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Wstęp

Niniejszy tekst przedstawia rozwiązania systemowe, któ-
re w sprawie przyjmowania zabytków archeologicznych 
wypracowało Muzeum Historyczne w Legionowie. Ten 
konkretny przypadek, stosunkowo młodego muzeum, bę-
dzie przyczynkiem do rozważań natury bardziej ogólnej.

Muzeum Historyczne w Legionowie jest samorządo-
wą instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina 
Miejska Legionowo. Jako jednostka muzealna funkcjonu-
je od 2006 roku. Zgodnie z zapisami Statutu realizuje ono 
cele zapisane w Ustawie o muzeach z dnia 21 listopada 
19961 roku poprzez „gromadzenie zabytków i materiałów 
dokumentujących w zakresie historii miasta Legionowa 
i powiatu legionowskiego drogą zakupów, przydziałów, 
zapisów, darowizn, przyjmowania depozytów”2. Konse-
kwencją takiego zapisu jest wypracowanie polityki gro-
madzenia i przechowywania zabytków archeologicznych 
oraz włączania ich do zbiorów muzeum oraz tworzenia 
muzealnej kolekcji archeologicznej.

Wymóg dostarczenia zgody muzeum na przyjęcie za-
bytków archeologicznych przy ubieganiu się o decyzję na 
przeprowadzenie badań archeologicznych przyczynił się 
niejako do opracowania przez muzeum zasad przekazy-
wania materiałów archeologicznych (ryc. 1). Opracowano 
także wymagania w zakresie dokumentacji, które są za-
łącznikiem do każdej decyzji wydawanej przez instytucję. 
Przyjęto także wzór wniosku, który należy wypełnić przy 
ubieganiu się o zgodę na przyjęcie zabytków. Wszystkie 
niezbędne do tego dokumenty można pobrać ze strony 
internetowej muzeum3.

Głównym założeniem wypracowanych rozwiązań jest 
zasada przyjmowania wszystkich zabytków pochodzących 
z terenów powiatu legionowskiego. Reguła ta dotyczy 
zarówno badań archeologicznych aktualnie prowadzo-
nych, jak i tych z lat wcześniejszych. Zabytki pochodzące 
spoza powiatu legionowskiego mogą być przyjmowane 

1  Ustawie o muzeach z dnia 21 listopada 1996 (Tekst jednolity, Dz. U. 
2017, poz. 972).

2  Statut Muzeum Historycznego w Legionowie (niepublikowany). 
3  Muzeum Historyczne w Legionowie. Internet: www.muzeum.

legionowo.pl.

w drodze indywidualnych decyzji, a kryterium w takich 
przypadkach stanowi ich atrakcyjność wystawienni-
cza, wartość naukowa lub też zbieżność merytoryczna 
z prowadzonymi przez muzeum projektami badawczymi. 
Wprowadzono zasadę przyjmowania zabytków z pełną 
dokumentacją, choć należy zdawać sobie sprawę, że w tej 
kwestii można spodziewać się odstępstw w przypadku 
materiałów ze starszych badań, gdzie dokumentacja za-
ginęła lub jest niekompletna. W takich sytuacjach należy 
każdą sprawę rozpatrywać indywidualnie, mając przede 
wszystkim na względzie wartość naukową zbioru, jak 
i jego walory ekspozycyjne.

Pewnym truizmem jest stwierdzenie, że muzea nie-
chętnie przyjmują zabytki archeologiczne. Przyczyn tego 
zjawiska jest wiele. W opinii autora, patrząc z perspek-
tywy muzealnika i archeologa pracującego w muzeum, 
przyczyną zaistniałych problemów, w dużym uogólnieniu, 
jest przyjęty po przemianie ustrojowej system opieki nad 
zabytkami, który nie zapewnia pełnej opieki nad dziedzic-
twem archeologicznym. Wydaje się, że można wydzielić 
kilka głównych elementów – przyczyn problemów, nie 
oceniając ich i nie wartościując. 

Są to mianowicie:
• przejęcie dużej części muzeów przez administrację sa-

morządową, co w konsekwencji spowodowało w wie-
lu przypadkach ograniczenie finansowania, a także 
położenie nacisku na inne, niż gromadzenie zbiorów 
i zapewnienie im odpowiednich warunków przecho-
wywania, aspekty działalności muzealniczej, takie jak 
edukacja, czy różnego rodzaju działania animacyjne 
(zapewniające stosunkowo dużą frekwencję);

• wzmocnienie roli urzędów konserwatorskich, a w za-
sadzie przyznanie im roli decydującej w kwestii losów 
zabytków archeologicznych, co nie przełożyło się na 
wzmocnienie osobowe i merytoryczne;

• pomniejszenie roli muzeów w kwestiach ochrony 
dziedzictwa archeologicznego i sprowadzenie ich do 
funkcji magazynów4;

4  Przykładem tu jest Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, która nie przewidziała żadnej roli muzeów w procesie 
pozyskiwania zabytków znalezionych w trakcie prowadzenia 
robót budowlanych lub ziemnych (Art. 32.1 Ustawy o ochronie 
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Ryc. 1. Magazyn Muzeum Historycznego w Legionowie – stan z 2007 r. Obok widok na pawilon wystawienniczy i magazynowy 
– stan z 2015 r. (fot. W. Orliński)
Fig. 1. The storehouse of the Historical Museum in Legionowo – as of 2007. Next is the view of the exhibition and storage 
pavilion – as of 2015 (photo by W. Orliński)

• uwolnienie zawodu archeologa i w konsekwencji po-
wstanie archeologicznych firm prywatnych, co przy-
czyniło się do znacznego wzrostu liczby prowadzonych 
badań, a tym samym pozyskiwanych zabytków arche-
ologicznych;

• trwający od wielu lat „boom inwestycyjny”.

Przejęcie muzeów przez administrację 
samorządową

Dziedzictwo archeologiczne to problematyka, której nie 
sposób zamknąć w aktualnych granicach administracyj-
nych. Analizując i opisując przeszłość posługujemy się 
dużo częściej pojęciami geograficznymi – wyznaczając 
zasięgi kultur archeologicznych, skupisk osadniczych, czy 
też badając pochodzenie konkretnych zabytków. Procesy, 
które śledzimy i staramy się poznawać na podstawie źró-
deł archeologicznych, mają zdecydowanie kontekst po-
nadregionalny. Z punktu widzenia archeologa, współcze-
sne granice administracyjne nie mają znaczenia. Z drugiej 
zaś strony należy zrozumieć przedstawicieli samorządów, 
które w dużej części finansują muzea, patrząc na te spra-
wy z perspektywy lokalności. W praktyce spotykamy się 
często z problemem, i jak sądzę nie tylko jest to problem 
muzeum w Legionowie, gdy niezwykle interesujące pod 
różnym względem stanowiska archeologiczne leżą poza 
granicami administracyjnymi miasta, gminy, powiatu czy 

zabytków i opiece nad zabytkami, tekst jednolity, Dz. U. 2003 Nr 
162 poz. 1568). Wydaje się jednak, że rola pracowników muzeów, 
muzealnych archeologów i ich kontakty w lokalnym środowisku są 
tutaj nie do przecenienia.

województwa. Nie jest rzeczą łatwą w takich przypadkach 
przekonać decydentów do tego, aby lokalne muzeum 
przyjęło zabytki z takiego właśnie stanowiska. Dlaczego 
z lokalnych podatków powinno się finansować gromadze-
nie zabytków z innego powiatu czy województwa? 

Należy również zwrócić uwagę na inny problem, 
z którym muszą zmierzyć się samorządowe muzea. To 
kwestia położenia nacisku na inne aspekty działalności 
muzealniczej – rozłożenia inaczej akcentów. Ponieważ 
w wielu przypadkach muzea rozliczane są przede wszyst-
kim z frekwencji, by uzasadnić swoje istnienie w lokalnej 
społeczności, aspekty działalności muzealniczej takie, jak 
edukacja czy różnego rodzaju działania animacyjne, które 
zapewniają stosunkowo dużą liczbę zwiedzających – stają 
się priorytetowe. Kwestia zorganizowania odpowiedniej 
przestrzeni magazynowej, zapewniającej odpowiednie 
warunki dla przechowywania zabytków (w tym również 
znalezisk archeologicznych), schodzą na dalszy plan. 

Należy też wyraźnie podkreślić, że dla lokalnych władz 
samorządowych koszty budowy lub remontu magazynów 
muzealnych często wykraczają poza ich możliwości finan-
sowe lub też nie zapewniają wymiernych korzyści poli-
tycznych. Z drugiej zaś strony obserwujemy na Mazowszu 
dość intensywny rozwój infrastruktury muzealnej i po-
wstawanie nowych jednostek muzealnych5. Pozwala to 
mieć nadzieję na poprawę sytuacji w zakresie przestrzeni 
magazynowej.

5  Można przywołać tu chociażby budowę nowego pawilonu 
wystawienniczego i magazynowego w Muzeum Historycznym 
w Legionowie, przebudowę magazynów Państwowego Muzeum 
Archeologicznego w Rybnie, przebudowę magazynów Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie, powstanie 
nowego muzeum w Józefowie pod Otwockiem, czy w Błoniu.
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ZnaLeZiska arcHeOLOgicZne: problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania

Rola urzędów konserwatorskich a muzea

Ustawodawca określił, słusznie zresztą, że zabytki arche-
ologiczne są własnością Państwa6. Należą zatem do nas 
wszystkich. Zadanie opieki nad dziedzictwem kulturo-
wym powierzył urzędom konserwatorskim, przyznając 
im rolę decydującą w kwestii losów zabytków archeolo-
gicznych7. Konsekwencją takiego rozwiązania prawnego 
jest przyjęta zasada przekazywania w depozyt zabytków 
archeologicznych muzeom. Dla porządku dodam, że co-
raz częściej spotykamy się z decyzjami o przekazywaniu 
zabytków archeologicznych również muzeom prywat-
nym, domom kultury i innym instytucjom, które nie po-
siadają zaplecza merytorycznego, konserwatorskiego, 
czy magazynowego. Są to prawdopodobnie decyzje do 
pewnego stopnia wymuszone faktem istniejącej w mu-
zeach niechęci do przyjmowania „nie swoich” zabytków. 
Rodzi się tu kolejny problem. Dlaczego lokalne muzea 
mają finansować „obce” zabytki? „Nie swoje” – w rozu-
mieniu terytorialnym, jak i prawnym. Jak to wytłumaczyć 
lokalnym decydentom? Czy muzeum w takiej sytuacji jest 
dla urzędów konserwatorskich tylko magazynem, gdzie 
trafiają depozyty? Trudno budować instytucję, w tym 
również infrastrukturę muzealną, opierając się na przed-
miotach przekazanych tymczasowo, depozytach, które 
przecież urząd konserwatorski może po spełnieniu wy-
mogów formalnych wycofać. Jest to szczególnie istotne 
w sytuacji stosunkowo młodych instytucji muzealnych, 
nie posiadających „starych” zbiorów i tworzących dopie-
ro własne kolekcje muzealne. Czy zatem nie należałoby 
zastanowić się nad wypracowaniem takiego mechani-
zmu, by muzeum, po wypełnieniu ściśle określonych wa-
runków (np. po roku przechowywania w odpowiednich 
warunkach), otrzymywało zabytki na własność? Wówczas 
nie zależałoby to od subiektywnej decyzji przedstawiciela 
służb konserwatorskich.

Uwolnienie zawodu archeologa –  
powstanie archeologicznych  
firm prywatnych

Oczywiście, nie jest celem niniejszej refleksji kontesto-
wanie samego faktu działania prywatnych firm archeolo-
gicznych czy też archeologów wykonujących indywidual-
ne zlecenia. W opinii autora problem leży gdzie indziej. 
W wielu przypadkach, jeśli nie w większości, firmy te nie 
posiadają zaplecza magazynowego. Warunkiem sine qua 
non otrzymania decyzji o pozwoleniu na badania jest 
dostarczenie zgody instytucji, która przyjmie zabytki. 
Z reguły są to muzea. Lecz rzeczywistość coraz częściej 
zmusza archeologów do szukania innych możliwości. Na 

6  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 35.1 i 2 
(tekst jednolity Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568).

7  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 35.3–6 
(tekst jednolity Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568).

liście podmiotów, które godzą się na przyjęcie zabytków, 
są domy kultury, izby regionalne, urzędy gmin i inne pla-
cówki. Czy są to miejsca właściwe do przechowywania 
zabytków archeologicznych? Nie jest również tajemnicą, 
że to właśnie archeolodzy pracujący w prywatnych fir-
mach borykają się z problemem otrzymania takiej zgody 
z muzeum, a czasami nawet spotykają się z anulowaniem 
już wcześniej otrzymanego pozwolenia. Prowadzi to do 
tego, że archeolog zaczyna szukać innej instytucji gotowej 
przyjąć zabytki z jego wykopalisk. 

Kolejnym problemem, który można dostrzec z per-
spektywy muzealnej i który dotyczy przede wszystkim 
prywatnych firm archeologicznych, jest nieprzekazywa-
nie zabytków do muzeów. Wbrew pozorom nie jest to 
zjawisko rzadkie. Muzeum nie posiada żadnej możliwo-
ści wyegzekwowania od badacza odkrytych przedmiotów 
i dokumentacji, które są przez niego przetrzymywane. 
W konsekwencji wiele znalezisk, nierzadko niezwykle in-
teresujących i cennych pod względem naukowym, znaj-
duje swoje miejsce pod przysłowiowym „łóżkiem”. Nie 
ma do nich żadnego dostępu. Należy się spodziewać, że 
wiele z tych zabytków oraz dokumentacja wykopaliskowa 
po pewnym czasie ulegnie rozproszeniu i zaginięciu. Bę-
dzie to oczywista i nieodwracalna strata dla dziedzictwa 
archeologicznego. 

„Boom inwestycyjny”

Sprawą oczywistą jest, że skutki postępującej industria-
lizacji, rozbudowa dużych miast i gwałtowne zabudowy-
wanie terenów podmiejskich stanowi istotne zagrożenie 
dla dziedzictwa kulturowego, w tym również archeolo-
gicznego. Z jednej strony cieszy nas niespotykany w prze-
szłości przyrost bazy źródłowej, z drugiej zaś strony kłóci 
się to z doktryną konserwatorską, mówiącą że najlepszą 
ochroną stanowisk archeologicznych jest powstrzymanie 
się od ich badania metodami inwazyjnymi. Mówi o tym 
artykuł 5 Karty Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Ar-
cheologicznym, przyjętej w Lozannie w 1990 roku8 oraz 
artykuł 3 Europejskiej konwencji o ochronie dziedzictwa 
archeologicznego (poprawionej) z La Valletty (z 1992 r.)9. 
Do tego wszystkiego dochodzi bardzo „przyziemny” 
problem, gdzie przechowywać tę masę zabytków arche-
ologicznych, bo właśnie z badań inwestycyjnych jest ich 
najwięcej. Muzea, a w szczególności muzea nieduże, re-
gionalne, samorządowe, przy istniejącym stanie i sposo-
bie ich finansowania z pewnością nie udźwigną ciężaru 
budowy nowych magazynów, ich późniejszego utrzyma-
nia, konserwacji zabytków i po części opracowań mery-
torycznych. Należy podkreślić, że koszty z tym związane 
należy ponosić stale (nie jest to jednorazowy wydatek). 
Mam na myśli chociażby nakłady na utrzymanie obiek-

8  Narodowy Instytut Dziedzictwa. Internet: https://www.nid.pl 
(wgląd: 10.05.2018 r.).

9  Dziennik Ustaw 1996.120.564.
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tów, zatrudnienia pracowników, konserwację oraz re-
konserwację, udostępnianie zbiorów i wiele innych. Na 
koszty przechowywania zabytków archeologicznych ol-
brzymi wpływ ma konieczność zapewnienia im optymal-
nych warunków: temperatury, wilgotności, odpowiednich 
materiałów do przechowywania. Skoki temperatury i wil-
gotności powodują rozwój grzybów i bakterii, rozklejanie 
się naczyń glinianych, gnicie kartonowych pudeł, torebek, 
metryczek. Wszystko to są wymierne i policzalne wydatki. 
W obecnej sytuacji i uwarunkowaniach prawnych zostały 
one przerzucone na muzea. Są one, przypomnę, w dużej 
mierze prowadzone są przez jednostki samorządu te-
rytorialnego. Często niedofinansowane, borykające się 
z problemami lokalowymi, personalnymi, trudnościami 
związanymi z zapewnieniem środków na bieżące funk-
cjonowanie. Ale również z drugiej strony małe muzea, 
mające ambicje, by stać się nowoczesnymi instytucjami 
kultury, starają się dorównać dużym, znanym muzeom. 
Jeśli nie w kwestiach finansowych (co jest niemożliwe), 
to chociażby nadrabiając innowacyjnością, zaangażowa-
niem i kreatywnością.

Podsumowanie 

W opinii autora bez kompleksowego spojrzenia na poru-
szone wyżej problemy, bez próby stworzenia ustawowych 
rozwiązań, nie będziemy w stanie spojrzeć na kwestie 
przechowywania zabytków archeologicznych z optymi-
zmem. Doraźne próby naprawy wieloletnich zaniedbań 
w tym zakresie, w postaci różnego rodzaju grantów, nie 
są w stanie ich rozwiązać. Wydaje się, że jedynie syste-
mowe rozwiązania prawne pozwolą na właściwą ochronę 

dziedzictwa archeologicznego. Oczywista staje się po-
trzeba podjęcia wysiłku w celu powstania nowych ustaw 
o muzeach i o ochronie zabytków oraz aktów prawnych 
niższego rzędu – zmieniając je w taki sposób, by zapew-
nić właściwą ochronę zabytków archeologicznych (uzna-
nych przecież za dobro narodowe) wraz ze sposobem 
finansowania ich przechowywania. 

Rozwiązaniem poruszonych w powyższym tekście pro-
blemów, w opinii autora, nie może być tylko budowa sie-
ci magazynów – składnic dla zabytków archeologicznych 
(ryc. 2). Niezbędna jest prowadzona równolegle reforma 
służb konserwatorskich, jasne i precyzyjne zasady finan-
sowania przechowywania i stałej opieki konserwatorskiej 
nad zabytkami archeologicznymi – mając na uwadze, że 
są one dobrem wspólnym, ogólnonarodowym. Nie moż-
na stracić z oczu roli muzeów, które powołane są nie tylko 
do gromadzenia i przechowywania zabytków, ale również 
do stałej opieki nad nimi przy zachowaniu funkcji popu-
laryzatorskiej i edukacyjnej. Może rozwiązaniem byłoby 
w takim razie stworzenie systemu corocznej subwencji 
państwowej dla muzeów i innych instytucji gromadzą-
cych zabytki archeologiczne na kształt subwencji oświa-
towej? Jej wysokość zależałaby od liczby przechowywa-
nych i przyjmowanych w danym roku zabytków. Wydaje 
się, że takie rozwiązanie wypełniałoby z jednej strony 
obowiązki właścicielskie Państwa, a z drugiej byłyby mo-
tywacją i zachętą dla muzeów do rozbudowy powierzchni 
magazynowych. W opinii autora muzea, szczególnie te 
regionalne, powinny również co do zasady przyjmować 
zabytki archeologiczne ze swoich okolic, tak, by były one 
przechowywane możliwie blisko miejsca ich znalezienia, 
stając się między innymi elementem budowy tożsamości 
lokalnych społeczności.

Ryc. 2. Magazyny muzealne w nowym pawilonie wystawienniczym i magazynowym (fot. W. Orliński)
Fig. 2. The Museum’s storage room in the new exhibition and storage pavilion (photo by W. Orliński)
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Wykaz cytowanej literatury

Wawrzyniec Orliński

The policy of the Historical Museum in Legionowo in the scope of accession of archaeological 
finds – an attempt to diagnose problems related to the storage of archaeological artefacts 

from the museologist’s point of view

Summary

From the beginning of its activity in 2006, Historical Museum in 
Legionowo has had an archaeological section within its struc-
ture. From that time, it also encountered the problem of ac-
cepting archaeological finds to its collections. The provisions 
included in the statute indicate that one of the basic aims of 
the museum’s activity is to gather and store artefacts which 
document the history of the city itself, as well as the areas 
within the administrative boundaries of the present Legionowo 
District. These records became the basis for the development 
of the museum’s policy in the scope of accession of archaeo-
logical finds and creating the museum’s archaeological collec-
tion. The main assumption is the principle of accession of all 
artefacts from the Legionowo District area. This rule applies to 
both archaeological research which is currently carried out and 
the research from previous years. Finds from the areas outside 
the Legionowo District can be accepted on individual decisions, 
and the criterion in such cases is their exhibition attractiveness, 

scientific value or substantive convergence with the research 
projects conducted by the museum. The rule of accepting arte-
facts only with complete documentation was also introduced.

In the author’s opinion, without a comprehensive look at 
the problems associated with the storing of archaeological ar-
tefacts and without trying to create statutory solutions, we will 
not be able to stay optimistic in this matter. A parallel reform of 
conservation services is also essential. One cannot lose sight of 
the role of museums, which are established not only to collect 
and store artefacts, but also to constantly take care of them 
while maintaining the popularising and educational functions. 
Perhaps the solution would be to create a system of annual 
state subsidy for museums and other institutions collecting ar-
chaeological artefacts like in the case of educational subsidies.

Translated by Wawrzyniec Orliński
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