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Dziedzictwo� kulturowe� stanowi� podwaliny� społeczeństw�
nie�tylko�w�kontekście�wzbogacania�ich�kultury,�ale�również�
znajomości� i� rozumienia� ich� historii.� Rozważania� nad� jego�
elementami� są� dynamiczne� i� nierzadko� uwarunkowane�
zmianami� politycznymi.�Według� jednej� z� nowszych� defini-
cji�terminu�„dziedzictwo”�jest�ono�czymś,�„co�pozostało�po�
minionych� czasach� i� wcześniejszych� pokoleniach”1.� Z� zasa-
dy�powinno�się�więc�dziedzictwo�otaczać�opieką.�Jednakże,�
jak�zauważa�Jacek�Purchla,�„dziedzictwo�jest�[...]�procesem�
nieustannej�reinterpretacji�przeszłości,�w�którym�zasadniczą�
rolę�odgrywają�nasza�pamięć�i�nasz�wybór”2.�Prawidłowość�
ta� jest� w� szczególny� sposób� zauważalna� w� Polsce� czasów�
II� Rzeczypospolitej,� Rzeczypospolitej� Ludowej� i� III� Rzeczy-
pospolitej.� Kategoryzowanie� dziedzictwa� wynikało� z� wielu�
pobudek.�Początkowo�można�tłumaczyć�je�chęcią�uczczenia�
wydarzenia,�jakim�było�odzyskanie�niepodległości� i�fawory-
zowania�dziedzictwa�„typowo�polskiego”.�Państwo�aktywnie�
uczestniczyło�w�tym�dziele,�starając�się�scalić�społeczeństwo�
i�wytworzyć�na�nowo�jego�tożsamość�narodową�opartą�na�
pamięci�historycznej3.�Ważny�był�także�fakt,�że�w�granicach�
na� nowo� utworzonego� państwa� znalazły� się� także� ziemie,�
które�wcześniej�przez�długie�lata�były�pod�wpływem�obcych�
kulturowo�grup.�Pozostawiły�one�po�sobie�spuściznę�kulturo-
wą,�która�nie�zawsze�wpisywała�się�w�tkankę�odradzającego�
się�kraju.

Ryszard�Kapuściński�w�swoich�reportażach�i�esejach�dużo�
miejsca�poświęcił�rozważaniom�dotyczącym�„Obcych”�i�„In-
nych”.� Twierdził,� że� zetknięcie� z� drugim� człowiekiem� „jest�
zagadką.�Jest�niewiadomą�i�tajemnicą”.�Postrzegał�spotkanie�
jako� szansę� nie� tylko� na� obcowanie,� ale� również� poznanie�
osoby� będącej� jednocześnie� nosicielem� wartości� danego�
społeczeństwa.� „Obcy”� staje� się� pośrednikiem� pomiędzy�
swoją�kulturą�a�„odkrywcą”.�Interakcja�staje�się�źródłem�wie-
dzy�o�świecie.�Kapuściński�zwraca�uwagę�również�na�niezwy-
kle�często�spotykaną�postawę�zamknięcia:�„cywilizacje,�które�
nie�wykazywały�żadnych�zainteresowań�światem�zewnętrz-
nym”4.�Można� rozważać� ten�problem�w�kontekście� global-

1� Hasło�„Dziedzictwo”,�[w:]�Wielki słownik języka polskiego;�Internet:�www.
wsjp.pl�(wgląd�26.08.2019).

2� Purchla�2013:�39.
3� Załęczny�2017:�381‒388.
4� Kapuściński�2006:�13.

nym,�jak�również�w�kontekście�postaw�jednostek,�u�których�
widoczna�jest�niechęć�do�tego�co�„obce”�‒�nieznane�kulturo-
wo�i�społecznie,�a�co�za�tym�idzie�również�„inne”.�Kapuściński�
zwraca�uwagę�także�na�chęć�zdominowania�nowo�poznanej�
kultury,�odwołując�się�do�czasów�wielkich�wypraw,�jak�i�ko-
lonializmu.�Jednocześnie�podkreśla,�że�tylko�podjęcie�wysił-
ku� poznania� i� zrozumienia� umożliwi� zbliżenie� i� utworzenie�
wspólnoty5.�

Pomimo,� że� Kapuściński� prowadził� swoje� rozważania�
w� odniesieniu� do� postaw� podróżników� (nie� tylko� reporte-
rów),�to�jego�spostrzeżenia�wydają�się�być�adekwatne�rów-
nież� w� stosunku� do� postaw� przyjmowanych� wobec� dzie-
dzictwa�kulturowego,�będącego�nośnikiem�historii� i�wiedzy�
całych�narodów.�Mimo�to,�niekiedy�elementy�tego�dziedzic-
twa�są�odrzucane�lub�traktowane�jako�gorsze.�Taka�postawa�
związana�jest�z�trudnością�identyfikacji�kulturowej�czy�też�re-
ligijnej,�która�wynikać�może�z�braku�chęci�poznania�„Innego”.�
Prowadzi�to�nierzadko�do�izolacji�„obcego”�dziedzictwa,�któ-
re�nie�przystaje�do�współcześnie�przyjętych�wzorców�tworzą-
cych�wspólnotę.�Poznanie�i�zrozumienie�wymaga�aktu�woli�–�
pewnego�wysiłku,�aby�zrozumieć,�że�dziedzictwo�kulturowe�
jest�wspólne.�Nie�tylko�dlatego,�że� jego�ocalenie�wzbogaca�
nas� i�naszą�kulturę�oraz� rozwój�przyszłych�pokoleń.� Jest� to�
przede�wszystkim�świadectwo�minionych�epok�–�dowód�na�
możliwość�współegzystowania,�a�co�za�tym�idzie�współtwo-
rzenia�znanej�nam�rzeczywistości.�

Ze� względu� na� chęć� podkreślenia� różnorodności,� która�
stanowiła� ważny� element� wzbogacający� i� kreujący� nasze�
państwo,�redaktorzy�niniejszego�tomu�podjęli�próbę�zgroma-
dzenia�możliwie�różnorodnych�elementów�tekstów�dotyczą-
cych�dziedzictwa�kulturowego�Polski.�Przyczyną�niniejszych�
rozważań�była�obchodzona�w�2018�r.�setna�rocznica�odzyska-
nia�przez�Polskę�niepodległości.�Okazja�ta�była�obchodzona�
w�kraju�i�za�granicą�na�wiele�różnych�sposobów.�Środowiska�
akademickie�podjęły�na�forum�krajowym�rozważania�związa-
ne�z�problematyką�historyczną.�Instytut�Archeologii�Uniwer-
sytetu�Kardynała�Stefana�Wyszyńskiego�w�Warszawie�przy-
gotował� konferencję� z� cyklu� Konserwacja Zapobiegawcza 
Środowiska,� która�nosiła� tytuł�Dziedzictwo nasze czy obce: 

5� Kapuściński�2006:�9‒10.�
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sto lat dyskusji w niepodległej Polsce6.� Referaty� i� dyskusje,�
które�miały�miejsce�w�czasie�tego�spotkania�stały�się�inspi-
racją� do� przygotowania� oddawanego� obecnie�w� ręce� Czy-
telników� tomu,� prezentującego� przykłady� zróżnicowanych�
kulturowo�elementów�polskiego�dziedzictwa�wraz�z�analizą�
kontekstu�społecznego�ich�postrzegania.�

Traktując�dziedzictwo�kulturowe�jako�nośnik�wiedzy,�na-
leży� pamiętać,� że� stanowi� ono� również� łącznik� pomiędzy�
nami�a�minionymi�społecznościami,�które�obecnie�znajdują�
się�na�marginesie�społeczeństwa�lub�w�ogóle�z�niego�znik-
nęły.�

W�niniejszym�tomie�Czytelnik�będzie�mógł�zapoznać�się�
z� rozważaniami� dotyczącymi� postrzegania� dziedzictwa� kul-
turowego�jako�„nasze”�lub�„obce”�oraz�konsekwencji�wyni-
kających�z�takiego�podziału.�Zbigniew�Kobyliński�przedstawił�
w�swoim�artykule�wprowadzenie�do�tego�zagadnienia,�pro-
wadząc�rozważania�nad�skrajnościami,�które�towarzyszą�nie-
raz�dyskusji�nad�koniecznością�ocalenia�dziedzictwa�kulturo-
wego�przodków.�Autor�podkreślił,�że�„dziedzictwo�kulturowe�
odgrywało�–�i�nadal�odgrywa�–�kluczową�rolę�w�kreowaniu�
poczucia� tożsamości� grupowej,� a� ta� z� kolei� budowana� jest�
najczęściej�w�opozycji�do�tożsamości�innych�grup�i�w�konku-
rencji�–�politycznej,�ekonomicznej�i/lub�terytorialnej�–�z�ni-
mi”7,�a�zatem�może�zostać�wykorzystane�nie�tylko�do�pod-
trzymania� poczucia� przynależności,� ale� również� do� izolacji�
pewnej�grupy�społecznej.� Jednakże,�należy�pamiętać�o�po-
szanowaniu� jego� różnorodności,� które� powinno� stanowić�
podwaliny�do�pokojowych�pertraktacji.�

Aleksandra�Chabiera�w�tekście�zatytułowanym�Niechcia-
ne dziedzictwo – pożądany rozwój. Przezwyciężanie para-
doksów� omówiła�możliwości� zmiany�podejścia�do�postrze-
gania�różnorodności�kulturowej.�Ewa�Raczyńska-Mąkowska�
w�artykule�Fordon – jedno miasto trzy kultury – aktywność 
społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji miasteczka 
omówiła� możliwości� zaangażowania� lokalnej� społeczności�
w�przetrwanie�różnorodności�dziedzictwa�kulturowego.�Ka-
tarzyna�Warmińska-Mazurek�przestawiła�Zespół�Cerkiewny�
w�Radrużu�na� tle� szerszej�problematyki� zagospodarowania�
cerkwi� grekokatolickich.� W� artykule� opisano� nadawanie�
dawnym�budynkom�sakralnym�nowego�zastosowania�i�zmie-
niania�ich�pierwotnej�funkcji�na�muzealną.�

W� kolejnych� rozdziałach� przedstawiono� problematykę�
zaniku� żydowskiego� dziedzictwa� kulturowego,� a� także� po-
strzegania�jego�pozostałości�przez�współczesnych�mieszkań-
ców�miasteczek,�gdzie�ludność�żydowska�mieszkała�do�końca�
drugiej� wojny� światowej.� Eleonora� Bergman� omówiła� styl�
dworkowy,�w�którym�budowano�synagogi�poprzez�pryzmat�
twórczości� architekta� Henryka� Stifelmana.� Problematykę�
wspólnego�postrzegania�pozostałości�historycznych�i�współ-
odpowiedzialności� za� nie� przedstawiła� Natalia� Koziorowicz�
w� tekście� zatytułowanym� Przywracanie pamięci o żydow-

6� Konferencja�została�objęta�patronatem�przez�dr�hab.�Prof.�IH�PAN�Mag-
dalenę�Gawin,�Podsekretarz�Stanu�w�Ministerstwie�Kultury�i�Dziedzictwa�
Narodowego.� Spotkanie� zorganizowano�we�współpracy� z� Fundacją�Ka-
raimskie� Dziedzictwo� oraz� Stowarzyszeniem� Naukowym� Archeologów�
Polskich�Oddział�w�Warszawie.

7� Kobyliński�2019,�w�niniejszym�tomie.

skim dziedzictwie wybranych miast Mazowsza – próba ana-
lizy historycznej świadomości mieszkańców.�Możliwości�po-
znania� i� zachowania�żydowskiego�dziedzictwa�kulturowego�
w�nienaruszonej� formie� zostały� zaprezentowane�w� tekście�
Jacka�Adamca�i�Katarzyny�Zdeb�Nowe technologie w ochro-
nie nienaruszalności cmentarzy żydowskich.�

Anna� Sulimowicz-Keruth� przedstawiła� zbiory� literatu-
ry� ludowej� należące� do� społeczności� krymsko-karaimskiej.�
W�artykule�opisano�archiwalne�źródła�dotyczące�dziedzictwa�
ludowego�mniejszości�kulturowej,�które�stanowią�niezwykle�
cenny�zasób�wiedzy�oraz�element�wspólnej�historii.�

W�następnej�kolejności�przedstawiono�zanik�dziedzictwa�
protestanckiego.� Paweł� Wróblewski� opisał� problem� zwią-
zany�z�popadaniem�w�ruinę�zborów�Braci�Polskich.�Bartosz�
Kiełbasa� zaprezentował� możliwości� ochrony� elementów,�
które� ocalały� oraz�możliwości� ich� dalszej� ochrony� poprzez�
prezentację�wybranych�przykładów�z�terytorium�gminy�Do-
bra.�Konrad�Szostek�również�opisał�pozostałości�dziedzictwa�
protestanckiego�przez�pryzmat�podwarszawskich�cmentarzy�
ewangelickich.�

Kolejną�grupą�dziedzictwa�kulturowego,�które�powoduje�
dysonans�w�utożsamianiu�się�z�jego�historią�jest�dziedzictwo�
niemieckie.�Przykładami�zaniku�tego�elementu�kulturowego�
są� pozostałości� architektoniczne� znajdujące� się� na� teryto-
rium� dawnych� Prus�Wschodnich,� które� przedstawiła�Mag-
dalena� Żurek.� Zanik� osadnictwa� niemieckiego� i� popadanie�
w�zapomnienie�opisał�Rafał�Solecki,�który�przedstawił�kolo-
nię�Wölken�(Wilki),�również�z�obszaru�Prus�Wschodnich.�Jed-
nym�z�niewielu�przykładów�niemieckiego�dziedzictwa,�które�
nie� tylko� jest� niezwykle� popularnym� zabytkiem,� ale� także�
elementem�funkcjonującym�w�zbiorowej�pamięci�jako�waż-
ny�obiekt�kulturowy�jest�zamek�krzyżacki�w�Malborku.�Opis�
zamku�oraz� jego�historię�na�tle�stosunków�polsko-niemiec-
kich�przedstawił�Wiesław�Sieradzan.�

Łukasz� Maurycy� Stanaszek� przedstawił� na� nowo� od-
kryty� region� nadwiślańskiego� Urzecza.� W� tekście� zapre-
zentowano� bogactwo� i� wielokulturowość� kulturową� oraz�
trwające� działania� mające� na� celu� przywrócenie� pamięci�
o�zamieszkującej�ten�region�społeczności.

Następny� rozdział� niniejszej� publikacji� poświęcono� te-
matyce�architektury,�która�związana� jest� z� sentymentalnym�
związkiem�pomiędzy�materialnym�dziedzictwem�kulturowym�
a�jego�odbiorcami�i�użytkownikami.�Judyta�Bąk�i�Małgorzata�
Labuda-Lis�przedstawiły�związek�społeczności�zamieszkującej�
śląskie�„familoki”,�który�opiera�się�na�tradycji�miejsca�i�poczu-
ciu�wspólnoty�„starych”�mieszkańców.�Autorki�zaobserwowa-
ły�silny�związek�tej�grupy�mieszkańców�z�lokalnymi�tradycja-
mi,�w�tym�również�religijnymi.

Katarzyna�Zeman-Wiśniewska�przedstawiła�proces�przy-
wracania� pamięci� o� domu� dla� sierot� „Różyczka”� Janusza�
Korczaka.� Katarzyna� Zdeb� przedstawiła� zanik� osadnictwa�
dworskiego,� poprzez� ukazanie� obiektów� architektonicz-
nych�popadających�w�ruinę�lub�poddawanych�przebudowie�
w�taki�sposób,�iż�utraciły�one�oryginalny�styl.�Kamil�Rabiega�
przedstawił�stan�zachowania�cmentarzy�niekatolickich�z�ob-
szaru�powiatu�tureckiego,�analizując�problematykę�ochrony�
dziedzictwa,� z� którym�dzisiejsi�mieszkańcy� się�nie�utożsa-
miają.
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Agnieszka�Wojtkowska�przedstawiła�nieco�inny�punkt�wi-
dzenia�związany�z� tzw.�„trudnym”�dziedzictwem.�W�swoim�
artykule�poruszyła�kwestię�poniemieckich�obozów�zagłady,�
które� są�miejscami� pamięci,� a�wznoszone� na� ich� terenach�
muzea�stanowią�element�jej�przywracania.

Andrzej�Drozd�przybliżył� problematykę� tatarskiego�dzie-
dzictwa� kulturowego.� Autor,� oprócz� omówienia� obiektów�
architektonicznych,� przedstawił� między� innymi� zabytkowe�
rękopisy,�które�stanowią�istotny�element�tatarskiej�kultury.��

Publikacja,� którą� oddajemy�w� ręce�Czytelnika� jest� zbio-
rem�rozdziałów�prezentujących�zróżnicowane�etnicznie�i�re-

ligijnie�elementy�dziedzictwa�kulturowego.�Różnorodność�ta�
umożliwiła�ukształtowanie�się�historii� i�współczesnego�rysu�
Rzeczpospolitej.� Stulecie�odzyskania�niepodległości�wydaje�
się�być�idealnym�momentem,�aby�przypomnieć,�że�to�zróżni-
cowanie�stanowi�wartość�samą�w�sobie�i�jest�cennym�prze-
słaniem,� które�powinno�wraz� z�materialnym�dziedzictwem�
kulturowym�przetrwać.�

Rafał�Solecki�i�Katarzyna�Zdeb
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