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Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów dotyczących 
jednego z głównych problemów organizacyjnych dotyka-
jących współczesną archeologię w Polsce, a mianowicie 
kwestii przechowywania ruchomych zabytków arche-
ologicznych, pochodzących z wykopalisk i poszukiwań 
powierzchniowych. Te dostarczające zazwyczaj wiele 
satysfakcji badaczowi i potencjalnie zawierające wiele 
ważnych i unikatowych informacji o przeszłości znaleziska 
muszą być nie tylko poddane doraźnym zabiegom kon-
serwatorskim i dokumentacji oraz opracowane naukowo, 
ale także następnie długoterminowo przechowywane 
we właściwych warunkach. Tym samym, w momencie 
zakończenia wykopalisk archeologicznych, kiedy kończą 
się problemy finansującego badania inwestora, zaczy-
nają się z kolei bardzo poważne problemy archeologów, 
urzędników odpowiedzialnych za ochronę zabytków i mu-
zealników.

Ruchome zabytki archeologiczne, mające wyjątkowy 
status prawny własności Skarbu Państwa (art. 35 ust. 1 
Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), 
nierzadko przez osoby niebędące fachowcami są postrze-
gane jako przedmioty pozbawione wartości, ze względu 
na swoje masowe występowanie, co dotyczy przede 
wszystkim fragmentów naczyń ceramicznych. Efektow-
ność jedynie nielicznych spośród nich sprawia, że często 
nie zauważa się olbrzymich potencjalnych wartości infor-
macyjnych, których źródłem mogą być te – zdawać by się 
mogło pospolite – znaleziska. Dlatego też tak trudno jest 
pobudzić społeczne zainteresowanie rosnącym proble-
mem przechowywania znalezisk archeologicznych, który 
uznawany jest często za wewnętrzny problem archeolo-
gii, dotyczący jedynie badaczy, muzealników i pracowni-
ków służby konserwatorskiej. Znaleziska archeologiczne 
są jednak przecież częścią wspólnego dziedzictwa kultu-
rowego i stanowią cenny, a przy tym nieodnawialny za-
sób publiczny1. 

Niewątpliwie jednak, skoro znaleziska archeologiczne 
stanowią własność Skarbu Państwa, to właśnie organy 
państwowe muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za 
ich długoterminowe przechowywanie. Niestety, Rozporzą-

1  Na temat zagadnień związanych z własnością dziedzictwa archeolo-
gicznego zob. Kobyliński 2009: 101–196.

dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konser-
watorskich, prac restauratorskich i badań konserwator-
skich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo 
na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, 
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, a także badań arche-
ologicznych i poszukiwań zabytków w par. 9, ust. 3, pkt 7 
nakazuje, by do wniosku o wydanie pozwolenia na poszu-
kiwanie zabytków i prowadzenie badań archeologicznych 
dołączyć „dokument potwierdzający gotowość muzeum 
lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków 
archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań 
archeologicznych”2. Tym samym, obowiązkiem zapewnie-
nia długoterminowego przechowywania znalezisk arche-
ologicznych, niezgodnie z zapisem Ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (art. 35 ust. 3), obarczony 
został kierownik badań archeologicznych3.

Kwestia zapewnienia właściwego długoterminowego 
przechowywania masowych zabytków pochodzących 
z badań archeologicznych jest w związku z tym znana 
wszystkim, którzy prowadzą prace terenowe – zarówno 
badania wykopaliskowe, jak i prospekcje powierzchnio-
we, w ramach realizacji projektów grantowych, czy też 
prac poprzedzających inwestycje. Nie jest to jednak pro-
blem, z którym borykają się tylko archeolodzy, którzy 
muszą zapewnić odpowiednie miejsce przechowywa-
nia znalezionych przez siebie zabytków po zakończeniu 
swoich badań. Dotyczy on również – a może przede 
wszystkim – muzealników – tych z wyspecjalizowanych 

2  Dz.U. z 22 sierpnia 2018 r., poz. 1609; identyczne zapisy zawiera-
ły także wcześniejsze rozporządzenia w tej sprawie. Poprzednio 
jednak obowiązek ten spoczywał wyłącznie na wykonawcy badań 
archeologicznych, który był stroną postępowania administracyjne-
go. Obecnie do przedłożenia takiego dokumentu zobligowany jest 
wnioskodawca / inwestor lub kierownik badań archeologicznych, 
jeśli przyjmie na siebie taki obowiązek.

3  Dokładniej, obowiązkiem tym obarczony został podmiot wystę-
pujący z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań 
archeologicznych. Oznacza to, że w przypadku badań wyprzedzają-
cych inwestycje, teoretycznie miejsce dla przechowywania znale-
zisk archeologicznych winien znaleźć inwestor. W praktyce można 
podejrzewać, że inwestorzy będą jednak oczekiwali na pomoc ar-
cheologów w tej kwestii.



6

Katarzyna Zdeb i Zbigniew Kobyliński

ArchAeologicA Hereditas • 14

muzeów archeologicznych, jak również z innych placó-
wek muzealnych, dla których prezentacja dziedzictwa 
archeologicznego stanowi jedynie część ich działalności. 
Stają oni bowiem przed koniecznością podjęcia trud-
nej decyzji, czy przyjąć od archeologów masowe zbiory 
znalezisk, narażając się na kłopoty związane z brakiem 
odpowiedniej powierzchni magazynowej, wyspecjalizo-
wanej kadry i środków finansowych. Czy muzeum, które 
zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. 
o muzeach „jest jednostką organizacyjną nienastawioną 
na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwa-
ła ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa 
ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, 
informowanie o wartościach i treściach gromadzonych 
zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości histo-
rii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie 
wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie 
korzystania ze zgromadzonych zbiorów” (art. 1)4 może 
traktować przechowywanie stanowiących własność 
Skarbu Państwa znalezisk archeologicznych jako usługę 
i oczekiwać w zamian gratyfikacji finansowych, jak to ma 
miejsce w niektórych muzeach w Wielkiej Brytanii5, czy 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki6, czy też jest to jego 
ustawowy obowiązek, którego odmówić mu nie wolno?

Problem zapewnienia właściwych warunków długoter-
minowego przechowywania i zapobiegawczej konserwacji 
znalezisk archeologicznych nie jest oczywiście problemem 
nowym. Już w 1904 r. brytyjski archeolog Sir William Flin-
ders Petrie (1853–1942) postulował budowę w niewiel-
kiej odległości od Londynu ogromnego narodowego repo-
zytorium, które na kilka stuleci zapewniłoby powierzchnię 
niezbędną do przechowywania rosnących zbiorów arche-
ologicznych7. W Wielkiej Brytanii, która pierwsza z krajów 
europejskich wprowadziła efektywny system przedinwe-
stycyjnej archeologii ratowniczej, problem przechowy-
wania masowych znalezisk archeologicznych pojawił się 
w dramatycznej formie już w latach 1960. i 1970.8; w in-
nych krajach stało się to kilka dziesięcioleci później.

Pytania stawiane przez autorów oddawanego w ręce 
Czytelnika tomu bywały przedmiotem dyskusji środowi-
ska polskich archeologów na różnych forach. Mówiono 
o tym już w czasie szeroko zakrojonego przedsięwzięcia 
badań milenijnych, a w 1986 r. na łamach „Dolnośląskich 
Wiadomości Prahistorycznych” podejmowali ten temat 
Bogusław Gediga, Jerzy Szydłowski i Leszek Lenarczyk, 
wyrażając zaniepokojenie losami masowych kolekcji 
znalezisk archeologicznych z wykopalisk ratowniczych9. 
W 1992 r. Wojciech Brzeziński w czasie konferencji na te-
mat archeologii muzealnej w Europie, która odbyła się 
w British Museum wskazywał na możliwość rozwiązania 
tego problemu przez budowę umiejscowionych poza wiel-

4  Dz.U. 1997 Nr 5 poz. 24.
5  Swain 2007: 136–137.
6  King 2005: 128–129.
7  Swain 2007: 128.
8  Longworth 1994: 1.
9  Gediga 1986; Lenarczyk 1986; Szydłowski 1986.

kimi miastami ośrodków studyjno-magazynowych, stano-
wiących oddziały muzeów archeologicznych10. W 1995 r. 
dyrektorzy muzeów archeologicznych wystosowali do ów-
czesnego ministra kultury memoriał w sprawie rozwiąza-
nia problemu magazynowania masowych zbiorów arche-
ologicznych poprzez budowę magazynów zewnętrznych, 
wzorowanych na jedynym wówczas istniejącym w Polsce 
ośrodku studyjno-magazynowym Państwowego Muzeum 
Archeologicznego w Rybnie koło Sochaczewa. Memoriał 
ten pozostał bez odpowiedzi, a co gorsza, w kręgach de-
cyzyjnych ministerstwa pojawił się wówczas – na szczęście 
niezrealizowany – pomysł, aby problem magazynowania 
ruchomych zabytków archeologicznych rozwiązać poprzez 
zakopywanie ich z powrotem w ziemi.

W 1997 r. na początku realizacji wielkich programów 
badań ratowniczych związanych z budową gazociągu 
tranzytowego i autostrad, Zbigniew Kobyliński – pełnią-
cy wówczas funkcję zastępcy Generalnego Konserwatora 
Zabytków, odpowiedzialnego za dziedzictwo archeolo-
giczne, stawiał pytania: „Czy muzeum, którego magazy-
ny są już pełne, może odmówić przyjęcia zabytków? Czy 
może ono domagać się uprzedniego zainwentaryzowania 
zbiorów, zgodnie z przyjętym w tym muzeum systemem 
i zapakowania w pudła o określonych rozmiarach, pasują-
cych do posiadanych przez to muzeum półek magazyno-
wych? Kto ponosić ma koszty takiego inwentaryzowania 
i pakowania zbiorów? Czy w koszty wykopalisk finanso-
wanych przez inwestora można wliczać odpis dla mu-
zeum na przechowywania zbiorów?”11. Te pytania, mimo 
upływu ponad 20 lat, nadal nie uzyskały odpowiedzi i są 
w dalszym ciągu aktualne.

Wraz z rozszerzeniem stosowalności metod archeolo-
gicznych na badania stanowiskach późnośredniowiecz-
nych, nowożytnych, a nawet niemal współczesnych, po-
jawił się problem konieczności nowego zdefiniowania, co 
jest zabytkiem archeologicznym. Kryterium definicyjnym 
staje się bowiem w dzisiejszych czasach nie chronologia 
znalezisk sięgająca najdawniejszych dziejów, epoki przed 
pojawieniem się pisma (zgodnie ze źródłosłowem samej 
nazwy tej dyscypliny naukowej), ale ich potencjał infor-
macyjny, społeczny i kulturowy, a ten zależny jest od 
aktualnych możliwości badawczych i interpretacyjnych, 
które zmieniają się w czasie. Ratyfikowana przez Polskę 
Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeolo-
gicznego (poprawiona) z 1992 r. definiuje dziedzictwo ar-
cheologiczne jako „wszelkie pozostałości, obiekty i jakie-
kolwiek inne ślady ludzkości z minionych epok: (i) których 
zachowanie i analiza pomaga prześledzić historie ludz-
kości i jej stosunek do środowiska naturalnego, (ii) dla 
których wykopaliska i odkrycia oraz inne metody badań 
nad dziejami ludzkości i jej środowiskiem są podstawo-
wym źródłem informacji” (art. 1, ust. 2)12, nie stawiając 

10  Brzeziński 1994.
11  Kobyliński 1997: 17.
12  Więcej na temat definicji dziedzictwa archeologicznego zob. Ko-

byliński 2001: 43–50.
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żadnej granicy czasowej, poza którą znaleziska miałyby 
tracić swoją wartość jako dziedzictwo archeologiczne za-
sługujące na ochronę13. 

Dlatego też pragmatycznie motywowana dyskusja na 
temat tego, czy wszystkie przedmioty odkryte podczas 
prac wykopaliskowych należy długoterminowo prze-
chowywać w muzeach, wynikająca ze zmniejszającej się 
powierzchni magazynowej, nie powinna w naszym prze-
konaniu prowadzić do selekcji znalezisk (chociaż i takie 
poglądy znajdzie Czytelnik w niniejszej publikacji14), 
ponieważ pozornie bezwartościowe i fragmentarycznie 
zachowane przedmioty – jeśli potrafimy zadać im wła-
ściwe pytania i zastosować wobec nich odpowiednie 
metody badawcze – mogą dostarczyć nam unikatowej 
wiedzy o przeszłości15. Trzeba zatem koniecznie, nawet 
w przypadku takich znalezisk, które zdawać by się mogły 
pozbawione wartości informacyjnej, przyjmować założe-
nie – jak pisał Curtis F. Schaafsma – że są „wartościowe, 
dopóki nie udowodni się, że jest inaczej”16.

Nie trzeba tu także przypominać o pozanaukowych – 
emocjonalnych – wartościach znalezisk archeologicznych, 
dających często znacznie głębsze poczucie kontaktu z mi-
nionymi czasami i znacznie lepsze ich wyobrażenie niż 
jakiekolwiek źródła pisane. „Dziedzictwo archeologiczne 
stanowi istotny element zbiorowej pamięci i tożsamości 
kulturowej ludów Europy” – głosi Zalecenie nr R (89) 5 
z roku 1989 Komitetu ministrów Rady Europy dla Państw 
Członkowskich dotyczące ochrony i uwydatnienia dzie-
dzictwa archeologicznego w kontekście działań związa-
nych z zagospodarowaniem przestrzennym miast i wsi, 
a myśl tę powtarza Europejska konwencja o ochronie 
dziedzictwa archeologicznego (poprawiona) z roku 1992, 
podkreślając ponadto, że „Ochrona dziedzictwa archeolo-
gicznego powinna być uważana za zobowiązanie moralne 
wszystkich istot ludzkich, jest to również zbiorowy obo-
wiązek publiczny”17.

Zastanawiając się nad definicją dziedzictwa arche-
ologicznego trzeba przy tym koniecznie pamiętać o roli 
kontekstu znaleziska, ponieważ to właśnie kontekst na-
daje mu wartość informacyjną, symboliczną czy senty-
mentalną, przenosząc je z kategorii „śmieci” do kategorii 
„pamiątek przeszłości”. 

Można zatem stwierdzić, że minimalne wymogi do-
tyczące odpowiedzialnego przechowywania znalezisk 
archeologicznych, to – po pierwsze – zapewnienie bez-
piecznego przechowywania ich w odpowiednich wa-

13  Trzeba jednak zauważyć, że w przypadku Konwencji UNESCO 
o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego z roku 2001 przy-
jęto w art. 1 jako kryterium definicyjne okres 100 lat przebywania 
obiektu pod wodą: „podwodne dziedzictwo kulturowe” oznaczać 
będzie „wszelkie ślady egzystencji ludzkiej mające charakter kultu-
rowy, historyczny lub archeologiczny, które pozostawały całkowi-
cie lub częściowo pod wodą, okresowo lub stale, przez co najmniej 
100 lat”; por. Kobyliński 2002: 149.

14  Por. np. artykuł Zbigniewa Polaka 2018, w niniejszym tomie.
15  Por. np. artykuł Katarzyny Zdeb 2018, w niniejszym tomie.
16  Schaafsma 1989.
17  Dz. Ust. Nr 120, poz. 564. 

runkach na wieczne czasy, po drugie – zapewnienie po-
wiązania ich z informacją o kontekście ich znalezienia, 
i wreszcie – po trzecie – zapewnienie dostępu do nich 
w przyszłości do celów naukowych18.

Ideą przyświecającą przygotowaniu niniejszej publika-
cji nie było zatem oczywiście rozwiązywanie problemów 
magazynowania masowych znalezisk archeologicznych 
poprzez postulowanie jakiejkolwiek selekcji dostoso-
wującej zakres pojęcia dziedzictwa archeologicznego 
do realnie dostępnych w obecnej chwili w Polsce możli-
wości magazynowych muzeów publicznych, czy poprzez 
zachęcanie do odciążania publicznych zbiorów muzeal-
nych przez tworzenie prywatnych kolekcji zabytków ar-
cheologicznych, ale, z jednej strony – dokonanie diagnozy 
aktualnej sytuacji, a z drugiej – przedstawienie dobrych 
praktyk w tej dziedzinie i zaproponowanie optymalnego, 
a jednocześnie możliwego do realizacji modelu działania.

Z kwestią długoterminowego przechowywania znale-
zisk archeologicznych wiąże się wiele problemów szcze-
gółowych. Czy znaleziska te powinny być przechowywa-
ne jedynie w muzeach publicznych, czy też wolno nam 
dopuścić istnienie innych kolekcji instytucjonalnych? Czy 
właściwe jest budowanie składnic czy repozytoriów ma-
teriałów archeologicznych, niezwiązanych z muzeami? 
Jakie warunki spełniać winny magazyny archeologiczne, 
aby zapewnić zgodność z zasadami konserwacji zapobie-
gawczej19? Jak dokumentować i inwentaryzować znale-
ziska, i jak je pakować? Jakie doraźne zabiegi konserwa-
torskie trzeba i wolno nam zastosować, aby nie pozbawić 
znalezisk potencjalnej wartości informacyjnej? Czy do-
konująca się na naszych oczach rewolucja cyfrowa może 
przyczynić się w jakiś sposób do rozwiązania problemu 
kosztów przechowywania masowych znalezisk archeolo-
gicznych? To tylko niektóre z pytań stawianych przez au-
torów niniejszej publikacji. Oczywiście, odpowiedzi na te 
i wiele innych pytań, wymagają dalszej szerokiej dyskusji, 
którą tą publikacją możemy jedynie zainicjować20.

Szczególnie trudne do odpowiedzi pytania pojawiają 
się w odniesieniu do szczątków ludzkich pochodzących 
z wykopalisk archeologicznych, w tych przypadkach na 
problemy prawne i techniczne nakładają się bowiem 
kwestie natury etycznej, czy wręcz filozoficznej. Czy 
szczątki ludzkie z wykopalisk winny być traktowane jak 
zabytki archeologiczne, przechowywane w magazynach 
i prezentowane na wystawach, czy też powinien przy-

18  King 2005: 82.
19  Na temat konserwacji zapobiegawczej w muzeach zob. np. Folga-

Januszewska (red.) 2007.
20  Inspiracją dla przygotowania niniejszego tomu stały się dyskusje, któ-

re miały miejsce podczas konferencji Problemy przechowywania zna-
lezisk archeologicznych z Mazowsza, zorganizowanej w 2017 r. przez 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie 
oraz Muzeum Historyczne w Legionowie. Komitet organizacyjny tej 
konferencji tworzyli: Katarzyna Zdeb – doktorantka Instytutu Arche-
ologii UKSW, Adam Kulesza – kierownik Ośrodka Studyjno-Magazy-
nowego PMA w Rybnie oraz Wawrzyniec Orliński – kierownik Działu 
Archeologicznego w Muzeum Historycznym w Legionowie.
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sługiwać im specjalny status i szczególne traktowanie? 
Poruszone w niniejszej książce kwestie dotyczą zarówno 
prawnych, jak i etycznych aspektów prowadzenia prac 
badawczych na miejscach dawnych cmentarzysk oraz 
prezentacji na muzealnych ekspozycjach ludzkich szcząt-
ków. Mamy nadzieję, że przedstawione w tej publikacji 
artykuły uwrażliwią Czytelników na problematykę bada-
nia i traktowania z należytym szacunkiem historycznych 
pochówków. 

*

Dwadzieścia dwa tworzące niniejszą książkę artykuły te-
matycznie dzielą się na siedem części. Pierwsza z nich do-
tyczy Początków publicznych kolekcji znalezisk archeolo-
gicznych. Ten rozdział rozpoczyna artykuł przygotowany 
przez Zbigniewa Kobylińskiego Przechowywanie znalezisk 
archeologicznych: kolekcje prywatne a zbiory publiczne 
w kręgu cywilizacji europejskiej, w którym autor poru-
szył kwestię powstawania najwcześniejszych kolekcji 
prywatnych i muzeów publicznych w kontekście zapew-
nienia zabytkom ruchomym możliwie długiego istnienia. 
W artykule Najstarsze kolekcje w zbiorach Państwowego 
Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Wojciech Bor-
kowski przybliżył historię powstania niezwykle bogatych 
zbiorów archeologicznych, związanych głównie z teryto-
rium Mazowsza. 

Druga część książki poświęcona jest diagnozie Aktu-
alnych problemów przechowywania znalezisk archeolo-
gicznych w Polsce. Agnieszka Olech w tekście Przecho-
wywanie zabytków archeologicznych w województwie 
mazowieckim – wyniki badania ankietowego, zaprezen-
towała wyniki ankiety przeprowadzonej wśród arche-
ologów i muzealników. Analiza uzyskanych odpowiedzi 
na pytania ankiety pozwoliła autorce na przedstawienie 
występujących współcześnie problemów, takich jak uzy-
skiwanie zgód od muzeów na przyjęcie znalezisk oraz 
procedury przekazywania znalezisk muzeom przez ba-
daczy. Chociaż ankieta dotyczyła archeologii na Mazow-
szu, diagnoza, którą można postawić na jej podstawie 
dotyczy całego kraju. Artykuł Jacka Wysockiego Problem 
przechowywania i zarządzania zasobami zabytkowy-
mi z Archeologicznego Zdjęcia Polski przybliża problem 
przechowywania i zarządzania dokumentacją i zasobami 
zabytkowymi z badań powierzchniowych prowadzonych 
w ramach tego szeroko zakrojonego ogólnopolskiego pro-
gramu. Wawrzyniec Orliński w artykule Polityka Muzeum 
Historycznego w Legionowie w zakresie przyjmowania 
zabytków archeologicznych – próba diagnozy problemów 
związanych z przechowywaniem zabytków archeologicz-
nych z punktu widzenia muzealnika przedstawił zasady 
przyjmowania oraz gromadzenia materiałów z badań 
archeologicznych stosowane w tym muzeum. Tekst zaty-
tułowany Problemy przechowywania znalezisk archeolo-
gicznych z perspektywy Muzeum Warszawy, przygotowa-

ny przez Zbigniewa Polaka, dotyczy praktyki stosowanej 
w tym muzeum. Przy okazji rozważań nad celowością 
gromadzenia wszystkich przedmiotów odkrywanych pod-
czas prac archeologicznych na stanowiskach nowożyt-
nych, stawia pytanie, czy wartościowanie przedmiotów 
powinno prowadzić do pozostawienia w zbiorach muze-
alnych jedynie tych, które subiektywnie zostaną uznane 
za zabytkowe. Podobne kwestie poruszają Andrzej Jan-
kowski, Wawrzyniec Orliński i Katarzyna Zdeb, którzy 
przygotowali artykuł Problematyka znalezisk metalowych 
na przykładzie materiałów pochodzących z badań arche-
ologicznych przy ul. Wolskiej w Warszawie. Zapropono-
wano w nim nawiązywanie współpracy pomiędzy przed-
stawicielami wojewódzkich urzędów ochrony zabytków, 
kierownikami badań archeologicznych i muzealnikami 
w celu prawidłowego zdefiniowania, czym jest zabytek 
archeologiczny, w sytuacjach, gdy znaleziska pochodzą 
z warstw nieomal współczesnych.

Trzecia część książki poświęcona jest prezentacji Do-
brych praktyk w przechowywaniu zabytków archeolo-
gicznych. Pierwszy z artykułów w tej części, przygotowany 
przez Archeologa Krajowego Saksonii – Reginę Smolnik, 
pod tytułem Saksońskie Archiwum Archeologiczne – po-
stępowanie ze znaleziskami archeologicznymi, prezentuje 
kwestie prawne związane z przechowywaniem i przyjmo-
waniem znalezisk archeologicznych w tym sąsiadującym 
z Polską kraju związkowym Niemiec, oraz nowoczesne 
praktyki związane z zautomatyzowanym znakowaniem 
pojedynczych znalezisk archeologicznych, ich racjonal-
nym i efektywnym przechowywaniem oraz oznaczaniem 
całych zbiorów w sposób umożliwiający ich szybką loka-
lizację w obrębie magazynu. Michał Bugaj w tekście zaty-
tułowanym Magazyny archeologiczne w Polsce – kwestia 
przechowywania zabytków archeologicznych, czyli rzecz 
o stajniach Augiasza i kilka przykładów dobrych praktyk, 
przedstawił na wybranych przykładach stan magazynów 
archeologicznych w Polsce, podkreślając ich zróżnico-
wane formy i odmienne warunki w nich panujące, które 
nierzadko negatywnie oddziałują na gromadzone w nich 
zabytki archeologiczne. Diagnoza sytuacji prowadzi auto-
ra do propozycji rozwiązania problemu magazynowania 
masowych znalezisk poprzez budowę regionalnych repo-
zytoriów, wzorowanych na istniejących ośrodkach studyj-
no-magazynowych. Leszek Lenarczyk w artykule Historia 
powstania oraz funkcjonowania Ośrodka Studyjno-Ma-
gazynowego Zabytków Archeologicznych opisał historię 
powstania i obecne funkcjonowanie jednego z najbar-
dziej zaawansowanych w Polsce rozwiązań – problemu 
magazynowania znalezisk archeologicznych. 

Czwarta część książki omawia wybrane Problemy 
konserwacji zapobiegawczej zbiorów znalezisk archeolo-
gicznych. Katarzyna Zdeb w artykule Problematyka po-
zyskiwania i przechowywania znalezisk archeologicznych 
w świetle badań archeometrycznych naczyń ceramicz-
nych, przedstawiła na przykładzie zabytków ceramicz-
nych kwestię warunków przechowywania i sposobów 
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traktowania znalezisk, które muszą być spełnione, aby 
umożliwić późniejsze przeprowadzenie różnorodnych 
badań archeometrycznych. Katarzyna Bernaciak w arty-
kule Morbum evitare quam curare facilius est – mate-
riały do pakowania zabytków archeologicznych: kryteria 
wyboru, testowanie, zastosowanie w praktyce, zwróciła 
uwagę na konieczność zastosowania właściwych opako-
wań dla przedmiotów zabytkowych w celu zapewnienia 
im jak najlepszych warunków długiego trwania. Natalia 
Bartczak, w tekście zatytułowanym Ratowanie zabytków 
archeologicznych pochodzących z dawnych badań kon-
serwatorskich na przykładzie projektu realizowanego 
przez Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabytków Arche-
ologicznych, oddział Muzeum Archeologiczno-Historycz-
nego w Głogowie, zaprezentowała losy zbiorów arche-
ologicznych należących do nieistniejących już instytucji.

W piątej części książki prezentujemy kilka Propozycji 
rozwiązania problemu przechowywania znalezisk ar-
cheologicznych. Agnieszka Jaskanis w artykule Wybrane 
problemy gromadzenia i przechowywania ruchomych 
zabytków archeologicznych w muzeach zarysowała 
perspektywę Głównego Inwentaryzatora Państwowego 
Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Artur Mazurek 
w artykule Przechowywanie zabytków archeologicznych 
w świetle obowiązującego w Polsce prawa – propozycje 
rozwiązań wskazał na możliwości rozwiązań prawnych. 
Natomiast Alina Jaszewska w swoim artykule, zatytuło-
wanym Gdzie i w jaki sposób magazynować/archiwizo-
wać zabytki archeologiczne – próba systemowego po-
dejścia do problemu, przedstawiła propozycje praktyczne 
rozwiązania problemu magazynowania i archiwizowania 
zabytków archeologicznych. 

Szósta część książki dotyczy problematyki Cyfryzacji 
dokumentacji znalezisk archeologicznych. W artykule 
Problematyka tworzenia wizualnej i pomiarowej doku-
mentacji ruchomych zabytków archeologicznych Eryk 
Bunsch przedstawił teoretyczne możliwości automatyza-
cji dokumentacji fotograficznej i precyzyjnej digitalizacji 
ruchomych znalezisk archeologicznych w postaci syste-
mu ujednoliconego dla całego kraju. Wdrożenie takiego 
systemu mogłoby pozwolić na sytuowanie magazynów 
archeologicznych poza głównymi ośrodkami badawczymi, 
ponieważ pewne prace badawcze, takie jak klasyfikacja 
stylistyczna, mogłyby być prowadzone na podstawie ta-
kiej dokładnej dokumentacji. Autor omówił etapy wdra-
żania zautomatyzowanych procesów cyfryzacji. W artyku-
le tym zostały przedstawione możliwości analizy danych 
trójwymiarowych i ich zastosowanie w ochronie, zarzą-
dzaniu i ekspozycji zabytków archeologicznych. W artyku-
le zatytułowanym O problemie percepcji cyfrowych wer-
sji zabytków, Weronika Kobylińska-Bunsch przedstawiła 
rozważania nad pozytywnymi i negatywnymi stronami 
muzeów cyfrowych, wskazując na niedosyt, który odczu-
wa zwiedzający po zapoznaniu się z ekspozycją, na której 
brakuje oryginalnych zabytków. 

Ostatnia wreszcie, siódma część książki omawia 
Szczególne problemy przechowywania i prezentowania 
szczątków ludzkich. W tym rozdziale opisano różnorod-
ne sposoby postrzegania ludzkich szczątków pozyskanych 
w trakcie prac archeologicznych i antropologicznych. Zbi-
gniew Kobyliński w artykule Źródła archeologiczne czy 
święte kości przodków: kulturowe uwarunkowania trak-
towania szczątków ludzkich z wykopalisk, poprzez analizę 
porównawczą różnych uwarunkowań traktowania szcząt-
ków ludzkich, zwrócił uwagę na konieczność zachowa-
nia przez badaczy niezwykłej ostrożności i delikatności 
w planowaniu i prowadzeniu prac archeologiczno-antro-
pologicznych na dawnych cmentarzyskach. Antropolog 
Łukasz Maurycy Stanaszek, w tekście Kości ludzkie – ro-
dzące problemy znalezisko archeologów z perspektywy 
antropologa, skupił się na zagadnieniu opracowywania 
i przechowywania kości ludzkich pozyskanych w trakcie 
badań archeologicznych. Magdalena Żurek w artykule 
Przypadkowe znaleziska szczątków ludzkich podczas prac 
archeologicznych przedstawiła praktyczne problemy, z ja-
kimi spotykają się archeolodzy prowadzący wykopaliska, 
podczas których nieoczekiwanie odkryte zostają ludzkie 
szkielety. Autorka przeanalizowała problematykę prawną 
tego zagadnienia i wyzwania, jakie stają przed kierow-
nikiem badań. Natomiast Emilia Jastrzębska w artykule 
Zwłoki czy zabytki – ustawodawstwo vs. intuicja w kwe-
stii archeologicznych szczątków ludzkich (z perspektywy 
muzealnika) – przedstawiła kwestię zwłok prezentowa-
nych na wystawach muzealnych, poruszając problem 
zaniku poszanowania ciała człowieka po śmierci i trak-
towania go jako przedmiotu – zabytku, ze względu na 
wyeksponowanie wartości naukowych. 

Zbiór przedstawionych powyżej artykułów stanowi 
w naszym przekonaniu ważny, choć niejednolity głos śro-
dowisk muzealników i archeologów w kwestii długoter-
minowego przechowywania masowych zabytków arche-
ologicznych. W wydanie książki zaangażowane były cztery 
instytucje: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum Archeolo-
giczno-Historycznego w Głogowie, Muzeum Historyczne 
w Legionowie oraz Fundacja Archeologiczna z Zielonej 
Góry21. W tym miejscu podziękowania pragniemy skiero-
wać do kierujących tymi instytucjami osób – Dyrektora 
Muzeum Historycznego w Legionowie – dr. hab. Jacka 
Szczepańskiego, Dyrektora Muzeum Archeologiczno-Hi-
storycznego w Głogowie – Leszka Lenarczyka oraz Pre-
zes Fundacji Archeologicznej – Aliny Jaszewskiej. Mamy 
nadzieję, że publikacja niniejsza stanie się przyczynkiem 
do dyskusji nad zmianami prawnymi, organizacyjnymi 
i etycznymi, mającymi na celu poprawę stanu przecho-
wania masowych znalezisk archeologicznych.

21  Inspiracją dla przygotowania niniejszego tomu stały się dyskusje 
mające miejsce w czasie konferencji Problemy przechowywania 
zabytków archeologicznych na Mazowszu, zorganizowanej w roku 
2017 przez trzy instytucje: Instytut Archeologii UKSW, Państwowe 
Muzeum Archeologiczne oraz Muzeum Historyczne w Legionowie.
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Wykaz cytowanej literatury

Katarzyna Zdeb and Zbigniew Kobyliński

Mass archaeological finds: problems of inventorisation, preventive maintenance  
and long-term storage – introduction

Summary

The minimum requirements for the responsible storage of 
archaeological finds are – firstly – to securely store them in 
appropriate conditions for eternal times, secondly to ensure 
that they are linked to information about the context of finding 
them, and thirdly to ensure access to them in the future scien-
tific purposes. The preservation of mass archaeological finds 
from excavations is, however, now in the Poland, an urgent 
and still unresolved problem. Museums are not prepared in 
technical and organizational terms to receive from archaeolo-
gists and developers collections of fragments of pottery, the 
number of which can reach many thousands. Where in this 

situation should be stored these finds? Can digitisation help 
to solve this problem? Should the creation of private collec-
tions of archaeological finds be allowed? Who should finance 
the long-term storage and conservation of finds? Along with 
the expansion of archaeologists’ interest in post-Medieval and 
modern times, there emerged also the problem of whether to 
store also 20th-century finds. The authors of this publication 
undertake a discussion on these problems and present propos-
als for their solutions.
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