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Wstęp

Badania archeologiczne, głównie te prowadzone na te-
renach miejskich, dostarczają licznego materiału, który 
w myśl obowiązujących przepisów należy uznać za za-
bytkowy i objąć ochroną prawną. Należy jednak zdawać 
sobie sprawę z faktu, że na takich stanowiskach następuje 
z reguły stały przyrost współczesnych nawarstwień. Spra-
wia to problem z określeniem cezury czasowej, do której 
zbieranie materiałów ma swoje uzasadnienie merytorycz-
ne. Nie zmienia to oczywiście faktu, że pozyskane w trak-
cie badań materiały – elementy dziedzictwa archeologicz-
nego – są historycznym świadectwem czasów minionych 
oraz nośnikiem wartości, które czynią je wyjątkowymi.

Należy jednak rozważyć definicję samego zabytku, 
która w świetle obowiązujących przepisów prawnych 
jest „nieostra”1. Podstawą do objęcia ochroną prawną 
znalezisk archeologicznych jest poprawne zdefiniowanie 
samego przedmiotu ochrony. Brak ścisłej definicji powo-
duje dowolność rozstrzygnięć związanych z decyzjami 
wydawanymi przez organy ochrony konserwatorskiej, 
a co za tym idzie także brak konsekwencji w nakładaniu 
ewentualnych sankcji za niszczenie zabytkowych obiek-
tów2. W perspektywie rosnącej liczby inwestycji, zwłasz-
cza miejskich, i masowo pozyskiwanych znalezisk oraz 
proporcjonalnie zmniejszającej się przestrzeni magazy-
nowej w muzeach, służby konserwatorskie, archeolodzy 
i muzealnicy, stają przed poważnym problemem. Wynika 
on częściowo z nomenklatury zawartej w obowiązujących 
aktach prawnych. Do zobrazowania zagadnienia posłuży 
w niniejszym artykule przykład materiałów pozyskanych 
w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na te-
renie dzielnicy Wola w Warszawie.

Badania archeologiczne przy ul. Wolskiej

Archeologiczne badania wykopaliskowe prowadzone 
były na przełomie lipca i sierpnia 2016 roku na obsza-

1  Pojęcie prawne niedookreślone znaczeniowo. Nie pozwala rozstrzy-
gnąć o każdym obiekcie/sytuacji; por. Michalak i Ginter 2016: 19.

2  Zalasińska i Zeidler 2015: 23.

rze ograniczonym ulicami Wolską, Okopową i Aleją So-
lidarności (ryc. 1). W pierwszych fazach urbanizacji na 
tym terenie znajdowała się zabudowa drewniana, która 
przetrwała do 1838 r. W połowie XIX wieku została zmie-
niona na murowaną. Dotyczyło to również budynków go-
spodarczych ulokowanych na tyłach parceli. W niemal 
niezmienionej formie zabudowa ulicy Wolskiej przetrwa-
ła do początku II Wojny Światowej (ryc. 2). Zniszczone 
w czasie Powstania Warszawskiego budynki nie zostały 
odbudowane po wojnie. Teren ten pozostał niezabudo-
wany do 2016 r. 

Podczas prowadzonych prac archeologicznych odsło-
nięto fundamenty domów, których pierzeje znajdowa-
ły się od ulicy Wolskiej (ryc. 3). Między innymi odkryto 
pozostałości dwutraktowego budynku przy ul. Wolskiej 
10, z których czytelne były jedynie fundamenty pod 
północną i południową fasadą oraz cztery pomieszcze-
nia piwniczne we wschodniej części wykopu. Na tyłach 
parceli odsłonięto piwnice zachodniej, jednotraktowej 
oficyny. Zachowane piwnice składały się z dziewięciu po-
mieszczeń wraz z klatką schodową. W trakcie wykopalisk 
archeologicznych odkryto także zachowane w znacznej 
części fundamenty drugiego domu frontowego przy ul. 
Wolskiej 12. Była to budowla dwutraktowa z bramą 
przejazdową w osi środkowej. Na jej tyłach odsłonię-
to pozostałości niepodpiwniczonej oficyny, składającej 
się najprawdopodobniej z trzech pomieszczeń. Trzecim 
fragmentem dawnej zabudowy ulicy Wolskiej, który od-
kryto podczas badań, była szczytowa, wschodnia ściana 
domu nr 14. W najbardziej na północ wysuniętej części 
wykopu odsłonięto pozostałości budynku fabryki pędzli 
i szczotek Aleksandra Feista. Był to budynek dwutrak-
towy z dwoma większymi pomieszczeniami w części 
zachodniej oraz szeregiem mniejszych znajdujących się 
w części wschodniej. Natomiast w trakcie północnym 
odkryto korytarz. 

W czasie omawianych badań wykopaliskowych po-
zyskano liczny zbiór metalowych znalezisk – około sto 
sześćdziesiąt przedmiotów. Do zobrazowania proble-
matyki związanej z gromadzeniem i przechowywa-
niem zabytków archeologicznych wyselekcjonowano 
niewielki zespół. Są to: garnki, żelazko, gwoździe, ele-
menty aparatu telefonicznego, a także zespół maszyn 
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Ryc. 1. Warszawa – Wola. Lokalizacja miejsca archeologicznych badań wykopaliskowych (źródło: www. staremapy.pl)
Fig. 1. Warsaw – Wola. Location of archaeological excavation site (source: www. staremapy.pl)

do szycia, nóż z wybitym na głowni napisem: „Gerlach 
w Warszawie” oraz monety i mosiężny żeton obiadowy 
z warszawskiej gminy żydowskiej. Trzy ostatnie przykła-
dy nie budzą wątpliwości, jednakże w przypadku ramy 
motocykla, kilku tygli odlewniczych, jak i fragmentów 
niezidentyfikowanych blach pojawiają się wątpliwo-
ści, czy nadal mamy do czynienia z zabytkami arche-
ologicznymi. Należy podkreślić, że uznanie za zabytek 
któregokolwiek z tych przedmiotów ma swoje dalsze 
konsekwencje.

Opisane wyżej znaleziska, często o niemalże współcze-
snej chronologii, stały się podstawą do podjęcia rozwa-
żań nad obowiązującą definicją zabytku archeologicznego 
w kontekście badań prowadzonych na stanowiskach no-
wożytnych (ryc. 4). 

Problematyka definicji  
zabytku archeologicznego

Dziedzictwo archeologiczne ulega niszczeniu przez nega-
tywny wpływ czynników zewnętrznych. Jedno z zagrożeń 
stanowi niekontrolowane użytkowanie, między innymi 
do celów naukowych i turystycznych. Jest ono również 
zasobem nieodnawialnym, a co za tym idzie niezwykle 
cennym. Dlatego też powinno być należycie chronione3.

Głównym źródłem obowiązującego prawa w Polsce 
jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, która stanowi 
fundament ochrony dziedzictwa kulturowego. To w niej 
zawarte są podstawowe regulacje dotyczące ochrony 
materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowe-

3  Kobyliński 2009: 22–23.

Ryc. 2. Zabudowa ul. Wolska 12 w 1938 r. 
(źródło: www.archeologiawolska.pl)
Fig. 2. Building at 12 Wolska street in 1938 
(source: www.archeologiawolska.pl)
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Ryc. 3. Rozwarstwienie chronologiczne i funkcjonalne odkrytych pozostałości ceglanej architektury (oprac. W. Wółkowski  
i A. Jankowski) 
Fig. 3. The chronological and functional stratification of the discovered remains of brick architecture (designed by 
W. Wółkowski and A. Jankowski)

go. Artykuły 5. i 6. ustawy zasadniczej brzmią: „Rzeczpo-
spolita Polska […] strzeże dziedzictwa narodowego” oraz 
„stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu 
do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu 
polskiego, jego trwania i rozwoju”4. Zasoby te powinny 
zostać uznane za godne ochrony prawnej dla dobra spo-
łeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazania następnym 
pokoleniom. Winny też mieć wartości historyczne, patrio-
tyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające znacze-
nie dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, spo-
łecznego i kulturalnego5. Jednakże zgodnie z przepisami 
Kodeksu karnego (art. 294 §2), nie każdy zabytek (dobro 
kultury) uznawany jest przez organy ścigania za przed-
miot objęty ochroną. W sytuacji niszczenia takiego obiek-
tu czy też przedmiotu nie zawsze szukani będą sprawcy, 
a całe dochodzenie może zostać umorzone6.

Ponadto Polskę obowiązuje również Europejska kon-
wencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (po-
prawiona) z La Valetta z dnia 16 stycznia 1992 r. Zgodnie 
z zapisem konwencji za przedmioty dziedzictwa arche-
ologicznego należy uznać: „wszelkie pozostałości, obiekty 
i jakiekolwiek inne ślady ludzkości z minionych epok […] 
których zachowanie i analiza pomogą prześledzić historię 
ludzkości i jej stosunek do środowiska naturalnego […] 

4  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. 
Nr 78 poz. 483 z późniejszymi zmianami).

5  Michalak i Ginter 2016: 19.
6  Por. Michalak i Ginter 2016: 55; Trzciński, 2010: 36–52.

dla których wykopaliska i odkrycia oraz inne metody ba-
dań nad dziejami ludzkości i jej środowiska są podstawo-
wym źródłem informacji”7.

Natomiast Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. definiuje zabytek jako 
„nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, 
będące dziełem człowieka lub związane z jego działalno-
ścią i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zda-
rzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym 
ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystycz-
ną lub naukową”8. Podobnie sytuacja przedstawia się 
w kwestii zabytku ruchomego9, a co za tym idzie rów-
nież ruchomego zabytku archeologicznego10. Definicja ta 
jest na tyle szeroka, że pozwala uznać za zabytki wiele 
różnorodnych przedmiotów11. Główna różnica pomiędzy 
zabytkiem ruchomym a ruchomym zabytkiem arche-
ologicznym związana jest z kwestią własności. Zabytki 
archeologiczne, zgodnie z przywoływaną powyżej usta-
wą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, stano-

7  Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego 
(poprawiona) z La Valetta, z 16 stycznia 1992 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 
120, poz. 564).

8  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 
2003 r.

9  Art. 3.3. „zabytek ruchomy – rzecz ruchoma, jej część lub zespół 
rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt. 1”.

10  Art. 3.4. „zabytek archeologicznych […] zabytek ruchomy, będący 
tym wytworem”.

11  Michalak i Ginter 2016: 56.
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Ryc. 4. Wybrane zabytki metalowe (fot. W. Orliński i K. Zdeb, oprac. A. Jankowski): 1. Maszyna do szycia, Wolska 10 – po-
mieszczenie 6 (nr inwentarza 965); 2. Maszyna do szycia, oficyna II (nr inwentarza 481); 3. Rama motocykla, oficyna II (nr in-
wentarza 479); 4. Zamek do drzwi, oficyna II (nr inwentarza 476); 5. Element naczynia do wygotowywania bielizny, Oficyna II (nr 
inwentarza 298); 6. Koksownik, Oficyna II (nr inwentarza 474); 
Fig. 4. Selected metal objects (photo by W. Orliński i K. Zdeb, designed by A. Jankowski): 1. Sewing machine, 10 Wolska street 
– room 6 (number of inventory 965); 2. Sewing machine, outbuilding II (number of inventory 481); 3. Frame of motorcycle, out-
building II (number of inventory 479); 4. Door lock, outbuilding II (number of inventory 476); 5. The element of the boiling dish, 
outbuilding II (number of inventory 298); 6. Brazier, outbuilding II (number of inventory 474); 
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wią własność Skarbu Państwa. Natomiast ich specyfika 
pozwala na ścisłe związanie pozyskanych przedmiotów 
z otoczeniem ich odkrycia. Tym samym kontekst staje się 
równie istotny12. 

W myśl wszystkich powyżej przytoczonych definicji za-
bytkiem jest przedmiot, który został pozyskany w trakcie 
badań wykopaliskowych, jest dziełem człowieka, świad-
czącym o minionych epokach i ma jedną z wyżej wymie-
nionych wartości, zaś jego zachowanie leży w interesie 
społecznym. Użyte sformułowania mogą budzić liczne 
wątpliwości, zarówno przedstawicieli administracji, jak 
i samych archeologów i muzealników, prowadząc do nie-
mal subiektywnego określenia czy dany przedmiot ma 
wartość historyczną, artystyczną czy naukową. Kolejną 
kwestią, która prowadzi do uznaniowości w podejmowa-
niu decyzji jest uzależnienie ochrony od bliżej nieokreślo-
nego „interesu społecznego”.

Problematyczny jest również zwrot „świadectwo mi-
nionej epoki”. Brak cezury chronologicznej przedmio-
tów uznawanych za zabytek może prowadzić do różnicy 
zdań w tej kwestii pomiędzy konserwatorem a archeolo-
giem. Dla jednej ze stron maszyna do szycia pochodząca 
z okresu międzywojennego może być już przedmiotem 
zabytkowym. Jednakże dla drugiej strony miniona epoka, 
z której pochodzi, jest zbyt bliska współczesności, a tym 
samym przedmiot pozbawiony jest wartości historycznej. 
Konsekwencją takiego rozumowania jest uznanie, że za-
chowanie go dla przyszłych pokoleń nie leży w interesie 
społecznym13.

Odrębną kwestię stanowią przedmioty odkrywane 
przy zmarłych, pochodzące z obszarów cmentarzysk da-
towanych na okres późnej nowożytności. Czy zbiór me-
dalików i krzyżyków z cmentarzyska datowanego na XIX 
wiek można uznać za zabytki archeologiczne, jeżeli zo-
stały pozyskane metodami archeologicznymi? Być może 
są to przedmioty osobiste zmarłych i należy je powtórnie 
pochować.

Ochrona zabytków archeologicznych

Brak precyzji wynikający z aktów prawnych ma bezpo-
średnie przełożenie na sposób pozyskiwania nowych 
zbiorów archeologicznych. Generuje to pytanie, kto za-
tem w praktyce decyduje o tym, czy znalezisko pochodzą-
ce z badań archeologicznych stanie się zabytkiem i będzie 
chronione prawem? Przede wszystkim taką osobą jest 
kierownik badań archeologicznych. Ze względu na nie-
precyzyjne regulacje prawne, o których była mowa wyżej, 
teoretycznie wskazane jest, aby do inwentarza prowa-
dzonego podczas badań trafiały wszystkie odnalezione 
przedmioty. W Ustawie o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami brak jest informacji o decydującym mo-
mencie, kiedy znalezisko staje się zabytkiem. Jeżeli za taki 

12  Michalak i Ginter 2016: 59–60.
13  Trzciński 2014: 115–122.

moment uznamy chwilę, w której przedmiot został odna-
leziony podczas prowadzonych prac archeologicznych, to 
byłoby to zgodne z Konwencją z La Valletta. Dziedzictwo 
archeologiczne definiowane jest poprzez metody pozy-
skiwania tychże przedmiotów. Kolejnym momentem, 
który można uznać za „decydujący”, jest stworzenie polo-
wego inwentarza zabytków. Przy wpisywaniu znalezisk do 
inwentarzy następuje rozdzielenie zabytków na te, które 
można określić jako wydzielone, rozumiane jako wyjątko-
we oraz masowe, czyli powszechne, ale nadal niosące ze 
sobą informacje naukowe. W tym przypadku decydujące 
jest doświadczenie terenowe kierownika badań i jego 
wiedza specjalistyczna. Należy również pamiętać o tym, 
że archeolog, będąc na miejscu podczas prowadzenia 
badań, ma niepowtarzalną okazję obserwacji również 
kontekstu pochodzenia przedmiotów, co może ułatwić 
podjęcie decyzji o wpisaniu znaleziska do inwentarza.

Drugą grupę stanowią przedstawiciele służb konser-
watorskich. Podczas wydawania decyzji pozwalającej na 
przeprowadzenie badań archeologicznych, konserwator 
ma możliwość zapisania zaleceń obowiązujących kierow-
nika prac. Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków może zatem nakazać, aby zbierane były 
wszystkie przedmioty, które zostaną wydobyte metodami 
archeologicznymi (w myśl Konwencji z La Valletta). Po-
nadto konserwator ma możliwość wydania decyzji zawie-
rającej odpowiednie w tej materii zalecenia. Ingerencja 
przedstawiciela urzędu konserwatorskiego może mieć za-
tem znaczący wpływ na dalsze gromadzenie i przechowy-
wanie zabytków. Konserwator ma możliwość interwencji 
podczas przyjmowania dokumentacji z przeprowadzo-
nych badań archeologicznych i jej sprawdzania. Ponad-
to sprawuje pieczę nad dziedzictwem archeologicznym 
w zasadzie od samego początku (nierzadko jeszcze przed 
rozpoczęciem badań poprzez dokonanie oceny jednostki, 
która przyjmie i zmagazynuje znaleziska archeologiczne), 
po przekazanie zabytków do muzeum14. 

Trzecią grupą sprawującą opiekę nad dziedzictwem 
archeologicznym są muzealnicy. Uzyskanie zgody z mu-
zeum na przyjęcie zabytków z konkretnych wykopalisk, 
jeszcze na etapie składania wniosku o przeprowadzenie 
badań archeologicznych do urzędu konserwatorskiego, 
jest nieodzownym elementem wszczynanych procedur 
prawnych. Archeolodzy i inwestorzy nierzadko borykają 
się z problemami, które nastręczają decyzje odmowne 
muzeów. Problem taki może być związany z profilem da-
nego muzeum, ponieważ potencjalne znaleziska mogą 
nie pasować do kolekcji. Niekiedy muzea proszą o umiar 
w kwestii zbierania znalezisk nowożytnych, zwłaszcza 
tych o niemalże współczesnej chronologii. Wynika to 
z braku odpowiedniej powierzchni magazynowej. Nie-
rzadko okazuje się, że muzea odmawiają przyjęcia ma-
teriału zabytkowego także po zakończeniu badań. Taka 
negatywna odpowiedź prowadzi do konieczności prze-
chowywania zabytków przez kierownika badań. Nie-

14  Michalak i Ginter 2016: 62–63.
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stety, również urzędy konserwatorskie nie dysponują 
odpowiednią powierzchnią do gromadzenia i chociażby 
tymczasowego przechowywania zbiorów. Prowadzi to do 
zaniedbania dziedzictwa archeologicznego, które prze-
chowywane w nieodpowiednich warunkach, ulec może 
dewastacji15. 

Podsumowanie

Dziedzictwo archeologiczne jest dobrem wspólnym, 
o które należy dbać w odpowiedni sposób, aby prze-
trwało dla przyszłych pokoleń. Generuje to jednak wiele 
problemów związanych z przechowywaniem znalezisk ar-
cheologicznych. Niektóre spośród nich wynikają z niedo-
precyzowanej definicji „zabytku archeologicznego”, która 
przekłada się bezpośrednio na działania służb konserwa-
torskich, muzealników, jak i samych archeologów. Nie-
mniej, problematyka dotycząca gromadzenia zabiorów 
nie jest jedynie związana z nomenklaturą prawną. Rów-
nie problematyczny jest brak odpowiednich powierzch-
ni magazynowych w obliczu nieustannie przyrastającej 
liczby zabytków.

Każda z powyżej opisanych grup ma możliwość decy-
dowania o nadaniu miana zabytku zgromadzonym przed-
miotom16. Kierownik prac archeologicznych podejmuje 
taką decyzję podczas trwania wykopalisk. Ze względu na 
fakt, że to właśnie archeolog jest osobą, która ma moż-
liwość bezpośredniego poznania kontekstu znaleziska, 
wydaje się, że to decyzja podjęta przez niego jest najbar-
dziej trafna. Nie mniejsza odpowiedzialność spoczywa na 
muzealniku, który rozstrzyga kwestię przyjęcia znalezisk 
i ich dalszego przechowywania. Także na pracownikach 
urzędów konserwatorskich ciąży odpowiedzialność do-
tycząca sporządzania precyzyjnych zaleceń w decyzjach 
konserwatorskich oraz współpracy z archeologiem 
w trakcie, jak i po zakończeniu badań, gdy zabytki zostają 
przekazane do muzeum. 

Czy można zaproponować rozwiązania, które mogłyby 
pozytywnie wpłynąć na omówioną powyżej problema-
tykę? Jednym z rozwiązań może stać się zmiana definicji 
wprowadzona do Ustawy o ochronie zabytków i opiece 

15  Michalak i Ginter 2016: 60–61.
16  Być może jednak należałoby mówić o „uwypukleniu” wartości za-

bytkowych.

nad zabytkami. Zaproponowanie nowej definicji zabytku 
archeologicznego jest oczywiście trudne, zwłaszcza jeżeli 
miałaby zostać wprowadzona cezura czasowa. Przygoto-
wanie zmiany prawa w taki sposób, aby było to satys-
fakcjonujące dla wszystkich trzech wyżej wymienionych 
stron, wydaje się niemal niemożliwe. Jednakże przyjęcie 
bardziej „ostrej” definicji mogłoby znacznie ułatwić wy-
dawanie decyzji administracyjnych.

Kolejnym rozwiązaniem, niewymagającym zmian 
w ustawie, jest możliwość konsultacji problematycznych 
znalezisk archeologicznych ze specjalistami z danej dzie-
dziny archeologii. Pomocni mogliby się okazać rzeczo-
znawcy powołani przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Być może to właśnie kierownik badań wraz 
z rzeczoznawcami powinni nawiązać współpracę również 
z przedstawicielami urzędów konserwatorskich oraz mu-
zealnikami. Taka koncepcja wydaje się wartościowa dla 
zachowania zasobów dziedzictwa archeologicznego.

Warto poddać pod rozwagę utworzenie zespołu, skła-
dającego się każdorazowo z kierownika badań archeolo-
gicznych, przedstawiciela działu archeologicznego danego 
muzeum oraz urzędu konserwatorskiego, w celu podjęcia 
decyzji dotyczącej znalezisk znajdujących się w inwen-
tarzu polowym. Informacja o wszystkich przedmiotach 
odkrytych podczas trwania prac archeologicznych pozo-
stawałaby w dokumentacji, natomiast nie wszystkie zna-
leziska trafiałyby do magazynów muzealnych.

Celem badań archeologicznych jest odkrycie, rozpo-
znanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytków 
archeologicznych. Znaleziska, po odkryciu, identyfikacji 
i dokumentacji, w dalszej kolejności zostają przekazane 
do konserwacji i zabezpieczenia, a następnie poddawa-
ne są opracowaniu naukowemu. Zabiegi te możliwe są 
dopiero po podjęciu decyzji czy dany przedmiot jest za-
bytkiem. 

Dziedzictwo kulturowe, które pozostawiamy, prze-
kazując je przyszłym pokoleniom jest skutkiem wybo-
ru, naszego i naszych poprzedników. Ponadto wiąże się 
z decyzją podejmowaną w teraźniejszości o tym, które 
elementy dziedzictwa przejmiemy i przekażemy, a któ-
rym nie pomożemy przetrwać. Ze względu na możliwość 
jego degradacji powinniśmy, na poszczególnym poziomie 
rozważań o jego charakterze, pamiętać, że to my decydu-
jemy o tym co przetrwa dum mundus durat17.

17  Por. Kobyliński 2009: 17–18.
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Wykaz cytowanej literatury

Andrzej Jankowski, Wawrzyniec Orliński and Katarzyna Zdeb

Issues of treating metal finds from excavations based on examples  
from archaeological fieldwork near Wolska street in Warsaw

Summary

The authors of this chapter are suggesting some resolutions 
to the problem of constantly growing number of archaeologi-
cal finds and limited museum storage space. The relics from 
excavations in the Wola district of Warsaw are shown only as 
examples helping to present the matter. The authors point to 
three stakeholders which hold the responsibility to protect 
the property of National Treasury. Nearly through the whole 
process of gathering the Provincial Office for the Protection 
of Monuments is the institution responsible for the relics. It 
has the ability to monitor the whole process of assembling 
the finds, as well as overseeing the artefacts once they are 
stored. The authors also indicate the value of museum em-

ployees who have to allow for acquiring the artefacts even 
before the excavations begin. Moreover, the condition of the 
finds depends on the storage and conservation provided by 
the establishment withholding them. Further, the authors 
pinpointed the role of research managers who are capable of 
finding the background information on the relics. In this essay 
some theoretical solutions are presented based on previously 
diagnosed problems with interpreting archaeological finds. 
There is, however, no one easy solution due to complexity of 
the issue.

Translated by Katarzyna Zdeb





Noty o autorach

ArchAeologicA
Hereditas 14
213

Natalia Bartczak – mgr, archeolog, asystent muzealny 
Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeolo-
gicznych, oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego 
w Głogowie, opiekun społeczny cmentarza żydowskiego 
w Wińsku

Katarzyna Bernaciak – mgr, konserwator zabytków ar-
cheologicznych, Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabyt-
ków Archeologicznych, oddział Muzeum Archeologiczno-
-Historycznego w Głogowie

Wojciech Borkowski – dr, archeolog i muzealnik, zastęp-
ca Dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie

Michał Bugaj – mgr, archeolog, Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa w Warszawie

Eryk Bunsch – mgr, konserwator zabytków, Heritage Ima-
ging Sp. z o.o.

Andrzej Jankowski – mgr, archeolog, Pracownia Arche-
ologiczna ArcheoVision

Agnieszka Jaskanis – mgr, archeolog, Główny Inwentary-
zator Zbiorów w Państwowym Muzeum Archeologicznym 
w Warszawie

Emilia Jastrzębska – mgr, archeolog i muzealnik, pracow-
nik Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Alina Jaszewska – mgr, archeolog, Pracownia Archeolo-
giczno-Konserwatorska, Zielona Góra, Prezes Zarządu 
Fundacji Archeologicznej, Wiceprezes Stowarzyszenia 
Naukowego Archeologów Polskich

Weronika Kobylińska-Bunsch – mgr, historyk sztuki, dok-
torantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu War-
szawskiego

Zbigniew Kobyliński – prof. dr hab., archeolog i zabytko-
znawca, teoretyk zarządzania dziedzictwem kulturowym, 

profesor zw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie, Dyrektor Instytutu Archeologii

Leszek Lenarczyk – mgr, archeolog i muzealnik, Dyrektor 
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

Artur Mazurek – mgr, archeolog, konserwator zabytków 
archeologicznych, pracownik Muzeum Archeologiczno-
-Historycznego w Głogowie

Agnieszka Olech – mgr, archeolog, Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Wawrzyniec Orliński – mgr, archeolog, muzealnik, dok-
torant w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego, kierownik Działu Archeologicznego Muzeum Hi-
storycznego w Legionowie

Zbigniew Polak – mgr, archeolog, muzealnik, kierownik 
Działu Archeologicznego w Muzeum Warszawy

Regina Smolnik – dr, archeolog, Archeolog Krajowy Sak-
sonii, Drezno

Łukasz Maurycy Stanaszek – dr, antropolog i archeolog, 
kierownik Pracowni Antropologicznej w Państwowym 
Muzeum Archeologicznym w Warszawie

Jacek Wysocki – dr, archeolog i zabytkoznawca, adiunkt 
w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie

Katarzyna Zdeb – mgr, archeolog, doktorantka w Insty-
tucie Archeologii, Wydział Nauk Historycznych i Spo-
łecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie

Magdalena Żurek – dr, archeolog i historyk sztuki, ad-
iunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie




