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W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zmiana 
ustrojowa Państwa spowodowała rozpoczęcie na dużą 
skalę prac budowlanych, a co za tym idzie, lawinowy 
wzrost liczby ratowniczych badań archeologicznych. Po-
wstały również mniejsze i większe firmy archeologiczne, 
które podjęły się ich prowadzenia.

Wydawało się, że rozwiązano problem ochrony zabyt-
ków archeologicznych, chroniąc je przed zniszczeniem 
fizycznym. W przypadku zabytków nieruchomych pro-
wadzono dokumentację fotograficzną i rysunkową, która 
następnie zostawała przekazana do archiwów konserwa-
torów zabytków. To jednak problem zabytków ruchomych 
pozostawał na marginesie uwagi służb konserwatorskich. 
W żaden sposób nie rozwiązano zagadnienia przechowy-
wania, konserwacji i udostępniania ruchomych zabytków, 
pozyskanych w trakcie ratowniczych badań archeologicz-
nych. Zarówno tych masowych, jak i wydzielonych.

Muzea, z braku magazynów, przestały przyjmować 
materiały od ekip terenowych, jednakże z wyłączeniem 
własnych badań. Pojawiły się patologiczne zjawiska prze-
chowywania zabytków na prywatnych działkach, w piw-
nicach lub na strychach w domach badaczy.

Muzeum głogowskie w końcu lat dziewięćdziesiątych 
rozpoczęło prace nad porządkowaniem napływu mate-
riałów z badań ratunkowych, zarówno własnych i obcych 
(między innymi z terenu Starego Miasta w Głogowie).

Sugestie kierowane do władz centralnych, jak i sa-
morządowych, opierały się na znanych wcześniej zarów-
no w kraju, jak i w innych państwach Europy, wzorach 
składnic muzealnych. Propozycje te przyjmowane były 
zarówno w Ministerstwie Kultury, jak i w Urzędzie Mar-
szałkowskim ze zrozumieniem. Były jednak bezskuteczne 
i nie doprowadziły do wdrożenia konkretnych rozwiązań.

Iskierka nadziei pojawiła się dopiero, kiedy na prze-
łomie wieków nazwa składnica została zmieniona na 
Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicz-
nych (zgodnie z sugestią doktora Wojciecha Brzezińskie-
go). Pod tą nazwą koncepcja zyskała poparcie Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego w 2000 roku (ryc. 1–2). 
W tymże roku przygotowana została umowa pomiędzy 
Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego i Prezyden-
tem Miasta Głogowa o współprowadzeniu, w formie 
oddziału Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Gło-

gowie, takiej placówki dla Dolnego Śląska. Niestety, za-
wirowania polityczne (zmiana marszałka województwa) 
doprowadziły do upadku projektu. 

Ze względu na fakt, że ruchomy materiał zabytkowy 
pochodzący z wykopalisk jest własnością Skarbu Pań-
stwa, muzeum głogowskie podjęło starania u kolejnych 
ministrów kultury o wspieranie budowy i utrzymania 
Ośrodka. Ministrowie – Waldemar Dąbrowski, Kazimierz 
Michał Ujazdowski oraz wiceministrowie Zdzisław Pod-
kański, a także Tomasz Merta, ze zrozumieniem odnie-
śli się do przedstawianej im idei. Jednakże nie udało się 
zrealizować tego pomysłu. Po dziesięciu latach starań 
Ośrodek powstał dzięki nawiązaniu współpracy pomię-
dzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z Urzędem Miasta w Głogowie.

Dnia 18 stycznia 2010 roku Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski, uroczyście 
zainaugurował funkcjonowanie Ośrodka Studyjno-Ma-
gazynowego Zabytków Archeologicznych jako oddziału 
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. 
Powołanie Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków 
Archeologicznych było krokiem milowym w rozwiązaniu 
problemu przechowywania zabytków archeologicznych. 
Jednakże, mimo obietnicy ministra Zdrojewskiego, nie-
rozstrzygnięta pozostała kwestia finansowania placówki.

Istotą istnienia Ośrodka jest wypełnienie luki między 
działaniami służby konserwatorskiej i muzealnej. Rozdzie-
lenie prawne, jak dotąd jednolitego systemu konserwa-
torsko-muzealnego, doprowadziło do sytuacji, w której 
pozyskane, drogą badań archeologicznych, źródła (czy-
taj: zabytki ruchome) umknęły kontroli właściciela czyli 
Państwa, a dokładnej Wojewódzkiemu Konserwatorowi 
Zabytków, sprawującemu nadzór właścicielski nad znale-
ziskami pochodzącymi z prac archeologicznych (ryc. 3–4).

Zadaniem placówki stało się przyjmowanie i prze-
chowywanie ruchomych zabytków archeologicznych 
pozyskanych drogą badań ratowniczych na inwestycjach 
południowo-zachodniej Polski. Oprócz przechowywania 
i poddawania artefaktów procesowi konserwacji, zabytki 
są również udostępniane gwoli poddania ich badaniom 
dla wszystkich zainteresowanych. Jednostka ta dysponu-
je bowiem licznymi pracowniami i pokojami gościnnymi, 
z których mogą skorzystać badacze spoza instytucji.
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Ryc. 1–2. Magazyny Ośrodka Studyjno–
Magazynowego Zabytków Archeologicznych 
(OSMZA) w Głogowie (fot. archiwum Muzeum 
Archeologiczno-Historycznego – MAH – w Gło-
gowie)
Fig. 1–2. Warehouses of the Study and Sto-
rage Centre of Archaeological Finds (OSMZA) in 
Głogów (photo by Archaeological and Historical 
Museum – MAH – in Głogów)

Przechowywane zabytki stanowią własność Skarbu 
Państwa, a nadzór właścicielski nad nimi sprawują od-
powiedni terytorialnie Wojewódzcy Konserwatorzy Za-
bytków. Na wniosek dyrektora Muzeum w Głogowie, na 
mocy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami1, przedmioty znajdujące się na 

1  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami).

terenie magazynu mogą zostać przekazane do zbiorów 
właśnie tego muzeum (ryc. 5). Dowodzi to, że Ośrodek 
nie jest jednostką muzealną, ponieważ pozbawiony jest 
zbiorów, które stanowiłyby jego własność, a co za tym 
idzie, pozostaje bez istotnego atrybutu „muzealności”, 
jakim jest bez wątpienia wystawiennictwo.

W założeniu, Ośrodek miał stać się pomostem mię-
dzy służbami konserwatorskimi a muzeami. Procedury: 
wydawania zgód na przyjęcie zabytków pozyskanych 



117

Leszek Lenarczyk Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeologicznych w Głogowie

ZnAleZiSkA ArcheOlOGicZne: problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania

Ryc. 3–4. Wszystkie zabytki, które trafiają 
do OSMZA są zaewidencjonowane, opracowane 
i opakowane (fot. archiwum MAH)
Fig. 3–4. All the finds that arrive at OSMZA 
are registered, scientifically described and 
packed (photo by MAH archives)

Ryc. 5. Magazyny Ośrodka Studyjno–Maga-
zynowego Zabytków Archeologicznych w Gło-
gowie, do których, po uprzednim opracowaniu i 
fachowym zapakowaniu, trafiają zabytki przyj-
mowane do OSMZA (fot. archiwum MAH)
Fig. 5. Warehouses of the Study and Stora-
ge Centre of Archaeological Finds in Głogów. 
The finds admitted to OSMZA go there, after 
previous scientific description and professional 
packaging (photo by MAH archives)
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Ryc. 6–8. Jednym z największych zadań 
realizowanych przez OSMZA w Głogowie jest 
zabezpieczenie zabytków przechowywanych w 
Lubiążu w magazynach dawnego Wojewódzkie-
go Ośrodka Archeologiczno–Konserwatorskie-
go. Przez ręce pracowników ośrodka przeszły 
tysiące zabytków i towarzyszącej im doku-
mentacji. Po zakończeniu prac zabytki będą 
przechowywane w Ośrodku Studyjno-Magazy-
nowym Zabytków Archeologicznych jako część 
zbiorów muzealnych, natomiast oryginalna 
dokumentacja wraz z wersją elektroniczną zo-
stanie przekazana odpowiednim terytorialnie 
delegaturom Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków (fot. M. Iżycki)
Fig. 6–8. One of the largest tasks carried 
out by OSMZA in Głogów is the protection 
of finds stored in Lubiąż in the warehouses 
of the former Provincial Archaeological and 
Conservation Centre. Thousands of finds and 
accompanying documentation have passed 
through the hands of the centre’s employees. 
After the completion of the works, the finds will 
be stored in the Study and Warehouse Centre 
of Archaeological Finds as part of the museum 
collections, while the original documentation 
with the electronic version will be transferred 
to territorially competent delegations of the 
Provincial Lower Silesian Heritage Conservator 
(photo by M. Iżycki)

z konkretnych badań archeologicznych oraz komisyj-
nego przyjmowanie ich od ekip terenowych (w świetle 
prawa od Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków), 
były wcześniej testowane przez Muzeum Archeolo-
giczno-Historycznym w Głogowie (ryc. 6–13). Można 
z całą stanowczością stwierdzić, że koniecznością stało 

się wspomaganie służby konserwatorskiej w zakresie 
kontroli gospodarowania zabytkami ruchomymi pozy-
skanymi w trakcie prac archeologicznych. Dotyczy to 
również dalszych prac nad materiałem zabytkowym, to 
jest inwentaryzacji, opracowania, konserwacji i przecho-
wywania.
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Ryc. 9–10. Jednym z największych zadań 
realizowanych przez OSMZA w Głogowie jest 
zabezpieczenie zabytków przechowywanych w 
Lubiążu w magazynach dawnego Wojewódzkie-
go Ośrodka Archeologiczno–Konserwatorskie-
go. Przez ręce pracowników ośrodka przeszły 
tysiące zabytków i towarzyszącej im doku-
mentacji. Po zakończeniu prac zabytki będą 
przechowywane w Ośrodku Studyjno-Magazy-
nowym Zabytków Archeologicznych jako część 
zbiorów muzealnych, natomiast oryginalna 
dokumentacja wraz z wersją elektroniczną zo-
stanie przekazana odpowiednim terytorialnie 
delegaturom Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków (fot. M. Iżycki)
Fig. 9–10. One of the largest tasks carried 
out by OSMZA in Głogów is the protection 
of finds stored in Lubiąż in the warehouses 
of the former Provincial Archaeological and 
Conservation Centre. Thousands of finds and 
accompanying documentation have passed 
through the hands of the centre’s employees. 
After the completion of the works, the finds will 
be stored in the Study and Warehouse Centre 
of Archaeological Finds as part of the museum 
collections, while the original documentation 
with the electronic version will be transferred 
to territorially competent delegations of the 
Provincial Lower Silesian Heritage Conservator 
(photo by M. Iżycki)
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Ryc. 11–13. Jednym z największych zadań 
realizowanych przez OSMZA w Głogowie jest 
zabezpieczenie zabytków przechowywanych w 
Lubiążu w magazynach dawnego Wojewódzkie-
go Ośrodka Archeologiczno–Konserwatorskie-
go. Przez ręce pracowników ośrodka przeszły 
tysiące zabytków i towarzyszącej im doku-
mentacji. Po zakończeniu prac zabytki będą 
przechowywane w Ośrodku Studyjno-Magazy-
nowym Zabytków Archeologicznych jako część 
zbiorów muzealnych, natomiast oryginalna 
dokumentacja wraz z wersją elektroniczną zo-
stanie przekazana odpowiednim terytorialnie 
delegaturom Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków (fot. M. Iżycki)
Fig. 11–13. One of the largest tasks car-
ried out by OSMZA in Głogów is the protection 
of finds stored in Lubiąż in the warehouses 
of the former Provincial Archaeological and 
Conservation Centre. Thousands of finds and 
accompanying documentation have passed 
through the hands of the centre’s employees. 
After the completion of the works, the finds will 
be stored in the Study and Warehouse Centre 
of Archaeological Finds as part of the museum 
collections, while the original documentation 
with the electronic version will be transferred 
to territorially competent delegations of the 
Provincial Lower Silesian Heritage Conservator 
(photo by M. Iżycki)

Problem komercjalizacji ratowniczych badań arche-
ologicznych nasuwa pytanie o jednolite traktowanie 
wszystkich „podmiotów gospodarczych” startujących 
w przetargach. Instytucje takie, jak uniwersytety, mu-
zea czy też instytuty PAN, poza wymaganiami odnośnie 
przygotowania merytorycznego pracowników pełniących 
funkcje kierowników badań, w większości przygotowane 

są, w stopniu dostatecznym, do konserwacji pozyskanych 
zabytków, ich inwentaryzacji i przechowywania (praw-
dopodobnie). Wątpliwości autora, dotyczące spełniania 
wymogów podanych w Rozporządzeniu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 roku 
w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed poża-
rem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich 
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zniszczeniem lub utratą2, budzą nie tylko jednostki poza-
muzealne, ale także muzea wydające decyzje o przyjęciu 
zabytków pozyskanych z badań archeologicznych.

Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Archeolo-
gicznych dla województw południowo-zachodniej Polski 
prawdopodobnie jako jedyny spełnia wyżej wspomniane 
wymogi dlatego, że projektowanie i budowa odbywały 
się według norm określonych w Rozporządzeniu Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 
2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach 
przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem 
grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposo-
bów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie po-
wstania zagrożenia3. Pracownia Konserwatorska Ośrod-
ka udziela dziesięciu lat gwarancji oraz wykonuje pełną 
dokumentację przeprowadzonych zabiegów konserwa-
cji. Jest przygotowana również do wykonywania prac dla 
ekip zewnętrznych (komercyjnie). Doświadczenie nabyte 
w ciągu kilku ostatnich lat wskazuje, że nie powinno się 
przyjmować zabytków poddanych konserwacji w ama-
torskich warunkach (również bez należytej dokumentacji 
i gwarancji wykonywanych działań). Konserwacja, zwłasz-
cza metali, jak i artefaktów organicznych, powinna być 
powierzona pracowniom konserwatorskim z odpowied-
nią renomą.

Odrębnym i znacznie groźniejszym problemem jest 
wystawianie zapewnień przez „pseudo muzea”, czyli 

2  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
2 września 2014 roku w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum 
przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym 
ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 2014 poz. 1240 z późniejszymi 
zmianami).

3  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 
grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed 
pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszcze-
niem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do 
ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. 2008 nr 229 poz. 
1528 z późniejszymi zmianami).

jednostki organizacyjne nie będące muzeami w świetle 
Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku4. Kry-
tyczne obserwacje dotyczą w równej mierze jednostek 
organizacyjnych społecznych, jak i prywatnych.

Muzea, które wydają zgodę o przyjęciu w depozyt 
materiałów z badań archeologicznych – posiadając od-
powiednie warunki magazynowania – ponoszą koszty 
przechowywania „depozytu Skarbu Państwa”. W mo-
mencie przejęcia zbiorów w depozyt, kosztami obarcza-
ny jest organizator muzeum, czyli najczęściej Samorząd. 
W momencie przejęcia zabytków na własność od Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, jest to zrozumiałe. 
Oczywiste jest również ponoszenie kosztów kolejnych 
konserwacji zabytków wydzielonych (w określonych 
przedziałach czasowych). Przy odpowiednim podejściu 
do zbiorów nie są to wcale małe sumy. Istotne jest pyta-
nie o to, kto ponosi koszty przechowywania depozytów?

W powszechnej praktyce koszty te ponosi deponent, 
nigdy zaś przechowujący depozyt, czyli muzeum. Obcią-
żenie tymi opłatami muzeów przechowujących depozyty 
ma wręcz charakter „nielegalny” i można powiedzieć, że 
stanowi działanie na szkodę organizatora. Jednakże kosz-
ty te powinno ponosić Państwo jako deponent. Rozwa-
żania te nie dotyczą, oczywiście, muzeów państwowych, 
które utrzymywane są z budżetu Państwa.

Zdaniem autora, jest to jedno z możliwych rozwiązań. 
Jednak, wydaje się, że właściwe będzie przyjęcie przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego współ-
prowadzenia jednostek muzealnych dysponujących od-
powiednim zapleczem (powierzchnie magazynowe, pra-
cownie konserwatorskie i oczywiście kadry) w zakresie 
zbiorów depozytowych. Taką koncepcję przedstawiła 
aktualnemu ministrowi kultury i dziedzictwa narodowe-
go grupa archeologów zasiadających w Radzie do spraw 
Muzeów.

4  Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku (Dz. U. 1997 nr 5 
poz. 24 z późniejszymi zmianami).

Akty prawne
Rozpo rządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zabezpieczania 
zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym nie-
bezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą 
(Dz. Ust. 2014 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Rozpo rządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbio-
rów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym nie-

bezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbio-
rów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji 
w razie powstania zagrożenia (Dz. Ust. 2008 nr 229 poz. 
1528 z późniejszymi zmianami).

Ustaw a z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. Ust. 2003 nr 162 poz. 1568 z późniejszymi 
zmianami).

Ustaw a o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku (Dz. Ust. 1997 
nr 5 poz. 24 z późniejszymi zmianami).

Wykaz cytowanej literatury
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The history of the establishment and operation of the Study  
and Storage Center of Archaeological Finds

Summary

In 2000, an agreement was prepared between the Marshal 
of the Lower Silesian Province and the Mayor of the City of 
Głogów on co-conducting, in the form of a branch of the Ar-
chaeological and Historical Museum in Głogów, a Study and 
Storage Centre for Archaeological Finds in Głogów. Unfortu-
nately, it was not concluded for purely political reasons (change 
of the ruling coalition). The reason for the creation of this ini-
tiative was the legal separation of a uniform conservation and 
museum system, and thus the monuments obtained in the 
archaeological research have escaped the control of the Pro-
vincial Heritage Conservator, exercising ownership supervision. 
On January 18, 2010, the Minister of Culture and National Her-
itage, Bogdan Zdrojewski, solemnly inaugurated the function-
ing of the Study and Storage Centre of Archaeological Finds in 

Głogów. Its task is to receive and store movable archaeological 
finds acquired through rescue research in the territories of de-
velopments in the south-western Poland. In addition to storing 
and subjecting artefacts to the preservation process (hence in 
the Centre, the best in Poland, equipped conservation work-
shop), these finds are and will be made available for subjecting 
them to research to all interested parties. The unit has at its 
disposal laboratories for researchers from outside the institu-
tion, as well as the so-called guest rooms. The paper presents 
procedures and principles of the Centre’s operation in the area 
of storing files and rules for the preservation of archaeological 
finds in force at our Museum branch.

Translated by Leszek Lenarczyk
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