24 lutego 1969 r. zjazd organ-
mistrzów polskich, na którym omawiano zagadnienia prawidłowej konserwacji 
zabytkowych organów. W latach 1971-1972 r. w ramach pracowni Konserwacji 
Zabytków w Krakowie i w toruniu powołano zespoły mające zajmować się do-
kumentacją i konserwacją organów, o czym jeszcze będzie mowa. Do wszystkich 
parafii w polsce rozesłano za pośrednictwem kurii diecezjalnych ankiety dotyczące 
organów3, które po wypełnieniu przez proboszczów lub organistów wróciły do 
ODZ, gdzie były opracowywane i stanowiły pierwsze źródło wstępnych wiado-
mości na temat instrumentarium w polsce. Opracowano wzór karty ewidencyj-
nej zabytków przeznaczony jedynie dla organów i uwzględniający ich specyfikę4. 

1 Np. organy w miejscowości Łącko (woj. małopolskie) katalog zabytków sztuki w polsce 
określa jako późnobarokowe z XVIII wieku, podczas gdy w rzeczywistości są dziełem toma-
sza Falla z przełomu XIX i XX wieku. Katalog zabytków sztuki w Polsce, tom I Województwo 
Krakowskie, zeszyt 10 Powiat Nowosądecki, Warszawa 1951, s. 13. Ernest Kubala, Organmistrz 
Tomasz Fall (1860-1922). Życie i twórczość, Kraków 1984, s. 61. (praca magisterska pWsM)

2 M. perz, Do historii kunsztu budownictwa organowego w Polsce, „Ruch Muzyczny” 
22 (1960), s. 8-10; 23 (1960), s. 6-7.

3 B. Bielawski, Obecny stan ochrony zabytkowych organów w Polsce, [w:] Organy zabytkowe, 
Warszawa 1972, s. 31-38 (tam też wzór takiej ankiety).

4 tenże, Program dalszej działalności Ośrodka Dokumentacji zabytków w zakresie ochrony 
zabytkowych organów w Polsce, „Biuletyn Informacyjny pKZ”, nr 30, Warszawa 1975, s. 4 (tam 
też wzór takiej karty).
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Wreszcie w II połowie lat 70. rozpoczęto planową inwentaryzację zabytkowych or-
ganów w polsce, kierowaną centralnie przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków. Na 
każde województwo przypadał na ogół jeden inwentaryzator: najczęściej byli to 
organiści, muzykolodzy lub historycy sztuki posiadający wiedzę w zakresie orga-
nów. Mieli oni za zadanie założyć kartę ewidencyjną każdemu obiektowi staremu 
(sprzed 1945 r.) bądź zawierającemu stare części. Docelowo owocem inwentary-
zacji miało być wydanie w formie książkowej katalogów organów dla poszczegól-
nych województw, co wydatnie przyczyniłoby się do popularyzacji zabytkowych 
instrumentów. Niestety, z różnych przyczyn powstały tylko dwa takie katalogi5. 
Akcja inwentaryzacji trwała w zasadzie do 2002 r. (do przejścia na emeryturę 
Bolesława Bielawskiego, który ją koordynował), jednak w wielu województwach 
inwentaryzacji nie przeprowadzono w ogóle (np. krośnieńskie, przemyskie) bądź 
była tylko częściowa (poznańskie, tarnowskie)6. sporządzone już karty są dziś bez-
cennym źródłem historycznym, zwłaszcza że niestety część zinwentaryzowanych 
organów już nie istnieje. Ubolewać należy, że Narodowy Instytut Dziedzictwa 
nie podjął się dotąd digitalizacji i udostępnienia w internecie tego zasobu. słów 
kilka o renowacji organów dokonywanych w tamtym czasie. W latach 50. i 60.  
w zasadzie nie było nad takimi pracami żadnej kontroli i kończyły się na ogół wsta-
wieniem za zabytkowy prospekt całkowicie nowego instrumentu. W taki sposób 
zniszczono np. organy kościoła misjonarzy w Krakowie na stradomiu, gdzie firma 
Biernackiego mimo postulowanej rekonstrukcji instrumentu zbudowała całkowi-
cie nowy, o trakturze elektropneumatycznej, zachowując jedynie stary prospekt7. 
Inne, jedne z najstarszych w polsce organów w Kazimierzu Dolnym udało się oca-
lić od zagłady jedynie przez przypadek, gdy o planowanej inwestycji dowiedzieli 
się profesorowie z krakowskiej pWsM8. Owszem, dostrzegano wówczas wartość 
niektórych zabytkowych organów, jak w Leżajsku czy u św. Anny w Krakowie, ale 
prace przeprowadzone przy nich i tak wiązały się z dodaniem wielu elementów 
współczesnych. Dużo bardziej zachowawczą postawę przyjęły wspomniane już 
pracownie konserwacji zabytkowych organów, jednak pamiętać należy o warun-
kach, w jakich działały. przez „żelazną kurtynę” kontakty zagraniczne i zdobycie 
odpowiednich materiałów było utrudnione, zatem zmuszone były działać nieja-

5 p. Rosiński, Zabytkowe organy w województwie kieleckim, Warszawa-Kraków 1992; 
M. szymanowicz, Zabytkowe organy w województwie radomskim, Warszawa 1998.

6 M. szymanowicz, Zabytkowe organy..., s. 8, 9 podaje stan ewidencji zabytkowych organów 
w polsce na dzień 1 maja 1998 roku: osoby dokonujące inwentaryzacji w poszczególnych woje-
wództwach oraz mapę stanu inwentaryzacji.

7 p. Matoga, Organy w kościele Księży Misjonarzy pw. Nawrócenia św. Pawła w Krakowie na 
Stradomiu, „Nasza przeszłość”, 120(2013), s. 173-175.

8 NID, Protokół z oględzin zabytkowych organów w kościele farnym w Kazimierzu Dolnym 
z 21 listopada 1959 r.
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ko po omacku9. Wprawdzie prowadzono prace przy większości najcenniejszych 
polskich organów, jak: Kazimierz Dolny, Jędrzejów, Olkusz, jednak wszystkie te 
instrumenty wymagają obecnie ponownej renowacji, która w Olkuszu już się toczy 
(zob. p. 3.3.). tak pokrótce przedstawia się dziedzictwo pRL-u w zakresie ochrony 
zabytkowych organów.

2. Stan obecny

śledząc temat od lat, można by zadać sobie pytanie, czy ochrona zabytko-
wych organów w polsce istnieje? Jeśli tak, to w bardzo ograniczonym zakresie. 
podstawowym narzędziem ochrony zabytków jest wpisanie zabytku do rejestru. 
Niewiele organów może poszczycić się takim wpisem – z reguły te najcenniej-
sze, o których „wszyscy wiedzą”. tymczasem wiele wiejskich kościołów skrywa 
instrumenty może mniejsze, ale równie cenne, jednak te często nie zostały na-
wet zinwentaryzowane i prawie nikt nie wie o zabytkowej wartości obiektu. Bywa, 
że zostały wspomniane ogólnikowo we wpisie do rejestru zabytków wyposaże-
nia kościoła, ale dotyczy to najczęściej tylko prospektu, nawet jeżeli instrument 
jest równie stary i stanowi z prospektem jednolitą całość. Jeżeli nawet posiada-
ją kartę, oznacza to, że zostały objęte ewidencją, a więc słabszą formą ochrony. 
Niejednokrotnie służby konserwatorskie nie posiadają wiedzy o rzeczywistym 
stanie zabytków, więc wiele, którym założono karty, dziś już nie istnieje. Nadal 
zdarza się, jak w czasach słusznie minionych, usuwanie dawnych organów z po-
zostawieniem jedynie zabytkowego prospektu. ponieważ jednak budowa nowych  
w dzisiejszych czasach stała się rzadkością, częściej instaluje się organy sprowadzo-
ne z Niemiec i innych krajów zachodnich, o miernej wartości artystycznej, wyrzu-
cane stamtąd z powodu przestarzałości i złego stanu technicznego. Bywa i tak, że 
pod pretekstem remontu likwiduje się zabytkowy mechanizm gry, a do szafy wsta-
wia głośniki połączone z elektroniczną imitacją organów. Często jako powód usu-
nięcia starych organów podaje się ich zniszczenie, zwykle przez szkodniki drewna. 
Owszem takie szkody bywają znaczne, jednak nie istnieją takie organy, których nie 
dałoby się zrekonstruować. Gdyby zabytkowe instrumenty objęte były prawdziwą, 
a nie teoretyczną ochroną konserwatorską, a dotacje na zabytki zbliżyły się do rze-
czywistych kosztów prac, można byłoby wiele z nich uratować. przykłady takich 
rekonstrukcji podam w następnym punkcie. Innym powodem skazania zabytko-
wych organów na zapomnienie są ich ograniczone możliwości brzmieniowe – np. 
mała skala klawiatur, mała liczba głosów. Organiści i rządcy parafii pytają: po co 

9 szerzej o problematyce budownictwa organowego w pRL zob. p. pasternak, Przyczynki do 
historii budownictwa organowego w PRL, [w:] W kręgu kultury PRL. Muzyka. Rodzaje i style, 
poznań 2017 (w przygotowaniu do druku).
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inwestować w taki instrument, na którym „nic nie można zagrać”, skoro za te same 
lub mniejsze pieniądze można mieć nowszy i „lepszy”? tutaj obok ogólnego prob-
lemu respektu do zabytków przeszłości wychodzi na jaw problem wykonawstwa 
historycznego, które nawet na akademiach muzycznych w polsce traktowane jest 
po macoszemu, a zdecydowana większość organistów nie osiąga takiego poziomu 
wykształcenia. Człowiek zaznajomiony z dawną praktyką wykonawczą nie lamen-
tuje, że „nic nie można na tym zagrać”, gdyż ma w ręku narzędzia, pozwalające na 
takim instrumencie grać z satysfakcją. Dochodzimy tutaj do tych, którzy mogą 
ten proceder powstrzymać, czyli konserwatorów i ich urzędów. Największym 
problemem jest, że konserwatorzy zabytków nie mają wiedzy na temat organów. 
Wciąż, choć sytuacja powoli się poprawia, pokutuje podejście z lat 60., że w or-
ganach na ochronę zasługują jedynie prospekt i elementy zewnętrzne. przykład 
tego mamy choćby w skierbieszowie (województwo lubelskie), gdzie w 2000 r., jak 
chwalił się wykonawca prac nazwanych szumnie rekonstrukcją na swojej stronie 
internetowej, ze starych organów pozostawiono manubria po trakturze mechanicz-
nej (wymóg konserwatorski)10. Natomiast ten sam konserwator nie miał nic prze-
ciwko usunięciu ze starej szafy zabytkowych (posiadających kartę ewidencyjną) 
organów stefana Romańskiego z 1860 r.11 i wstawienie do niej nowych organów 
o trakturze pneumatycznej. W dzisiejszym systemie ochrony zabytków jedynymi 
osobami posiadającymi wiedzę w zakresie organów są rzeczoznawcy Ministra 
Kultury, których powołuje on na 3-letnią kadencję. Jest ich jednak za mało (2-3 na 
całą polskę). Konserwator wojewódzki lub szef delegatury może (ale nie ma obo-
wiązku!) zasięgnąć ich opinii, gdy podejmuje nadzór nad pracami przy organach.  
W praktyce jednak za taką opinię musi zapłacić z własnego budżetu, więc broni się 
przed tym rękami i nogami. ponadto rzeczoznawcy są ograniczeni tym, że mogą 
występować w takim charakterze jedynie wtedy, gdy zostanie im to zlecone. Wielu 
z nich to ludzie prowadzący bogatą działalność artystyczną i naukową, znający 
też sprawy bieżące dotyczące organów. Gdyby mieli szersze uprawnienia, mogliby, 
działając z urzędu, zablokować mające się dokonać nadużycia. Dobrym pomysłem 
wydawałoby się ustanowienie rzeczoznawcy organowego przy każdej delegaturze 
bądź przynajmniej wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków. Dla ich kształcenia 
warto by zorganizować specjalny kurs, wzorując się na istniejących za granicą (np. 
w Niemczech) albo wysłać na już istniejące, gdyż dziś żadne studia nie zapewnia-
ją takiej wiedzy, a zainteresowani muszą zdobywać ją na własną rękę. program 
takiego kursu powinien obejmować organoznawstwo wraz z częścią praktyczną  
w zakładzie organmistrzowskim, zagadnienia historii sztuki, prawne oraz badania 

10 t. Konopka, Skierbieszów. Kościół Św. Anny, www.organy.art.pl/instrumenty.php?instr_
id=662 (dostęp: 30.04.2017).

11 NID, karta ewidencyjna organów (opr. Krzysztof szydzisz, sławomir Kurczaba, 1985).
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nad archiwaliami. Opinia rzeczoznawcy przy każdej sprawie związanej z organami 
powinna być obligatoryjna.

słów kilka o wykonawcach takich prac, czyli o organmistrzach. Również nie 
posiadają oni, jak w większości krajów, zorganizowanego systemu kształcenia,  
a nauka odbywa się starym rzemieślniczym trybem „mistrz-uczeń”. Dokumentem 
uprawniającym do prac przy zabytkowych organach i szkolenia uczniów jest dy-
plom mistrzowski, wydawany przez izby rzemieślnicze. Jeszcze w czasach pRL 
posiadanie takiego dyplomu było warunkiem koniecznym prowadzenia zakładu 
organmistrzowskiego, gdyż organmistrzostwo było rzemiosłem z wymaganymi 
kwalifikacjami zawodowymi12, a jedynym pełnym dowodem posiadania takich 
kwalifikacji był dyplom mistrzowskich13 . ścieżka awansu zawodowego była ści-
śle regulowana. Najpierw po kilkuletnim okresie nauki u dyplomowanego organ-
mistrza można było ubiegać się o dyplom czeladniczy, a po następnym trzylet-
nim okresie – mistrzowski14. Dopiero wtedy można było otworzyć własny zakład 
i szkolić uczniów. Dziś nie ma już takiego obowiązku. Wystarczy zarejestrować 
działalność gospodarczą i można pracować przy organach, niekoniecznie posia-
dając jakiekolwiek fachowe przygotowanie. Otwiera to szeroko drzwi do zawodu 
amatorom-partaczom. Bez względu na to, czy taki ktoś posiada, czy nie posiada 
dyplomu, skutki takich prac bywają katastrofalne dla instrumentu. powszechnie 
spotyka się stosowanie wszelkiego rodzaju materiałów zastępczych: np. fragmenty 
puszek po piwie stosowane do uzupełniania piszczałek metalowych, rury kanali-
zacyjne lub przewody wentylacyjne zamiast drewnianych kanałów powietrznych, 
pocięte kawałki koców zamiast filcowych lub skórzanych uszczelnień. piszczałki 
metalowe są „strojone” przez rozgniatanie lub rozrywanie korpusów, a drewnia-
ne przez odcinanie ich górnych części. W celu „odświeżenia” piszczałki metalowe 
są srebrzone preparatami w aerozolu, a drewniane malowane farbami olejnymi15, 
także w celu zamaskowania śladów po działalności drewnojadów. Abstrahując od 
„fachowości” takich rozwiązań, należy zauważyć, że profesjonalny remont orga-
nów to sprawa kosztowna, a inwestorzy nalegają na zmniejszenie kosztów, zwłasz-
cza gdy za plecami czai się nieuczciwa konkurencja w postaci organów elektro-
nicznych. Mimo że w myśl przepisów liturgicznych są one dopuszczone do użytku 
tylko jako instrument tymczasowy, nikogo już nie razi promowanie takich sub-
stytutów na łamach prasy katolickiej jako „organów kościelnych”. Dlatego, aby ko-
lejne zabytkowe organy nie znikały z naszych kościołów, tak ważne jest wsparcie  
i kontrola ze strony państwa. Aby nie pogrążyć się do reszty w tych niewesołych 

12 Poradnik rzemieślnika, Warszawa 1974, s. 22, 48.
13 Zbiór przepisów dotyczących wykonywania rzemiosła oraz komentarz, Warszawa 1981, s. 52.
14 tamże, s. 65.
15 J. Erdman, Organy. Poradnik dla użytkowników, Warszawa 1989, s. 94-95.
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rozważaniach, przedstawię na koniec, jak mogłoby być w przypadku, gdyby or-
ganami od początku do końca zajmowali się ludzie kompetentni. takie sytuacje 
w polsce są niestety jednostkowe, zaistnienie ich jednak daje możliwość optymi-
styczniejszego spojrzenia w przyszłość.

3. Przykłady udanych restauracji

Warszawa, kościół ewangelicko-reformowany
Zabytkowe organy firmy schlag & söhne ze świdnicy zostały zbudowane  

w 1900 r.. Należy zauważyć, że to jedyny instrument tej firmy zbudowany orygi-
nalnie dla Warszawy, bowiem inne istniejące w mieście stołecznym zostały tam 
przywiezione po wojnie z Ziem Odzyskanych. Ich historia była jednak trudna  
i naznaczona kataklizmami. Już w 1917 r. zarekwirowano piszczałki prospektowe 
na cele wojenne. Dokompletowano je w 1930 r. Znacznych uszkodzeń doznały 
jednak w czasie II wojny światowej, po której aż do obecnych czasów nie odzyskały 
pełni świetności. Zniszczenia były tak duże, że po wojnie zainstalowano na bocz-
nym chórze małe, tymczasowe organy, na których przez jakiś czas grano. Dopiero 
w 1959 r. odbył się pierwszy powojenny remont organów. podczas tego i następ-
nego z 1976 r. wstawiono dużą liczbę nieoryginalnych i złej jakości piszczałek, jed-
nak organy były w dalszym ciągu zdekompletowane. później były tylko doraźnie 
naprawiane i strojone, jednak mimo to ich stan stale się pogarszał. sytuacja zmie-
niła się, gdy do parafii w 2004 r. przyszedł nowy proboszcz ks. Michał Jabłoński  
i organista dr Michał Markuszewski, koncertujący muzyk świetnie znający proble-
matykę organów zabytkowych, zwłaszcza firmy schlag & söhne. świadoma wiel-
kiej wartości instrumentu parafia rozpoczęła kilkuletnie dzieło renowacji, która 
kosztem 600 000 zł została zakończona w 2008 r. Rozebrano i poddano konser-
wacji szafę organową, która wcześniej była w tak złym stanie, że groziła przewró-
ceniem się na kościół. podczas demontażu instrumentu odkryto napisy, jakie ro-
dzaje piszczałek (głosy) były w nim pierwotnie zamontowane. Zrekonstruowano 
je, biorąc wzór z organów schlaga o sąsiednich numerach fabrycznych (opus)  
z Bytomia-Miechowic i Katowic-Załęża. Odtworzenia wymagało 80% piszczałek,  
a także wnętrze stołu gry: klawiatury z hebanu i kości wołowej, misternie wykonany 
pulpit nutowy i porcelanowe tabliczki z nazwami głosów i urządzeń16. Renowacji 
podjął się organmistrz Olgierd Nowakowski z Zabrza, który po odbytej praktyce  
w Hiszpanii swoją pracę koncentruje na zabytkowych organach. Obecnie instru-
ment jest w pełni sprawny, co roku przechodzi przegląd przez wykonawcę remon-
tu. Raz w miesiącu odbywają się na nim koncerty organowe w ramach międzyna-
rodowego festiwalu. Wzbudza zachwyt wykonawców z różnych krajów Europy.

16 Zabytkowe organy w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie, Warszawa 2008.
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Gdańsk, kościół Świętej Trójcy
W kościele tym do II wojny światowej znajdowały się monumentalne organy 

Mertena Friese z lat 1616-1618, przebudowywane w 1703, 1757 i 1864 r.. Kolejne 
prace z 1914 r. doprowadziły do zatarcia oryginalnych cech brzmieniowych, jed-
nak wygląd zewnętrzny został zachowany. Unikalne jest umieszczenie instrumentu 
w pobliżu lektorium – balkonu wykorzystywanego przez zespoły muzyczne. takie 
ustawienie jest jedynym w polsce i jednym z niewielu na świecie, stwarza warun-
ki do współpracy organisty z innymi muzykami. Unikatowa jest także druga, do-
datkowa szafa pedałowa z własnym prospektem, dobudowana w 1703 r. W czasie  
II wojny światowej instrument w celu ochrony przed zniszczeniem został zdemon-
towany i wywieziony do wsi Lichnowy i Lasowice Wielkie. po wojnie w części wró-
cił na swoje miejsce, odbudowano jednak tylko prospekt szafy pedałowej, za którą  
w 1960 r. ulokowano organy pneumatyczne złożony z elementów różnych instru-
mentów. W 2000 r. zinwentaryzowano pozostałe elementy prospektu, w tym unikal-
ną manierystyczną snycerkę. Na wieść o tym gdański organista Andrzej szadejko, 
który po ukończeniu studiów w słynnej szkole muzyki dawnej schola Cantorum 
Basiliensis pozostał i pracował w szwajcarii, wrócił do polski, aby zainicjować dzie-
ło odbudowy barokowego instrumentu, zwłaszcza że dotychczasowy wymagał już 
wymiany. Były w tym momencie zakusy, aby postąpić tylko utylitarnie i sprawić 
używany instrument z Niemiec, na szczęście dzięki światłemu postępowaniu władz 
zakonnych zostały one zażegnane i rozpoczęto zbiórkę na odbudowę organów17. 
Dzięki kwerendom archiwalnym poznano wcześniejszy ich stan i zakres kolejnych 
przebudów. po opracowaniu koncepcji odbudowy, w której zdecydowano o przy-
wróceniu zasadniczego stanu z 1757 r., w roku 2008 rozpoczęto prace rekonstruk-
cyjne dotyczące elementów zabytkowych, a w 2011 r. ogłoszono konkurs na wy-
konanie prac organmistrzowskich, który wygrał Kristian Wegscheider z Drezna, 
niemiecki organmistrz specjalizujący się w renowacji i rekonstrukcji organów baro-
kowych. szacunkowy koszt całego projektu to ok. 7,5 miliona pLN. Instrument jest 
oddawany do użytku etapami, w roku 2013 oddano do użytku sekcję Rückpositiv, 
w 2016 r. Gross pedal, a w 2017 r. Klein pedal i Brustwerk. pomimo faktu, iż instru-
ment jest jeszcze niekompletny, jest już wykorzystywany do nagrań i prezentacji 
koncertowych. Finał prac jest przewidziany w 2018 r.

Olkusz, Bazylika św. Andrzeja
Instrument olkuski to nie tylko najstarsze organy w polsce istniejące do dziś  

w stanie bliskim oryginałowi, lecz także najlepiej zachowane tak wielkich rozmia-
rów późnorenesansowe organy w Europie. Umowa na budowę organów w Olkuszu 
została zawarta w 1611 r. pomiędzy tamtejszymi górnikami (gwarkami) a Hansem 

17 Informacja Andrzeja szadejki.
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Hummlem, organmistrzem niemieckiego pochodzenia, który z czasem przyjął oby-
watelstwo krakowskie. Hummel pracował przy instrumencie do 1623 r. z przerwami 
spowodowanymi zawarciem umów na inne znaczące prace: w kościele Mariackim 
w Krakowie oraz w kościele św. Jakuba w Lewoczy (obecnie na słowacji). Od 1624 r. 
przebywał na stałe w Lewoczy, gdzie popełnił samobójstwo w 1630 r.. Budowę in-
strumentu w Olkuszu sfinalizował Jerzy Nitrowski w roku następnym. On rów-
nież dokończył pozostałe dzieła rozpoczęte przez Hummla18. Wprawdzie olkuskie 
organy były naprawiane i częściowo przebudowywane począwszy od XVIII aż do 
połowy XX w., jednak poczynione zmiany nie były tak głębokie, jak w przypadku 
innych obiektów. Dzięki temu instrument zachował swoje oryginalne cechy stylowe. 
W drugiej połowie ubiegłego stulecia był jednak w tak złym stanie, że nie grano 
na nim, a dla potrzeb liturgii zbudowano w 1983 r. małe organy w prezbiterium. 
Kilkunastoletnia renowacja dzieła Hummla i Nitrowskiego była przeprowadzona 
przez krakowską pracownię Konserwacji Organów Zabytkowych w latach 1978-
1992 (z przerwą w latach 1986-1990 spowodowaną trudnościami finansowymi), 
pomijając prace badawcze prowadzone od 1972 r.19. Doraźne naprawy, podejmo-
wane w latach późniejszych, były dokonywane niefachowo i zniweczyły trud tej 
rekonstrukcji. Konserwacja była konieczna także z powodu postępującej korozji 
nóg piszczałek metalowych, będącej zjawiskiem spotykanym w XVII-wiecznych 
organach. Zaistniała zatem konieczność wdrożenia kolejnych prac, których ini-
cjatorem było stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla  
w Olkuszu oraz dr hab. Krzysztof Urbaniak, wykładowca akademii muzycznych  
w Łodzi i w Krakowie, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
ds. zabytkowych organów. Dzięki jego kontaktom możliwe było pozyskanie wsparcia 
z Baltisches Orgel Centrum w stralsundzie oraz z niemieckiej fundacji Hermann-
Reemtsma-stiftung z Hamburga, która dofinansowuje podobne prace w Niemczech. 
przekazała ona dotację w wysokości 465 000 euro na konserwację mechanizmu  
i piszczałek organowych20. prace, prowadzone przez znaną holenderską pracownię 
Flentrop z Zaandamu, są obecnie znacząco zaawansowane i mają być ukończone  
w 2018 r. Badania instrumentologiczne idą w parze z kwerendami archiwalnymi 
prowadzonymi w polsce, na słowacji i Ukrainie. Odnalezione źródła, uzupełnione  
o efekty wnikliwej analizy zabytku, pozwalają nie tylko na wierne odtworzenie jego 
historii, lecz także na właściwą rekonstrukcję elementów wymagających odtworzenia. 

18 A. Chybiński, Luźne notatki o organach, organmistrzach i organistach w dawnej Polsce, 
„Muzyka Kościelna” 1926, nr 3, s. 40-46; tenże, Luźne notatki o organach, organmistrzach i or-
ganistach w dawnej Polsce, „Muzyka Kościelna” 1926, nr 4, s. 67-69.

19 Przywracamy dawną świetność. Późnorenesansowe organy Hansa Hummla w kościele 
w Olkuszu, [Kraków 1992], passim. 

20 Organy Hansa Hummla i Jerzego Nitrowskiego, Olkusz 2015 (folder).
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Z tych przytoczonych naprędce historii wyłania się jeden obraz: aby ruszyć 
dzieło renowacji zabytkowych organów, potrzebna jest osoba z dużą wiedzą  
i pasją, która będzie spiritus movens przedsięwzięcia. Niezbędne jest jednak także 
wsparcie i zrozumienie ze strony odpowiednich czynników państwowych i koś-
cielnych. Dopiero wtedy można rozpocząć mozolny proces gromadzenia środ-
ków, fachowych dyskusji i rodzenia się koncepcji prac pod fachowym nadzorem. 
przedstawione przykłady dotyczyły organów wielkich i znanych. Nadal jednak 
wiele miejsc w polsce czeka na swojego bohatera, który przywróci życie zapomnia-
nym zabytkowym organom, aby wciąż odzywały się dźwiękiem przeszłości. Marzę 
jednak, aby ci „bohaterowie” nie byli potrzebni, a zastąpił ich sprawnie działający 
państwowy system ochrony zabytkowych organów.

* * *

„Historical organ care in Poland – history, theory and practice”

(summary)

Despite of law, which cares about historical organs in poland, their majority is in bad con-
dition. Each year, due to neglections, intentional destruction or non-professional maintenan-
ce, some number of organs lose playable condition or even is thrown away from the churches. 
Conservators of historical monuments act too seldom, and their actions are not much proffesional 
due to lack of cooperation with organ experts. In the article, there is presented history of historical 
organ care in poland, present practice of dealing with this instruments on several examples, and 
some successful restorations, which should be the model of procedings in the future.
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Katarzyna Sikora
Uniwersytet Gdański

Od archiwaliów do dziedzictwa dokumentacyjnego. 
Profil najważniejszych pojęć prawnych

Niebawem minie sto lat od momentu uchwalenia pierwszego aktu prawnego  
z zakresu ochrony zabytków, jakim był dekret Rady Regencyjnej z dnia 31 paździer-
nika 1918 r. o opiece nad zabytkami kultury i sztuki1. Nadchodzący jubileusz jest 
okazją do pochylenia się nad prawem ochrony dziedzictwa kultury jako całością  
i zarazem nową gałęzią prawa2. Nauki prawne porządkuje się przez wydzielanie ga-
łęzi i dziedzin prawa3. Za gałęzie prawa należy przyjąć „zbiór norm, które regulują 
określoną strefę stosunków społecznych oraz wytwarzają typowe dla tych stosun-
ków instytucje prawne”4. tym samym, po raz kolejny, warto się przyjrzeć systemowi 
ochrony dziedzictwa kultury5 oraz przedmiotom ochrony. te ostatnie to zabytki6, 
muzealia i dzieła sztuki, a także materiały archiwalne i materiały biblioteczne. Co do 
zasady, znaczenie wskazanych komponentów oraz ich wpływ na kształtowanie się 
prawa ochrony dziedzictwa kultury są zbliżone. pierwsze przepisy prawne dotyczące 
archiwaliów miały związek z przepisami dotyczącymi ochrony zabytków7. Z biegiem 
lat, zmieniającą się sytuacją polityczną i prawną, pojęcia te ewoluowały. Zwłaszcza 

1 Dz. pr. p. p. Nr 16, poz. 36.
2 K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako nowa gałąź prawa, [w:] Prawo ochro-

ny zabytków, red. K. Zeidler, Warszawa-Gdańsk 2014, s. 23-33, Władysław pęksa formułuje 
postulaty odnosząc się do prawa archiwalnego jako gałęzi prawa, W. pęksa, Prawo archiwal-
ne – wprowadzenie do zagadnienia [w:] Prawo archiwalne. Stan aktualny i perspektywy zmian, 
toruń 2007, 17-26. pozytywnym przykładem takiego kształtowania się gałęzi prawa jest prawo 
ochrony środowiska, por. J. Ciechanowicz-McLean, Kształtowanie się gałęzi prawo ochrony śro-
dowiska jako wzór dla prawa ochrony dziedzictwa kultury [w:] Prawo ochrony zabytków, red. 
K. Zeidler, Warszawa-Gdańsk 2014, s. 34-41. 

3 Zob. t. Chauvin, t. stawecki, p. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014, s. 153.
4 tamże.
5 K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007, s. 279.
6 W tym zabytki archeologiczne.
7 M. Motas, O przepisach archiwalnych w Polsce międzywojennej (1918-1939), „Archeion” 

t. 48(1968), s. 117.
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rozumienie materiałów archiwalnych odnoszące się do wielu aspektów w kulturze, 
zdaje się być obecnie szersze niż kiedykolwiek. Warto poddać pod rozwagę kwestię, 
czy są to przedmioty podobne zabytkom, muzealiom i dziełom sztuki czy moduł 
dziedzictwa taki, jak dziedzictwo archeologiczne lub niematerialne?

1. Archiwalia

proweniencja ochrony prawnej materiałów archiwalnych, podobnie jak  
i ochrony zabytków, sięga końca lat 20. ubiegłego wieku. pierwsze prace nad or-
ganizacją służby archiwalnej rozpoczęły się jeszcze w trakcie I wojny światowej8. 
Na początku 1917 r. do prac przystąpiła Komisja Archiwalna przy Departamencie 
stanu tymczasowej Rady stanu Królestwa polskiego9. Jej działania kontynuował 
Wydział Archiwów państwowych, powołany w 1918 r. przy Ministerstwie Wyznań 
Religijnych i Oświecenia publicznego10. Rezultatem podjętych prac był reskrypt 
o archiwach państwowych i opiece nad archiwaliami podpisany przez Radę 
Regencyjną 31 lipca 1918 r.11. Reskrypt był pierwszym aktem prawnym regulują-
cym organizację archiwów państwowych i służb archiwalnych12. 

Kolejne przepisy prawne zostały wprowadzone dekretem z dnia 7 lutego  
o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami13 (dalej: dekret). 
Dokument stanowił nieznacznie zmienioną, uwzględniającą zmiany polityczne 
i warunki ustrojowe wersję reskryptu Rady Regencyjnej z dnia 31 lipca 1918 r., 
opracowanego przez Wydział Archiwów państwowych14. Najważniejszym za-
łożeniem dekretu była centralizacja państwowej administracji archiwalnej15. 
Ustawodawca określił m.in. zadania archiwów państwowych, sposobów ratowania 
zabytków archiwalnych i rewindykację zbiorów. W literaturze występuje pogląd, 
jakoby dekret nie definiował istotnych pojęć archiwalnych16. O ile faktycznie nie 
znajdujemy określeń takich terminów jak zbiory i materiały archiwalne, o tyle 
mamy do czynienia z definicją kontekstową archiwaliów wyrażoną w art. 3 dekre-

8 t. Matuszak, Archiwa państwowe II Rzeczypospolitej – podstawy prawne i organizacja [w:] 
Różne oblicza historii. Studia i szkice, red. J.R. Budziński, t. Matuszak, piotrków trybunalski 
2012, s. 261.

9 M. Motas, Pierwsze akty prawne o organizacji polskich archiwów państwowych i opiece nad 
archiwaliami z 31 lipca 1918 r. i z 7 lutego 1919 r., Archeion” t. 50(1968), s. 27.

10 tamże.
11 tamże.
12 t. Matuszak, Archiwa państwowe II…, s. 265.
13 Dz. pr. p. p. Nr 14, poz. 182
14 M. Motas, O przepisach archiwalnych…, s. 114.
15 R. Galuba, Archiwa państwowe w latach 1918-2011. Podstawy prawne działalności, 

poznań 2013, s. 38.
16 tamże, s. 50.
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tu, poprzez określenie roli archiwów oraz założenie, że są instytucjami przezna-
czonymi: 1) do przechowywania dokumentów które powstały i powstawać będą 
wskutek urzędowania i czynności władz, urzędów i w ogóle jakichkolwiek orga-
nów państwa polskiego, władz kościelnych, wyznaniowych, instytucji i korporacji 
publicznych i prywatnych, na ziemiach polskich istniejących, dalej organów pań-
stwowych rosyjskich, które działały w obrębie państwa polskiego, a także organów 
władz okupacyjnych, b) do gromadzenia i przechowywania wszelkiego rodzaju 
zabytków rękopiśmiennych, dotyczących kultury, dziejów i stosunków wewnętrz-
nych i zewnętrznych państwa lub jego części. także kontekst wyrażony w art. 6  
i 7 dekretu17, pozwala przypuszczać, że legislator posługiwał się pojęciem archiwa-
liów jako całością zasobów archiwów. Kolejnym przepisem przyczyniającym się do 
rekonstrukcji znaczenia omawianego terminu jest art. 21 dekretu rozpoczynający 
rozdział V „Rewindykacja zbiorów archiwalnych, stanowiących własność państwa 
polskiego”: wydział archiwów państwowych zbiera informacje, dotyczące archi-
wów i archiwaliów, stanowiących rezultat działalności władz bądź polskich, bądź 
obcych na terytorium państwa polskiego, a nie pozostających jeszcze pod zarzą-
dem wydziału archiwów państwowych, oraz opracowuje plany ich rewindykacji. 

Jak zaznacza Lech Morawski, powołując się na jedną z uchwał sądu 
Najwyższego18, „brak definicji wyraźnej (legalnej) nie wyklucza jeszcze możliwo-
ści odtworzenia ustawowego znaczenia określonego pojęcia w wyniku zestawienia 
kilku różnych przepisów”19. Nie bez znaczenia jest też sam tytuł, określający pew-
ne działania (organizację i opiekę) oraz przedmiot (archiwa i archiwalia). Można 
więc przyjąć, że opieka nad archiwaliami polega, w szczególności, na: 1) ratowa-
niu od zniszczenia i zagłady, 2) rewindykacji, 3) gromadzeniu i przechowywaniu,  
4) opiece techniczno-naukowej. 

tym samym, za archiwalia możemy uznać dokumenty dawne i współczes-
ne, będące wytworem wszystkich organów i jednostek państwa polskiego, władz 
okupacyjnych oraz zabytki rękopiśmienne. W świetle przepisów dekretu Rady 
Regencyjnej z dnia 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami kultury i sztuki, 

17 Artykuł 6 dekretu: Do czasu zasadniczego rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów, przej-
mowanie przez archiwa państwowe registratur i archiwaljów, będących w posiadaniu władz 
państwowych, odbywać się będzie na zasadzie porozumienia Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia publicznego z odnośnem ministerstwem co do czasu, jak i co do zakresu przejmo-
wanych aktów; art. 7: Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia publicznego, przez swe 
organy czuwać będzie, aby archiwalja, nie mające należytej opieki, lub takie, których właściciel 
gotów byłby odstąpić je państwu polskiemu, włączone były, jako części składowe lub jako depo-
zyty, do archiwów państwowych.

18 Uchwała sN z dnia 30 czerwca 2008 r. I KZp 10/80.
19 L. Morawski, Zasady wykładni prawa, toruń 2014, s. 105.
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katalog zabytków ruchomych obejmował swoim zakresem i archiwalia20. Dekret 
stanowił, że dane archiwalia świadczą o sztuce i kulturze epok ubiegłych oraz ist-
niejącą nie mniej, niż 50 lat, korzystają z opieki prawa, zanim wpisane zostaną do 
inwentarza zabytków sztuki i kultury. Z opieki prawa korzystały także wszystkie 
wykopaliska i znaleziska, które z natury rzeczy nie mogły być uprzednio inwenta-
ryzowane. prawodawca zaznaczył też, że dzieła ruchome, istniejące mniej niż 50 
lat, mogą być (w wyjątkowych sytuacjach) uznane za zabytki na mocy specjalnej 
decyzji Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia publicznego. Z założenia, de-
kret miał pełnić funkcję przejściowego aktu prawnego, stanowił natomiast główne 
źródło prawa archiwalnego do początku 1951 r.21. 

Warto zaznaczyć, że mimo częstego stosowania w literaturze przedmiotu (pra-
wo ochrony dziedzictwa kultury), termin archiwalia nie posiada definicji legalnej. 
Odwołując się do definicji w języku polskim są to „materiały przechowywane albo 
kwalifikujące się do trwałego przechowywania w archiwum”22. 

2. Materiały archiwalne

Dyskusja nad koniecznością zmian w dekrecie z 1919 r., rozpoczęła się już  
w czasie II wojny światowej23. Dyskurs przybrał na sile w okresie pRL-u; środowi-
sko archiwistów podnosiło brak dostosowania obowiązujących przepisów do no-
wej rzeczywistości. Kierunkiem zmian, w trakcie prac nad nowelizacją, było m.in. 
wprowadzenie nowych pojęć, takich jak „państwowy zasób archiwalny” oraz „ma-
teriały archiwalne”24. propozycje nie przeniosły się jednak na grunt prawny; nowy 
dekret z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych25, miał pobieżny charak-
ter, regulując jedynie podstawowe kwestie. przepisy dotyczyły zarządzania archi-

20 R. Galuba, Archiwa państwowe…s. 36, 50.W myśl art. 18, dekretu Rady Regencyjnej 
z dnia 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami kultury i sztuki, za zabytki ruchome mo-
gły być uznawane: a) przedmioty związane bezpośrednio z przeznaczeniem budynku (ołtarze, 
ambony, chrzcielnice, stalle, pomniki, nagrobki, trumny w grobach kościelnych wraz z ukry-
temi w nich dziełami sztuki ręcznej, epitafja, tablice, vota, szaty i naczynia obrzędowe, dzwony 
itp.), oraz kolekcje przedmiotów, przechowywanych w muzeach, skarbcach i składach świątyń, 
w zgromadzeniach cechowych, po magistratach itp.; b) dzieła sztuk plastycznych: obrazy, rzeź-
by, ryciny; c) dzieła sztuk zdobniczych i kunsztów cechowych: zbroje, oręże, rzędy, pojazdy, 
chorągwie, sztandary, arrasy, dywany, makaty, pasy, kilimy, hafty, koronki, ubiory, meble, sprzę-
ty, naczynia, zegary, świeczniki, wyroby złotnicze, emalje, szkło, ceramika, kraty, okucia, zamki, 
godła, znaki itp.; d) monety, medale, pieczęcie, tłoki mennicze; e) druki, archiwalja, rękopisy 
zwykłe i ozdobne, oprawy ksiąg; f) ludowe sprzęty domowe i wyroby sprzętu ludowego. 

21 R. Galuba, Archiwa państwowe…, s. 583.
22 Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974, s. 4. 
23 R. Galuba, Archiwa państwowe…, s. 97.
24 tamże, s. 102.
25 Dz.U. Nr 19, poz. 149 ze zm.
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wami, sieci archiwalnej, zadań postawionych przed archiwami oraz państwowego 
zasobu archiwalnego26. Dekret nie spełnił oczekiwań normatywno-pojęciowych, 
nie wprowadził bowiem definicji przedmiotu ochrony.

po raz pierwszy definicja legalna materiałów archiwalnych pojawia się w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1957 r. w sprawie państwowego zasobu 
archiwalnego27. W myśl par. 2 rozporządzenia przez materiały archiwalne rozumie 
się wszelkiego rodzaju akta, dokumenty, księgi, korespondencję, dokumentację fi-
nansową, techniczną i statystyczną, mapy i plany – niezależnie od techniki ich wy-
konania (rękopisy, maszynopisy, druki) – oraz fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe 
i inną dokumentację utrwaloną sposobem mechanicznym. Czas ich powstania okre-
ślił ustawodawca jako sięgający czasów najdawniejszych aż po współczesności.

Obowiązująca ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwal-
nym i archiwach28 (dalej: u.n.z.a.) wprowadza nowe, istotne pojęcie, jakim jest 
narodowy zasób archiwalny. termin ten jest ważny, ze względu na związek z in-
nymi aktami prawnymi składającymi się na prawo ochrony dziedzictwa kultury29. 
Narodowy zasób archiwalny służy nauce, kulturze, gospodarce narodowej oraz 
potrzebom obywateli (art. 3 u.n.z.a). Materiały archiwalne stanowiące narodowy 
zasób archiwalny przechowuje się wieczyście (art. 3 u.n.z.a). tym samym, narodo-
wy zasób archiwalny można uznać za formę ochrony materiałów archiwalnych. te 
z kolei to, w myśl art. 1 u.n.z.a., wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, korespon-
dencja, dokumentacja finansowa, techniczna i statystyczna, mapy i plany, filmy  
i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe, dokumenty elektroniczne oraz 
inna dokumentacja, bez względu na sposób jej wytworzenia, mająca znaczenie 
jako źródło informacji o wartości historycznej o działalności państwa polskiego, 
jego poszczególnych organów i innych państwowych jednostek organizacyjnych 
oraz o jego stosunkach z innymi państwami, o rozwoju życia społecznego i go-
spodarczego, o działalności organizacji o charakterze politycznym, społecznym  
i gospodarczym, zawodowym i wyznaniowym, o organizacji i rozwoju nauki, kul-
tury i sztuki, a także o działalności jednostek samorządu terytorialnego i innych 
samorządowych jednostek organizacyjnych – powstała w przeszłości i powstająca 
współcześnie. Legislator poprzez użycie terminu materiały archiwalne w dalszych 
przepisach, ma na myśli dokumenty i akta przywołane powyżej30. 

26 tamże, s. 109.
27 Dz.U. Nr 12, poz. 66.
28 tj. Dz. U. z 2016, poz. 1506.
29 takimi jak ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 

z 2014, poz. 1446 ze zm.), ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz.U. z 2017, poz. 
972 ze zm.); ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2002, poz. 642 ze zm.)

30 M. Konstankiewicz, A. Niewęgłowski, Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz, 
Warszawa 2016, s. 26.
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Z punktu widzenia archiwistyki jednym z podstawowych problemów jest 
stosunek pojęć prawnych do tych wypracowanych przez naukę przedmiotu31. 
terminy te często różnią się od siebie. Jednakże w sytuacji braku bezpośrednich 
określeń, definicji należy szukać w terminologii specjalistycznej danej nauki  
i przyjąć, że omawiany termin ma znaczenie takie jak w określonej dziedzinie32. 
tym samym, akta to „dokumentacja twórcy zespołu powstała w wyniku jego dzia-
łalności, utrwalona za pomocą pisma niezależnie od techniki wykonania i formy 
zewnętrznej”33. Z kolei dokument to „pismo uwierzytelnione, sporządzone z za-
chowaniem przyjętych w danej epoce i miejscu form zewnętrznych i wewnętrz-
nych, stwierdzające lub ustalające pewien stan prawny, albo też służące do wyko-
nywania uprawnień”34.

Ustawa określa dodatkowe czynności względem dokumentacji, świadczące, że 
jest ona uznana za materiał archiwalny, np.: przypisanie danej dokumentacji ka-
tegorii A, którą przechowuje się wieczyście, czy też brak zgody na brakowanie. 
Wskazuje na to także uznanie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków czy 
rzecz znaleziona jest materiałem archiwalnych (art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 lu-
tego o rzeczach znalezionych, Dz. U. poz. 397). 

Materiały archiwalne to dokumentacja powstała w przeszłości oraz wytwarza-
na współcześnie35. Część materiałów archiwalnych to zabytki36, celem uniknięcia 
kolizyjności przepisów prawnych ochronę materiałów archiwalnych wchodzących 
w skład narodowego zasobu archiwalnego regulują przepisy ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z uwzględnieniem przepi-
sów art. 14a ust. 2 oraz rozdziału 2a. (art. 2 ust. 2 u.o.z.o.z.). Zaznaczyć należy, że 
materiały archiwalne wchodzące w skład narodowego zasobu archiwalnego zo-
stały potraktowane w sposób wyjątkowy37. podobnego odesłania nie znajdujemy 
w przypadku materiałów bibliotecznych wchodzących w skład narodowego zaso-
bu bibliotecznego, a jedynie informację, że u.o.z.o.z nie narusza przepisów ustawy 
o bibliotekach. Definicje legalne materiałów bibliotecznych38 i materiałów archi-

31 W. pęksa, Prawo archiwalne…, s. 23. O celach i terminologii w archiwistyce zob.: 
Cz. Biernat, Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977, s. 22 i n.

32 L. Morawski, Zasady wykładni…, s. 116.
33 Polski słownik…, s. 4.
34 tamże, s. 8.
35 W. pęksa, Archiwa i archiwalia [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych 

pojęć, red. K. Zeidler, Warszawa 2010, s. 6.
36 Zgodnie z art. 3 u.o.z.o.z. zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub 

zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo 
minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 
posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

37 R. Golat, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Kraków 2004, s. 20.
38 Ustawa o bibliotekach określa materiały biblioteczne jako w szczególności dokumenty zawie-
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walnych zdają się mieć najwięcej podobieństw. Kolektywne cechy są także zauwa-
żalne w zestawieniu z pojęciem zabytków i muzealiów39.

Obecna definicja materiałów archiwalnych ma charakter otwarty, co znaczy, 
że może być uzupełniana o kolejne rodzaje dokumentacji40. powyższy przekrój 
zmian terminologicznych w polskim prawodawstwie, wskazuje na rozwój pojęcia 
i coraz szersze jego pojmowanie.

3. Dziedzictwo dokumentacyjne

Rolę materiałów archiwalnych dostrzeżono na arenie międzynarodowej już  
w latach 90., czego efektem jest program UNEsCO „pamięć świata”. W tym czasie 
znacznie wzrosła świadomość wartości dokumentów jako źródłem historycznych  
i świadectw cywilizacji. przyczyniły się do tego także konflikty w Europie i na świecie 
oraz gwałtowny rozwój technologiczny. program miał uchronić przed zniszczeniem 
najcenniejsze zabytki dokumentacyjne, a także przyczynić się do wzrostu świado-
mości i roli w kształtowaniu się społeczeństwa. podstawowe cele programu to: 

1) prowadzenie i wspieranie działań służących zachowaniu dziedzictwa do-
kumentacyjnego;

2) zwiększanie jego dostępności; 
3) budowanie świadomości znaczenia zbiorów dokumentacyjnych41.
Dziedzictwo kultury rozumiane jest jako „zasób rzeczy ruchomych i nierucho-

mych wraz ze związanymi z nimi wartościami duchowymi, zjawiskami historyczny-
mi i obyczajowymi uznawany za godny ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa 
i jego rozwoju oraz przekazania następnym pokoleniom, z uwagi na zrozumiałe  
i akceptowane wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystycz-
ne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego  
i kulturalnego, dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, kul-
tywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej”42. Dziedzictwo dokumen-

rające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika 
fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, 
ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne (art. 5 u.o.b). Na 
temat związku materiałów bibliotecznych z muzealiami i zabytkami zob.: K. sikora, Materiały biblio-
teczne a muzealia i zabytki. Kilka uwag o definicjach legalnych i ochronie prawnej, „toruńskie studia 
Bibliologiczne” 2017, nr 1 (s. 119-134).

39 Muzealia to rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące własność muzeum i wpisane do inwenta-
rza muzeum. Ustawodawca wskazuje także, że muzealia stanowią dobro narodowe. W wypadku muzeum 
nieposiadającego osobowości prawnej, muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące włas-
ność podmiotu, który utworzył muzeum, oraz wpisane do inwentarza muzealiów (art. 21 ust. 1-1a u.o.m.).

40 M. Konstankiewicz, A. Niewęgłowski, Narodowy zasób archiwalny…, s. 29.
41 http://www.unesco.pl/komunikacja-i-informacja/pamiec-swiata/ (22.06.2017).
42 J. pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. I, Kraków 2001, s. 50.
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tacyjne jest jednym z jego wariantów43, „bezcennym świadectwem historii, rozwo-
ju cywilizacyjnego świata, źródłem wiedzy o różnych kulturach i społeczeństwach, 
archiwum pamięci zbiorowej”44.

program UNEsCO „pamięć świata (Memory of the Word) funkcjonuje od 1992 r. 
Jak już wspomniano, jego misją jest wzrost świadomości i popularyzacja dokumentów 
o wartości historycznej. W tym celu, od 1997 r. utworzone Listę światową programu, na 
którą wpisuje się obiekty o „światowym znaczeniu historycznym i cywilizacyjnym”45. 
Rekomendacje nowych wpisów przedstawia Dyrektorowi Generalnemu, co dwa lata, 
Międzynarodowy Komitet Doradczy (International Advisory Committee, ICA) skła-
dający się 14 ekspertów46. Główne kryteria oceny danego zbioru lub dokumentu to:

1) autentyczność w zakresie jego koncepcji, materiału i wykonania; 
2) integralność i kompletność – w ramach zbioru lub zespołu ukształtowane-

go według tematu, okresu lub wydarzenia; 
3) wyjątkowy przykład dla miejsca (regionu, tradycji kulturowej), w którym 

powstał; 
4) wyjątkowy przykład wartości dla okresu, w którym powstał; 
5) wyjątkowy przykład dokonania umysłu człowieka; 
6) wyjątkowy przykład wpływu na przemiany i rozwój kultury człowieka; 
7) przykład szczególnie istotnej tradycji kulturowej i cywilizacyjnej; 
8) szczególny przykład znaczącego tematu i formy artystycznej twórczości 

(plastycznej, literackiej, muzycznej); 
9) unikatowy charakter nośnika zapisu informacji47.
Aktualnie polskie dziedzictwo dokumentacyjne reprezentuje na światowej  

liście 17 wpisów: 
1) Autograf dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus (przechowywany 

w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie), 
2) Rękopisy Fryderyka Chopina w zbiorach Biblioteki Narodowej i towarzystwa 

im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 
3) podziemne archiwum getta warszawskiego (tzw. Archiwum Ringelbluma 

przechowywane w Żydowskim Instytucie Historycznym), 
4) Akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej z 1573 r. (przechowywany  

w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie – dalej AGAD. 
5) tablice 21 postulatów Gdańskich z sierpnia 1980 (eksponowane  

43 podobnie jak na przykład dziedzictwo archeologiczne czy niematerialne.
44 http://www.unesco.pl/komunikacja-i-informacja/pamiec-swiata/ (22.06.2017).
45 http://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/pamiec-swiata (22.06.2017).
46 R. Edmondson, Status prawny programu „Pamięć Świata” – czas na konwencję, „Arche-

ion” t. 112(2011), s. 85.
47 program UNEsCO „pamięć świata”, http://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/idea-projektu 

(22.06.2017).
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w Europejskim Centrum solidarności – depozyt Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku), 

6) Kodeks supraski (część znajdująca się w polsce w zbiorach Biblioteki 
Narodowej w Warszawie, wpis wielonarodowy: polsko-rosyjsko-słoweński); 

7) Archiwum Komisji Edukacji Narodowej, znajdujące się w Krakowie  
(w zbiorach polskiej Akademii Nauk oraz Biblioteki Książąt Czartoryskich); 

8) Archiwum Instytutu Literackiego w paryżu; 
9) Archiwum Radziwiłłów i Księgozbiór Nieświeski (część znajdująca się w polsce 

przechowywana w AGAD (wpis wielonarodowy: białorusko-fińsko-litewsko-
polsko-rosyjsko-ukraiński); 

10) Archiwum Biura Odbudowy stolicy (BOs) (w zasobach Archiwum 
państwowego m.st. Warszawy); 

11) Zbiory towarzystwa Historyczno-Literackiego w paryżu: Biblioteka polska 
i Muzeum Adama Mickiewicza w paryżu; 

12) traktaty pokojowe (ahdnames), zawarte od II połowy XV do końca XVIII 
w. między Królestwem polskim i Cesarstwem tureckim (AGAD), 

13) Księga henrykowska (przechowywana we wrocławskim Archiwum 
Archidiecezjalnym); 

14) Akta i Biblioteka Braci Czeskich (z XVI-XIX w.) (przechowywane w Archi-
wum państwowym w poznaniu oraz Bibliotece Raczyńskich w poznaniu  
i Bibliotece Kórnickiej).

15) Akt Unii Lubelskiej, z 1569 roku (wspólna nominacja polsko-litewsko-bia-
łorusko-ukraińsko-łotewska) przechowywany w Archiwum Głównym Akt 
Dawnych w Warszawie;

16) Dokumenty polskiego wywiadu radiowego z okresu Bitwy Warszawskiej  
z 1920 roku, przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym;

17) Raport Jürgena stroopa „Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk – in 
Warschau mehr! (Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie 
istnieje!)”, przechowywany w Instytucie pamięci Narodowej.

W ramach programu tworzone są krajowe i regionalne listy. Uroczysta inau-
guracja polskiej Listy Krajowej zawierającej 11 wpisów48 miała miejsce w 2014 r. 
Kolejne 11 zostało wpisanych w 2016 r.49.

48 Na Liście Krajowej znalazły się: Konstytucja 3 maja 1971 r., złoty kodeks gnieźnieński, 
Kronika Galla Anonima, dokument lokacyjny miasta Krakowa, Banderia Prunenorum, kazania 
świętokrzyskie, opis żup bocheńskich i wielickich, białoruski tristan, autograf pana tadeusza 
Adama Mickiewicza, akta Organizacji Narodowej powstania styczniowego, memoriał Ignacego 
Jana paderewskiego do prezydenta stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona.

49 Kolejne wpisy to: rocznik świętokrzyski dawny, dokument Zbiluta, akt unii krewskiej, 
akt erekcyjny związku pruskiego, mszał Zakonu Krzyżackiego, statut Łaskiego, Andrzej Frycz 
Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej, Kazimierza stronczyńskiego opisy i widoki zabytków 
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słuszne pytanie stawia Władysław stępniak, zastanawiając się, czy „program 
UNEsCO „pamięć świata” powinien zostać zastąpiony konwencją w sprawie 
ochrony światowego dziedzictwa dokumentacyjnego?50. Dyskusja nad potrzebą 
powołania odpowiednich instrumentów z zakresu prawa międzynarodowego mia-
ła miejsce w trakcie obrad III Międzynarodowej Konferencji programu UNEsCO 
„pamięć świata”, w 2008 r., w pretorii51. W 2015 r. został przyjęty przez UNEsCO 
nowy akt normatywny w prawie międzynarodowym, poświęcony dziedzictwu do-
kumentacyjnemu, analogowemu i cyfrowemu: Zalecenie UNESCO w sprawie za-
chowania i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym dziedzictwa cyfrowe-
go52. Zwrócono uwagę na rolę dziedzictwa dokumentacyjnego będącego zapisem 
„rozwoju myśli ludzkiej i wydarzeń, ewolucji języków, kultur, ludów i ich rozumie-
nia świata”53, zaznaczając jednocześnie dynamiczny rozwój współczesnych tech-
nologii, z których część obiektów stanowi dziedzictwo cyfrowe. Dokument defi-
niuje dziedzictwo dokumentacyjne jako obejmujące „te pojedyncze dokumenty 
lub grupy dokumentów, które mają znaczną i trwałą wartość dla danej społeczno-
ści, kultury, kraju lub dla całej ludzkości i których pogorszenie stanu zachowania 
lub utrata byłyby dotkliwym zubożeniem. Znaczenie tego dziedzictwa może ujaw-
nić się dopiero wraz z upływem czasu. Dziedzictwo dokumentacyjne świata ma 
znaczenie globalne i jest przedmiotem odpowiedzialności wszystkich. powinno 
być w pełni zachowane i chronione z pożytkiem dla wszystkich, przy należytym 
poszanowaniu i uznaniu obyczajów i praktyk kulturowych. powinno być bez prze-
szkód trwale dostępne i możliwe do ponownego wykorzystania przez wszystkich. 
Dziedzictwo dokumentacyjne dostarcza środków do rozumienia historii społecz-
nej, politycznej, historii zbiorowości i historii osobistych. Może być pomocne we 
wspieraniu dobrego rządzenia i zrównoważonego rozwoju. Dziedzictwo doku-
mentacyjne każdego państwa odzwierciedla jego pamięć i tożsamość, przyczy-
niając się w ten sposób do określenia jego miejsca w globalnej społeczności”54. 
Zalecenia zawarte w wyżej wymienionym dokumencie międzynarodowym, do-
tyczą najważniejszych kwestii: 1) identyfikacji dziedzictwa dokumentacyjnego;  
2) ochrony; 3) dostępu; 4) środków polityki dotyczącej dziedzictwa dokumenta-
cyjnego; 5) współpracy krajowej i międzynarodowej.

starożytności w Królestwie polskim, testament polityczny księcia Adama Jerzego Czartoryskie-
go, proces o Morskie Oko, Archiwum towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

50 W. stępniak, Czy program „Pamięć Świata” powinien zostać zastąpiony konwencją w spra-
wie ochrony światowego dziedzictwa dokumentacyjnego, „Archeion” t. 113(2011), s. 103 i n.

51 tamże, s. 103.
52 W 2016 r. dokument został przetłumaczony na język polski i opublikowany przez Naczel-

ną Dyrekcję Archiwów państwowych.
53 Zalecenie UNESCO w sprawie zachowania i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego, 

w tym dziedzictwa cyfrowego, Warszawa 2016, s. 5.
54 tamże, s.7.
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Odpowiednia ochrona i jednocześnie stworzenie warunków do powszechnej 
dostępności dziedzictwa dokumentacyjnego, przyczyni się do porozumienia mię-
dzyludzkiego55. Zdarza się, że materiały archiwalne są jedynym źródłem histo-
rycznym i urzędowym świadectwem przeszłości56. Uchwalenie osobnej konwen-
cji w sprawie ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego wydaje się być zamysłem 
słusznym i w pełni uzasadnionym. 

* * *

From Archival Records to the Documentary Inheritance. Pivotal Legal 
Concepts Profile

(summary)

100 years soon will pass from the first legal act in the field of protection of monument – it 
is decree of the Regency Council of March 31, 1918. The upcoming jubilee is an opportunity to 
take a closer look the law of protection of cultural heritage in holistic perspective and as poten-
tial new branch of law. The article aims to emphasize several issue, such as the place of archive 
materials and archives in the law protection of cultural heritage.  

For over a decade, a significant increase in interest in the protection of cultural heritage 
has been observed. The interdisciplinary nature of this science means that the research on its 
subject is undertaken by practitioners from more and more new fields. It is not secret that 
conservators, lawyers, architects and museologists are the leaders, however, very interesting 
issues are raised also by librarians, archivists, archaeologists, and even political scientists and 
philologists. A significant part of elaborations is devoted to monuments, museums and works 
of art, while the library materials and archives have been devoted to a much smaller number 
of studies. The concept of archival materials has evolved in polish law, and its perception and 
significance have also changed.

This article discusses this issue and gives a contribution to the discussion on how we should 
treat archival materials and collections, and what is their impact on the protection of cultural 
heritage. Moreover, the text rise the question about the place of these objects. Is it closer to mu-
seums and works of art, or archaeological heritage?

Title: “From archives to documentary heritage. The most important legal notions”

Key words: cultural heritage, historical records, archives, documentary heritage, Memory 
of The Word

55 W. stępniak, Czy program…, s. 105.
56 J. pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski..., t. 1, Kraków 2001, s. 120.
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Korpus Adwokatów Kościelnych 

Status prawny  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

1. Wstęp

Dużo uwagi poświęca się obecnie kwestii ochrony dziedzictwa narodowego. 
patronatem tej dziedziny jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Jednakże kwestia ochrony, odrestaurowywania zabytków, należy do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. stąd dużo uwagi poświęcono tej instytucji, aby ratować  
pamięć, a tym samym chronić zabytki, przedmioty i obiekty, powstawało i powstaje 
coraz więcej muzeów: np. pamięci narodowej, etnograficznych, muzeów związanych 
ze smutną przeszłością narodową, muzeów regionalnych, związanych z dawną tech-
niką, pracą, metodami pracy, sprzętem, sposobem życia ludzi z minionych lat, epok, 
wszystko po to by nie zaprzepaścić pamięci o tym co było. Obecna doba wypiera  
i zastępuje dawne, nowymi metodami, technikami. Niszczy się stare by na to miej-
sce postawić nowe, chociażby historyczne budowle, które nie zostały włączone pod 
ochronę, itd. Gdyby nie wysiłki nad upamiętnianiem dawnego piękna, kultury ale  
i tragicznych wydarzeń związanych np. z okresem wojennym, młode pokolenie nie 
miało by nawet wyobraźni o minionych czasach. Dla wielu jest to już abstrakcja. 
Zatem rola konserwatora zabytków, w tym i praca historyków jest nieoceniona.

polska jest krajem skupiającym wielki dorobek historyczny i wartości histo-
ryczne. Nasz kraj posiada dużo obiektów zabytkowych, pałaców, zamków, dwor-
ków w których niegdyś zamieszkiwały osoby znaczące a mające wielki udział  
w tworzeniu późniejszej historii naszego narodu: artyści, pisarze, ale też szlachta 
panująca w minionych wiekach. Historycznym np. obiektem jest istniejący nie-
opodal Warszawy choćby dom Fryderyka Chopina czy dworek w stawiskach, 
spuścizna rodziny Iwaszkiewiczów, który w ostatnich czasach jest odrestaurowy-
wany i odzyskuje swoje walory i znaczenie. Odbywają się tam spotkania, odczyty. 
Jest przepiękne miejsce w Lipcach Reymontowskich, do niedawna nieco zapo-
mniane, gdzie Władysław Reymont w latach 1901 – 1908 napisał powieść „Chłopi”. 
ponadto istnieją przepiękne kościoły i budynki o bezcennych, niepowtarzalnych 
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elewacjach, wzornictwie, piękne arrasy np. na zamku królewskim w Krakowie, 
parki narodowe o bogatej florze i faunie. Ale są takie miejsca, gdzie to piękno 
na przestrzeni wieków niszczało i popadało w korozję. Niejeden obiekt popadł  
w ruinę z uwagi na brak właścicieli i brak zainteresowania podmiotów rządzących.  
W tym celu powołano Urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Działa on 
obecnie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami1. W niej zawarte są zadania konserwatora zabytków. Jest to opieka, 
ochrona, a także analiza dokumentów dotyczących wszelkiego rodzaju zabytków 
mających niepodważalną wartość historyczną. 

2. Rola konserwatora zabytków

Rola konserwatora zabytków jest nieoceniona i niezbędna, z uwagi na umiejęt-
ność oddania blasku pięknu narodowemu i przywrócenie do życia obiektów czy 
przedmiotów, które zostały zniszczone przez „ząb czasu” lub nieodpowiedzialność 
człowieka.

Na uczelniach wyższych powstają wydziały zajmujące sie tą dziedziną nauko-
wą. W dniu 22 marca 2016 r. minister kultury i dziedzictwa narodowego wydał 
rozporządzenie w sprawie uznania praktyki zawodowej do wykonywania zawo-
du konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, 
konserwatora zabytkowej zieleni oraz archeologa2. Dobrze, że zatroszczono się 
o ochronę i opiekę nad zabytkami, bo polska jest krajem o bogatych tradycjach 
historycznych i kulturowych z niemałym zasobem obiektów historycznych. stąd 
dbałość o nie jest wręcz konieczna. Obecne czasy tj. koniec XX wieku naszego 
stulecia pozwoliły na odbudowywanie dbałości tej historii by nie poszła w zapo-
mnienie. to też nieodległy czas z którym związany był św. Jan paweł II. to niepo-
wtarzalna postać, która odegrała wielkie znaczenie dla polski i jej historii.

Z definicji wynika, że: zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części 
lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowią-
ce świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie 
społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Dlatego zabytek nieruchomy to po prostu zabytkowa nieruchomość a zabytek 
ruchomy to rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych spełniające de-
finicję zabytku.

Gdy mowa o zabytku archeologicznym, to uwagę zwraca zabytek nieruchomy, 
będący powierzchnią podziemną, lub podwodną pozostałością egzystencji i dzia-

1 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2003, 
Nr 162, poz. 1568 ze zm.

2 Dz.U. z 2016, poz. 414. 
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łalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich 
wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy będący tym wytworem. prace 
konserwatorskie mają na celu zabezpieczenie i utrwalanie substancji zabytku, za-
hamowanie procesów jego destrukcji oraz udokumentowanie ich działań. Nadto 
prace restauratorskie mają na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i este-
tycznych zabytku.

Ustawa o ochronie zabytków stanowi o badaniach konserwatorskich, które 
to mają na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie użytych do jego 
wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania 
tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwator-
skich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich3.

Obowiązkiem wojewódzkiego konserwatora zabytków jest przedstawienie  
w formie pisemnej, na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku, zaleceń kon-
serwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia  
i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które 
mogą być wprowadzone w tym zabytku4.

Wójt lub burmistrz po uzyskaniu informacji o znalezieniu zabytku ma 3 dni na 
przekazanie tej informacji wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, który ma 
obowiązek w terminie 5 dni od daty przyjęcia zawiadomienia dokonać oględzin 
odkrytego przedmiotu (art. 32 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2)5.

Natomiast art. 32 ust. 1 stanowi „Kto, w trakcie prowadzenia robót budowla-
nych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż 
jest on zabytkiem, jest obowiązany do: wstrzymania wszelkich robót mogących 
uszkodzić odkryty przedmiot, zabezpieczyć znalezisko oraz niezwłocznie zawia-
domić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków6. przekazać 
przez wnioskodawcę wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w oznaczonym 
terminie określonych informacji dotyczących działań wymienionych w pozwole-
niu zastrzegając odpowiedni warunek w treści pozwolenia. Do warunku stosuje 
się art. 162 § 1 Kodeksu postępowania Administracyjnego7. Warunek może także 
uzależnić wydanie pozwolenia na podejmowanie działań o których mowa w art. 
36 ust. 1 pkt. 6 (przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru), 
pkt. 9 (zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzysta-
nia z tego zabytku), pkt. 11 (podejmowanie innych działań, które mogłyby prowa-

3 Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2003, 
Nr 162, poz. 1568 ze zm.)

4 por. tamże, art. 27.
5 por. tamże, art. 32 pkt. 3.
6 por. tamże, atr. 32 ust. 1.
7 por. tamże, art. 36 pkt 2a
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dzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru), 
oraz od przeprowadzenia, na koszt wnioskodawcy, niezbędnych badań konserwa-
torskich, architektonicznych lub archeologicznych. Egzemplarz dokumentacji ba-
dań jest przekazywany nieodpłatnie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków .

Mając na uwadze nadzór konserwatorski należy odnieść się do rozdz. 4 art. 38, 
który stanowi „wojewódzki konserwator zabytków lub działający z jego upoważ-
nienia pracownicy wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków prowadzą kontrolę 
przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami”. W konsekwencji w dalszej części mowa o czynnościach kontrolnych, 
zaleceniach pokontrolnych, obowiązkach zawiadomienia o naruszeniu ustawy 
oraz uprawnieniach Generalnego Konserwatora Zabytków. Zatem Wojewódzki 
Konserwator Zabytków może wydać decyzję o wstrzymaniu wykonywanych bez 
jego pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych  
w pozwoleniu; prac konserwatorskich, robót budowlanych, badań archeologicz-
nych, innych działań8.

Wojewódzki konserwator zabytków wydaje też decyzję o wstrzymaniu prac 
konserwatorskich, restauratorskich, lub robót budowlanych przy zabytku wpisa-
nym do rejestru lub w jego otoczeniu, badań archeologicznych lub poszukiwań 
bądź innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru9. Ma on także kompeten-
cje do wydania decyzji nakazującej osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej 
posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wy-
nikający z prawa do własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo 
ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, przeprowa-
dzenie w terminie określonym w tej decyzji, prac konserwatorskich lub robót bu-
dowlanych przy tym zabytku, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne ze względu na 
zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku (art. 49).

Wojewódzki konserwator zabytków ma także kompetencje cofnięcia pozwole-
nia na jednorazowy wywóz zabytku za granicę (art. 53 rdz. 5).

Gdy mowa o konserwatorze zabytków należy zwrócić uwagę na Generalnego 
Konserwatora Zabytków, który jest sekretarzem lub podsekretarzem stanu w urzę-
dzie obsługującym ministra właściwego do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa 
Narodowego. Dlatego do jego zadań należy: opracowywanie krajowego programu 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, realizacja zadań wynikających z krajo-
wego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, podejmowanie działań 
związanych ze wspieraniem rozwoju regionalnego i realizacją kontraktów woje-
wódzkich w sprawach opieki nad zabytkami, prowadzenie krajowej ewidencji za-
bytków i krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę 

8 por. tamże, art. 38 – 43.
9 por. tamże, art. 43.
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niezgodnie z prawem; wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń, w sprawach 
określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych, organizowanie i prowadzenie 
kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, sprawowanie nadzoru nad działalnością wojewódzkich 
konserwatorów zabytków, promowanie badań naukowych w zakresie konserwa-
cji zabytków, organizowanie szkoleń dla służb konserwatorskich, organizowanie 
konkursów promujących opiekę nad zabytkami, w tym przyznawanie wyróżnień, 
nagród pieniężnych i rzeczowych, opiniowanie wniosków o nadanie odznaki „za 
opiekę nad zabytkami”; współpraca z organami administracji publicznej w spra-
wach ochrony zabytków, organizowanie szkoleń w zakresie ochrony zabytków  
i opieki nad zabytkami, podejmowanie działań dotyczących troski o zabytki zwią-
zane z historią polski pozostające poza terytorium Rzeczpospolitej polskiej10.

Zatem istnieje cała gama kompetencji w bardzo szerokim zarysie dla generalnego 
konserwatora zabytków, by odzyskiwać wartość i dzieła stanowiące historię dzie-
dzictwa narodowego. Jednak i tu nie mniejszą rolę spełnia, posiadając uprawnienia, 
wojewódzki konserwator zabytków. tego powołuje i odwołuje wojewoda za zgodą 
generalnego konserwatora zabytków. Musi to być osoba z obywatelstwem polskim, 
nie karana, mająca tytuł zawodowy magistra i doświadczenie w tejże dziedzinie lub  
z nią związanych, posiada wiedzę w administrowaniu ochroną zabytków i opieką 
nad nimi. Do zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków należy nadto realizacja 
zadań wynikających z krajowego programu i opieki nad zabytkami, sporządzenie  
w ramach przyznanych środków budżetowych planów finansowania ochrony zabyt-
ków i opieki nad zabytkami, prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabyt-
ków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie, wydawanie zgodnie z właści-
wością: decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz 
w przepisach odrębnych, sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych 
badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restaurator-
skich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicz-
nych, organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieką 
nad zabytkami, opracowywanie planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych pla-
nów; upowszechnianie wiedzy o zabytkach, współpraca z innymi organami admini-
stracji publicznej w sprawach ochrony zabytków11.

Dla tak wielkiego przedsięwzięcia jakim jest ochrona zabytków, została powoła-
na instytucja chroniąca zabytki i opiekująca się nimi. ta instytucja Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków posiada także statut prawny z 29.06.2010 r.

10 por. tamże, art. 90.
11 por. tamże, art. 91.
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3. Statut Prawny wojewódzkiego konserwatora zabytków

Każda instytucja publiczna posiada statut, taki też statut prawny posiada in-
stytucja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. statut zatwierdza wojewoda. 
Określa on stan prawny instytucji czy organizacji tym samym uprawnienia, obo-
wiązki i pole działania.

poniżej opisowo przedstawiono główne treści statutu, iż:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie działa na podstawie usta-

wy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozpo-
rządzenia ministra kultury z dnia 9.04.2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich 
urzędów ochrony zabytków. 

Następnie, iż siedzibą urzędu jest miasto stołeczne Warszawa, a obszarem dzia-
łania urzędu jest województwo mazowieckie wraz z delegaturami z siedzibami

w: Ciechanowie, Ostrołęce, płocku, Radomiu, siedlcach.
W statucie wyjaśniono, iż urząd jest aparatem pomocniczym Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wykonuje w imieniu Wojewody 
Mazowieckiego zadania z zakresu ochrony zabytków określone w ustawie z dnia 
23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w przepisach od-
rębnych, iż urzędem kieruje Mazowiecki Konserwator Zabytków, który wykonuje 
w urzędzie zadania dyrektora generalnego, określone w ustawie z dnia 21.11.2008 r.

o służbie cywilnej, w innym terminie dokonując zmian. 
W statucie zgodnie z zasadami podano wydziały urzędu oraz samodzielne sta-

nowiska pracy, mianowicie:
1. Wydział zabytków nieruchomych.
2. Wydział zabytków archeologicznych.
3. Wydział rejestru zabytków i dokumentacji zabytków.
4. samodzielne stanowisko do spraw zabytków ruchomych.
5. Wydział kontroli.
6. samodzielne stanowisko do spraw planów zagospodarowania przestrzennego.
7. samodzielne stanowisko do spraw ochrony zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
8. Wydział finansów i budżetu.
9. Wydział Organizacyjno – administracyjny.
10. samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.
11. samodzielne stanowisko do spraw wywozu zabytków ruchomych.
W ostatnim paragrafie statutu zamieszczono informację, iż szczegółowe organiza-

cje oraz tryb pracy urzędu określa Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Warszawie zatwierdzony przez wojewodę mazowieckiego.

Dnia 14 marca 2017 r. premier Beata szydło przedstawiła projekt dotyczący 
zmian ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych 
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ustaw, dodała załącznik, w którym przedstawiono także opinię dotyczącą zgodno-
ści proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. Zawarta też jest infor-
macja, że do reprezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego12.

4. Wzór nowego projektu ustawy ze zmianami

Warto zwrócić uwagę, iż powstał projekt nowelizacji ustawy, który wydano 
14.03.2017 r. a w którym to premier Beata szydło napisała do marszałka sejmu 
Marka Kuchcińskiego „Na postawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej 
polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam sejmowi Rzeczpospolitej projekt 
ustawy – O zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz nie-
których innych ustaw”.

Odnośnie zmian dotyczących wojewódzkiego konserwatora zabytków propono-
wanych w projekcie ustawy o ochronie zabytków w art. 1 p. 6 podano iż: do artykułu 
47 dodano podpunkt art. 47a w brzmieniu „Minister właściwy do spraw kultury  
i ochrony dziedzictwa narodowego po zasięgnięciu opinii głównej komisji konser-
watorskiej może z urzędu uchylić lub zmienić pozwolenie, o którym mowa w art. 36 
ust. 1 jeżeli realizacja działań określonych w tym pozwoleniu spowodowałaby:

1. uszczerbek dla wartości zabytku lub
2. uszkodzenie lub zniszczenie zabytku, lub niewłaściwe korzystanie z zabytku”.
W dalszej kolejności proponowane zmiany dotyczą art. 90 gdzie w ust. 2 po 

punkcie 7 proponuje się dodać się punkt 7a i 7b:
7 a (ma być dodane) koordynowanie działalności wojewódzkich konserwato-

rów zabytków, zaś
7 b. kontrolowanie działalności wojewódzkich konserwatorów na zasadach 

określonych w ustawie z dn. 15.07.2011 o kontroli w administracji rządowej (Dz. 
U. poz. 1092).

W ust. 3 dodano brzmienie: w ramach koordynowania działalności wojewódz-
kich konserwatorów zabytków, Generalny konserwator zabytków może ustalać 
ogólne kierunki ich działania, wydawać instrukcje i wytyczne określające spo-
sób ich postępowania oraz żądać od nich sprawozdań z działalności. A w ust. 4: 
Instrukcje i wytyczne, o których mowa w ust. 3, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć 
co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej.

Natomiast art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie: wojewódzkiego konserwatora 
zabytków powołuje wojewoda, na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków, 

12 Projekt zmiany ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych 
ustaw, [w:] druk nr 1403, pod red. sejm Rzeczypospolitej polskiej VIII kadencja prezes Rady 
Ministrów RM 10-23-17, Warszawa 2017.
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wskazujący kandydata na to stanowisko. Do ust. 1 proponuje się dodać ust. 1 a,  
w brzmieniu treści: wojewódzkiego konserwatora zabytków odwołuje wojewoda 
na wniosek Generalnego konserwatora zabytków albo za jego zgodą.

W art. 100 proponowano dodanie do ust. 4 – 7 następujące treści:
ust. 4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

prowadzi listę rzeczoznawców w celu ich ewidencjonowania;
ust. 5. Lista rzeczoznawców zawiera dane osób nią objętych:
− imię i nazwisko
− stopnie i tytuły naukowe
− dziedzinę opieki nad zabytkami, w której nadano uprawnienia
ust. 6. Dane zgromadzone na liście rzeczoznawców udostępnia się podmiotom, 

o których mowa w ust. 2, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych za-
dań, a innym podmiotom i osobom, za zgodą osoby której dotyczą.

W uzasadnieniu projektowanej ustawy podano, iż celem regulacji jest zopty-
malizowanie instytucjonalnych podstaw realizacji polityki państwa w obszarze 
ochrony zabytków określonej w Krajowym programie Ochrony Zabytków i Opieki 
nad Zabytkami (KpOZ i OZ) przyjętym uchwałą nr 125/2014 Rady Ministrów  
z dn. 24.06.2014 r. w sprawie „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami” przez zwiększenie kompetencji Generalnego Konserwatora Zabytków  
w zakresie kształtowania obsady personalnej terenowych organów ochrony zabyt-
ków oraz rozszerzenie środków nadzoru i koordynacji przysługujących naczelnemu 
organowi ochrony zabytków w stosunku do organów, dla których jest organem nad-
rzędnym. Zapewni to jednolite wykonywanie polityki administracyjnej określonej 
w KpOZ i OZ oraz zbieżność rozstrzygnięć organów. Minister właściwy do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu którego zadania i kompe-
tencje wykonuje Generalny Konserwator Zabytków ponosi indywidualną odpowie-
dzialność polityczną przed sejmem za stan spraw w dziedzinie ochrony zabytków, 
tymczasem rzeczywiste środki oddziaływania ministra w tej sferze są niedostatecz-
ne. przyznanie ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa na-
rodowego środków oddziaływania na wojewódzkich konserwatorów zabytków od-
powiada treści art. 147 ust. 1 in princ. Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej, zgodnie 
z którym minister kieruje działem administracji. Wojewódzcy konserwatorzy za-
bytków funkcjonują w układzie podwójnego podporządkowania: pionowego (hie-
rarchicznego) oraz poziomego wynikającego z zasady zespolenia i zwierzchnictwa 
wojewody nad organami administracji zespolonej. Z podwójnym systemem podpo-
rządkowania wiąże się podwójny system środków oddziaływania przy czym w obec-
nym stanie prawnym węzeł organizacyjny łączący wojewódzkich konserwatorów 
zabytków z wojewodami jest silniejszy od relacji zachodzącej w układzie pionowym 
z Generalnym Konserwatorem Zabytków. Celem projektu jest m. in. wprowadzenie 
powołania jako podstawy nawiązania stosunku pracy z kierownikami delegatur wo-
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jewódzkich urzędów ochrony zabytków z uwagi na przypisany im ustawowo zakres 
obowiązków i umiejscowienie organizacyjne. ponadto celem projektowanej ustawy 
jest udzielenie tymczasowej ochrony zabytkom nieruchomym w toku postępowania 
o wpis do rejestru zabytków. W dodawanym art. 10 a ustawy o ochronie zabytków 
zastrzeżono, że od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do re-
jestru do dnia w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, 
którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, re-
stauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby 
prowadzić do naruszenia, substancji lub zmiany wyglądu zabytku. W obecnym sta-
nie prawnym organy ochrony zabytków nie mają do dyspozycji skutecznego instru-
mentu, którym mogłyby zapobiegać niszczeniu zabytków, w stosunku do których 
zostało wszczęte postępowanie o wpis do rejestru zabytków.

Nadto w dodawanym w ustawie o ochronie zabytków art. 47 a Generalny 
Konserwator Zabytków otrzyma kompetencje do wzruszania (uchylania lub zmie-
niania) ostatecznych pozwoleń wydawanych na podstawie art. 36 ustawy o ochro-
nie zabytków. środek będzie miał charakter nadzwyczajny i będzie uruchamiany 
jedynie z urzędu. podstawą zastosowania tego środka będzie wadliwość pozwo-
lenia polegająca na otwarciu drogi do realizacji działań, które spowodowałyby 
uszczerbek dla wartości zabytku lub uszkodzenie lub zniszczenie zabytku, lub nie-
właściwe korzystanie z zabytku. Zgodnie z treścią umocowanego art. 163 Kodeksu 
postępowania administracyjnego chodziłoby o to, że „organ administracji pub-
licznej może uchylić lub zmienić decyzję na mocy której strona nabyła prawo, tak-
że w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym 
rozdziale o ile przewidują to przepisy szczegółowe”.

W zmienionym art. 90 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków wyznaczającym za-
kres zadań wykonywanych przez Generalnego Konserwatora Zabytków dodano 
koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich konserwatorów zbyt-
ków oraz ustalanie ogólnych kierunków działania wojewódzkich konserwatorów 
zabytków i wydawanie instrukcji i wytycznych określających sposób ich postępo-
wania oraz żądanie od nich sprawozdań z działalności. projektowane regulacje 
wzmacniają kompetencje Generalnego Konserwatora Zabytków w stosunku do 
organów terenowych. W dodawanym ust. 3 tego artykułu wskazano, że w ramach 
koordynowania działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków, Generalny 
Konserwator Zabytków może ustalać ogólne kierunki ich działania, wydawać in-
strukcje i wytyczne określające sposób ich postępowania oraz żądać od nich spra-
wozdań z działalności. Z kolei w art. 90 ust. 4 ustalono, że instrukcje i wytyczne 
nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji 
administracyjnej.

W zmienionym art. 91 ust. 1 ustalono, że wojewódzkiego konserwatora za-
bytków powołuje wojewoda na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków 
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wskazując kandydata na to stanowisko. Zmieniono też art. 91, 92, 96, a w art. 97 
ust. 3 ustawy o ochronie zabytków proponowano wydłużenie kadencji członków 
Rady Ochrony Zabytków z 4 do 5 lat. W art. 98 ust. 3 wprowadzono też zasadę 
kadencyjności Głównej Komisji Konserwatorskiej (5 lat) oraz określono liczbę 
ich członków. propozycja dotyczy także wydłużenia kadencji Wojewódzkich Rad 
Ochrony Zabytków z 4 do 5 lat. projektowana ustawa w całości nie jest objęta 
prawem Unii Europejskim. Nie wymaga przedstawiania organom i instytucjom 
Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania 
opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Zakończenie

Obszernie wskazano zasadność istnienia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków i jego rolę w ochronę i opiekę nad zabytkami by chronić je od znisz-
czenia i zapomnienia. przedstawiono statut prawny konserwatora zabytków  
i wzór proponowanych zmian w ustawie. Zwrócono uwagę na różnice w usta-
wach w szczegółach ich wymieniając. Z ustaw wynika także, iż to Minister Kultury  
i Generalny Konserwator Zabytków ma poszerzony zakres kompetencji, będzie 
miał decydujący wpływ na obsadę stanowisk wojewódzkich konserwatorów za-
bytków, które podlegały władzom samorządowym. taką decyzję przyjęto 14.03 
2017 r. W szczegółach podano, że to właśnie minister będzie odpowiedzialny za 
stan spraw w dziedzinie ochrony zabytków, dlatego dobór osób musi być wyważo-
ny. Muszą to być osoby odpowiedzialne i odpowiednie. W projekcie zawarto także 
przepis przewidujący udzielenie tymczasowej ochrony zabytkom w toczącym się 
postępowaniu o wpis do rejestru zabytków lub na Listę skarbów Dziedzictwa –  
w tym czasie obowiązywać będzie zakaz prowadzenia działań, które mogłyby pro-
wadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

W nowelizacji wprowadzono wymóg, aby w ewidencji gruntów i budynków 
ujawniona była informacja o rozpoczęciu postępowania w sprawie wpisania za-
bytku nieruchomego do rejestru. Dzięki temu rozwiązaniu osoba zainteresowana 
nabyciem nieruchomości będzie miała dostęp do informacji, czy nieruchomość 
nie jest objęta postępowaniem w sprawie wpisania zabytku do takiego rejestru.

Nowelizacja ustawy zakłada też uspójnienie przepisów o ochronie przyrody 
oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które dotyczą usuwa-
nia drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. 
Usuwanie drzew i krzewów znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru za-
bytków nie będzie objęte zwolnieniem z uzyskania pozwolenia nawet w przypad-
ku, gdy teren ten należy do osoby fizycznej13.

13 por., tamże.
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Zasadnym się bowiem wydaje by dla tak wielkiej sprawy jakim jest dziedzictwo 
narodowe i jego ochrona, znowelizować ustawę, przekazując zakres większych kom-
petencji ministerstwu dla większej odpowiedzialności za stan spraw historii i dzie-
dzictwa narodowego. Dla lepszego bowiem zrozumienia przestawiono różnice mię-
dzy istniejącą ustawą a proponowaną, wskazując istotny element zakresu działania 
instytucji wojewódzkiego konserwatora zabytków w postaci statutu tego podmiotu.

* * *

Legal status of the voivodeship conservator of monuments

Summary In the article The legal status of the voivodeship conservator of monuments 
in the introduction presents the essence of the problem of protection of the national herit-
age, which influences the formation of history and the related role of the institutions of the 
Ministry of Culture and National Heritage, and in particular the role of the Voivodship Heritage 
Conservator. Reference is made to exemplary factual descriptions of the wealth of the national 
heritage as a great and significant historical record. poland is a country, as stated in the arti-
cle, about a very rich culture and history over hundreds of years. Thus, there were mentioned 
objects, places, people, meanings and gentry and poor people, dates. In direct communica-
tion this is a very interesting topic, but the article is supposed to present the institution of 
the Voivodship Heritage Conservator, as the right to protect not only the monuments but the 
events and events, thus preventing the past from being forgotten. The role of conservator of 
monuments is described in great detail, based on the law of 2003. The second statute of the 
voivodeship conservator of monuments is presented in its full wording. The third point was 
related to the proposed amendments to the law made by prime Minister Beata szydlo, describ-
ing in detail the proposed changes to the specific points of the bill, indicating their changes. It 
was noted that the changes concern, inter alia, Broadening the competence of the Minister of 
Culture and National Heritage with regard to the voivodship conservator appointed by him and 
his tasks. At the end, the legitimacy of the proposed changes was emphasized, emphasizing the 
importance of protecting the monuments and the role of the conservator, given the importance 
of the history of our nation and the changes that have taken place in the last century, leading to 
the destruction of these national values. As a result, the article consists of an introduction, three 
points and an end.
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Czy różne zabytki potrzebują różnej ochrony? 
Rozważania na tle ochrony prawnej pomników zagłady1

Uwagi wstępne

Ochrona zabytków jest różnie definiowana i pojmowana2. Jednak można 
wskazać, że będzie to „ogół działań, mających na celu zapewnienie zabytkom 
trwania dum mundus durat, uczestnictwa w kształtowaniu świadomości indy-
widualnej i społecznej, wypełniania roli składnika współkształtującego środowi-
sko człowieka”3. Artykuł 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami4 
stanowi o tym, że ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu 
przez organy administracji publicznej działań mających na celu: 1) zapewnienie 
warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe 
zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 2) zapobieganie 
zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków; 3) uda-
remnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 4) przeciwdzia-
łanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę;  
5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 6) uwzględnianie zadań 
ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształ-
towaniu środowiska.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami definiuje zabytek jako nie-
ruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka 
lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź 

1 praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2015-2017 jako 
projekt badawczy w ramach programu pod nazwą „Diamentowy Grant”

2 K. Zeidler, [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, red. K. Zeid-
ler, Warszawa 2010 s. 191.

3 tamże.
4 Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, t.j. Dz.U. z 2014, 

poz. 1446 ze zm., dalej jako: „u.o.o.z.i.o.n.z”
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zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posia-
daną wartość historyczną, artystyczną lub naukową5.

poszczególne regulacje prawne, dotyczące ochrony zabytków, są jednak uza-
leżnione od ich specyfiki i charakterystyki. W niniejszym opracowaniu zostaną 
przedstawione odmienności w regulacji ochrony prawnej poszczególnych rodzajów 
zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ochrony prawnej pomników 
Zagłady. przedstawione rozważania będą dotyczyły powodu i uzasadnienia objęcia 
poszczególnych rodzajów zabytków szczególną, specyficzną ochroną prawną.

Zabytki ruchome i zabytki nieruchome

podział zabytków na zabytki ruchome i nieruchome jest zasadniczym podzia-
łem zabytków, który oddziałuje na specyficzne środki ochrony. Zabytkiem nie-
ruchomym, w świetle przepisów ustawy6, jest nieruchomość, jej część lub zespół 
nieruchomości, o których mowa w pkt 1 (w pkt 1 znajduje się definicja zabytku), 
natomiast zabytek ruchomy zdefiniowano jako rzecz ruchomą, jej część lub zespół 
rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 17.

podstawową formą ochrony zarówno zabytków ruchomych, jak i nierucho-
mych, jest wpis do rejestru zabytków. Należy przy tym podkreślić, że wojewódz-
ki konserwator zabytków prowadzi odrębne księgi rejestru dla zabytków nieru-
chomych i nieruchomych8. Warto zwrócić uwagę na odmienności postępowania 
o wpis do rejestru względem zabytków nieruchomych i nieruchomych. Wpis tych 
pierwszych jest inicjowany z urzędu lub na wniosek właściciela zabytku nieru-
chomego lub użytkownika wieczystego gruntu (art. 9 ust. 1 u.o.o.z.i.o.n.z.), na-
tomiast tych drugich, co do zasady, na wniosek właściciela zabytku (art. 10 ust. 1 
u.o.o.z.i.o.n.z.). Wyjątkowo, o czym stanowi art. 10 ust. 2 u.o.o.z.i.o.n.z., wojewódz-
ki konserwator zabytków może wydać z urzędu decyzję o wpisie zabytku rucho-
mego do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub 
nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę albo wywiezienia za granicę zabytku 
o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej. Warto zauważyć 
nową regulację art. 10 ust. 3 u.o.o.z.i.o.n.z., zgodnie z którą zabytek ruchomy sta-
nowiący dobro kultury, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o restytucji 
narodowych dóbr kultury9, podlega z urzędu wpisowi do rejestru. Minister właś-

5 Artykuł 3 pkt 1 u.o.o.z.i.o.n.z.
6 Art. 3 pkt 2 u.o.o.z.i.o.n.z.
7 Art. 3 pkt 3 u.o.o.z.i.o.n.z.
8 stanowi o tym art. 8 ust. 2 ustawy. Odrębne księgi rejestru prowadzi się także dla zabytków 

archeologicznych, co zostanie wskazane w dalszej części opracowania.
9 Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury, Dz.U. poz. 1086.
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ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informuje wojewódz-
kiego konserwatora zabytków o zaistnieniu podstaw do wpisu zabytku do rejestru, 
przekazując dane zabytku i dokumenty niezbędne do dokonania wpisu.

Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury, z natury rzeczy, znajdzie zasto-
sowanie przede wszystkim względem zabytków ruchomych, gdyż to one mogły 
być przedmiotem niezgodnego z prawem wyprowadzenia. Jednakże ustawa nie 
dotyczy tylko zabytków ruchomych gdyż, jak wskazano w uzasadnieniu do pro-
jektu ustawy, „(…) dobra kultury w rozumieniu ustawy nie są ograniczone do 
rzeczy ruchomych w rozumieniu prawa cywilnego, należy bowiem pamiętać, że 
nielegalne przemieszczenie poza terytorium państwa lub utrata władania może 
dotyczyć odłączonych części składowych nieruchomości, takich jak detale archi-
tektoniczne, elementy wystroju wnętrza budynków zabytkowych, inne elementy 
architektoniczne”10.

Ochrona zabytków ruchomych zmierzyć się musi ze specyficznymi prob-
lemami, jakimi jest przede wszystkich ich kradzież i mająca istotne znacznie  
z tego punktu widzenia wywóz za granicę. Formą ochrony zabytków ruchomych 
o szczególnej wartości dla dziedzictwa kulturowego, jest wpis na Listę skarbów 
Dziedzictwa11.

Wskazać można, że „podstawową formą ochrony zabytków nieruchomych jest 
wpis do rejestru, choć mogą być one również objęte ochroną w postaci parku kul-
turowego czy pomnika historii”12. Dla zabytku nieruchomego charakterystyczne 
jest, że do rejestru może być również wpisane otoczenie zabytku wpisanego do 
rejestru, a także nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego zabytku (art. 
9 ust. 2 ustawy o u.o.o.z.i.o.n.z.). Wpisanie zabytku nieruchomego wiąże się z ujaw-
nieniem tego faktu w księdze wieczystej danej nieruchomości oraz w katastrze 
nieruchomości (art. 9 ust. 4 i 5 u.o.o.z.i.o.n.z.). Dla zabytków nieruchomych cha-
rakterystycznymi formami ochrony są uznanie za pomnik historii13 lub za park 
kulturowy (na podstawie art. 16 u.o.o.z.i.o.n.z.). Ochrona zabytków nieruchomych 
polega także na uwzględnieniu tej potrzeby przy sporządzaniu aktów prawnych, 

10 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury, druk 
sejmowy nr 1371, sejm VIII kadencji, s. 25. projekt ustawy dostępny jest pod adresem: http://
www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1371 [dostęp: 24.06.2017 r.].

11 ten instrument prawny, charakterystyczny dla zabytków ruchomych, wprowadzono na 
podstawie ustawy z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami oraz ustawy o muzeach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1330), która weszła w życie 25 listopada 2016 
r. Ocena zgodności z przepisami Konstytucji Rp tej formy ochrony zabytków była przedmiotem 
wyroku trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2016 r., sygn. Kp 2/15, Legalis nr 1449924.

12 K. Zalasińska, [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, red. 
K. Zeidler, Warszawa 2010, s. 435.

13 O tej formie ochrony zabytków stanowi art. 15 ust. 1 u.o.o.z.i.o.n.z.
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odnoszących się planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennemu (vide art. 18-20 
u.o.o.z.i.o.n.z.).

Warto także zauważyć, że specyficznymi kategoriami zabytków są historyczny 
zespół budowlany14 oraz układ urbanistyczny lub ruralistyczny15. W przypadku 
tych zabytków, nie wszystkie dobra kultury (zabytki), mieszczące się na tych ob-
szarach, podlegają per se szczególnej ochronie prawnej. Wynika to z art. 9 ust. 3 
u.o.o.z.i.o.n.z., zgodnie z którym wpis do rejestru historycznego układu urbanistycz-
nego, ruralistycznego lub historycznego zespołu budowlanego nie wyłącza możli-
wości wydania decyzji o wpisie do rejestru wchodzących w skład tych układów lub 
zespołu zabytków nieruchomych. Wskazuje się, że „Wpis układu urbanistycznego 
do rejestru zabytków nie może być traktowany jako zastępczy względem stref ochro-
ny konserwatorskiej ustanawianych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego”16. ponadto, dla ochrony historycznych zespołów zabytkowych ma 
istotne znaczenie art. 95 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami17.

Kolekcja jako przedmiot ochrony

Kolejnym zagadnieniem jest ochrona zabytków zgrupowanych w większe cało-
ści czy też będące częścią tychże całości. polskie prawo nie przewiduje specjalnej 
ochrony prawnej kolekcji, rozumianej jako „zbiór obiektów zgromadzonych na 
podstawie przyjętych z góry założeniach; pojmowany jest wówczas jako pewna 
całość, składająca się z wyselekcjonowanych składników, zwykle o zbliżonym po-
ziomie i wartości przewodniej (np. obrazów, monet, porcelany, broni, szkła etc.”18. 
Autorzy wskazują, że kolekcja powinna podlegać jako taka ochronie prawnej  
z uwagi na wartości poznawcze oraz ich znaczenie jako zbioru19. O ile polskie 
prawo obecnie nie przewiduje szczególnej regulacji względem kolekcji, to takie 
rozwiązanie przewidywała ustawa z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i 
muzeach. Na gruncie ówczesnych regulacji uznanie zbioru zabytków za kolekcję 

14 Zgodnie z art. 3 pkt 13 u.o.o.z.i.o.n.z., historyczny zespół budowlany to powiązana prze-
strzennie grupa budynków wyodrębnioną ze względu na formę architektoniczną, styl, zastoso-
wane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi.

15 Zgodnie z art. 3 pkt 12 u.o.o.z.i.o.n.z., historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny 
to przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze 
budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów 
własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg.

16 K, Zalasińska, [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków…, s. 92.
17 Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 

2147 ze zm., zob. także K. Zalasińska, [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków…, s. 95-96.
18 W. Kowalski, p. Gwoździewicz, [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków..., s. 115.
19 tamże, s. 116.
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pozwalało właścicielowi otrzymać dodatkową powierzchnię mieszkalną, jak rów-
nież było korzystne z punktu widzenia dziedziczenia własności zabytków20.

Ochrona zabytków archeologicznych

szczególną kategorią zabytków jest zabytek archeologiczny, którym jest, zgod-
nie z art. 3 pkt 4 u.o.o.z.i.o.n.z., zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, pod-
ziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną 
z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów 
albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem21. Odmienność ochrony prawnej 
tych zabytków polega na szczególnych regulacjach dotyczących prac archeologicz-
nych22, postępowania w przypadku znalezienia zabytku archeologicznego23 czy 
uregulowania nagrody dla osób, które odkryły lub przypadkowo znalazły zabytek 
archeologiczny i dopełniły stosownych formalności. Dla zabytków archeologicz-
nych prowadzi się odrębną księgę w rejestrze zabytków (stanowi o tym art. 8 ust. 2 
pkt 3 u.o.o.z.i.o.n.z.). W sposób odrębny uregulowano własność zabytków archeo-
logicznych, gdyż – zgodnie z art. 35 ust. 1 u.o.o.z.i.o.n.z., przedmioty będące zabyt-
kami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi 
w wyniku badań archeologicznych, stanowią własność skarbu państwa.

Ochrona prawna muzealiów

Odmiennej ochronie podlegają muzealia, którymi – zgodnie z art. 21 ust. 1 
ustawy o muzeach24, są rzeczy ruchome i nieruchome stanowiące własność mu-
zeum i wpisane do inwentarza muzeum. Artykuł 21 ust. 2 ustawy o muzeach upo-
ważnił ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
do określenia, w drodze rozporządzenia, zakresu, formy i sposób ewidencjonowa-
nia zabytków w muzeach, wskazując, w szczególności, rodzaj dokumentacji ewi-
dencyjnej, wymagania, jakim powinno odpowiadać prowadzenie tej dokumenta-
cji, sposób oznakowania muzealiów oraz tryb ich dokumentowania w przypadku 
przenoszenia poza siedzibę muzeum oraz skreślania z inwentarza muzeum.

20 tamże, s. 117.
21 O problemach definicyjnych oraz związanych ze stosowaniem pojęcia zabytku archeolo-

gicznego zob. więcej: M. trzciński, Definicja zabytku archeologicznego – problemy i kontrowersje 
wokół stosowania prawa, [w:] Prawo ochrony zabytków, red. K. Zeidler, Warszawa-Gdańsk 2014, 
s. 115-122. 

22 Zob. art. 31 u.o.o.z.i.o.n.z.
23 art. 32 i 33 u.o.o.z.i.o.n.z.
24 Ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 972 ze zm.
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Dla niniejszego opracowania istotne znaczenie mają konsekwencje wpisania 
zabytku do inwentarza muzeum. Zgodnie z art. 11 pkt 2 u.o.o.z.i.o.n.z., zabytku 
wpisanego do inwentarza muzeum nie wpisuje się do rejestru zabytków (tak jak 
obiektów wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego). Można wska-
zać, że „Rejestr i inwentarz stanowią komplementarny względem siebie wykaz 
zabytków”25.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o muzeach, muzealia mogą być przenoszone 
poza teren muzeum, w którym są wpisane do inwentarza: 1) za zgodą dyrektora 
muzeum, w przypadku: a) wypożyczenia innym muzeom, b) potrzeby konser-
wacji, badań lub zapewnienia bezpieczeństwa, c) ekspozycji na wystawach; 2) za 
zgodą podmiotu, które utworzyły muzeum, oraz dyrektora, w przypadkach niewy-
mienionych w pkt 1, jeżeli przeniesienie nie wpłynie ujemnie na działalność statu-
tową muzeum. Dalsze regulacje dotyczące wywozu muzealiów za granicę, określa 
art. 29a ustawy o muzeach.

Istotne znaczenie ma również art. 30 ustawy o muzeach, zgodnie z którym 
muzealia wpisane do inwentarzy muzeów państwowych lub samorządowych nie 
podlegają egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego w sądowym lub admini-
stracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, co stanowi ochronę prawną muzealiów.

Materiały archiwalne, wchodzące do narodowego zasobu archiwalnego

szczególne regulacje, zawarte w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach26, dotyczą materiałów archiwalnych wchodzących do narodowego 
zasobu archiwalnego. są nimi, zgodnie z art. 1 ustawy, wszelkiego rodzaju akta  
i dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna i statystyczna, 
mapy i plany, fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe, 
dokumenty elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji dzia-
łalności podmiotów realizujących zadania publiczne27 oraz inna dokumentacja, 
bez względu na sposób jej wytworzenia, mająca znaczenie jako źródło informacji 
o wartości historycznej o działalności państwa polskiego, jego poszczególnych or-
ganów i innych państwowych jednostek organizacyjnych oraz o jego stosunkach 
z innymi państwami, o rozwoju życia społecznego i gospodarczego, o działalności 
organizacji o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym, zawodowym 
i wyznaniowym, o organizacji i rozwoju nauki, kultury i sztuki, a także o dzia-

25 K. Zalasińska, [w:] Leksykon prawa ochrony zabytków…., s. 112.
26 Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, t.j. Dz.U. 

z 2016, poz. 1506 ze zm, dalej jako: „u.o.n.z.a.i.a.”.
27 Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, t.j. Dz.U. z 2017, poz. 570.
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łalności jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek 
organizacyjnych - powstała w przeszłości i powstająca współcześnie.

specyficzne regulacje dotyczą m.in. zakazu zbywania materiałów archiwalnych, 
wchodzących do państwowego zasobu archiwalnego, ograniczenia zakazu przeka-
zywania materiałów innym jednostkom organizacyjnym (art. 7 u.o.n.z.a.i.a.), obo-
wiązek zapewnienia warunków ich przechowywania, ochrony przed uszkodzeniem, 
zniszczenie, utratą oraz zapewnienia koniecznej konserwacji (art. 12 u.o.n.z.a.i.a.), 
oraz tryb i sposób udostępniania tych materiałów (art.6a-17 u.o.n.z.a.i.a.).

Szczególna ochrona prawna Pomników Zagłady

Ustawa o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady28 stanowi 
podstawę szczególnej ochrony prawnej ośmiu miejsc29, stanowiących miejsc pa-
mięci Holocaustu, które są określone ustawowo „pomnikami Zagłady”. Wskazana 
ustawa określa szczególne zasady odbywania zgromadzeń30, prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, budowy obiektów budowlanych, tymczasowych obiektów 
budowlanych i urządzeń budowlanych oraz wywłaszczania nieruchomości. Warto 
wskazać, że ujęcie określonych miejsc (zabytków) w zakresie przedmiotowym za-
stosowania ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady jest 
konsekwencją wprost przepisu ustawy. Innymi słowy, objęcie szczególnymi regu-
lacjami określonych zabytków, tudzież zmiana obowiązującego obecnie katalogu, 
wymaga wydanie lub zmianę aktu stanowienia prawa (ustawy), nie zaś aktu stoso-
wania prawa (np. wpisu do rejestru). Z podobną sytuacją mamy do czynienia na 
gruncie uznania zabytku za pomnik historii, które następują na podstawie rozpo-
rządzenia prezydenta Rzeczypospolitej polskiej (wydanego na wniosek ministra 
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (zgodnie z art. 15 
ust. 1 u.o.o.z.i.o.n.z.). Choć to rozporządzenie jest aktem konkretno-indywidual-
nym31, rozporządzenie jest aktem stanowienia prawa, bowiem zawiera, co do za-
sady, normy generalne i abstrakcyjne, przy czym jest to akt wykonawczy do ustawy 
i, co do zasady, może podlegać częstszym zmianom w związku ze zmieniającymi 

28 Ustawa z 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 
(t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2120), dalej jako: „u.o.o.t.b.h.o.z.”.

29 są to: 1) pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu; 2) pomnik Męczeństwa na Majdanku; 3) Mu-
zeum „stutthof” w sztutowie; 4) Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy; 5) Mauzoleum Walki i Mę-
czeństwa w treblince; 6) Muzeum Martyrologiczne - Obóz w Chełmnie nad Nerem; 7) Muzeum 
Byłego Obozu Zagłady w sobiborze; 8) były Obóz Zagłady w Bełżcu (art. 2 u.o.o.t.b.h.o.z.).

30 Zob. więcej: B. Wilk, Ochrona Pomników Zagłady poprzez ograniczanie wolności zgroma-
dzeń – konieczna i proporcjonalna?, [w:] Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki, ochrona i opieka 
w prawie, red. p. Dobosz, K. szepelak, W. Górny, Kraków 2015, s. s. 647-660.

31 K. Zalasińska, K. Zeidler, Wykład prawa ochrony zabytków, Warszawa-Gdańsk 2015, s. 31.
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się okolicznościami. W przypadku ochrony prawnej pomników Zagłady zmiana 
zakresu zastosowania regulacji wymaga nowelizacji samoistnego aktu prawnego, 
jakim jest ustawa.

Co istotne, owa ochrona prawna nie zastępują innych form ochrony zabytków, 
w tym zwłaszcza ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków (zarówno 
jako zabytków ruchomych, jak i nieruchomych), jak również ochrony zabytków 
wpisanych do inwentarza muzeów.

Warto zwrócić uwagę, że podobnie jak w przypadku ochrony zabytków nieru-
chomych na gruncie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, szcze-
gólna ochrona pomników Zagłady dotyczy nie tylko określonych miejsc obóz za-
głady, ale również ich stref ochronnych (zob. art. 1 ust. 2 u.o.o.t.b.h.o.z.). strefę 
ochronną, zgodnie z art. 3 ust. 2 u.o.o.t.b.h.o.z., stanowi pas gruntu o szerokości 
nie większej niż 100 m od granic pomnika Zagłady.

Źródła szczególnej ochrony prawnej pomników Zagłady należy poszukiwać  
w 1999 r., w którym wpłynął do sejmu projekt ustawy o ochronie Miejsc Martyrologii 
Narodów oraz o zmianie niektórych ustaw (tytuł ustawy uległ zmianie w trakcie 
trwania prac legislacyjnych)32. Wprowadzenie dodatkowej, nadzwyczajnej ochrony 
prawnej argumentowano potrzebą utrzymania spokoju na obszarze miejsc, w któ-
rych znajdowały się obozy koncentracyjne, przeciwdziałanie negatywnym zdarze-
niom, wpływającym na zachowanie powagi i charakteru tych miejsc, jak również 
luką prawną w zakresie ochrony terenów o szczególnym znaczeniu dla upamiętnie-
nia męczeństwa polaków oraz męczeństwa i zagłady innych narodów33.

Kryteria mogą być przedmiotem refleksji, bo nie czyni się tego z uwagi na pewne 
cechy zabytków, określone w ustawie, ale poprzez enumeratywne ich wymienienie. 
Utracenie wartości, z uwagi na które są objęte ochroną, wymagać będzie podjęcie 
nie aktu stosowania prawa, ale aktu stanowienia prawa. taki stan rzeczy usztywnia 
system prawny, gdyż utrudna zmianę zakresu zastosowania szczególnych regulacji  
w związku ze zmieniającymi się okolicznościami i potrzebami społecznymi.

Podsumowanie

Nie powinno budzić wątpliwości, że efektywna ochrona zabytków, z uwagi na 
zróżnicowanie ich charakteru i specyfiki, wymaga niekiedy zastosowania odmiennej 
ochrony prawnej. Wiąże się to także z problemami i wyzwaniami, związanymi ochro-
na poszczególnych rodzajów zabytków. Obowiązujące regulacje prawne normują zróż-

32 szerzej: B. Wilk, Źródło, cel i uzasadnienie szczególnej ochrony prawnej Pomników Za-
głady, [w:] Zarządzanie dziedzictwem. Problemy, obszary, definicje, red. Ł. Gaweł, W. pokojska, 
A. pudełko, Kraków 2016, s. 397.

33 tamże, s. 398.
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nicowane instrumenty ochrony zabytków. podstawowym, a zarazem najistotniejszym 
podziałem na gruncie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jest rozróż-
nienie zabytków ruchomych i nieruchomych. Na gruncie tej ustawy można także wy-
szczególnić specyficzne rodzaje zabytków, takie jak zabytki archeologiczne, historyczny 
zespół budowlany oraz układ urbanistyczny lub ruralistyczny. szczególnym regulacjom 
prawny, uregulowanych w innych aktach prawnych, podlegają muzealia, tudzież mate-
riały archiwalne wchodzące do narodowego zasobu archiwalnego.

przedmiotem szczególnego zainteresowania autora na tym tle jest szczególna 
ochronę prawną pomników Zagłady. Charakterystyczne jest dla niej jest objęcie 
wymienionych enumeratywnie w ustawie miejsc. Ochrona prawna, zapewniona 
na mocy regulacji ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagła-
dy, nie wyłącza innych regulacji, stanowiących podstawę ochrony zabytków, przez 
co szczególna ochrona prawna pomników Zagłady ma charakter akcesoryjny. 
Warto zwrócić uwagę, że omawiana ochrona obejmuje nie tylko wskazane w usta-
wie miejsca, ale także ich strefy ochronne, które – odmiennie do wykazu samych 
miejsc – są uregulowane w akcie niższego rzędu, tj. w rozporządzeniu.

* * *

If different monuments need specific legal protection? Considerations related to the legal 
protection of Holocaust Memorials

(summary)

Different types of monuments can be distinguished on the grounds of the law in view of 
their specific characteristics. Classification of monuments is important, because of this differ-
entiation depends legal instruments that can be used. These instruments allow for the adapta-
tion of protection instruments to the needs of the protection of certain types of monuments. 
The subject of this paper is to analyze the legal protection instruments of various monuments. 
specific regulations include the Act of 1999 about areas of former Nazi death camps, which con-
cerns eight enumerated places listed in the statute of places, called the Holocaust Memorial. For 
this purpose, problem of classification of monuments in different groups will be outlined. The 
legal protection of the Holocaust Memorial will be analyzed in particular. The considerations 
will indicate what is the particular legal protection and what distinguishes it from other legal 
instruments for differentiating the legal protection of monuments.
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