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Początki prac ewidencyjnych zabytków archeologicznych 
na ziemiach polskich datuje się na pierwszą połowę XIX 
wieku i są one związane z działalnością Kazimierza Stron-
czyńskiego (1809–1896). On to, w 1844 roku, w ramach 
działania carskiej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych 
i Duchownych, otrzymał zadanie sporządzenia spisu za-
bytków z terenu Królestwa Polskiego1. Wprawdzie spis nie 
miał na celu inwentaryzacji zabytków archeologicznych, 
ale po jego zakończeniu, w opracowaniu z 1855 roku 
znalazło się kilkadziesiąt obiektów archeologicznych: 10 
grodzisk, 15 szańców oraz 10 mogił i grobowców z urna-
mi2. W drugiej połowie XIX wieku liczne stowarzyszenia 
i organizacje społeczne, a także osoby prywatne z tere-
nu wszystkich zaborów, starały się pozyskiwać zabytki 
archeologiczne oraz informacje o nich. Jednak sposób 
ich gromadzenia był chaotyczny i nieskoordynowany, co 
w znacznym stopniu ograniczało ich walor ewidencyjny3.

Systematyczna ewidencja zabytków archeologicz-
nych była realizowana na terenie Polski co najmniej od 
lat trzydziestych XX wieku. Poszukiwania stanowisk ar-
cheologicznych prowadzono wprawdzie już w XIX wieku, 
lecz ewidencjonowanie ich (próby szczegółowej lokali-
zacji i opisu topograficznego oraz funkcjonalno-chrono-
logicznego) rozpoczęto wraz z początkami działalności 
Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhi-
storycznych (PGKZP)4. 

Niestety, w okresie międzywojennym każdy ośrodek 
archeologiczny wykonywał je według własnych wzorców. 
Skutkiem tego była słaba porównywalność wyników pro-
wadzonych prac.

Początkowo, jeszcze na przełomie XIX i XX wieku, pra-
ce poszukiwawcze, zwane „wycieczkami archeologiczny-
mi”, realizowano wokół dworów, na terenach majątków 
ziemskich. Było to spowodowane możliwościami logi-
stycznymi samych archeologów oraz zainteresowaniami 
poszczególnych ziemian, a także obowiązującymi wów-
czas przepisami prawnymi5. Zgodnie z nimi, działania 

1  Abramowicz 1991: 28.
2  Walicki 1931: 138–139, 160–161, 202–203.
3  Abramowicz 1991: 11–78.
4  Stolpiak 1984.
5  Wysocki 2008.

tego typu można było realizować swobodnie tylko na 
terenach prywatnych i tylko z tych terenów pozyskane 
przedmioty zabytkowe mogły być przedmiotem swo-
bodnego kolekcjonowania. Już wówczas część z nich tra-
fiała do muzeów prowadzonych przez różne organizacje 
społeczne6, a część zasilała prywatne kolekcje zabytków 
archeologicznych7. Lokalizacje znalezisk były wówczas 
niedokładne, np.: „trzy zespoły zabytków znalezione na 
gruntach ornych wokół wsi”8.

Sytuacja uległa zmianie po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości. Na podstawie dekretu Rady Regencyjnej 
z 1918 roku O opiece nad zabytkami sztuki i kultury9, 
ochroną objęto wszystkie zabytki archeologiczne, nie-
zależnie od miejsca ich odkrycia. Niemniej, każdy arche-
olog dokonywał opisu odkryć według własnego uznania, 
nawet jeszcze w okresie funkcjonowania PGKZP, kierując 
się jedynie zasadami panującymi w poszczególnych pla-
cówkach muzealnych.

Poza badaniami powierzchniowymi uzyskiwano także 
informacje o zabytkach archeologicznych od grupy spo-
łecznych informatorów (dziś nazwalibyśmy ich społecz-
nymi opiekunami zabytków), a niektórzy konserwatorzy 
podejmowali także akcje ankietowe, mające na celu 
pozyskanie informacji o zabytkach archeologicznych od 
miejscowej ludności.

W okresie międzywojennym uległa zmianie także 
w pewnym stopniu metodyka badań powierzchniowych, 
które zaczęto prowadzić uwzględniając w większym stop-
niu fizjografię terenu, na przykład prowadząc „wycieczki 
archeologiczne” wzdłuż dolin rzecznych. Ponadto, rozpo-
częto bardziej szczegółowe lokalizowanie poszczególnych 
stanowisk, używając w tym celu map topograficznych 
(przeważnie w skali 1:100 000) oraz wykonując niekiedy 
szkice terenu.

Sytuacja uległa kolejnej zmianie po 1928 roku, kiedy 
na mocy wprowadzonej nowelizacji prawa: Rozporządze-

6  Na przykład Muzeum Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego 
w Poznaniu lub Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie.

7  Przykładem może być Muzeum Erazma Majewskiego w Warszawie.
8  Majewski 1900.
9  Dekret Rady Regencyjnej O opiece nad zabytkami sztuki i kultury 

(Dz. P. nr 16 z dn. 8 listopada 1918 roku).



74

Jacek Wysocki

ArchAeologicA Hereditas • 14

nia Prezydenta Rzeczypospolitej o opiece nad zabytka-
mi10, obowiązki ochrony zabytków archeologicznych na 
terenie całego kraju przejęło nowo powstałe Państwowe 
Muzeum Archeologiczne (PMA) w Warszawie. Inspekto-
rzy do spraw zabytków archeologicznych zaczęli posługi-
wać się jednakowymi kartami ewidencyjnymi niemal dla 
terenu całego kraju. Jednak wyjątkami były Wielkopol-
ska i Małopolska, gdyż na tych terenach zostali utrzymani 
z poprzedniego układu prawno-administracyjnego kon-
serwatorzy zabytków archeologicznych, działający przy 
muzeach archeologicznych. Posługiwali się oni kartami 
ewidencyjnymi tychże muzeów. Karty te różniły się od 
wzoru stosowanego w PMA.

Po II wojnie światowej sytuacja prawna sprzed wojny 
nie uległa zmianie, podobnie jak sytuacja organizacyjna. 
Nieliczni inspektorzy do spraw zabytków archeologicz-
nych z Państwowego Muzeum Archeologicznego musieli 
nie tylko zajmować się ewidencją stanowisk archeologicz-
nych, ale także próbowali ratować różne zbiory archeolo-
giczne pozostałe w licznych muzeach na ziemiach zachod-
nich i północnych11. Zmiany nastąpiły w 1950 roku, kiedy 
to służbę konserwatorstwa archeologicznego odłączono 
od PMA. Tym samym rozpoczęto budowę sieci konser-
watorstwa archeologicznego w poszczególnych woje-
wództwach12. Próbowano organizować ją w taki sposób, 
aby w mniejszym lub większym stopniu zintegrować ją 
z lokalną siecią muzealną. Miało to zapewnić konserwa-
torom archeologicznym zaplecze dla zespołów zabytków 
archeologicznych pozyskiwanych w wyniku prowadzo-
nych prac ewidencyjnych i badań ratowniczych. W pierw-
szych latach powojennych konserwatorzy, w ramach 
prac ewidencyjnych, odbudowywali kartoteki stanowisk 
archiwalnych, włączając do nich również nowe stanowi-
ska odkrywane przy okazji prac ratowniczych, inspekcji 
terenowych i zgłoszeń przypadkowych odkryć13. Zabytki 
ruchome trafiały do zbiorów lokalnych muzeów. Oprócz 
tego w Państwowym Muzeum Archeologicznych powo-
łano komórkę „Pogotowia Archeologicznego”. Miała ona 
objąć swym zasięgiem cały kraj. Zabytki z tych interwen-
cji miały trafiać do zbiorów PMA14.

Po zmianie ustawy w 196215 roku, rozpoczął się proces 
odseparowywania służby konserwatorskiej od placówek 
muzealnych i budowy administracji konserwatorstwa za-
bytków archeologicznych w oparciu o powstające Biura 
Dokumentacji Zabytków. Instytucje te nie miały z reguły 
odpowiedniego zaplecza dla magazynowania i opraco-
wywania ruchomych zabytków archeologicznych, które 
często trafiały do placówek muzealnych w stanie niemal 
zupełnie „surowym”, a czasem nawet bez odpowiedniej 

10  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 
o opiece nad zabytkami (Dz. U.R.P. Nr 29, Poz. 265).

11  Sawicki 1948: 40–45.
12  Żurowski 1970: 34.
13  Filipowiak 1999: 147–152.
14  Głosik 1987: 237–250.
15  Ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury 

i o muzeach (Dz. U. z 1962 roku, Nr 10, poz. 48).

dokumentacji, tracąc wiele ze swych pierwotnych walo-
rów informacyjnych. Dotyczyło to zarówno materiałów 
z badań ratowniczych, jak i z prowadzonych prac ewi-
dencyjnych, które w latach 1960. i 1970. zostały bardzo 
zintensyfikowane. Te ostatnie prowadzone były także bez 
odpowiedniej koordynacji i jednolitego schematu meto-
dycznego16. Bardzo utrudniało to korzystanie z ich wyni-
ków, zarówno przez instytucje współpracujące ze służbą 
konserwatorską, jak i przez naukowców. Należy także 
zwrócić uwagę, że prace ewidencyjne zostały wówczas 
podjęte w ramach różnych działań badawczych przez in-
stytucje naukowe, takie jak Polska Akademia Nauk oraz 
dydaktyczne – uniwersytety. Zaangażowane zostało w to 
również Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konser-
wacji Zabytków, które działało często niezależnie od służb 
konserwatorskich. Ta niezależność, jak i znaczny przyrost 
zasobów informacyjnych, powodowały chaos w działal-
ności konserwatorskiej i utrudniały działalność naukową. 

Spowodowało to konieczność podjęcia działań mają-
cych na celu uporządkowanie, ujednolicenie i skoordy-
nowanie prac ewidencyjnych w skali całego kraju. Po-
wołany pod egidą Instytutu Historii Kultury Materialnej 
PAN zespół archeologów mających doświadczenie kon-
serwatorskie, naukowe i praktyczne badawcze17, wsparty 
specjalistami z innych dziedzin (geografia), doprowadził 
do opracowania zasad metodycznych jednolitego postę-
powania badawczego oraz ujednolicenia metod doku-
mentacji prac i sposobów opracowania wyników. W ten 
sposób w końcu lat 70. XX wieku powstał program Arche-
ologicznego Zdjęcia Polski (AZP). 

Program Archeologicznego Zdjęcia Polski został wdro-
żony jako ogólnokrajowe, finansowane z budżetu cen-
tralnego zadanie w zakresie ewidencji zabytków arche-
ologicznych na terenie Polski. W 1978 roku rozpoczęto 
jego relizację18. Był to program z założenia „konserwa-
torski” – od początku funkcjonowania był pomyślany jako 
narzędzie mające służyć poprawie efektywności ochrony 
zabytków archeologicznych. Dlatego też jego realizację 
powierzono poszczególnym wojewódzkim konserwa-
torom zabytków. Natomiast zarządzaniem programem 
i jego koordynacją w skali kraju miał zajmować się Ośro-
dek Dokumentacji Zabytków w Warszawie (instytucja 
podlegająca Ministerstwu Kultury i Sztuki). Realizacja 
omawianego programu miała także w założeniu donio-
słe znaczenie dla rozwoju badań naukowych i postępu 

16  W tomie wydanym w serii Biblioteki Muzealnictwa i Ochrony 
Zabytków został y przedstawione koncepcje i testowane 
w latach 1980. propozycje rozwiązań dokumentacyjnych 
ewidencji stanowisk archeologicznych wykrywanych metodą 
badań powierzchniowych w różnych ośrodkach archeologicznych, 
z których jedna została przyjęta do ogólnopolskiego programu 
detekcji i dokumentacji stanowisk archeologicznych, nazwanego 
Archeologicznym Zdjęciem Polski; za: Konopka 1981.

17  W 1975 roku zespół archeologów opracował Projekt założeń 
metodyczno-organizacyjnych Archeologicznego Zdjęcia Ziem 
Polskich, opublikowany wówczas metodą powielaczową; za: 
Kempisty et al. 1981: 22–27.

18  Konopka 1981: 127–131.
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wiedzy o prahistorii ziem polskich, jednakże był to cel 
dodatkowy.

Efektem działania programu, którego realizację przewi-
dywano na okres dziesięciu – dwudziestu lat, miało być 
pełne rozpoznanie zasobów archeologicznych znajdują-
cych się na terenie całego kraju. W tym celu podzielono 
terytorium Polski na jednakowe (w założeniu) obszary, 
których wielkość w przybliżeniu stanowiła wycinek mapy 
w skali 1:25 000 o wymiarach zbliżonych do formatu A-4. 
Ponadto sformalizowano i ujednolicono formę dokumen-
tacji wykonywanej dla całego obszaru, a także dla każde-
go obiektu i stanowiska archeologicznego. Dotyczyło to 
zarówno miejsc archiwalnych, znanych wcześniej, jak i no-
wych, których odkrycia dokonywano w trakcie trwania 
badań powierzchniowych. Prospekcja powierzchniowa 
stała się bowiem istotą przyjętej metody detekcji i ewi-
dencji obiektów archeologicznych. Oprócz tworzącego 
się w trakcie badań zasobu dokumentacyjnego, równo-
cześnie powstawał zasób materialnych dóbr archeologicz-
nych w postaci zespołów zabytków, odkrywanych w trak-
cie prowadzonych prac terenowych. Zabytki ruchome są 
nie tylko materialnym dowodem istnienia stanowiska 
archeologicznego, ale także służą określeniu jego chro-
nologii, funkcji, szacowaniu wielkości obiektu. Ponadto, 
na podstawie powyższych wyników, przygotowywane są 
wytyczne konserwatorskie i planowanie ewentualnych 
dalszych działań konserwatorskich. Jednym z założeń 
omawianego programu było stałe związanie zasobu do-
kumentacyjnego ze zbiorem pozyskanych artefaktów.

W instrukcji z 1984 roku widnieje zapis: „należy dążyć 
aby były one [zabytki] przechowywane w jednej insty-
tucji archeologicznej w obrębie województwa”, wymie-
niono również kilka możliwości, a mianowicie „muzeum 
okręgowe, składnica konserwatorska, składnica zbiorcza 
różnych instytucji”19. Należy pamiętać, że w czasie, gdy 
wydawano te zalecenia istniało na terenie kraju czter-
dzieści dziewięć „małych” województw.

Od początku realizacji programu ta właśnie część nie 
była do końca precyzyjnie określona, co spowodowało 
poważne konsekwencje w przyszłości. W wojewódz-
twach, gdzie konserwator zabytków archeologicznych 
(KZA) był umocowany w strukturze muzeów, w sposób 
naturalny zabytki z poszczególnych obszarów trafiały do 
tychże placówek muzealnych. Była to sytuacja o tyle kom-
fortowa, że zabytki i dokumentacja z AZP znajdowały się 
w jednej instytucji. Z oczywistych względów ułatwiało to 
korzystanie z tych zasobów.

W województwach, gdzie KZA związany był z Biurem 
Dokumentacji Zabytków (BDZ), sytuacja była mniej przej-
rzysta. Niekiedy w tych przypadkach także zespoły z AZP 
trafiały do placówki muzealnej, a innym zaś razem w BDZ 
był organizowany magazyn, w którym przechowywano 
te znaleziska. W takich przypadkach, paradoksalnie lep-
szym rozwiązaniem było pozostawienie zabytków w BDZ 
ze względu na dostęp do dokumentacji i zabytków w jed-

19  Konopka 1984: 40–41.

nym miejscu. W przypadku przekazania zabytków do mu-
zeum, najczęściej trafiały one tam bez dokumentacji, co 
stanowiło znaczne utrudnienie dla korzystania z zasobów, 
zarówno dla badaczy z zewnątrz, jak i przez samych kon-
serwatorów. Mimo to, jeżeli zespoły z AZP znajdowały się 
w jednym integralnym zbiorze, sytuacja była do przyjęcia. 

Najlepszym rozwiązaniem, które jednak funkcjono-
wało tylko w kilku województwach, były Wojewódzkie 
Ośrodki Archeologiczno-Konserwatorskie (WOAK), gdzie 
dokumentacja AZP i zespoły zabytków z badań stanowiły 
integralną całość, łatwą do korzystania i otoczoną wła-
ściwą opieką przez kompetentny zespół pracowników20. 

Jeszcze jednym, ważnym założeniem, przy przechowy-
waniu zabytków pozyskanych w trakcie badań AZP była 
konieczność zachowania integralności poszczególnych ze-
społów, gdzie za ten zbiór uznawano zabytki podzielone 
na poszczególne stanowiska i pochodzący z tego samego 
obszaru AZP. W wielu muzeach, gdzie funkcjonuje struk-
tura działowa, zabytki ruchome o określonej chronologii 
powinny być inwentaryzowane i przechowywane w od-
powiednich działach. Powoduje to konieczność rozdziela-
nia zespołów z poszczególnych obszarów. Jest to niestety 
sprzeczne z zasadami AZP. W takich przypadkach zespoły 
z AZP powinny być wyodrębnione w osobnym „dziale” 
muzealnym.

Założenia te powodowały konieczność zapewnienia 
służbom konserwatorskim powierzchni magazynowych, 
pozwalających na zachowanie integralności zbioru oraz 
możliwości udostępniania zgromadzonych materiałów 
do celów konserwatorskich i badawczych. Ponadto takie 
rozwiązanie umożliwiało wyodrębnienie tychże zabytków 
spośród innych, pochodzących z innego rodzaju badań 
archeologicznych, a co za tym idzie, umożliwiało to rów-
nież specjalne traktowanie zabytków z AZP w warunkach 
muzealnych. 

Niestety, realizacja programu, która od 1978 roku trwa 
do chwili obecnej, nie zdołała sprostać pierwotnym zało-
żeniom. Widoczne jest to szczególnie w sferze przecho-
wywania i udostępniania zasobu zabytków ruchomych, 
pozyskiwanych w trakcie badań organizowanych w ra-
mach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski. 

Pierwszą katastrofą dla zbiorów zabytków z AZP była 
reforma służb konserwatorskich w 1990 roku. Zlikwido-
wano wówczas Biura Dokumentacji Zabytków, a ich „ma-
jątek” przejęły Oddziały Wojewódzkie Państwowej Służ-
by Ochrony Zabytków – urzędy administracji specjalnej. 
W ten sposób zespoły zabytków znalazły się w urzędach, 
a konserwatorzy zabytków archeologicznych także stali 
się urzędnikami21. Niestety, w pragmatyce urzędnika nie 

20  Wojewódzkie Ośrodki Archeologiczno-Konserwatorskie istniały we 
Wrocławiu, Lesznie, Łodzi, Kielcach, Zamościu oraz w Lublinie, choć 
w nieco innej formie organizacyjnej.

21  W trakcie przeprowadzania reformy, Danuta Jaskanis (ówczesny 
kierownik działu archeologicznego w Ośrodku Dokumentacji Za-
bytków) przestrzegała przed jej niekorzystnym dla konserwator-
stwa archeologicznego kierunkiem. Jaskanis, posiadająca duże 
doświadczenie w pracy konserwatorskiej, zdawała sobie sprawę 
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mieszczą się wcześniejsze działania KZA, jak również gro-
madzenie w archiwach innych przedmiotów niż papiero-
we dokumenty. W związku z tym zaczęto „usuwać” zbiory 
zabytków, w tym również z AZP, z urzędów, przekazując je 
do różnych muzeów. Niekiedy były to muzea okręgowe, 
gdzie trafiał cały zbiór, oczywiście bez dokumentacji AZP. 
Innym zaś razem było to kilka mniejszych muzeów „regio-
nalnych”, do których trafiały części zbioru z AZP, dzielone 
w sposób mniej lub bardziej arbitralny (najczęściej przez 
kogoś, kto niekoniecznie był zorientowany w zasobie). 
W ten sposób uległ rozproszeniu zbiór zabytków z AZP 
znajdujących się w urzędzie w Płocku (części trafiły do 
Łęczycy, Kutna, Płocka, a nawet, prawdopodobnie, do 
Wyszogrodu, gdzie nie ma muzeum).

Kolejnym zabiegiem w „czyszczeniu” struktury urzę-
dowej, było wyprowadzenie służby konserwatorstwa ar-
cheologicznego z muzeów i przeniesienie jej do urzędów. 
Proces ten zakończono już w XXI wieku, likwidując – jako 
ostatni w Polsce – dział konserwatorstwa archeologiczne-
go w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. W ten spo-
sób zabytki pozostały wprawdzie w całości w magazynach 
muzeum, ale konserwatorzy zabytków archeologicznych 
przenieśli do urzędów również dokumentację AZP. W ten 
sposób zniknął związek dokumentacji z materiałem za-
bytkowym, pomimo że ich jednolitość i nierozerwalność 
były jednymi z głównych założeń AZP i niewątpliwymi 
atutami tego programu.

Reforma dotknęła także Wojewódzkie Ośrodki Ar-
cheologiczno-Konserwatorskie. Instytucje te zostały zli-
kwidowane w ciągu kilku lat od powstania Państwowej 
Służby Ochrony Zabytków. Zostały przejęte przez Ośrodek 
Dokumentacji Zabytków w Warszawie jako oddziały tej 
instytucji. Jednakże dokumentacja AZP została przekaza-
na do urzędów konserwatorskich, a zabytki przeniesiono 
do muzeów lub pozostały w likwidowanych instytucjach. 
Jedynym, który wyszedł „obronną ręką” z tych przekształ-
ceń jest pozostałość Wojewódzkiego Ośrodka Archeolo-
giczno-Konserwatorskiego w Lesznie (z siedzibą w Trzebi-
nach). Stał się on składnicą materiałów archeologicznych 
dla całej Wielkopolski.

Kolejna reforma służb konserwatorskich miała miej-
sce z 2003 roku i była związana z uchwaleniem Ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W jej wy-
niku powstały Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków. 
Natomiast na poziomie centralnym powołano Krajowy 

z trudności w pogodzeniu zasad i optymalnych warunków działania 
konserwatora zabytków archeologicznych z pragmatyką urzędnika 
administracji. Niestety, wówczas nie wzięto pod należytą uwagę 
tego głosu rozsądku. Skutkiem tego są między innymi dzisiejsze 
trudności i niepowodzenia w działalności konserwatorstwa arche-
ologicznego.

Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Ośrodek 
Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, które następnie 
zostały zastąpione przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. 
Spowodowało to całkowite wypaczenie pierwotnej idei 
Archeologicznego Zdjęcia Polski.

Konserwatorzy zostali praktycznie pozbawieni wpływu 
na sposób realizacji programu AZP, przez przeniesienie 
finansowania go na szczebel centralny. Niestety, zamiast 
konsekwentnej realizacji trwającego już niemal trzydzie-
ści lat programu, preferowane są „innowacyjne” pomy-
sły i zmieniane niemal corocznie zasady jego realizacji, 
przede wszystkim w sferze dokumentacyjnej. Te „inno-
wacje” dotknęły także zbioru zabytków archeologicznych 
z badań AZP, który jest nieustająco rozpraszany, przez 
przyjęcie zasady, że zabytki po badaniach przekazywane 
są do różnych muzeów, w zależności od tego, które zgo-
dzi się na ich przyjęcie. W konsekwencji powoduje to, że 
naukowiec, który chciałby przeprowadzić badania zwią-
zane z dokonaniem przeglądu materiału zabytkowego, 
jest zmuszony poszukiwać go po całym województwie, 
a często również poza nim.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że materiały te okazu-
ją się dla muzeów, które je przyjmują, zupełnie nieprzy-
datne. Stanowią one raczej balast, którego prędzej czy 
później będą starały się w jakiś sposób pozbyć. Większość 
materiałów zebranych podczas badań powierzchniowych 
AZP nie ma waloru ekspozycyjnego (często są to drobne, 
mało charakterystyczne fragmenty ceramiki). Mają one 
wartości naukowe, dzięki którym mogą zainteresować 
poszczególnych badaczy, ale nie przeciętnego obywate-
la przychodzącego zwiedzić wystawę muzealną. Cyme-
lia nadające się do pokazania na wystawie zdarzają się 
w tych zbiorach naprawdę rzadko.

Dlatego też konieczne jest podjęcie natychmiasto-
wych działań, mających na celu – zgodnie z pierwotną 
ideą programu Archeologicznego Zdjęcia Polski – po-
nowne zintegrowanie zespołów z poszczególnych badań 
w jednej instytucji muzealnej lub naukowej. Ważne jest, 
aby prace te pozwoliły na zintegrowanie zbiorów w ob-
rębie województw. Zapewni to dostęp do dokumentacji 
AZP w każdym miejscu, gdzie będą zgromadzone zespoły 
zabytków. Warto pokreślić, że współcześnie dokumenta-
cja nie musi być zgromadzona i udostępniana w formie 
papierowej. Z całą stanowczością należy podkreślić ko-
nieczność jej udostępniania chociażby w formie cyfrowej 
w miejscu, gdzie będzie przechowywany związany z nią 
zbiór zabytków. Tylko w ten sposób można będzie mó-
wić o rzeczywistej realizacji idei AZP, który to program 
w założeniu miał spełniać funkcje konserwatorskie i jed-
nocześnie służyć jako łatwo dostępny wartościowy zasób 
zabytków do celów naukowo-badawczych.
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Jacek Wysocki

The problem of storing and managing resources gathered during realisation  
of the Polish Archaeological Record (AZP)

Summary

The Polish Archaeological Record was implemented in 1978 
as a nationwide programme, funded by the central budget. 
From the beginning, it was intended as an improvement of the 
protection of archaeological monuments, therefore its imple-
mentation was entrusted to individual provincial conservators 
and the Centre for Monuments Documentation in Warsaw – an 
institution subordinated to the Ministry of Culture and Art – 
which was to manage and coordinate the program in the coun-
try. The effect of the program, which was planned for a period 
of 10 to 20 years, was to fully indentify archaeological resources 
throughout the country. The territory of Poland was divided 
into the similar areas, the size of which was approximately 
a part of the map on a scale of 1:25 000 with dimensions simi-
lar to the A4 format. The form of documentation for the entire 
country was formalised and standardised, for each archaeologi-
cal site, both previously known (archival) as well as discovered 
during surface collecting of artefacts, which was the essence of 
the accepted method of detection and recording of archaeo-
logical resources. In addition to the documentation being cre-

ated during the research, an assemblage of archaeological finds 
discovered and acquired during the systematic fieldwalking was 
created. They are not only a tangible proof of the discovery 
(and existence) of the site, but they are also used to define its 
chronology, function, estimate the value of the site and indicate 
the necessary conservation activities. One of the assumptions 
of the programme was the permanent linking of the documen-
tary resources with the assemblages of acquired artefacts. 

This resulted in the need to provide conservation services 
with storage areas that would allow preservation of the integ-
rity of the collection, and the possibility of sharing the mate-
rials collected in this resource for conservation and research 
purposes.

Unfortunately, the implementation of the programme 
which, since 1978, has lasted until now, has not been able to 
meet the original plans, especially in the question of storing 
and providing access to the collection of movable finds.

Translated by Katarzyna Zdeb
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