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• Wstęp

Prezentowana monografia powstała w celu uporządkowania wiedzy 
z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym. Jest ono obszarem 
bardzo rozległym, realizowanym w ramach działalności wielu orga-
nizacji i środowisk. Książka prezentuje różne perspektywy patrzenia 
na problematykę zarządzania dziedzictwem, próbując odpowiedzieć 
na kluczowe pytanie: jakie są główne cele tego procesu? Szerokie tło 
zarysowane w tomie, pozwala uchwycić charakterystyczne cechy 
dziedzictwa kulturowego, zarówno w jego materialnym jak i niema-
terialnym wymiarze, ewolucję tego pojęcia, oddaje także wielowąt-
kowość i wielopłaszczyznowość procesu zarządzania nim. Autorzy 
tomu omawiają również zagadnienia związane z najważniejszymi 
aktami prawnymi, regulującymi kwestie związane z dziedzictwem 
kulturowym, poruszają problematykę rewitalizacji, charakteryzują 
międzynarodowe sieci ochrony i zarządzanie dziedzictwem, wskazują 
na współczesne formy wykorzystania dziedzictwa w działalności o cha-
rakterze kreatywnym. Ze względu na fakt, że monografia powstała 
z myślą o studentach zarządzania kulturą i mediami w Instytucie 
Kultury  uj, omówiono tu również, w formie aneksu, dziedzictwo 
kulturowe Krakowa.
 
Zapraszamy do lektury!
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Łukasz Gaweł
Weronika Pokojska
Agnieszka Pudełko
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• Abstrakt

W niniejszym rozdziale zostało przedstawione, w jaki sposób na prze-
strzeni wieków zmieniało się postrzeganie pamiątek przeszłości 
na przykładzie ewolucji od pojęcia zabytku w stronę szerszej koncep-
cji dziedzictwa kulturowego1. Ważnym czynnikiem zmieniającego się 
rozumienia tych pojęć nie była przy tym jedynie doktryna konserwa-
torska, lecz także zmieniające się uwarunkowania społeczne, polityczne 
i gospodarcze. 

1 W polskiej wersji językowej Konwencji unesco z 1972 r. użyto określenia „dziedzictwo kulturalne”, zgodnie 
z ówczesnym zwyczajem językowym. Dziś jednak w literaturze tematu, a także w tłumaczeniach kolejnych 
aktów międzynarodowych używa się terminu „dziedzictwo kulturowe”. Słowo „kulturalny” zawie ra kwalifi-
kację wartościującą, wiążącą je raczej ze sztuką, edukacją kulturalną, ogładą, wykształceniem, wychowaniem 
itp. „Kulturowy” natomiast ma charakter opisowy i zdaniem autorów oraz redaktorów tej pozycji lepiej 
pasuje do opisu dziedzictwa. Zob. np. K. Gutowska, Wartości niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
w: O niektórych wartościach podstawowych (w kręgu filozofii współczesnej), J. Zubelewicz (red.), Wydawnictwo 
Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014, s. 127–159; A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, wyd. czwarte rozszerzone, 
Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe kul, Lublin 2011, ss. 98, 222.





• Abstract

In this chapter it is presented, how the understanding of memorabilia 
changed through centuries. As an example of this evolution the shift 
form the perception of a monument to a broader concept of cultural 
heritage is showed. An important factor in this shift is not only the 
conservation doctrine, but also the changes in social, political and eco-
nomic environments.
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• Wstęp

Dziedzictwo we współczesnym świecie zdobywa coraz większą popu-
larność. Używa się go np. w tytułach wystaw, artykułach naukowych, 
prasie, a nawet w nazwach instytucji i organizacji (Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Akademia 
Dziedzictwa). Wykorzystuje się go jako synonim takich słów, jak: zaby-
tek, kultura, przeszłość, pamiątka, pamięć, tradycja, co spłaszcza jego 
bogate i wielowątkowe znaczenie. Żeby móc rozpocząć szerszą dysku-
sję nad różnymi aspektami, w jakich funkcjonuje pojęcie dziedzictwa, 
warto w pierwszej kolejności zrozumieć, czym ono jest i w jaki spo-
sób termin ten wkroczył w nasze rozważania o przeszłości. Żeby tego 
dokonać, pokrótce prześledzimy ewolucję, jaką przebyła myśl i troska 
o pamiątki przeszłości, z postrzegania ich w sposób materialny i wyizolo-
wany, poprzez stworzenie prawnych ram ochrony zabytków do złożonej 
koncepcji dziedzictwa opartej na zasadach rozwoju zrównoważonego. 

• Ochrona zabytków do xix w.

Początki nowoczesnej ochrony zabytków sięgają końca xviii w., jednak 
już w starożytności dostrzeżono pewne wartości w pozostałościach 
przeszłości. Stanowiły one dla ówczesnych niezwykle cenne pamiątki, 
które przekazywano kolejnym pokoleniom. Świadczyć może o tym 
fragment Starego Testamentu, w którym Bóg nakazał Jozuemu:

[…] weźcie ze środka Jordanu, z tego miejsca, gdzie stały stopy kapłanów, dwanaście kamieni, 
zabierzcie je ze sobą i złóżcie w miejscu waszego postoju […]. A gdy was w przyszłości zapytają 
synowie wasi, co oznaczają dla was te kamienie, odpowiecie im wtedy, że rozstąpiły się wody 
Jordanu przed Arką Przymierza i oto te kamienie są wieczystą pamiątką dla synów Izraela2.

2 Stary Testament, Ks. Jozuego 4,1–7; por. M. Arszyński, Idea – Pamięć – Troska. Rola zabytków w przestrzeni 
społecznej i formy działań na rzecz ich zachowania od starożytności do połowy xx wieku, Muzeum Zamkowe 
w Malborku, Malbork 2007, ss. 11–13.

Od pojęcia zabytku do koncepcji dziedzictwa kulturowego
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Autorami pierwszych dekretów dotyczących ochrony zabytków byli 
cesarze rzymscy, a w 1162 r. senat uznał Kolumnę Trajana za symbol 
miasta, świadczący o jego tożsamości3. 
Zafascynowanie starożytnością widoczne było wyraźnie w xv-wiecz-
nej Italii. Wówczas w antycznych pozostałościach odkryto wartość 
artystyczną i historyczną4. Chęć zachowania artefaktów znalezio-
nych w ruinach nie przeszkadzała jednak w burzeniu i przekopywaniu 
starożytnych pozostałości. W tym okresie powstał pierwszy urząd 
konserwatorski, powołany przez papieża Leona x na mocy Brewe 
z 27 sierpnia 1516 r.5 Na konserwatora mianowano Rafaela Santiego, 
którego obowiązkiem było troszczyć się o wszystkie zabytki rzymskie. 
Było to zadanie dość trudne, gdyż Włochy, a za nimi również inne kraje 
europejskie, stały się celem licznych podróży, z których każdy chciał 
przywieźć jakąś pamiątkę. Z drugiej jednak strony taka forma zbieractwa 
sprzyjała tworzeniu się kolekcji dzieł sztuki6. 

Czy wiesz, że… Pierwsze muzeum powstało w grudniu 1471 r. z przeniesionej na Wzgórze 
Kapitolińskie kolekcji rzymskich starożytności papieża Sykstusa iv7.

W okresie baroku dokonywano licznych rozbiórek gotyckich kościołów 
i starożytnych pozostałości w celu pozyskania szlachetnego materiału 
do budowy nowych obiektów8. Natomiast zamiłowanie oświe co nych 
romantyków do antycznych ruin (np. w Holandii zauważamy takie 

3 M. Arszyński, op. cit., ss. 25, 35.
4 A. Riegl, Nowoczesny kult zabytków. Jego istota i powstanie, w: Zabytek i historia, J. Krawczyk (red.),  „Mó wią 

Wieki” 2007, s. 197; M. Konopka, Raport w sprawie archeologii – podziemnych zabytków dziedzictwa kul-
turowego, w: System ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje, B. Szmygin (red.), Polski 
Komitet Narodowy icomos, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego War-
s za wa, Politechnika Lubelska, Fundacja Politechniki Lubelskiej, Lublin – Warszawa 2011, s. 75; M. Arsz yń      s ki, 
op. cit., s. 63.

5 M. Arszyński, op. cit., ss. 49–51; J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce. Geneza, organizacja, prawo, pwn, 
Warszawa 1989, za: K. Pawłowska, M. Swaryczewska, Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i par-
tycypacja społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 17.

6 M. Nowacki, Dziedzictwo i turystyka: relacje i ewolucja koncepcji, w: Kultura i turystyka. Wspólne korze nie, 
B. Włodarczyk, B. Krakowiak (red.), Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Łódź 2012, s. 44.

7 Ibidem.
8 A.J. Buchaniec, Autentyzm – podstawowa wartość w konserwacji zabytków architektury, rozprawa doktor  ska 

na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999, s. 19.
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zainteresowania już w xvii w.)9 znacząco wpłynęło na powstanie pod 
koniec xviii w. pierwszych nowoczesnych urzędów zajmujących się 
ochroną zabytków10. Odkryte w xvi w. Pompeje badano od połowy 
xviii w., a w xix stuleciu prowadzono wykopaliska w Mykenach, Troi 
i w Stonehenge11. W tym samym czasie, tj. w xviii w., liczne kolek-
cje zaczęły zmieniać swój status – stając się publicznie dostępnymi 
muzeami12, a na przełomie xviii i xix stulecia w Europie powstawać 
zaczęły pierwsze muzea narodowe13. Wówczas zabytek rozumiano 
głównie jako dzieło sztuki posiadające przede wszystkim wartość arty-
styczną i wartość dawności. Za A. Böhmem, M. Swaryczewska twierdzi, 
że „początki ochrony dziedzictwa jako dobra publicznego odnotować 
można w xviii-wiecznej Anglii […]”14.
Przełom xviii i xix w. to okres rewolucji przemysłowej, która odmieniła 

„warunki życia, realia ustrojowe i porządki społeczne”15. To również 
czas, w którym coraz mocniej zaznacza się poczucie jedności narodowej. 
W porewolucyjnej Francji wprowadzono określenie „zabytki narodowe”, 
zaś w Polsce toczono boje np. o przynależność państwową wielkich 
postaci historycznych (np. Mikołaja Kopernika czy Wita Stwosza). 
Chrześcijańska jedność ustępowała silnemu poczuciu przynależności 
do poszczególnych krajów i nacji16. 
Do około połowy wieku xviii jedyną estetycznie akceptowaną (i glo-
ryfikowaną jako ideał piękna) była sztuka grecka i rzymska: tylko ona 
zasługiwała na ochronę. Dopiero na fali romantyzmu i rozbudzenia 

9 A.J. Buchaniec, op. cit., s. 19.
10 K. Pawłowska, M. Swaryczewska, op. cit., s. 18.
11 M. Konopka, op. cit., s. 75.
12 E. Kozłowska, Przedmioty zabytkowe, w: Zabytki i społeczeństwo. Czynnik społeczny w ochronie zabyt-

ków w warunkach reformy samorządowej, K. Gutowska, Z. Kobyliński (red.), Res Publica Multiethnica, 
Warszawa 1999, s. 58.

13 Z. Kobyliński, Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe?, „mazowsze Studia 
Regionalne” 2011, nr 7, s. 35.

14 A. Böhm, Architektura krajobrazu, jej początki i rozwój, Politechnika Krakowska, Kraków 1994, za: K. Paw-
łowska, M. Swaryczewska, op. cit., s. 18.

15 J. Krawczyk, Teoria Aloisa Riegla i jej polska recepcja a problemy konserwatorstwa współczesnego, w: Współczesne 
problemy teorii konserwatorskiej w Polsce, B. Szmygin (red.), Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków 
icomos, Politechnika Lubelska, Warszawa – Lublin 2008, s. 70.

16 A. Tomaszewski, Ewolucja podejścia do dziedzictwa kultury na forum międzynarodowym, w: Kultura a zrówno-
ważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo w świetle dokumentów unesco i innych organi zacji mię-
dzynarodowych, R. Janikowski, K. Krzysztofek (red.), Polski Komitet do spraw unesco, Warsza wa 2009, s. 101.
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nowoczesnej świadomości […] ludów „barbarzyńskich” odkryto 
i postawiono na piedestale sztukę i architekturę średniowieczną – jako 

„narodową”, przy dalszym odmawianiu wartości estetycznych kolejnym 
stylom czasów nowożytnych17.
W xix w. nastroje te nasiliły się, czego dowodem były takie wydarze-
nia, jak Wiosna Ludów czy zjednoczenie Niemiec i Włoch. Niezbędne 
do tego były pamiątki, symbole, miejsca pamięci, które spajały i budo-
wały więź oraz tożsamość opartą na wspólnej przeszłości. 

Czy wiesz, że… Pierwszą ustawę o ochronie zabytków przyjęła Grecja w 1834 r., a jej autorem 
był Georg Ludwig von Maurer18.

• Ochrona zabytków rozumiana 
jako purystyczna restauracja 

W xviii w., głównie w środowisku francuskich restauratorów/kon-
serwatorów rozwijał się puryzm – podejście do konserwacji zabyt-
ków polegające na ich odczyszczaniu z nawarstwień historycznych 
i dążeniu do doprowadzenia ich do „spójnego” stanu jednolitości sty-
lowej19. Wyznawcą i propagatorem tej zasady był francuski architekt 
Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, który twierdził, że „restaurować 
budynek, to nie znaczy utrzymać, naprawić lub przerobić, to znaczy 
doprowadzić go do stanu kompletnego, który być może nigdy nie istniał 
w określonym czasie”20. Viollet-le-Duc był autorem m.in. restauracji 
zamku w Carcassone i większości najważniejszych gotyckich katedr 
we Francji, ciesząc się w ówczesnym czasie ogromnym autorytetem 

17 A. Tomaszewski, Ku nowej filozofii dziedzictwa, wybór i oprac. E. Święcka, Międzynarodowe Centrum 
Kultury, Kraków 2012, s. 212.

18 J. Purchla, Dziedzictwo kulturowe, w: Kultura a rozwój, J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Narodowe 
Centrum Kultury, Warszawa 2013, s. 41.

19 Z. Kobyliński, Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego, Res Publica Multiethnica, 
Instytut Archeologii i Etnologii pan, Warszawa 2001, s. 81.

20 L. Krzyżanowski, Autentyzm w konserwacji zabytków, w: Konferencja Naukowo-Techniczna Konserwacja, 
Wzmacnianie i Modernizacja Budowlanych Obiektów Historycznych i Współczesnych: Kielce, 22–23 lutego 2001 r., 
G. Rakowski (red. nauk.), t. 39, „Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo” 2001, s. 64; 
por. K. Pawłowska, M. Swaryczewska, op. cit., s. 48.
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w dziedzinie konserwacji21. W jego odczuciu czystość stylowa postrze-
gana była jako wartość autentyzmu22. Obiekty poddawane adaptacji 
architekt pozbawiał elementów „niepasujących” i zastępował je styliza-
cjami w duchu danej epoki, wyrażając tym samym przekonanie o wyż-
szości wartości estetycznych nad prawdą historyczną23. Jego działalność 
była mocno krytykowana m.in. przez Johna Ruskina, który – w opo-
zycji do Viollet-le-Duca – uważał, że relikty przeszłości należy pozosta-
wić w ich niezmienionej (z nawarstwieniami historycznymi) formie24. 
Podobne zdanie prezentowali również William Morris, Alois Riegl 
i Max Dvořák. 

Czy wiesz, że… Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc miał wielu uczniów i naśladow-
ców, m.in. Conrada Emanuela Steinbrechta – niemieckiego architekta, który był opiekunem 
i restauratorem zamku w Malborku.

• Wartości w ochronie zabytków

Alois Riegl swoim dziełem Der moderne Denkmalkultus: sein Wesen, 
seine Entstehung (Nowoczesny kult zabytków. Jego istota i powstanie) wyda-
nym w 1903 r. otwiera nową epokę w konserwacji zabytków, nazywaną 
przez niektórych badaczy „okresem aksjologicznym” bądź „podej-
ściem naukowym”. Oparł on system ochrony zabytków na warto-
ściach, które określały, co zabytkiem jest, a co nie. Alois Riegl podzielił 
wartości zabytków na dwa zasadnicze zbiory: wartości upamiętniające 

21 T. Jakimowicz, Viollet-le-Duc, architekt-konserwator i jego związki z Polską, „Ochrona Zabytków” 1966, 
nr 3, s. 3.

22 M. Jadzińska, Autentyzm w sztuce współczesnej, „Ochrona Zabytków” 2006, nr 4, s. 34; B. Krasnowolski, 
Wartościowanie czy kategoryzacja?, w: Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, B. Szmygin (red.), 
Polski Komitet Narodowy icomos, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego 
Warszawa, Politechnika Lubelska, Fundacja Politechniki Lubelskiej, Warszawa – Lublin 2012, s. 79.

23 M.Barański, Pozamaterialna wartość dziedzictwa kultury czy pozamaterialne dziedzictwo kultury w: Warto-
ściowanie w ochronie i konserwacji…, op. cit., s. 20.

24 J. Purchla, Dziedzictwo kulturowe…, op. cit., s. 41; W. Frodl, Pojęcia i kryteria wartościowania zabytków. Ich 
oddziaływanie na praktykę konserwatorską, przekł. M. Arszyński, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Zarząd 
Muzeów i Ochrony Zabytków, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 1966, s. 2; J. Krawczyk, 
op. cit., s. 71.
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(nie pamiątkowe25) i wartości współczesne. Te pierwsze zostały skla-
syfikowane jako wartość: dawności (starożytnicza26), historyczna 
i pomnikowa, współczesne zaś zostały rozdzielone na wartość: użyt-
kową i artystyczną – którą Riegl podzielił jeszcze na wartość nowo-
ści i względną wartość artystyczną27. W wyniku tego podziału zostały 
wyodrębnione trzy klasy obiektów zabytkowych, jakimi były: pomniki, 
zabytki historyczne i zabytki starożytnicze28: 
1. Wartości upamiętniające:

 a. dawności (starożytnicza);
 b. historyczna;
 c. pomnikowa.

2. Wartości współczesne:
a. użytkowa;
b. artystyczna:

 – wartość nowości,
 – względna wartość artystyczna.

Teoria A. Riegla wywarła ogromny wpływ na rozumienie pojęcia 
zabytku. Dalsze rozważania w tym temacie podjęli jego znakomici 
uczniowie. Jednym z nich był Max Dvořák – teoretyk i historyk sztuki, 
czeskiego pochodzenia, który wskazywał na potrzebę „zabezpiecze-
nia, konserwacji i zachowania zabytków ze względu na ich wartość 

25 A.J. Buchaniec, op. cit., s. 28.
26  „Alterswert nie może być tłumaczona jako wartość starożytnicza, ponieważ niezależnie od błędu  

w tłumaczeniu termin ten jest obciążony pewnym zabarwieniem semantycznym, kojarzącym się ze specy-
ficznie xix-wieczną postawą w stosunku do wszelkich zabytków przeszłości. We współczesnej polszczyźnie 
brzmi anachronicznie i z tych powodów nie może spełniać roli terminu naukowego. Zresztą w polskim 
tłumaczeniu Frodla – 1966 – użyty jest właściwy termin wartość dawności” – A.J. Buchaniec, op. cit., s. 27, 
przyp. 49; „[…] szczególne znaczenie ma wartość określana jako wartość dawności, nazywana w przekładach 
na język polski, niezbyt trafnie wartością starożytniczą” – M. Arszyński, op. cit., s. 108; Pojęcia „wartość sta-
rożytnicza” używają m.in.: J. Purchla, Dziedzictwo kulturowe…, op. cit., s. 41; T. Rudkowski, Ochrona zabytków 
(niektóre aspekty filozoficzne i socjologiczne), w: Dzieło sztuki i zabytek. Materiały z xxv sesji Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, K. Nowiński (red.), bmoz, t. xliii, Warszawa 1976, s. 29; B. Szmygin, Teoria zabytku 
Aloisa Riegla, „Ochrona Zabytków” 2003, nr 3–4, s. 150; A. Böhm, et. al., Raport na temat funkcjonowania 
systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, J. Purchla (red.), Kraków 2008, s. 12; a także 
polski przekład: A. Riegl, op. cit., s. 195.

27 A. Riegl, op. cit., s. 191–201; A.J. Buchaniec, op. cit., s. 28–34; W. Affelt, Dziedzictwo techniki jako cząstka 
kultury, cz. 1: W nurcie rozwoju zrównoważonego, „Ochrona Zabytków” 2008, nr 4, s. 75; M. Murzyn-Kupisz, 
Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii, „Zarządzanie Publiczne” 
2010, nr 3, s. 21.

28 J. Purchla, Dziedzictwo kulturowe…, op. cit., s. 41.
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historyczną i artystyczną”29. Zasłynął on przede wszystkim swoją publi-
kacją Katechismus der Denkmalpflege (Katechizm opieki nad zabytkami), 
która stała się obowiązującym podręcznikiem konserwacji i ochrony 
zabytków30. Drugim uczniem A. Riegla, którego poglądy wywarły zna-
czący wpływ na dzisiejszą doktrynę konserwatorską, był Walter Frodl. 
W swoich rozważaniach, odnoszących się do teorii zarówno swojego 
nauczyciela, jak i M. Dvořáka, stworzył nieco inną typologię wartości, 
która przedstawia się następująco31: 
1. Wartość historyczna (charakter dokumentu):

a. wartość naukowa;
b. wartość emocjonalna (tu m.in. wartość dawności, wartość symbolu, 

emocjonalne oddziaływanie i historyczno-emocjonalna wartość 
zabytku)32.

2. Wartość artystyczna:
a. wartość historyczno-artystyczna (pojęcie „stanu oryginalnego”, 

stan hipotetyczny, kopie stanu oryginalnego itd.);
b. jakość artystyczna; 
c. odziaływanie artystyczne:

 – samoistne oddziaływanie artystyczne (jedność i zwartość 
integralnego wrażenia artystycznego);

 – działanie na podstawie przesłanek niezawartych w samym 
dziele sztuki (np. wartość wynikająca z malowniczości, wygląd 
utrwalony tradycją itd.).

3. Wartość użytkowa (zabytki „żywe” i „martwe”, przydatność użytkowa, 
turystyka zagraniczna, zabytki jako atrakcje itd.). 

29 Ibidem.
30 Ibidem, ss. 41–42.
31 Za: W. Frodl, op. cit., s. 13–51; A.J. Buchaniec, op. cit., s. 35; K. Guttmejer, P. Świątek, Warszawski późny moder-

nizm lat 60. Próba konserwatorskiego wartościowania, w: Wartościowanie w ochronie i konserwacji…, op. cit., s. 57.
32 J. Tajchman, Podstawowe zagadnienia metody konserwacji i restauracji dziedzictwa architektonicznego w zakresie 

zabytkowych budowli, w: Współczesne problemy teorii konserwatorskiej…, op. cit., s. 163.
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• Pierwsze międzynarodowe dokumenty konserwatorskie 

Pod auspicjami Ligi Narodów powstał Instytut Międzynarodowej 
Współpracy Intelektualnej, w którego skład wchodziło Międzynarodowe 
Biuro Muzeów. Organ ten w 1930 r. zorganizował pierwszą konferencję 
międzynarodową poświęconą muzeom, a rok później – przeznaczoną 
problematyce ochrony zabytków33. 
Pierwszym oficjalnym dokumentem międzynarodowym odnoszą-
cym się do ochrony reliktów przeszłości jest Karta Ateńska z 1931 r., 
która wskazuje na potrzebę wspólnych dla całego świata zasad ochrony 
i postępowań przy zabytkach – głównie architektury i urbanistyki34. Był 
to dokument wyznaczający i rozpoczynający ogólnoświatową dyskusję 
w tym temacie. 
Według Andrzeja Tomaszewskiego, „Dokument [ten – przyp. aut.] jest 
przy tym daleki od jakiegokolwiek doktrynerstwa. Wręcz przeciwnie, 
pokazuje, iż nie ma uniwersalnych recept, każdy przypadek trzeba trak-
tować indywidualnie, a rozwiązań szukać na drodze badań naukowych”35.
Na kongresie ciam (Congrès International d’Architecture Moderne – 
Międzynarodowy Kongres Architektury Współczesnej) w 1933 r. uchwa-
lono drugą Kartę Ateńską. Le Corbusier podnosił, że zachowanie 
cennych reliktów przeszłości stanowiących dziedzictwo ludzkości jest 
obowiązkiem odpowiedzialnych za ich ochronę i zobligowani są oni 
do przekazania go przyszłym pokoleniom36. Jego postulaty zostały 
zawarte w oficjalnych postanowieniach tego dokumentu37.
Obie te  karty, nazwane ateńskimi, były pierwszymi próbami 
międzynarodowego uporządkowania kwestii związanych z zachowa-
niem obiektów należących do przeszłości. 

33 A. M. Brzeziński, Organizacja i formy międzynarodowej współpracy intelektualnej w ramach ligi naro      d ów 
(1922–1939), „Przegląd Zachodni” 2015, nr 3, ss. 15–16.

34 Karta Ateńska 1931 r.
35 A. Tomaszewski, Ku nowej filozofii…, op. cit., s. 130.
36 J. Jokilehto, Definition of Cultural Heritage, references to documents in history, selected by J. Jokilehto (Originally 

for iccrom, 1990), Revised for cif: 15 January 2005 iccrom Working Group “Heritage and Society”, s. 15.
37 Karta Ateńska 1933 r.
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• Dziedzictwo w dokumentach międzynarodowych 

Określenie „dziedzictwo” pojawiło się po ii wojnie światowej 
w Konstytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw 
Oświaty, Nauki i Kultury 16 listopada 1945 r. oraz w Europejskiej 
Konwencji Kulturalnej z 19 grudnia 1954 r.38 Bardzo długo funkcjo-
nowało ono obok pojęcia dobra kultury (użyto go np. w Konwencji 
Haskiej z 1954 r.), ówcześnie często traktowano je wymien   nie –
synonimicznie. 
Dwa lata po przyjęciu w Polsce nowej ustawy o ochronie dóbr kultury, 
w 1964 r. w Wenecji odbył się Międzynarodowy Kongres Architektów 
i Techników Zabytków, w wyniku którego przyjęto uchwały i postano-
wienia zebrane i ogłoszone jako Międzynarodowa Karta Konserwacji 
i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych, potocznie zwana Kartą 
Wenecką39. Dokument ten osadzony jest dość mocno w europejskiej 
tradycji konserwatorskiej, której postanowienia nie mają praktycznie 
zastosowania w krajach np. Dalekiego Wschodu, gdzie zasady i filo-
zofia zachowywania dawnych obiektów mają zupełnie inny wymiar40. 
W przeciwieństwie do Karty Ateńskiej jest to dokument bardzo prak-
tyczny, skierowany raczej do specjalistów, zawierający wytyczne dla 
dobrych praktyk w konserwacji. Co więcej, Karta Wenecka koncentruje 
się głównie na zabytku jako pojedynczym obiekcie, nie ma ona wymiaru 
społecznego41.
Pierwszym dokumentem, w którego treści pojawiła się definicja dzie-
dzictwa rozumianego jeszcze jako rozszerzona wersja zabytku, jest 
natomiast Konwencja unesco w sprawie ochrony światowego 
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu dnia 

38 A. Przyborowska-Klimczak, Rozwój ochrony dziedzictwa kulturalnego w prawie międzynarodowym na przełomie 
xx i xxi wieku, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 31.

39 Karta Wenecka. Postanowienia i Uchwały Międzynarodowego Kongresu Architektów i Techników Zabyt-
ków w Wenecji w 1964 r. (Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytko-
wych) w: Vademecum Konserwatora Zabytków – Międzynarodowe Normy Ochrony Dziedzictwa Kultury. Biuletyn 
icomos, Warszawa 1996, ss. 19–28.

40 J. Jokilehto, Wyzwania filozoficzne w ochronie dziedzictwa kulturowego w xxi wieku, w: Dziedzictwo kulturowe 
w xxi wieku. Szanse i wyzwania, M. Murzyn, J. Purchla (red.), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 
2007, s. 180.

41 A. Tomaszewski, Ku nowej filozofii…, op. cit., s. 87.
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16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów 
Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej 17. sesji. Za świa-
towe dziedzictwo uznano dobra kulturowe i naturalne, zarówno poje-
dyncze zabytki, jak również ich zespoły, miejsca zabytkowe, których 
zachowanie leży w interesie całego świata. Konwencja ta w pewien 
sposób wyznacza nowy kierunek zmiany w traktowaniu zabytków jako 
wyizolowanych obiektów na rzecz coraz szerszej ochrony.
Na Kongresie Europejskiego Dziedzictwa Architektonicznego 
w Amsterdamie, zorganizowanym w 1975 r., przyjęto deklarację, któ-
rej założeniem było wyznaczenie zintegrowanej ochrony i konserwacji 
dziedzictwa architektonicznego i jego otoczenia. Wskazano wówczas, 
że powinna być ona włączona w proces planowania przestrzennego 
miast. W treści deklaracji zrezygnowano z terminologii odnoszącej się 
do „zabytków architektury”, w zamian użyto określenia „dziedzictwo 
architektoniczne”42.
Tak zwana Rekomendacja Warszawska z 1976 r. w zasadzie potwier-
dziła postanowienia z Amsterdamu w sposobie myślenia i traktowa-
nia dziedzictwa architektonicznego jako części naszego otoczenia. 
W dokumencie operuje się skalą zespołu, a nie pojedynczego obiektu. 
Najważniejsze postanowienia deklaracji doskonale uchwycił B. Szmygin, 
który wskazał, że 

zdefiniowanie „zespołów zabytkowych i tradycyjnych” i „środowiska” miało bardzo istotne 
znaczenie. W ten bowiem sposób zwrócono uwagę na zespolenie tych elementów. Tym samym 
podkreślono konieczność planowania i prowadzenia działań konserwatorskich w bezpośred-
nim powiązaniu ze środowiskiem, w którym one tkwią i którego są one częścią. […] związki 
te mają charakter nie tylko przestrzenny, ale również społeczny, gospodarczy lub kulturowy. 
Wskazanie zaś, że „percepcja” może być „dynamiczna”, oznacza zaakceptowanie zmienności 
ocen dotyczących charakteru powiązań „zespołów” i ich „środowiska”43.

42 B. Szmygin, Kształtowanie koncepcji zabytku…, op. cit., s. 207.
43 Ibidem, ss. 210–211. 
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Deklaracja ta uznała także tzw. dziedzictwo tradycyjne (rodzime, wer-
nakularne) za pełnowartościowe dobra kultury. Dotąd cywilizacja 
europejska nie traktowała ludowego budownictwa, np. afrykańskiego, 
za godne statusu zabytku. 
Pierwsze pozaeuropejskie, a tym samym symboliczne Zgromadzenie 
Generalne icomos-u odbyło się w 1987 r. w Waszyngtonie, gdzie pod-
pisana została Międzynarodowa Karta Ochrony Miast Historycznych. 
Już w jej Preambule stwierdzono, że wszystkie miasta są historyczne 
i odzwierciedlają społeczności, które je zamieszkują. Uznano także, 
że ochrona miast historycznych to nie tylko konserwacja, ale także 
ich rozwój i adaptacja do współczesnych potrzeb44. Dokument ten 
pokazuje już nowy sposób patrzenia na dziedzictwo w szerokiej skali 
(zespół, urbanistyka itp.), a także wskazuje potrzeby współczesnych 
jako element ich trwania i ciągłości.
Kolejnym etapem, w którym obserwujemy coraz szersze pojmowanie 
dziedzictwa, już nie tylko jako obiektów, ale również tradycji i jej kul-
tywowania, znajdziemy w Zaleceniu unesco z 1989 r. o folklorze, które 
stanowi krok do uchwalenia konwencji o dziedzictwie niematerialnym. 
W dokumencie tym wskazano, że

folklor stanowi element powszechnego dziedzictwa ludzkości, a także jest znaczącym czyn-
nikiem, który łączy różne narody i grupy społeczne oraz określa ich kulturalną tożsamość. 
Folklor odgrywał w przeszłości istotną rolę w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym 
i politycznym narodów, ale zajmuje również ważne miejsce we współczesnej kulturze, będąc 
integralną częścią dziedzictwa kulturalnego45.

Istotnym wydarzeniem z punktu widzenia rozszerzania się pojęcia 
dziedzictwa i sposobów jego ochrony była Konferencja icomos-u 
(International Council on Monuments and Sites – Międzynarodowa 
Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych), na której w 1994 r. 
przyjęto Dokument o Autentyzmie. Jego główne założenia odno-
siły się do różnic kulturowych w podejściu do konserwacji pomiędzy 

44 Ibidem, s. 216.
45 A. Przyborowska-Klimczak, op. cit., ss. 138–139.
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europejskim sposobem myślenia a kulturami wschodnimi. Różnica 
ta polegała na tym, że o ile europejska tradycja dużą wagę przywiązuje 
do samej substancji zabytku, jej materialnego wymiaru, o tyle w kulturze 
(np. japońskiej) większą rolę odgrywają wartości duchowe i symbo-
liczne. W dokumencie tym stwierdzono, że bogactwem ochrony zabyt-
ków jest również jej różnorodność w traktowaniu zabytków, zgodna 
z uwarunkowaniami kulturowymi. 
Pojawiająca się potrzeba uregulowania kwestii tradycji, obrzędów i ich 
kultywowania jako niematerialnych form wyrazu kulturowego doprowa-
dziła do przyjęcia w 2003 r. Konwencji w sprawie ochrony dziedzic-
twa niematerialnego. Poszerzenie pojęcia dziedzictwa o zasoby, które 
są nieuchwytne, nienamacalne, ulotne, to bardzo ważny krok w dalszych 
rozważaniach nad rozwijającą się definicją dziedzictwa kulturowego. 

Więcej na ten temat zob. rozdział „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe  
w świetle konwencji unesco”.

• Dziedzictwo kulturowe 
a pojęcie zrównoważonego rozwoju 

Na fali kryzysu energetycznego w latach 70. xx w., wskazań Klubu 
Rzymskiego czy raportu onz U Thanta z 1969 r. zdano sobie sprawę, 
że zasoby, z których korzystamy, są wyczerpywalne. Raport odnoszący 
się głównie do gospodarki i zasobów przyrodniczych bardzo szybko 
przeniesiono również na grunt kultury. W wyniku tych rozważań, jak 
pisze B. Szmygin

pojęcie „dziedzictwo” objęło całe środowisko. Każdy byt – zdarzenie, zjawisko, rzecz – bez 
względu na czas powstania, wartość estetyczną, historyczną czy materialną, może być uznany 
za element dziedzictwa i podlegać ochronie. Można powiedzieć, że „zabytkowość” przestała 
być cechą przedmiotu, a stała się oceną podmiotu46.

46 B. Szmygin, Kształtowanie koncepcji zabytku…, op. cit., s. 202.
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Zdano sobie sprawę, że korzystanie z dziedzictwa nie może doprowadzać 
do jego niszczenia, ponieważ jesteśmy zobowiązani przekazać kolejnym 
generacjom równe szanse w dostępie do zasobów47. Nowe podejście 
oparte na rozwoju zrównoważonym zawarto już w kolejnych dokumen-
tach, takich jak Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona 
we Florencji w 2000 r., czy Konwencja unesco w sprawie ochrony 
i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego z 2005 r.

• Ochrona zabytków na ziemiach polskich

Pierwsze polskie ośrodki konserwatorskie do 1939 R.
W czasie, kiedy w krajach europejskich tworzyła się coraz silniejsza 
świadomość narodowa i powstawały nowe państwa, Polska przestała 
istnieć na mapie. Z jednej strony w czasach zaborów zachowanie własnej 
tożsamości stało się trudniejsze, z drugiej – powstały wówczas najwięk-
sze epopeje narodowe, najwspanialsze obrazy historyczne, które miały 
na celu podtrzymywanie i rozpalanie nastrojów narodowych. Na znacze-
niu zyskały relikty przeszłości, pamiątki, pomniki i zabytki. Ze względu 
na brak możliwości wsparcia ze strony władz zaborczych ludność sama 
organizowała się w celu ich ochrony. Najbardziej sprzyjające warunki 
do podtrzymywania polskości panowały w Galicji (zaborze austriac-
kim), a szczególnie w największych jej ośrodkach, jakimi były Lwów 
i Kraków. Organizacja służb ochrony zabytków w tych dwóch miastach 
koncentrowała się głównie wokół działających tam uczelni wyższych. 
We Lwowie w tym czasie zawiązało się także Grono Konserwatorów 
Galicji Wschodniej, a w Krakowie – Grono Konserwatorów Galicji 
Zachodniej oraz Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. 
Były to pierwsze na terenie ziem polskich organizacje, w których działali 
profesjonaliści w dziedzinach związanych z ochroną zabytków.

47 Zob. M. Murzyn-Kupisz, Kultura i dziedzictwo kulturowe a rozwój zrównoważony, w: Z. Strzelecki, 
P. Legut ko-Kobus (red.), Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, „Studia kpzk pan”, t. clii, 
2013, s. 92–105.
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W zaborze austriackim pod koniec xix wieku polscy patrioci, naukowcy i konserwatorzy mogli 
właściwie bez większych trudności podjąć opiekę nad zabytkami. Administracja i urzędy były 
w zasadzie obsadzone przez Polaków (m.in. urzędy konserwatorskie w Krakowie i we Lwowie). 
Na Uniwersytecie Jagiellońskim istniała już Katedra Historii Sztuki, tworząca podstawy polskiej 
nauki w tym zakresie. W ramach Polskiej Akademii Umiejętności działała od 1873 roku Komisja 
Historii Sztuki, na czele z niezwykle aktywnym Wł. Łuszczkiewiczem48.

Nieco trudniejszą sytuację miały organizacje działające na rzecz 
zabytków w zaborze rosyjskim. Nie funkcjonowała tam ani polska, 
ani rosyjska służba ochrony zabytków49. Jednak w celu zachowania 
tego, co cenne, w Warszawie w 1906 r. powstała społeczna organiza-
cja – Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (tonzp), która 
w sposób nieformalny zajmowała się dbaniem o polskie pamiątki50. 
Po I wojnie światowej członkowie organizacji weszli do formalnych 
struktur państwowych służb konserwatorskich. 
W tym trudnym dla Polaków czasie pojawiły się dwie niezwykle ważne 
inicjatywy, które dały początek polskiemu muzealnictwu. Pierwsza 
z nich została zainicjowana zaraz po rozbiorach Polski – otóż Księżna 
Izabela Dorota z Flemingów Czartoryska postanowiła wybudować 
w puławskim parku pawilonów wystawowych tzw. Świątynię Sybilli 
oraz Domek Gotycki, które miały się stać miejscem gromadzenia 
pamiątek narodowych. Zebrana kolekcja tworząca ekspozycję została 
szeroko zaprezentowana w 1801 r., stając się pierwszą tego typu 
wystawą. Motto Izabeli Czartoryskiej, wyrażone na portalu świątyni: 

„Przeszłość – Przyszłości”, musiało przyświecać również Henrykowi 
Siemiradzkiemu, który 7 października 1879 r. przekazał powstającemu 
w Krakowie muzeum swój obraz – Pochodnie Nerona. Data tej darowizny 
stała się symbolicznym początkiem powstania Muzeum Narodowego 
w Krakowie, a dzieło to nadal nosi numer 1 w inwentarzu zbiorów kra-
kowskiej instytucji. 

48 B. Szmygin, Kształtowanie koncepcji zabytku i doktryny konserwatorskiej w Polsce w xx wieku, Wydawnictwo 
Politechniki Lubelskiej, Lublin 2000, s. 29.

49 Ibidem, s. 38; E. Siurawska, B. Wierzbicka, Stulecie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości 1906–2006, 
s. 3, www.zabytki-tonz.pl/pliki/folder_tonz.pdf [dostęp 20.04.2015]. 

50 B. Szmygin, Kształtowanie koncepcji zabytku…, op. cit., s. 39.

michał murzyn



33

Od pojęcia zabytku do koncepcji dziedzictwa kulturowego

Do czasu wybuchu i wojny światowej konserwatorzy zastanawiali się 
głównie, jak spowolnić naturalne procesy niszczenia zabytków, po jej 
zakończeniu natomiast musiano zweryfikować podejście do dotych-
czasowej doktryny, gdyż zniszczenia spowodowane celową działal-
nością człowieka okazały się dużo dotkliwsze. W Polsce w trakcie 
wojny zniszczono takie miasta, jak: Kalisz, Wiślica, Sandomierz, 
Płock, Szydłów, Kazimierz nad Wisłą, uszkodzeniu uległa Kole-
giata w Tumie pod Łęczycą (najbardziej znana budowla romańska 
w Polsce), w powietrze wysadzono wieżę opactwa Benedyktynów 
na Łysej Górze51. Zniszczeniom uległy także drewniane zabudowa-
nia wsi i miasteczek, które wówczas nie były traktowane jako obiekty 
wartościowe52. Idealistyczne podejście do konserwacji i restauracji 
z początku xx w. zastąpiło pytanie o odbudowę zniszczonych miast. 
Bogusław Szmygin wskazał, że „to właśnie wojenne zniszczenia zabyt-
ków i ich odbudowa były podstawowym czynnikiem, który określił 
nasze konserwatorstwo w pierwszych latach niepodległej Polski”53. 
Po wojnie podjęto się odbudowy wielu budynków zabytkowych – głów-
nie sakralnych, ale w tym okresie zauważono również potrzebę ochrony 
urbanistycznej. Był to czas sporu doktrynalnego pomiędzy zwolenni-
kami i przeciwnikami dokładnego odtwarzania zabytków. Największe 
odbudowy miast w tym okresie dotyczyły Kalisza i Kazimierza nad 
Wisłą. Prowadzone w zupełnie odmienny sposób, stały się wzorcowymi 
działaniami reprezentującymi te dwa różne podejścia do odbudowy. 
Współczesna doktryna konserwatorska swoje początki miała w histo-
ryzmie, w którym zamiłowanie do przeszłości i jej reliktów sprzyjało 
rozwijaniu się tej dyscypliny. Natomiast nadchodząca epoka moder-
nizmu charakteryzowała się zerwaniem z przeszłością, co sprawiło

51 Ibidem, ss. 58 – 60.
52 Zob. P. Dettloff, Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce 1918–1930. Teoria i praktyka, Wydawnic-

two Universitas, Kraków 2007.
53 Ibidem, s. 61.
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że reprezentujące przeszłość zabytki znalazły się na marginesie zainteresowań. Ochrona zabyt-
ków była oczywiście kontynuowana – przede wszystkim w odniesieniu do zabytków monu-
mentalnych, ale utrzymywała się tradycyjna koncepcja zabytku – obiektu wyizolowanego. 
Tradycyjna koncepcja zabytku trwała wraz z modernizmem do lat 80.54

Poglądy tej epoki, zwłaszcza w jej drugiej fazie, której początek przy-
pada na 20-lecie międzywojenne, a także takie czynniki, jak odzyska-
nie niepodległości, nowe technologie, młode pokolenia architektów 
wychowanych w nowym duchu, potrzeby użytkowe obiektów, które 
po wojennych zniszczeniach miały większe znaczenie niż wartości 
artystyczne czy historyczne, a także odchodzenie od tradycji na fali 
poglądów lewicowych, spowodowały mniejsze zainteresowanie zabyt-
kami. Miało to duże znaczenie dla prowadzonych odbudów miast 
historycznych, a do kładnie dla wprowadzania nowych form archi-
tektonicznych w obszary zabytkowe. Przykładem takiego podejścia 
może być zabudowa placu Nowy Targ we Wrocławiu czy kamienica 
Towarzystwa Ubezpieczeniowego na Życie „Feniks”, wybudowana 
przy Rynku Głównym w Krakowie w latach 1928–1932. 
W prawodawstwie drugiej Rzeczypospolitej pierwszym doku  mentem, 
który wprowadził pojęcie zabytków, był Dekret Rady Regencyjnej 
z 31 października 1918 r. O opiece nad zabytkami sztuki i kultury55. 
Wcześniej, bo jeszcze w 1909 r., w czasopiśmie „Architekt” pojawił 
się projekt ustawy o ochronie zabytków56. Kolejnym dokumentem 
w tej sprawie było Rozporządzenie Prezydenta rp z 1928 r., którym 
określono zabytki ze względu na posiadaną wartość artystyczną, kul-
turalną, historyczną, archeologiczną lub paleontologiczną stwierdzoną 

54 Ibidem, ss. 271–272.
55 Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 31 października 1918 r. O opiece nad zabytkami sztuki 

i kultury (Dz.U. z 1918 r., nr 16, poz. 36, uchylony w 1928 r.), por: Lewicki J., Wartościowanie zabytków w Polsce. 
Przegląd doświadczeń i postulaty na przyszłość, w: Wartościowanie zabytków architektury, B. Szmygin (red.), 
Polski Komitet Narodowy icomos, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2013, s. 165.

56 „Architekt” 1908, R. 10, z. 9; za: Wystąpienie Jacka Dąbrowskiego na egir w 2013 r., http://www.youtube.com/
watch?v=bub6ofsszem&index=2&list=pltn88ktqkawwnW1q0jxRg0fhzmsae2pdy [dostęp: 20.03.2016 r.].
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orzeczeniem władzy państwowej57. Minister Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego rozszerzył rozporządzenie prezydenckie 
o prowadzenie rejestru zabytków.

Zniszczenia ii wojny światowej
Zaledwie dwie dekady od zakończenia i wojny światowej rozpoczęła 
się kolejna wojna, która ponownie przyniosła ogromne zniszczenia 
dóbr kultury. W wyniku licznych działań wojennych i celowych akcji 
rozbiórkowych wiele miejscowości legło w gruzach. Korzystając 
z bogatego doświadczenia związanego z odbudowami po i wojnie 
światowej, tym razem szczególną uwagę zwrócono na szerszy kontekst 
zabytków – na ich zespoły, a w szczególności na układy urbanistyczne. 
W Polsce bardzo ucierpiały m.in.: Chojno, Elbląg, Gdańsk, Głogów, 
Krosno Odrzańskie, Lubin, Nysa, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Strze-
gom, Szczecin, Ścinawa, Warszawa, gdzie zniszczenia obszarów staro-
miejskich sięgały 80%–90%58.
Należy zauważyć, że przykład odbudowy miast historycznych, a zwłasz-
cza zniszczonej po powstaniu Warszawy, pokazał ówczesnym, iż nie 
tylko oryginalna substancja świadczy o zabytkowości obiektów, ale 
również to, że są one ważne dla tożsamości społeczeństwa oraz 
że pomimo odbudowy nie tracą swojego autentyzmu i znaczenia dla 
narodu. Jednakże odbudowa zniszczonych w trakcie wojny miast miała 
również wymiar polityczny59. Odtworzenie zabudowy Starego Miasta 
i budowa na ruinach Warszawy nowej metropolii była propagandowym 
sygnałem dla całej Europy, że tylko ustrój socjalistyczny jest w stanie 
dokonać takiego ogromnego wysiłku, a także była specjalnym komuni-
katem dla Niemców, że pomimo wysiłków nie udało im się zniszczyć sto-
licy. Innym przykładem może być manipulacja formami historycznych 

57 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej O opiece nad zabytkami z dnia 6 marca 1928 r. (Dz.U. nr 29, 
poz. 265, uchylone w 1962 r.); por. Lewicki J., Między waloryzacją a klasyfikacją, czyli o skutecznej ochronie 
zabytków w Polsce, w: System ochrony zabytków w Polsce…, op. cit., ss. 172–173; M. Gawlicki, Ocena wartości 
zasobu zabytkowego – cele, metody, praktyka, w: Wartościowanie zabytków…, op. cit., s. 99; J. Lewicki, War-
tościowanie zabytków w Polsce…, op. cit., s. 165.

58 B. Szmygin, Kształtowanie koncepcji zabytku…, op. cit., s. 122.
59 Por. ibidem, s. 134–138; P. Majewski, Ideologia i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce w czasach 

socrealizmu, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009.
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budynków przy odbudowie Gdańska, co miało na celu pozbawienie 
go pruskiego rodowodu. Działania konserwatorów w tym czasie były 
bardzo mocno podyktowane ideologią komunistyczną.

Czy wiesz, że…Narodowy wysiłek odbudowy Warszawy, szczególnie jego wymiar niemate-
rialny, został doceniony przez unesco poprzez wpis obszaru odbudowanego Starego Miasta 
na Listę Światowego Dziedzictwa w 1980 r.

Zabytki i dziedzictwo kulturowe w czasach prl
W 1962 r. została przyjęta pierwsza powojenna ustawa o ochronie dóbr 
kultury. Miała ona dwojaki charakter: z jednej strony miała postać 
manifestu doktrynalnego (szerokie i nieograniczone określenie, czym 
jest dobro kultury na podstawie posiadanych wartości), z drugiej służyła 
jako akt obowiązującego prawa – miała wymiar praktyczny (wąskie 
i zamknięte określenie, czym jest zabytek – potwierdzone wpisem 
do rejestru zabytków)60. W ówczesnych realiach był to dokument nie-
zwykle nowoczesny, służący (ze zmianami) do 2003 r. 
W polskiej historii ochrony zabytków z wartościowaniem na masową 
skalę spotkano się ok. 1961 r., kiedy to, wzorem francuskim, podjęto 
się próby przeanalizowania i sklasyfikowania zabytków w całej Polsce. 
Proces ten rozpoczęto poprzez wydanie przez Dyrektora Zarządu 
Muzeów i Ochrony Zabytków instrukcji z 20 grudnia 1961 r. oraz 
okólnika nr 14 z 30 grudnia 1963 r. określającego grupy weryfika-
cyjne zabytków, wprowadzając rozróżnienie na klasy od 0 (obej-
mującej „najcenniejsze” zabytki) do klasy iv (zawierającej zabytki 

„najmniej wartościowe”)61. Sam sposób i kryteria wartościowania nie 
zostały jednak w tych dokumentach jednoznacznie sformułowane62. 
Założono natomiast „równouprawnienie” wszystkich stylów i epok, 
choć wiek xix i xx traktowano z nieco większą rezerwą63. Głównymi 

60 Ibidem, ss. 191–193.
61 Z. Kobyliński, J. Wysocki, Problemy wartościowania dziedzictwa archeologicznego, w: Wartościowanie w o chro  nie 

i konserwacji…, op. cit., s. 92.
62 A. Miłobędzki, Klasyfikacja zabytków – niektóre aspekty wartościowania, w: O wartości dzieła sztuki. Mater iały 

ii Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki – Radziewanowice 19–21 maja 1966, War-
szawa 1966, s. 103.

63 Ibidem, s. 105.
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założeniami tej akcji było sklasyfikowanie zabytków i podzielenie ich 
na grupy na podstawie dwóch głównych wartości: artystycznej i histo-
rycznej. Nie pozbyto się przy tym ocen subiektywnych, traktowania 
zabytków z punktu widzenia krytyki sztuki czy pod kątem aspektów 
ekonomicznych64. 
Niestety efektem tych działań nie stało się uporządkowanie zbioru i jego 
zróżnicowana ochrona, ale przyzwolenie na niszczenie obiektów uzna-
nych za mniej cenne, na skutek czego najbardziej ucierpiały zabytki zlo-
kalizowane w krajobrazie polskich wsi i małych miasteczek. W związku 
z poczuciem błędnie odczytanego przez społeczeństwo zamierzenia 
podziału zabytków na poszczególne stopnie w 1973 r. zrezygnowano 
ze stosowania tej koncepcji. Dziś zdania co do przebiegu i skutków tej 
kategoryzacji są podzielone. Jedni uważają, że była to inicjatywa chy-
biona, inni są zdania, że temat ten nie został dogłębnie zanalizowany, 
gdyż efekty kategoryzacji są bardzo skomplikowane i niemożliwe do jed-
noznacznego osądu65. 
Zrozumiano wówczas, że klasyfikację i kategoryzację dóbr kultury, 
w tym zabytków, należy dostosować do otoczenia, w którym się one 
znajdują – do środowiska lokalnego. Nie można dwóch takich samych 
obiektów znajdujących się na przeciwległych krańcach Polski traktować 
w ten sam sposób, mimo że ich cechy stylistyczne, okres powstania itp. 
są bardzo podobne. 
1 stycznia 1962 r. powołano do życia Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 
który miał się zająć inwentaryzacją dóbr architektury w całej Polsce66. 
Początkowo jego pracownicy tworzyli tzw. białe karty najcenniej-
szych zabytków i przeprowadzali przedmiotową klasyfikację, jednak 
powoli dostrzegli potrzebę rozszerzenia pola zainteresowania o mniej 
spektakularne obiekty, dla których opracowywano fiszki adresowe67. 

64 Ibidem, ss. 106–107; K. Malinowski, Problemy wartościowania i klasyfikacji zabytków, w: Dzieło sztuki i zaby-
tek…, op. cit., ss. 50, 55–56.

65 G. Bukal, Produkcja zabytków jako problem konserwatorski (przykład Gdańska), w: Współczesne problemy 
teorii konserwatorskiej…, op. cit., s. 24; P. Molski, Ingerencje w zabytkowe struktury a teoria konserwator-
ska – z doświadczeń w ochronie architektury obronnej, w: Współczesne problemy teorii konserwatorskiej…, op. cit., 
s. 90; J. Lewicki, Między waloryzacją a klasyfikacją…, op. cit., ss. 174–177; M. Gawlicki, op. cit., ss. 99–100.

66 P. Florjanowicz, Narodowy instytut dziedzictwa – nowy byt, kontynuacja czy powrót do korzeni?, w: System 
ochrony zabytków w Polsce…, op. cit., s. 61.

67 M. Konopka, op. cit., s. 18.
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Dopiero tak zinwentaryzowany zasób był w stanie pokazać, jak 
wygląda otoczenie danego obiektu, w jakim kontekście się znajduje, 
czy jest jedynym obiektem tego rodzaju w okolicy, czy też jest typowy. 
Przygotowana inwentaryzacja posłużyła wytypowaniu kolejnych 
zabytków do objęcia prawną formą ochrony. Karty adresowe stały 
się także podstawą do stworzenia ewidencji wojewódzkiej, a ta z kolei 
posłużyła do opracowywania krajowych i gminnych ewidencji zabyt-
ków. Obecnie weryfikacją 
zabytków w Polsce zajmują się państwowe służby ochrony zabytków 
(wojewódzcy, powiatowi i miejscy konserwatorzy zabytków) oraz 
Narodowy Instytut Dziedzictwa (nid).

• Podsumowanie

Analizując dokumenty i doktrynę podejmowaną w ostatnich latach, 
należy stwierdzić, że pojęcie dziedzictwa zdematerializowało swoje 
pierwotne znaczenie. Przeniesiony został punkt ciężkości z przedmiotów 
na podmioty, nadając mu tym samym wymiar społeczny. J. Purchla pisze, 
że dziedzictwo to pamięć, wybór i tożsamość, ale też kontynuacja, cią-
głość i proces68; G. Ashworth również określa je jako proces, a nie formę 
czy typ zasobów69; S. Schröder-Esch, w kontekście programu hermes, 
uważa że jest ono interpretacją i przedstawieniem świata, w jakim 
żyjemy70; Ł. Gaweł stwierdza, że to przeszłość, tożsamość i samoiden-
tyfikacja, które są kwestią autonomicznego wyboru71; L. Smith uważa, 
że „dziedzictwo jest przede wszystkim praktyką społeczną, a nie obiek-
tem materialnym”, że jest „procesem zaangażowania, aktem komunikacji 
i tworzenia znaczeń zarówno w, jak i dla teraźniejszości”72; K. Kowalski 

68 J. Purchla, Wstęp, w: Dziedzictwo Kulturowe w xxi wieku…, op. cit., s. 10; J. Purchla, „Dziedzictwo a roz-
wój” – wykład z 17.09.2013 w mocak Kraków; J. Purchla, Dziedzictwo kulturowe…, op. cit., ss. 39, 44.

69 G.J. Ashworth, Sfragmentaryzowane dziedzictwo: sfragmentaryzowany instrument sfragmentaryzowanej polityki, 
w: Dziedzictwo Kulturowe w xxi wieku…, op. cit., s. 32.

70 S. Schröder-Esch, Znaczenie dziedzictwa i nowych mediów dla rozwoju regionalnego – doświadczenia europej-
skiego programu hermes, w: Dziedzictwo kulturowe w xxi wieku…, op. cit., s. 281.

71 Ł. Gaweł, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2011, s. 20.

72 Za: M. Nowacki, op. cit., ss. 42–43.
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określa je jako: wybór, wartość, tożsamość, jako sieć idei i działań, dzie-
dzictwo to według niego „aksjologiczna i interpretująca kolonizacja 
przeszłości komunikowana w teraźniejszości z myślą o przyszłości”73. 
To postmodernistyczne przekształcenie kluczowego dla nas pojęcia 
nadało podmiotowi większe znaczenie niż przedmiotowi. Poszerzyła 
się również gama wartości, którymi określa się to, co jest zabytkiem, i to, 
co uznaje się za dziedzictwo. W literaturze tematu funkcjonują obecnie 
setki różnych wartości, które przypisuje się tym zjawiskom74, dlatego, 
za doświadczeniem aksjologii, możemy wartości podzielić na dwie 
podstawowe grupy: wartości subiektywne – przynależne podmio-
towi (np. wartość emocjonalna, ekonomiczna, użytkowa, estetyczna), 
i wartości obiektywne – należące do przedmiotów (np. wartość histo-
ryczna, funkcjonalna, artystyczna)75. Dziś dla wielu użytkowników 
zabytków wartości ekonomiczne i użytkowe mają równie istotne zna-
czenie, co wartość historyczna czy artystyczna76. Wskazuje to, że zabytek 
ma służyć nam – ludziom, społeczeństwu. Dzisiejszą filozofię związaną 
z ochroną dziedzictwa tworzą już nie tylko konserwatorzy, ale również 
ekonomiści, architekci, prawnicy, historycy sztuki, menadżerowie kul-
tury, przyrodnicy, archeolodzy, socjologowie i zwykli ludzie, niezain-
teresowani tematem, poprzez swoje zachowanie, świadomość i reakcje. 
Jak twierdzi G. Ashworth, dziedzictwo jest także instrumentem ideolo-
gii, władzy, kontroli społecznej i zmian ekonomicznych, traktowane 
jest jako element polityki77, a według J. Purchli jest ono produktem 

73 K. Kowalski, O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kra ków 
2013, ss. 63, 104, 135, 

74 Zob. M. Murzyn, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na podstawie wartości, w: „Zarządzanie w Kulturze” 
2016, nr 17, z. 3, s. 200–205, autorka wymienia w artykule ponad 120 różnych wartości opisujących dziedzictwo 
i zabytki.

75 Por. M. Murzyn, Subiektywizm i obiektywizm aksjologiczny podstawą rozdzielenia zadań w systemie ochrony 
zabytków i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, w: Wartość funkcji w obiektach zabytkowych, B. Szmygin 
(red.), Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków icomos, Muzeum Pałac w Wilanowie, Politechnika 
Lubelska, Warszawa 2014, s. 195–204.

76 Por. M. Murzyn-Kupisz, Spojrzenie na wartości obiektów zabytkowych z perspektywy ekonomiki kultury, 
w: Wartościowanie w ochronie…, op. cit., 2012, s. 135–150; M. Murzyn-Kupisz, Barbarzyńca w ogrodzie? Dzie-
dzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii, w: „Zarządzanie Publiczne” 2010, nr 3, s. 19–32.

77  G. Ashworth, op. cit., s. 38.
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rynkowym78. „Dziedzictwo jest koncepcją dynamiczną, pojęciem, któ-
rego nie da się raz na zawsze zdefiniować i określić. Jest ciągle na nowo 
wybierane i kształtowane”79. 
Opisywane we współczesnej literaturze relacje pomiędzy zabytkiem 
a dziedzictwem kulturowym odnoszą się zasadniczo do konieczno-
ści zmiany systemu ochrony zabytków na system zarządzania dzie-
dzictwem80. Niegdyś oba te terminy byłyby bardzo bliskie w swoich 
zamierzeniach. Jak wcześniej wspomniano, dziedzictwo było rozsze-
rzeniem pojmowania zabytku, w szczególności architektonicznego, jako 
całościowe ujęcie go w kontekście miejsca, klimatu, umiejscowienie 
w krajobrazie kulturowym itp. Dziś „zabytek należy do świata sztuki, 
dziedzictwo należy do świata kultury”81. Autorzy Raportu na temat funk-
cjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989 
uważają zatem, że system ochrony dziedzictwa powinien być kształto-
wany przez „służby konserwatorskie, finansowanie ochrony dziedzictwa, 
akty prawne regulujące ochronę dziedzictwa, teorię konserwatorską, 
szkolnictwo konserwatorskie”, ale również przez ogół czynników cha-
rakterystycznych dla danego kraju, takich jak: „polityka, gospodarka, 
życie społeczne, kultura, edukacja, media”82. 
Należy jednak pamiętać, że szerokie rozumienie dziedzictwa kulturo-
wego nie spowodowało wyparcia jego znaczenia w kontekście mate-
rialnym, przedmiotowym – jako zabytku. Powoduje to liczne błędy 
w interpretacji, zrozumieniu celów i idei ochrony zabytków oraz zarzą-
dzania dziedzictwem kulturowym. Obie wersje – wąska (odnosząca się 
do przedmiotu) i szeroka (mająca konotacje z podmiotem), funkcjo-
nują obok siebie zarówno w świadomości społecznej, jak i w doktrynie 
konserwatorskiej.

78  J. Purchla, Dziedzictwo a transformacja, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2005, s. 22.
79 M. Murzyn, Dziedzictwo kulturowe w okresie przemian: szanse i wyzwania, w: Dziedzictwo kulturowe 

w xxi wieku…, op. cit., s. 153.
80 K. Pawłowska, M. Swaryczewska, op. cit., s. 15; B. Szmygin, Dziedzictwo w transformacji. Polskie doświadczenia, 

w: M. Murzyn, J. Purchla (red.), Dziedzictwo Kulturowe w xxi wieku…, op. cit., s. 134; A. Böhm et al., Raport 
na temat funkcjonowania…, op. cit., s. 9.

81 B. Szmygin, Dziedzictwo w transformacji…, op. cit., s. 134.
82 A. Böhm et. al., Raport na temat funkcjonowania…, op. cit., s. 5.
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• Pytania kontrolne

1.  Jak definiowano dziedzictwo w pierwszych 
aktach międzynarodowych?

2. Czy obecnie dziedzictwo ma wymiar podmiotowy/społeczny?
3. Czym charakteryzował się „okres aksjologiczny/

podejście naukowe” w doktrynie konserwatorskiej?
4. Kiedy przyjęto pierwszy akt prawny dotyczący 

ochrony zabytków w Polsce?
5. W którym zaborze ochrona zabytków mogła 

rozwijać się najbardziej „swobodnie”?
6. W którym dokumencie międzynarodowym wartości duchowe 

i symboliczne po raz pierwszy zostały zrównane z materialnym 
podejściem do konserwacji zabytków przeszłości?

7. Kto stał się symbolem purystycznego 
podejścia do konserwacji zabytków?

8. Jaki wpływ na ochronę zabytków miały 
zniszczenia obu wojen światowych?

9. Rozwiń skrót tonzp.
10. Kiedy i w jakich okolicznościach powstał 

 Ośrodek Dokumentacji Zabytków?

michał murzyn



43

mgr Michał Murzyn – absolwent historii sztuki na Uniwersytecie 
Papieskim im. Jana Pawła ii w Krakowie, Podyplomowego Studium 
Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki na Politech nice Kra   -
kowskiej i  zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Obecnie   doktorant na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Spo łecz-
nej  uj, a zawodowo – Główny Inwentaryzator w Muzeum Tatrzań-
skim w Za kopanem. Zainteresowania i obszary badawcze: zarzą dzanie 
dziedzictwem, parki kulturowe, ochrona zabytków. 

     michal.murzyn@doctoral.uj.edu.pl

Od pojęcia zabytku do koncepcji dziedzictwa kulturowego



ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym 

44

michał murzyn



45

Od pojęcia zabytku do koncepcji dziedzictwa kulturowego





zarządzanie
dziedzictwem
kulturowym –
wybrane 
zagadnienia

ŁUKASZ GAWEŁ
Uniwersytet Jagielloński
W ydział Zarządzania
i Komunik acji Społecznej

 # materialne i niematerialne 
dziedzictwo kulturowe 

 # zarządzanie 
 # inter esariusze 

 # cele, zadania, potrzeby

B





Cultural
Heritage 
Management –
Selected Issues

ŁUKASZ GAWEŁ
Jagiellonian University
Faculty of Management
and Social Communication

 # tangible and intangible
cultur al heritage 

 # management 
 # stakeholders  

# aims, tasks, needs





• Abstrakt

Niniejszy rozdział ma w skrócie opisać charakterystyczne cechy dzie-
dzictwa kulturowego, których poznanie jest konieczne dla zrozumienia 
procesu zarządzania tym zasobem. W prezentowanym ujęciu szcze-
gólnie podkreślono rolę i znaczenie interesariuszy, prezentując pro -
ces zarządzania dziedzictwem kulturowym jako ciągłe negocjowanie 
znaczeń i korzyści osiąganych przez każdą z przedstawionych grup. 
Założono przy tym, że kluczowym celem, definiowanym z perspek-
tywy zarządzania dziedzictwem, jest dążenie do jak najpełniejszego 
wykorzystania go w kontekście dobra publicznego.





• Abstract

The chapter briefly describes the characteristics of cultural heritage. 
This knowledge is essential for understanding the management process 
of this resource. In the presented depiction the role and importance 
of stakeholders is particularly highlighted, seeing management of cul-
tural heritage as a continuous negotiation of meanings and advantages 
gained by each of the mentioned groups. It was assumed that the key 
objective, defined from the perspective of heritage management, is the 
strive to deploy them in the best way in terms of being a public good. 
The text also considers the problem of sustainable use of heritage in 
the context of future generations.





55

Opisanie procesu zarządzania dziedzictwem kulturowym wymaga przy-
jęcia pewnych podstawowych założeń. 
Najważniejsze znaczenie dla zrozumienia tego procesu ma fakt hete-
rogeniczności dziedzictwa kulturowego. Jest to zbiór niejedno-
rodny, łączący wytwory o charakterze materialnym i niematerialnym, 
w dodatku o bardzo różnym charakterze (dziedzictwem kulturo-
wym jest zarówno znajdująca się w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Krakowie Dama z gronostajem Leonarda da Vinci, jak i Zabytkowa 
Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, a w obrębie dziedzictwa 
niematerialnego znaleźć możemy byty tak odległe, jak krakowskie 
spektakle Konrada Swinarskiego w Starym Teatrze czy przekazywana 
w kolejnych pokoleniach górali umiejętność wytwarzania oscypka). 
W dodatku dziedzictwo jest zbiorem – z założenia – niedookreślonym, 
liczba tworzących je komponentów jest nieograniczona. Nie ma moż-
liwości stworzenia obiektywnych kryteriów pozwalających uznać coś 
za dziedzictwo lub przeciwnie, stwierdzić, że dziedzictwem nie jest. 
W tym kontekście doskonałą definicję dziedzictwa kulturowego stwo-
rzył Peter Howard, pisząc, że nie wszystko jest dziedzictwem, ale stać 
się nim może cokolwiek1. Na pozór zbyt ogólna, by mogła być przy-
datna, definicja Howarda w prosty sposób zwraca uwagę na najważ-
niejszą, konstytutywną cechę dziedzictwa – niedookreślenie, nieostre 
granice, niemożność „domknięcia” tego zbioru. Wynika to z faktu, 
że w odniesieniu do dziedzictwa, uznania go za własne, obowiązuje 
tylko jedna reguła – całkowitej wolności. Podobnie jak nie można 
zmusić kogoś do przyjęcia spadku, tak nikt nie może nakazać uznania 
czegoś za własne dziedzictwo. Z tego powodu niemożliwe staje się 
opracowanie uniwersalnych, powszechnie obowiązujących i trwałych 
reguł, precyzujących, co może stać się dziedzictwem, a co nie. Można 
nawet zaryzykować stwierdzenie, że dziedzictwo kulturowe i postawa 
wobec niego to jedne z najważniejszych wyznaczników wolności czło-
wieka, jego prawa do samostanowienia, określania własnej tożsamości. 
Nieprzypadkowo rządy tyranów wiążą się zawsze z chęcią wymazania 
ze zbiorowej pamięci części dziedzictwa. W hitlerowskich Niemczech 

1 P. Howard, Heritage. Management, Interpretation, Identity, Continuum, London – New York 2003, s. 6.
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palono książki, w sowieckiej Rosji wysadzono w powietrze cerkwie, 
zaś w peerelowskiej Polsce za wszelką cenę chciano zniszczyć pamięć 
o polskim dworze…

Czy wiesz, że… Przełom lat 60. i 70. xx w. doprowadził do przewartościowania roli czło-
wieka w otaczającym go świecie. Pogarszający się stan środowiska naturalnego, narastający 
kryzys energetyczny zmusiły nas do odmiennego spojrzenia na otoczenie. Narodziło się wówczas 
przekonanie o konieczności ochrony zasobów naturalnych. Wkrótce potem w ten sam sposób 
popatrzono na dziedzictwo kulturowe – jako niezbędny dla rozwoju zasób, który należy 
chronić przed negatywnymi skutkami ekspansywnego rozwoju.

Kluczowe dla procesu zarządzania dziedzictwem stało się uznanie 
go za zasób. Doszło do tego w wyniku coraz powszechniej działających 
ruchów proekologicznych, zwracających uwagę na fakt, że człowiek nie 
może bezkarnie korzystać z ograniczonych zasobów naturalnych, które 
w wyniku ekspansywnej eksploatacji ulegają gwałtownemu wyczerpaniu. 
Ta zmiana w podejściu do otaczającego nas świata – której początki 
sięgają lat 70. xx w. – doprowadziła również do innego spojrzenia 
na dziedzictwo kulturowe.

W pojęciu zasobu mieści się implicite przekonanie, że – podobnie jak zasoby naturalne – dzie-
dzictwo może być wykorzystywane w rozmaity sposób (właściwy lub niewłaściwy) przez czło-
wieka w jego działalności produkcyjnej lub konsumpcyjnej. […] W amerykańskiej teorii 
zarządzania zasobami kulturowymi pojawia się np. koncepcja „wielorakiego wykorzystywa-
nia” (multiple use) dziedzictwa, bezpośrednio wywodząca się z teorii zarządzania terenami 
publicznymi, zgodnie z którą różne grupy społeczne winny mieć prawo do wykorzystywania 
dziedzictwa w odpowiadający ich potrzebom sposób, w szczególności związany z rekreacją 
i wypoczynkiem. W definicjach koncepcji „wielorakiego wykorzystania” wartości historyczne 
i naukowe stawiane są na równi z estetyką, rekreacją, ochroną gleby, wody, życia roślinnego 
i zwierzęcego, produkcją drewna, minerałów i innych dóbr. Podejście takie ma dwa skutki: 
uznanie prawa publicznego dostępu do dziedzictwa i wykorzystywania go m.in. w celach 
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rekreacyjnych i edukacyjnych oraz uznanie dziedzictwa za stanowiący własność publiczną 
zasób, którego wartość da się oszacować i porównywać z wartością innych zasobów2.

Powyższe stwierdzenia, niezwykle istotne z punktu widzenia teorii 
i praktyki zarządzania dziedzictwem, wymagają pewnych uściśleń, 
a w niektórych szczegółach głębszego namysłu. 
Nie budzi wątpliwości zasada powszechnego dostępu do dziedzic-
twa. Praktyczne wprowadzenie tej zasady w życie rodzi jednak pewne 
problemy. W przypadku dziedzictwa niematerialnego jej stosowanie 
wydaje się szczególnie proste – niematerialne dziedzictwo może być 
przecież w dowolny sposób reinterpretowane, przetwarzane, wykorzy-
stywane, bez żadnego zagrożenia dla pierwotnego zasobu (w najgorszym 
wypadku te nowe wytwory nie zostaną zaakceptowane i będą odrzucone). 
Okazuje się jednak, że ta zasada nie obowiązuje w każdym obszarze zarzą-
dzania dziedzictwem – dobrym przykładem może tu być np. ochrona 
dziedzictwa niematerialnego poprzez regulacje prawne. Co więcej, 
trudno jednoznacznie stwierdzić, czy chęć ochrony, powodowana 
szczerymi intencjami, faktycznie ma jednoznacznie pozytywny wymiar.

Jak trudny jest ten proces, jak delikatną materią jest dziedzictwo oraz zarządzanie nim, można 
zrozumieć, analizując przypadek podhalańskiego oscypka (w istocie produkowanego przede 
wszystkim na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego, ale również w kilku innych gmi-
nach województwa małopolskiego oraz śląskiego). Od 2005 roku oscypek znajduje się na Liście 
produktów tradycyjnych, która powszechnie uważana jest za jedną z najważniejszych form 
ochrony i popularyzacji dziedzictwa niematerialnego. Jest to inicjatywa tym cenniejsza, że wpis 
na wspomnianą listę inicjowany jest przez podmioty bezpośrednio związane z wytwarzaniem 
danego produktu – w tym przypadku był to Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz. 
Mimo to, po ostatecznym uznaniu oscypka za produkt tradycyjny, zaobserwować można było 
niekorzystne zjawiska, w negatywny sposób wpływające nie tylko na kondycję tego tradycyjnego 
wyboru, społeczny odbiór regulacji prawnych mających chronić dziedzictwo niematerialne, ale 
przede wszystkim na naturalny proces spontanicznego tworzenia zasobów dziedzictwa. 

2 Z. Kobyliński, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym a koncepcja ekorozwoju, w: Problemy zarządzania 
dziedzictwem kulturowym. Krystyna Gutowska (red.), Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000, s. 15.
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Od kiedy turyści pojawili się pod Tatrami, zachwycali się oscypkami. Nie jest tajemnicą, 
że w zależności od roku – co dla każdego żyjącego z uprawy i hodowli jest oczywiste – jakość 
oscypków bywała różna; konkretnie różna była zawartość mleka owczego, dziś ściśle określona 
mocą stosownego przepisu (nie może być niższa niż 60%3). Wynikało to również z prostej 
zasady: populacja owiec nie rosła wprost proporcjonalnie do populacji turystów żądnych skosz-
towania góralskiego przysmaku. Z czasem doszło do wytworzenia się płynnej równowagi: 
turysta niedzielny czy też wczasowicz, ograniczający swój pobyt pod Tatrami do odwiedzenia 
koktajlbaru na Krupówkach, zadowalał się „oscypkiem” zakupionym pod Gubałówką lub przy 
Zakopiance, w którym nierzadko ilość owczego mleka była jedynie symboliczna. Miejscowi jedli 
prawdziwe oscypki, nabywane u baców od lat trudniących się ich wyrobem; zaprzyjaźnieni 
goście z miasta albo korzystali z tej wiedzy, albo szukali własnych dróg odnalezienia oscyp-
ków – zamiast pod Gubałówkę udawali się więc np. do bacówki na Rusinową Polanę, choć 
wymagało to oczywiście pewnego wysiłku. 
Warto zastanowić się, jakie zmiany przyniosło przyznanie temu produktowi oficjalnego cer-
tyfikatu. Bez wątpienia podstawową miarą korzyści jest fakt, że kupując certyfikowany oscy-
pek, nabywamy produkt spełniający restrykcyjne wymogi stawiane produktowi tradycyjnemu. 
Można jednak zadać kolejne pytanie […]: czy wprowadzona certyfikacja przyczyniła się 
do wzrostu liczby podmiotów zajmujących się wytwarzaniem oscypków, czy jest dla nich wspar-
ciem? Tu pojawiają się już wątpliwości. Przed ogłoszeniem oscypka produktem regionalnym, jego 
wytwarzaniem zajmowało się ok. 200 baców. W 2011 roku, a więc kilka lat po wejściu w życie 
regulacji w tym zakresie, wytwarzaniem tych serów miało się zajmować 100, ale certyfikowanych 
wytwórców oscypków było tylko 234, a w roku 2014 – 395. Za optymistyczną należy uznać 
informację, że w 2014 roku „Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych nie skierował do prokuratury ani do policji spraw dotyczących produkcji 
serów o Chronionej Nazwie Pochodzenia, ponieważ w bieżącym sezonie produkcyjnym nie 
stwierdzono produkowania takich serów bez posiadania stosownych dokumentów” 6. Była 
to wiadomość o tyle znacząca, że w Małopolsce szerokim echem odbiły się sprawy sądowe 
toczące się przeciwko bacom nielegalnie wyrabiającym oscypki. Do najgłośniejszych należała 
sprawa Wojciecha G. z Zębu, który od 31 lat wypasał owce w Jaworkach koło Szczawnicy. 

3 Rozporządzenie Rady (ue) nr 510/2006. Wniosek o rejestrację zgodnie z artykułem 5 i 17 (2) „Oscypek”, 
Nr we: pl/00451/21.2.2005 (Dz.U. ue C180/94 z 2.08.2006).

4 Robią oscypki bez świadectw jakości, „Rzeczpospolita”, 16.04.2011, http://www.rp.pl/artykul/644009.html 
[dostęp 20.11.2016].

5 Baca oscypka nie ma prawa produkować – Unia Europejska zabrania, http://wgospodarce.pl/inform-
acje/16598-baca-oscypka-nie-ma-prawa-produkowac-unia-europejska-zabrania [dostęp: 20.11.2016].

6 Ibidem. 
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Kontynuował tym samym rodzinne tradycje, bo w jego rodzinie wypasem owiec i wyrobem 
oscypków zajmowano się od kilku pokoleń. „22 września 2010 roku w bacówce Wojciecha G. przy 
Wysokiej w Jaworkach pojawili się kontrolerzy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych z Krakowa. Chcieli sprawdzić, czy baca, który w ubiegłym roku nie wystąpił 
o certyfikat, nie wyrabia bez odpowiednich pozwoleń oscypków. W bacówce wędziło się ich 
akurat jedenaście. Na nic zdały się tłumaczenia górala, że robi sery jedynie na własne potrzeby. 
Kontrolerzy ustalili, że baca, który z owcami wyszedł na halę w maju, musiał do września 
zrobić co najmniej 200 oscypków”7. Bulwersował przede wszystkim zasądzony wyrok, nie była 
to bowiem kara finansowa, ale sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata (dopiero sąd 
ii instancji zamienił karę na 5000 zł grzywny, absurdalnie wysoką, biorąc pod uwagę ewentualne 
zyski płynące z wyrobu oscypków). 
Innym aspektem wciągnięcia oscypka na listę jest kwestia rozpoznawalności tego produktu. 
Przed laty każdy podróżujący samochodem do Zakopanego mijał kilkanaście (w sezonie 
urlopowym więcej) miejsc oznaczonych dużym szyldem „oscypki”. Jak napisano wcześniej, 
jakość sprzedawanych tam produktów (czy raczej autentyczność w kontekście opracowanej 
teraz normy) pozostawiała wiele do życzenia, niemniej jednak każdy „cepr” przyjeżdżający 
pod Tatry wiedział, że oscypek – jako taki – istnieje. W czasie ostatniej wakacyjnej podróży 
do Zakopanego nie zobaczyłem po drodze ani jednego szyldu z napisem „oscypek”; podróżnym 
oferowano kupno „serków górskich”, „góralskich serków”, „wędzonych serków”, „serków bacy”, 

„szczypków”, „serków tradycyjnych”, sporo było również straganów opisanych lapidarnie: „sery”. 
Wszystko, co napisano powyżej, nie zaprzecza sensowi wprowadzenia Listy produktów regio-
nalnych, wskazuje jedynie, że w obrębie dziedzictwa nie ma prostych rozwiązań. Podejmując 
działania wobec dziedzictwa, należy rozważać wiele zmiennych, przede wszystkim zaś prze-
widywać, jak będą one oddziaływać w perspektywie czasu, nie tylko najbliższego8.

Nie inaczej jest w odniesieniu do dziedzictwa materialnego – w zakresie 
jego wykorzystania (zarówno obiektów ruchomych, jak i nieruchomych) 
wprowadzano liczne ograniczenia, których wspólnym mianownikiem 
pozostaje chęć ochrony. Wolność korzystania z dziedzictwa zostaje 
ograniczona nawet w odniesieniu do tak fundamentalnego prawa jak 

7 J. Słowik, Baca z Zębu ma wyrok za podrabianego oscypka. Koledzy oburzeni, „Gazeta Krakowska”, 12.04.2011, 
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/391223,baca-z-zebu-ma-wyrok-za-podrabianego-oscypka-koledzy-
oburzeni,id,t.html [dostęp: 20.11.2016].

8 Ł. Gaweł, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i jego interesariusze, w: Mechanizmy prawne zarządzania 
dziedzictwem kultury, A. Jagielska-Burduk (red.), Wolters Kluwer – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk – Warszawa 2016, ss. 29–31.
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ochrona własności prywatnej. Użytkowanie dziedzictwa nie jest 
dowolne, jeśli użytkownik, swoją ingerencją, może zagrozić jego 
kondycji. Prywatny właściciel nie może np. w dowolny sposób przebu-
dować uznanego za zabytek domu rodzinnego czy sprzedać za granicę 
posiadanego od wieków przez jego rodzinę obiektu ruchomego – nad-
rzędne w tym kontekście stanie się dobro społeczne (społeczności 
lokalnej czy narodu). Mało tego, w procesie zarządzania dziedzic-
twem dochodzi niejednokrotnie do zaprzeczenia demokratycznemu 
prawu wyboru większości – to, że jakaś społeczność przeciwstawia 
się np. utworzeniu parku kulturowego, nie oznacza, że on nie powsta-
nie. W tym wypadku pod uwagę brane są cele nadrzędne w kontekście 
korzyści przyszłych, nie doraźnych. Podobnie jednak jak w opisanym 
wyżej przypadku ochrony dziedzictwa niematerialnego (oscypek), 
również w przypadku obiektów materialnych można znaleźć mnó-
stwo przykładów pokazujących, że występuje w tym obszarze wiele 
stopni szarości i nie zawsze możliwe jest wskazanie jedynej najlepszej 
drogi. Może to zilustrować historia dworu w Drogini, znajdującego się 
obecnie w Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie. 
Pierwotny folwark z dworem powstał tu najprawdopodobniej w xvi stu-
leciu. Na przestrzeni wieków okazała budowla dworu była wielokrotnie 
rozbudowywana, przebudowywana i modernizowana przez kolejnych 
właścicieli. Ostatnia modernizacja, przeprowadzona przez Kazimierza 
Brzozowskiego na początku wieku xx, w znaczący sposób zmieniła 
wygląd dworu. „Dodano bowiem od strony wschodniej piętrową, muro-
waną dobudówkę z otwartą werandą oraz balkonem na pięterku. Balkon 
i weranda ozdobione były drewnianą, ażurową dekoracją, podobną 
do tej, którą stosowano wówczas w drewnianej architekturze uzdrowi-
skowej”9. Budowla zyskała również nową stolarkę okienną i drzwiową, 
ale prawdziwą rewolucją była zmiana poszycia dachu – zamiast wystę-
pującego dotychczas gontu wprowadzono nowoczesny i trwały mate-
riał – eternit… Po ii wojnie światowej, jak w przypadku wszystkich 
założeń dworskich, rozpoczął się okres planowej dewastacji budowli. 

9 B. Sanocka, Był dwór. Jest dwór! Historia dworu z Drogini i jego przeniesienia do Wygiełzowa, Małopolski 
Instytut Kultury, Kraków 2006, s. 21. 
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Po przymusowej nacjonalizacji dwór wykorzystywano początkowo jako 
magazyn nawozów sztucznych i sprzętu rolniczego Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska”, później przez krótki czas działało tu przed-
szkole. Ratunkiem dla budowli okazała się decyzja przekazania jej 
w zarząd Krakowskiego Zjednoczenia Wodno-Inżynieryjnego, które 
urządziło tu ośrodek wypoczynkowy. W końcu, po roku 1960 obiekt 
przejęła szkoła rolnicza, goszcząca tu nieprzerwanie do 1983 r.

Szybko zmieniający się właściciele oraz obowiązująca zasada eksploatacji bez ponoszenia 
kosztów inwestycyjnych doprowadziły dwór oraz jego otoczenie do całkowitego upadku. Jakby 
tego było mało, na początku lat siedemdziesiątych xx wieku powstał projekt zalewu, mającego 
powstać w okolicach Dobczyc w wyniku spiętrzenia wód Raby. Droginia, wraz z zabytkowym 
dworem i kościołem, miała się znaleźć pod wodą. Opuszczona przez szkołę budowla była 
dewastowana w niewiarygodnym tempie. Zresztą już wcześniej pozbawiono ją kilku cennych 
elementów wyposażenia, jakimi były efektowne piece kaflowe. Jeden z nich – rokokowy, okrą-
gły – jeszcze w latach pięćdziesiątych xx wieku znalazł się w Collegium Maius. Zagadkowy jest 
natomiast los dwóch innych, rozebranych w 1976 roku i wywiezionych w majestacie prawa (spe-
cjalne zezwolenie na rozbiórkę i transport opatrzone było pieczęciami Urzędu Rady Ministrów) 
do Anina pod Warszawą […]10.

Wydawało się, że historia dworu z Drogini dobiega końca, że podzieli 
on los czorsztyńskiego dworu Drohojowskich, wyburzonego przed 
wypełnieniem wodą sztucznego zbiornika na Dunajcu. Nastąpiła jed-
nak nieoczekiwana zmiana akcji – w 1985 r. chęć przejęcia dworu zgło-
sił zakład Unitra z pobliskich Osieczan, deklarując chęć sfinansowania 
rozbiórki konserwatorskiej, a następnie odtworzenie dworu w innym 
miejscu. Zmiana ustroju, która nastąpiła w 1989 r., spowodowała porzu-
cenie tych planów – dwór został rozebrany i zabezpieczony, ale nie 
doszło do jego odtworzenia. Sprawa stała się aktualna w połowie lat 
90. xx w., kiedy ówczesny dyrektor Muzeum w Chrzanowie postanowił 
wzbogacić podległy mu skansen w Wygiełzowie o charakterystyczny 
dla pejzażu wsi polskiej typ budowli, dwór szlachecki. Muzeum kupiło 
dwór w 1996 r. za symboliczną kwotę 500 zł. Wkrótce przystąpiono 

10 Ł. Gaweł, Wyrwany z nicości, „Zarządzanie w Kulturze” 2007, t. 8, s. 161.
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do trwającej 10 lat rekonstrukcji, w czasie której uporać się musiano z pod-
stawowym problemem: jaka budowla ma ostatecznie stanąć na terenie 
skansenu?

[…] musiano rozstrzygnąć, do którego momentu w dziejach tej budowli wrócić w rekonstruk-
cji, która forma jest dla tej budowy najbardziej właściwa. Czy powinien to być kształt sprzed 
wybuchu wojny, czy może nadany w czasie którejś z gruntownych przebudów. Ostatecznie 
postanowiono odtworzyć formę najdawniejszą, pozostawiając jednak xix-wieczny kamienny 
portyk. Zmodyfikowano przy tym rozkład pomieszczeń, dostosowując go do nowych funkcji, 
jakie miał wkrótce pełnić. Sień umieszczona na osi dworu miała oddzielić od siebie dwie części 
parteru. Lewą zajęła ekspozycja muzealna, mająca ukazywać warunki życia i wyposażenie 
xix-wiecznych siedzib szlacheckich. Prawą stronę zajęły dwa duże pomieszczenia (jadalnia 
i salon muzyczny) o przeznaczeniu komercyjnym (mogą być wykorzystywane jako sale kon-
ferencyjne, koncertowe, bankietowe, balowe itp.) oraz pokoje administracji. Pomieszczenia 
administracyjne znalazły się również na poddaszu, gdzie wygospodarowano jeszcze miejsce 
na dwa pokoje gościnne […]11.

Odtwarzając historyczną budowlę, kierowano się więc zarówno wzglę-
dami praktycznymi (co przez wieki robili właściciele dworu, dosto-
sowując go do własnych potrzeb), jak i pewnym wyobrażeniem 
dziedzictwa – nie zdecydowano się na żadną konkretną historyczną 
formę dworu, ale na taką, która najpełniej będzie odpowiadała wyobraże-
niu polskiego dworu szlacheckiego (z tego powodu m.in. wprowadzono 
w czasie rekonstrukcji mocniejsze łamanie dachu, tzw. polskiego).
Przytoczone powyżej przykłady pokazują, że w odniesieniu do dzie-
dzictwa, zarządzania nim, nie zawsze można wskazać proste, pewne 
i jedynie słuszne rozwiązania. Często wybierać trzeba pomiędzy kil-
koma możliwymi drogami, przy czym żadna z nich nie musi być jedno-
znacznie zła czy jednoznacznie dobra. Wynika z tego również, że musi 
istnieć podmiot (podmioty) rozstrzygający, jaką drogę wybrać. Co wię-
cej, ze względu na wielość rodzajów dziedzictwa, istnieć musi wiele 
tego typu podmiotów. Jest to wyraźna komplikacja, gdyż cele i zadania 
definiowane w odniesieniu do dziedzictwa będą wielorakie i różnorodne. 

11 Ibidem, s. 163.
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Wydaje się, że gdyby szukać najbardziej charakterystycznych cech pro-
cesu zarządzania dziedzictwem, owa wielość celów i zadań byłaby jedną 
z nich. Co więcej, niejednokrotnie zdarza się, że różne podmioty definiują 
cele wzajemnie się wykluczające, sprzeczne. 

Czy wiesz, że… Przyjęte akty prawne utrwalają podział na dziedzictwo materialne i niema-
terialne. Jest on m.in. wynikiem ewolucji pojęcia zabytku. W rzeczywistości jednak podział ten 
nie oddaje istoty dziedzictwa kulturowego: nie da się rozdzielić materialnego i niematerialnego 
dziedzictwa, gdyż są one nierozerwalnie związanymi ze sobą fenomenami. 

• Interesariusze dziedzictwa kulturowego

Wydaje się, że nie sposób zrozumieć procesu zarządzania dziedzic-
twem kulturowym bez pełnego rozpoznania mapy interesariuszy 
dziedzictwa12. Występujące między nimi napięcia, wzajemne relacje, 
konflikty, nici porozumienia determinują przebieg procesu zarządzania 
dziedzictwem.
Przedstawiony poniżej schemat, mimo pewnych niedoskonałości (nie 
oddaje np. podziału interesariuszy na zewnętrznych i wewnętrznych), 
obrazuje siatkę wzajemnych relacji i powiązań. Interesariusze dziedzic-
twa z jednej strony wpływają na dziedzictwo, z drugiej – pozostają pod 
jego wpływem, z trzeciej wreszcie – wpływają na siebie nawzajem. 
Bardzo ważna jest przy tym świadomość, że przedstawione graficznie 
relacje nie mają charakteru stałego, zaznaczone graficznie jako równe 
sobie wektory sił, w rzeczywistości ulegają ciągłym zmianom, wydłużają 
się lub skracają, niekiedy niemal całkowicie zanikają. Z tego powodu 
proces zarządzania dziedzictwem polega m.in. na ciągłym monitorowa-
niu aktywności interesariuszy, obserwowaniu zmieniających się relacji 

12 O interesariuszach dziedzictwa pisali m.in. D. Throsby, Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury 
Warszawa 2010 (wydanie oryginalne 2001); K. Pawłowska, M. Swaryczewska, Ochrona dziedzictwa kulturo-
wego…, op. cit.; P. Howard, op. cit.; M. Murzyn-Kupisz, Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego, „Studia 
Regionalne i Lokalne” 2010, nr 3 (41), ss. 61–80; Ł. Gaweł, Zarządzanie strategiczne szlakiem dziedzictwa kul-
turowego w świetle koncepcji stakeholders, „Turystyka Kulturowa” 2012, nr 10, ss. 31–40; B. Szmygin, Współczesne 
problemy ochrony zabytków, „Spotkania z Zabytkami” 2013, nr 5–6, ss. 4–9; A. Góral, Cultural heritage in the 
cobweb of meanings, w: Proceedings of the 4th International Conference on Heritage and Sustainable Development, 
GreenLines Institute, Barcelos 2014; Ł. Gaweł, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i jego…, op. cit.
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pomiędzy nimi, szacowaniu ich realnego wpływu na dziedzictwo, przy 
zachowaniu otwartej postawy, której podstawą jest gotowość do dyskusji, 
prowadzenia społecznych negocjacji, partycypacji.

Ryc. 1. Interesariusze dziedzictwa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ł. Gaweł, Zarządzanie strategiczne…, op. cit., ss. 31–40
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Pomiędzy społecznością lokalną i  turystami dochodzi do szcze-
gólnie wyrazistych interakcji. Można zaryzykować twierdzenie, 
że stosunek do tych dwóch grup determinuje charakter procesu zarzą-
dzania dziedzictwem. Wydaje się, że dążenie do osiągnięcia równo-
wagi w zarządzaniu dziedzictwem, realizowanie modelu zarządzania 
zrównowa żonego w dużej mierze zależy od osiągnięcia równowagi 
pomiędzy realizacją oczekiwań czy żądań definiowanych przez 
te dwie grupy interesariuszy. Chodzi więc o prawa pierwotnych dzie-
dziców, prawowitych spadkobierców, ale i wytwórców dziedzic twa 
oraz tych, którzy są największą zewnętrzną grupą ich konsumentów, 
ale jednocześnie są tymi, którzy niejednokrotnie – dzięki obrotowi 
o charakterze ekonomicznym – stwarzają warunki do trwania i rozwoju 
dziedzictwa danego miejsca czy regionu.
Bez wątpienia grupą najsilniej związaną z miejscowym dziedzictwem 
jest społeczność lokalna, dla której jest ono naturalnym środowi-
skiem. Co prawda, żyjemy w czasie, kiedy wiele osób zrywa kontakt 
z „ziemią ojców” – coraz częściej w kontekście dziedzictwa mówić 
możemy o „zakotwiczeniu” niż „zakorzenieniu”13 – niemniej jednak 
to społeczność lokalna jest prawowitym spadkobiercą dziedzictwa 
regionu (miejsca, miejscowości), ono ukształtowało jej kulturową 
tożsamość. Grupa ta jest wytwórcą miejscowego dziedzictwa, dzięki 
niej ma ono charakter unikatowy i niepowtarzalny. Jest więc pier-
wotnym powodem powstania atrakcyjności turystycznej danego 
miejsca czy regionu. Świadomość własnego znaczenia nie oznacza 
braku problemów w kontekście zarządzania dziedzictwem. Dochodzi 
tu niejednokrotnie do tego samego zderzenia, co w przypadku ograni-
czenia prawa własności prywatnych właścicieli obiektów dziedzictwa. 
Opisując tę grupę interesariuszy, można wskazać dwa najczęstsze 
obszary konfliktu. Pierwszy związany jest z obecnością turystów, 
którzy przez społeczność lokalną traktowani są jak intruzi (z takim 
przypadkiem mieliśmy do czynienia przez wiele lat, a i dzisiaj jest 
to postawa występująca stosunkowo często, np. na katowickim osiedlu 

13 Poświęcony tak sformułowanemu zagadnieniu projekt realizuje dr Wiesław Skrobot (Między zakorzenieniem 
i zakotwiczeniem. Tożsamości kulturowe dawniej i dzisiaj na zachodnim pograniczu byłych Prus Wschodnich).
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Nikiszowiec, gdzie autochtoni nie chcieli być traktowani jako element 
lokalnego pejzażu, protestowali przeciwko nachalnym postawom 
turystów, robiących im np. zdjęcia z zaskoczenia). Drugim polem 
konfliktów są decyzje administracyjne i legislacyjne mające chronić 
miejscowe dziedzictwo, a w znaczący sposób ingerujące w codzienne 
życie mieszkańców (np. ograniczenie działalności inwestycyjnej).
Niejako w opozycji do społeczności lokalnej stoją turyści, w przeci-
wieństwie do społeczności lokalnej, która „jest”, oni jedynie „bywają”, 
przychodzą i odchodzą, niekiedy pojawiają się tylko na chwilę. Jest 
to najważniejsza grupa konsumentów dziedzictwa przybywających 
z zewnątrz, tworząca w dużej mierze podstawy ekonomicznego obrotu 
na rynku dziedzictwa. Choć to temat na osobne rozważania, rola tury-
stów w kontekście dziedzictwa nie zawsze jest pozytywna. Najbardziej 
spektakularnym tego przykładem jest turystyczna ekspansja w Wenecji, 
prowadząca do obumierania tego miasta, czy też przekształcania 
go w turystyczny skansen odarty z autentycznego żywego dziedzic-
twa. Choć podobnych przykładów możemy wskazać więcej, to zna-
czenie turystów dla dziedzictwa kulturowego może mieć bardzo różny 
wymiar. Bob McKercher i Hilary du Cros w książce Cultural Tourism. 
The Partnership between Tourism and Cultural Heritage Management wyka-
zują, że istnieje aż dziewięć możliwych rodzajów relacji pomiędzy tury-
styką a dziedzictwem kulturowym: od pełnej kooperacji do otwartego 
konfliktu14. Bez wątpienia jednym z podstawowych zadań zarządzania 
dziedzictwem jest szukanie równowagi interesów obydwu sektorów 
i prowadzenie polityki umożliwiającej osiąganie korzyści przy jedno-
czesnym minimalizowaniu szkód (należy przy tym pogodzić się z fak-
tem, że w wielu wypadkach niemożliwa jest pełna ochrona dziedzictwa, 
w swym materialnym wymiarze, jak każdy przedmiot, po prostu zużywa 
się ono wraz z upływem czasu). Warto zwrócić również uwagę na to, 
że turyści nierzadko niosą ze sobą pozytywną siłę kreacji, w ciągłym 
poszukiwaniu nowości, nieustającym żądaniu nowych przeżyć przy-
czyniają się do zagospodarowania wciąż nowych obszarów dziedzic-

14 B. McKercher, H. du Cros, Cultural Tourism. The Partnership between Tourism and Cultural Heritage Manage-
ment, Routledge, New York – London 2012, s. 16.



67

zarządzanie dziedzictwem kulturowym – wybr ane zagadnienia

twa, waloryzacji i odkrywania nowych pól dziedzictwa, niebudzących 
dotychczas większego zainteresowania. W ten sposób przyczyniają 
się do ich popularyzacji, a przez to zapewniają im trwanie i rozwój. 
Szczególnie interesujące jest to zjawisko w odniesieniu do dziedzictwa 
niematerialnego:

Popularną atrakcję turystyczną stanowią także zawody; być może dlatego, że zawsze stoi za nimi 
człowiek. W niektórych regionach miejscowa wytwórczość rzemieślnicza zaginęłaby zupełnie, 
gdyby nie masowa turystyka i rynek pamiątkarski. […] Obok rzemieślników i wykwalifikowa-
nych robotników w fabryce atrakcję stanowić mogą szklarze wydmuchujący naczynia, japońscy 
poławiacze pereł, kowboje, rybacy, gejsze, londyńscy kominiarze, gondolierzy i uliczni artyści15.

Wyjątkową grupą interesariuszy są właściciele – są oni związani przede 
wszystkim z zabytkami nieruchomymi i ruchomymi. W grupie tej wystę-
pują podmioty o różnym statusie: instytucje publiczne, organizacje 
pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. Szczególną pozycję mają 
w tej grupie osoby fizyczne. Jak pisano wcześniej, podstawowym pro-
blemem w odniesieniu do zarządzania dziedzictwem jest konieczność 
częściowego ograniczania ich prawa do dysponowania własnością. Jak 
pisze Monika Murzyn-Kupisz:

Dla właścicieli wartość dziedzictwa może być […] związana zarówno z wartościami mate-
rialnymi, np. finansowa wartość dzieła sztuki, nieruchomości, wartość produktów i usług 
powstających dzięki dziedzictwu, jak i niematerialnymi: symbolicznymi, nostalgicznymi czy 
patriotycznymi. Co za tym idzie, ich stosunek do dziedzictwa może być zarówno emocjonalny, 
jak i racjonalny. Często motywacje te nakładają się na siebie16.

Kluczowym zadaniem jest więc znalezienie kompromisu pomiędzy indy-
widualnym stosunkiem właścicielskim – jak wykazano powyżej, zbu-
dowanym z różnorodnych racji i motywów – a interesem publicznym.
Szczegółowa mapa interesariuszy dziedzictwa musi być sporządzana 

15 D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza sa, 
Warszawa 2005, s. 84. 

16 M. Murzyn-Kupisz, Podmioty…, op. cit., s. 68.
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dla każdej miejscowości czy regionu odrębnie, z dużym prawdopo-
dobieństwem można jednak założyć, że wystąpią tam zaznaczone 
na rycinie 1 podmioty:
Publiczne instytucje kultury to organizacje o bardzo różnym charak-
terze. Chodzi tu przede wszystkim o instytucje działające w sektorze 
kultury, które „nie tylko pozwalają zaspokajać nasze pragnienie kon-
taktu z kulturą, ale kreują określone postawy, pełnią rolę kulturotwórczą, 
budują tożsamość, pełnią rolę integrującą pomiędzy różnymi podmio-
tami”17. W istocie pełnią one kilka różnych, komplementarnych wzglę-
dem siebie ról; są miejscem konsumpcji dziedzictwa, kształtowania 
kompetencji kulturowych, jak również miejscem, w którym wytwarzane 
jest dziedzictwo. Szczególnego znaczenia nabierają instytucje kultury 
działające w obiektach zabytkowych.
Ważnym interesariuszem dziedzictwa są szkoły. Jest to najbardziej natu-
ralne środowisko dla zdobywania wiedzy, nabywania kompetencji kul-
turowych, kształtowania własnej osobowości i tożsamości. Oczywiście 
pozycja każdej szkoły jest inna i zależy od wielu zmiennych. Szkoła 
może być miejscem, w którym nie tylko realizowany jest program edu-
kacji regionalnej, ale gdzie dzieci i młodzież włączane są w wolontariat 
kulturalny czy działania mające na celu inwentaryzację, dokumentację 
i opis lokalnego dziedzictwa regionu. Jest to również miejsce, w którym 
mogą być ratowane przed zapomnieniem lokalne zwyczaje czy elementy 
kultury regionalnej.
Władze centralne i samorządowe to bez wątpienia podmioty pre-
dysponowane do realizowania zadań w ramach procesów zarządzania 
dziedzictwem kulturowym w różnych jego obszarach (ochrony, prewen-
cji, konserwacji, edukacji, legislacji itp.). Mają one praktyczną możli-
wość opracowywania i wdrażania polityk kulturalnych, obejmujących 
m.in. kwestie związane z dziedzictwem kulturowym. Dodatkowo wiele 
obiektów dziedzictwa (ruchomych i nieruchomych) jest własnością 
podmiotów, wobec których władze centralne i samorządowe pełnią 

17 Ł. Gaweł, O znaczeniu badań z perspektywy zarządzania w dziedzinie nauk humanistycznych, w: Metody 
badawcze w zarządzaniu humanistycznym, M. Kostera (red.), Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 
2015, s. 255.
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funkcję organizatora (w ten sposób mogą one pośrednio realizować cele 
definiowane w ramach zarządzania dziedzictwem). Są także odpowie-
dzialne za działające na ich terenie szkoły.
Do kościołów i związków wyznaniowych należy, według Raportu o sys-
temie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, 24% zabyt-
ków nieruchomych w Polsce. Należy do tego dodać olbrzymi zasób 
obiektów ruchomych i elementów wyposażenia wnętrza świątyń oraz 
kolejny zbiór artefaktów, eksponowanych w ramach ekspozycji muzeal-
nych i paramuzealnych. Wiele z wymienionych wyżej obiektów dziedzic-
twa pełni wciąż żywą funkcję liturgiczną, ma więc szczególne znaczenie 
w kontekście procesów konsumowania i wytwarzania (podtrzymywania 
dziedzictwa).
Organizacje pozarządowe (ngo, non governmental organisation) dzia-
łające na rzecz dziedzictwa kulturowego mogą swoim zasięgiem obej-
mować miejscowość, region lub cały kraj; istnieją również organizacje 
o zasięgu międzynarodowym. Bardzo często osoby zarządzające ngo 
(i pracujące w organizacji) są świadome wartości dziedzictwa, ich moty-
wacją jest jego ochrona, rozwój i popularyzacja. Organizacje trzeciego 
sektora mogą wchodzić w różne role: mogą być właścicielem obiektu 
zabytkowego, kolekcji sztuki, mogą być producentem dziedzictwa, ani-
matorem grup twórczych, zajmować się jego interpretacją i edukacją. 
Trudno przecenić tego typu aktywności, tym bardziej że często reali-
zowane są w niesztampowy sposób. Tego typu podmiotom przypisuje 
się takie cechy, jak kreatywność, duża elastyczność działania, wysoka 
mobilność intelektualna (zdolność absorpcyjna) czy umiejętność dosto-
sowywania się do zmieniających się warunków działania.

Na poziomie społecznym są to organizacje działające dla wspólnego dobra, stanowiące pomost 
pomiędzy wolnością jednostki a powinnością społeczną, wyrażające postawy: zaufania, party-
cypacji, chęci wspólnego działania; dokonujące zmian społecznych, realizujące cele priorytetowe 
dla grup społecznych, a nie społeczeństwa jako całości i wreszcie stanowiące wyraz ochotniczego 
udziału we wspólnym działaniu18.

18 E. Bogacz-Wojtanowska, Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych, Instytut Spraw 
Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2013, s. 14.
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Opis ten pozwala uznać organizacje pozarządowe za idealne wręcz 
do realizowania celów z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym.
Aktorzy lokalni pod względem motywów działania bardzo często są bli-
scy organizacjom pozarządowym. Ich wyjątkowy status powoduje fakt, 
że często działają w pojedynkę. Na ogół wywodzą się spośród lokalnej 
społeczności, ale nierzadko zdarza się, że są przybyszami dokonującymi 

„adopcji miejscowego dziedzictwa” (zmieniają więc – czasem okre-
sowo – swój status z „przybyszów” na „miejscowych”). Łatwo wskazać 
cechy charakteryzujące lokalnego aktora działającego na rzecz dziedzic-
twa (pasja, zaangażowanie, chęć pogłębiania wiedzy, poświęcenie), ale 
nie sposób wskazać najbardziej charakterystycznych grup zawodowych, 
z których się wywodzą (może to być nauczyciel, bibliotekarz, ksiądz, 
emeryt, uczeń itp.).
Naukowcy – trudno przecenić rolę naukowców podejmujących w swo-
ich badaniach temat dziedzictwa. To właśnie badania naukowe prowa-
dzone z różnych perspektyw, z wykorzystaniem różnych metodologii, 
w ramach różnych dziedzin i dyscyplin (np. historii sztuki, kulturozna-
wstwa, socjologii, etnologii, nauk o zarządzaniu) pozwalają na ciągłe 
pogłębianie wiedzy na temat dziedzictwa, a w konsekwencji   – lepsze 
rozumienie tego fenomenu. Współpraca z naukowcami, czy raczej insty-
tucjami nauki, może przyczyniać się do inicjowania badań, prowadzenia 
prac inwentaryzacyjnych, popularyzacji dziedzictwa.
Rola mediów w odniesieniu do dziedzictwa może być bardzo różno-
rodna. W pierwszym rzędzie kojarzone są one z misją popularyzacyjną 
czy edukacyjną. Mogą mieć jednak znaczenie również w sferze aktywnej 
ochrony dziedzictwa, np. poprzez realizację programów interwencyj-
nych. Media są wreszcie wytwórcą dziedzictwa.
Przedsiębiorcy – pod tą nazwą skrywa się szereg organizacji działają-
cych na danym terenie, w większości w żaden sposób niepowiązanych 
z lokalnym dziedzictwem, ale mogących wywierać na nie różnorodny 
wpływ. Będą to zarówno lokalne firmy, wywodzące się z regionu, w któ-
rym działają, jak i wielkie firmy, nierzadko związane z kapitałem zagra-
nicznym. Te pierwsze mogą przyjmować rolę donatorów wspierających 
różnego rodzaju inicjatywy z powodu osobistych związków z regionem.
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Wielkie firmy mogą wspierać dziedzictwo z powodów wizerunkowych 
czy też chęci podkreślenia związków z regionem, z którego wywodzą 
się jego pracownicy.
Zarysowana wyżej struktura interesariuszy dziedzictwa, ich wzajemnych 
powiązań, pokazuje, jak skomplikowanym działaniem jest zarządzanie 
dziedzictwem, jak trudne (czasem niemożliwe) jest ciągłe negocjowanie 
znaczeń, celów i zadań pomiędzy poszczególnymi grupami. Szukając 
zasady generalnej, warto odnieść się do opisu celów zarządzania dzie-
dzictwem autorstwa Krystyny Gutowskiej i Zbigniewa Kobylińskiego: 

Założeniem zarządzania dziedzictwem kulturowym jest świadome, odpowiedzialne i przemy-
ślane podejmowanie opartych na rzetelnej i gruntownej wiedzy decyzji, dotyczących dziedzic-
twa kulturowego, w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać dla dobra publicznego liczne 
i różnorodne wartości, których owo dziedzictwo jest nośnikiem19. 

Trzeba przy tym pamiętać, że bez względu na to, jak doskonałe procesy 
zarządzania zostaną wprowadzone, jak wiele czasu poświęci się 
na wypracowanie wspólnych celów, to i tak podstawowa grupa odnie-
sienia tego procesu będzie się wymykać każdemu opisowi, nigdy nie 
zostanie do końca rozpoznana, nigdy nie poznamy jej pragnień, aspiracji, 
celów. Mowa o naszych potomkach, tych, którym chcemy przekazać 
nasze dziedzictwo.
Kwestia czasu w odniesieniu do dziedzictwa jest kluczowa, często jednak 
patrzymy wyłącznie wstecz, naszym następcom nie poświęcając zbyt 
wiele czasu. Tymczasem – jak się wydaje – kluczowe są tu dwa punkty 
odniesienia.
Pierwszym jest „tu i teraz”. Jeśli chcemy, aby dziedzictwo było bezpie-
czne w przyszłości, starajmy się za wszelką cenę, aby było potrzebne 
i zrozumiałe dzisiaj. Nic nie zapewni mu większego bezpieczeństwa, 
niż troska ze strony współczesnych.
Drugim jest „świadomość niewiedzy” na temat przyszłych pokoleń. 
Dążąc do przekazania dziedzictwa przyszłym pokoleniom, musimy 

19 K. Gutowska, Z. Kobyliński, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – nowa dziedzina nauczania akademic-
kiego i badań naukowych, „Mazowsze. Studia Regionalne” 2011, nr 6, s. 52.
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pogodzić się z faktem, że tak naprawdę nic o nich nie wiemy. Wystarczy 
uświadomić sobie, jak wiele nieporozumień niosą ze sobą niejedno-
krotnie kontakty następujących po sobie pokoleń, jak często mówi się 
o trudności w porozumiewaniu się rodziców z dziećmi. Jaka więc będzie 
skala problemu w odniesieniu do pokoleń, które dzieli nie lat 30, ale 100? 
To z tego powodu w obszarze zarządzania dziedzictwem musi towarzy-
szyć nam poczucie ciągłego niepokoju, ciągłej niepewności. W tym przy-
padku należy je uznać za korzystne, mogą nas bowiem chronić przed 
rutyną i nadmierną brawurą. Jeśli im ulegniemy, być może tak ważne 
dla nas dziedzictwo zostanie odrzucone przez naszych następców, a to, 
co nam wydawało się nieodzowne dla świadomego „bycia w świecie”, 
stanie się nikomu niepotrzebnym zbiorem niezrozumiałych artefaktów 
i niejasnych idei…

łukasz gaweł
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• Pytania kontrolne

1. Co oznacza stwierdzenie, że dziedzictwo kulturowe jest zasobem?
2. Czy prawo pełnego dysponowania własnym 

dziedzictwem może być ograniczane?
3. Kto określa cele i zadania osiągane w wyniku prowadzenia 

procesu zarządzania dziedzictwem kulturowym?
4. Kim są interesariusze dziedzictwa?
5.  Jakie relacje zachodzą pomiędzy różnymi 

grupami interesariuszy dziedzictwa?

łukasz gaweł
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• Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie ustawowych ram prawnych wyty-
czających ochronę dziedzictwa kulturowego w Polsce. Analizie pod-
dane zostaną Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
Ustawa o muzeach, Ustawa o bibliotekach, Ustawa o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach oraz wybrane rozporządzenia z nimi 
związane.





• Abstract

The purpose of the article is to present the legal framework delimi-
ting the protection of cultural heritage in Poland. Four main acts – 
Protection of Monuments and the Guardianship of Monuments Act, 
Museums Act, Libraries Act, National Archival Records and Archives 
Act are analysed, as well as changes that have occurred in these 
regulations.
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• Wstęp

Zachowując hierarchię aktów prawnych, rozważania na  temat 
ochrony dziedzictwa kulturowego warto rozpocząć od uchwalonej 
2 kwietnia 1997 r. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Już w pream-
bule1 obywatele Rzeczypospolitej2 zobowiązani zostają do tego, „by prze-
kazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego 
dorobku”3. Obowiązek ten został powierzony również władzy publicznej, 
która powinna wykorzystać swoje uprawnienia, by strzec narodowego 
dziedzictwa”4. Państwo ma za zadanie upowszechniać dobra kultury5 
i zapewniać do nich równy dostęp oraz ułatwiać łączność z narodo-
wym dziedzictwem Polakom mieszkającym poza granicami kraju6.
W kontekście ochrony zabytków (i obywateli) należy wspomnieć rów-
nież o ochronie prawa własności i prawa do dziedziczenia – wywłaszcze-
nia dopuszczalne są jedynie w przypadku, gdy chodzi o dobro publiczne, 
oczywiście za godziwym odszkodowaniem7.
Ramy prawne ochrony dziedzictwa kulturowego zostały nakreś  lone 
przez ustawodawcę w czterech aktach prawnych: Ustawie z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawie 
z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach, a także Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach. Zostaną one omówione poniżej8.

1 Preambuła, choć nie ma normatywnego charakteru, wskazuje wartości, idee i postawy, które leżą u podstaw 
konstytucji.

2 Warto pamiętać, że 25 maja 1997 r. przeprowadzone zostało ogólnokrajowe referendum w sprawie przy-
jęcia nowej Konstytucji rp. Na pytanie „Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r.?” ponad 53% głosujących odpo-
wiedziało twierdząco. W referendum wzięło udział ok. 43% – jednak zgodnie z Ustawą Konstytucyjną 
z dnia 23 kwietnia 1992, było ono wiążące, niezależnie od frekwencji.

3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.). 
4 Ibidem, art. 5. 
5 Kultury, jak podkreślają twórcy konstytucji, „będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania 

i rozwoju”.
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej..., art. 6. 
7 Ibidem, art. 21, art. 64. 
8 Omówione zostaną także zmiany wprowadzone w Ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach oraz Ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach. Obie ustawy weszły w życie 25 listopada 2016 r. 
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• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Akt ten definiuje przedmiot, zakres, formy i sposoby ochrony oraz 
opiekę nad zabytkami, a także określa zasady finansowania prac z nimi 
związanych. W słowniczku zamieszczonym na początku ustawy znaj-
dują się także definicje legalne (wiążące w danym akcie normatywnym) 
zabytku, zabytku nieruchomego, zabytku ruchomego, zabytku arche-
ologicznego, instytucji kultury wyspecjalizowanej w opiece nad zabyt-
kami, prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich, badań architektonicznych, badań archeolo-
gicznych, historycznego układu urbanistycznego lub ruralistycznego, 
historycznego zespołu budowlanego, krajobrazu kulturowego oraz 
otoczenia zabytku. Warto się z nimi zapoznać przed analizą ustawy.
Zgodnie z ustawą zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, 
będąca dziełem rąk ludzkich lub związana z działalnością człowieka, 
której zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na jej war-
tość historyczną (upamiętnia zdarzenia lub postaci z minionych lat), 
artystyczną (odwołuje się do stylu epoki, wykorzystanych przez artystę 
technik) lub naukową (może pomóc w osiągnięciu postępu wiedzy 
naukowej, być przedmiotem dociekań naukowych)9.

Formy ochrony zabytków
Ustawodawca wyraźnie odróżnia ochronę zabytków, która jest obo-
wiązkiem organów administracji publicznej, od opieki nad zabytkiem, 
której obowiązek spoczywa na jego właścicielu. Ochrona zabytków 
polega w szczególności na zapewnieniu odpowiednich warunków 
(prawnych, organizacyjnych i finansowych10), zapobieganiu zagro-
żeniom, niszczeniu i kradzieżom zabytków oraz uwzględnianiu ich 
potrzeb w planach zagospodarowania przestrzennego. Do zadań admi-
nistracji publicznej należy również kontrola sposobu użytkowania 

9 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jedn.: Dz.U. 2014, poz. 1446 
z późn. zm.).

10 Przy czym należy pamiętać, że w praktyce finansowanie prac przy zabytku spoczywa głównie na jego 
właścicielu.
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i zagospodarowywania zabytków11. Opieka nad zabytkiem spoczywa 
na jego właścicielu lub posiadaczu. Do jego obowiązków należy utrzy-
mywanie zabytku w najlepszym możliwym stanie, umożliwianie pro-
wadzenia badań i dokumentacji oraz prac związanych z zabytkiem 
(konserwatorskich – utrzymujących obiekt w pożądanym stanie tech-
nicznym; restauratorskich – mających przywrócić pierwotną formę 
uszkodzonemu lub przebudowanemu obiektowi; budowlanych), a także 
upowszechnianie wiedzy o nim12.
Koszty prac związanych z utrzymaniem zabytku wpisanego do rejestru 
lub zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa pomaga obniżyć 
dotacja celowa z budżetu państwa, udzielana na wniosek właściciela 
lub dysponenta zabytku (pula środków do rozdysponowania jest ogra-
niczona). Może ona zostać przyznana w wysokości do 50% nakładów 
koniecznych dla zachowania obiektu, a w przypadku zabytków o szcze-
gólnej wartości historycznej, artystycznej bądź naukowej lub gdy stan 
budynku wymaga natychmiastowego podjęcia robót – do 100% nakła-
dów. Dotację w wysokości do 100% nakładów koniecznych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru może również przyznać organ stanowiący gminy, powiatu 
lub samorządu województwa.
Ustawa wyszczególnia kategorie zabytków podlegających ochronie 
i opiece. Są to zabytki nieruchome (w szczególności krajobrazy kul-
turowe, układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane, dzieła 
architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty 
techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady prze-
mysłowe, cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zie-
leni, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność 
wybitnych osobistości lub instytucji), zabytki ruchome (w szcze-
gólności dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki 
użytkowej, kolekcje stanowiące zbiory przedmiotów zgromadzonych 
i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje, 
numizmaty oraz pamiątki historyczne, a zwłaszcza militaria, sztandary, 

11 Ustawa o ochronie zabytków…, op. cit., art. 4. 
12 Ibidem, art. 5. 
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pieczęci, odznaki, medale i ordery, wytwory techniki, a zwłaszcza 
urządzenia, środki transportu oraz maszyny i narzędzia świadczące 
o kulturze materialnej, charakterystyczne dla dawnych i nowych form 
gospodarki, dokumentujące poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego, 
materiały biblioteczne, o których mowa w art. 5 ustawy o bibliotekach, 
instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne 
obiekty etnograficzne, przedmioty upamiętniające wydarzenia histo-
ryczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji) oraz 
zabytki archeologiczne (w szczególności pozostałości terenowe 
pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzyska, kurhany, 
relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej13). Co ciekawe, 
ochroną mogą zostać objęte również nazwy własne – taki zapis pojawił 
się w związku z licznymi przypadkami nieuzgodnionych zmian nazw 
własnych zabytków14.

Czy wiesz, że… W  rejestrze zabytków figurują obecnie 70 78215 zabytki nieru-
chome, 250 05216 zabytki ruchome oraz 762817 stanowisk archeologicznych.

Ogromna różnorodność zabytków i różnice w stanie ich zachowania 
sprawiają, że ochrona i opieka w każdym z ponad 320 tys. przypad-
ków wygląda nieco inaczej. Ustawa wymienia pięć form ochrony 
zabytków18 – wpis do rejestru zabytków, wpis na Listę Skarbów 
Dziedzictwa, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kultu-
rowego oraz ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 
lotniska użytku publicznego. Stanowią one „narzędzie prawne, mające 

13 Ibidem, art. 6.
14 K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 48.
15 Tabelaryczne zestawienie różnych typów zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w podziale 

na województwa, stan na 4.04.2016 r., www.nid.pl [dostęp: 10.04.2016]. 
16 Rejestr – liczba decyzji i obiektów w decyzjach, stan na 31.12.2015 r., www.nid.pl [dostęp: 10.04.2016].
17 Zabytki archeologiczne objęte wpisem do rejestru zabytków, stan na 30.04.2013 r., www.nid.pl [dostęp: 10.04.2016].
18 Ustawa o ochronie zabytków…, op. cit., art. 7. 
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na celu zapewnienie warunków umożliwiających trwałe zachowanie 
zabytków, w szczególności poprzez zapobieganie zagrożeniom mogą-
cym spowodować uszczerbek dla ich wartości oraz udaremnianie nisz-
czenia i niewłaściwego korzystania z zabytków”19.

Rejestr zabytków
Rejestr zabytków prowadzony jest przez wojewódzkiego konser-
watora zabytków w oparciu o ustawę i rozporządzenie20. Dokument 
ten obejmuje obiekty z  terenu danego województwa, spisane 
w trzech księgach21: a – zabytki nieruchome, b – zabytki ruchome,  
c – zabytki archeologiczne. Na wniosek właściciela zabytku lub użyt-
kownika wieczystego gruntu, na którym dany zabytek się znajduje 
(lub działając z urzędu), wojewódzki konserwator zabytków wydaje 
decyzję administracyjną, na podstawie której zabytek zostaje wpisany 
do rejestru zabytków. Tym samym zostaje on objęty prawną formą 
ochrony konserwatorskiej. Do rejestru może zostać wpisane również 
otoczenie zabytku – w przypadku, gdy zapewnia ochronę jego wartości 
widokowych lub chroni przed szkodliwym oddziaływaniem22. Zabytki 
ruchome wpisuje się do rejestru na podstawie decyzji wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, na wniosek właściciela. Wojewódzki konser-
wator zabytków ma jednak możliwość działania z urzędu w przypadku 
uzasadnionych podejrzeń, że zabytek może zostać zniszczony, uszko-
dzony lub nielegalnie wywieziony za granicę. Do rejestru nie wpisuje się 
natomiast zabytków znajdujących się na Liście Skarbów Dziedzictwa, 
wpisanych do inwentarza muzealnego lub będących częścią narodowego 
zasobu bibliotecznego.
W określonych sytuacjach zabytek może zostać skreślony z rejestru. 
Dzieje się tak wówczas, gdy obiekt ulegnie zniszczeniu i straci swoją 
wartość historyczną, artystyczną lub naukową lub gdy najnowsze 

19 Narodowy Instytut Dziedzictwa, www.nid.pl [dostęp: 10.04.2016].
20 Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej 

ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie 
z prawem z dnia 26 maja 2011 r. (Dz.U. 2011, nr 113, poz. 661). 

21 Ustawodawca bardzo dokładnie określił wygląd ksiąg – powinny mieć wymiary 46 x 30 cm oraz  200 ponume-
rowanych kart. 

22 M. Cherka, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010. 
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badania naukowe nie potwierdzą jego wartości, która była podstawą 
wpisu do rejestru. Podobnie w przypadku wpisu do inwentarza muze-
aliów lub wejścia w skład narodowego zasobu bibliotecznego – skre-
ślenie następuje na podstawie decyzji ministra odpowiedzialnego 
za sprawy kultury23.
Zabytek wpisany do rejestru może zostać oznaczony specjalnym mię-
dzynarodowym znakiem24 w kształcie pięciokątnej tarczy wykonanej 
z blachy o wymiarach 185 × 100 mm. W jego górnej części, na bia-
łym tle widnieje napis zabytek chroniony prawem25. Jest to tak 
zwana Błękitna Tarcza (ang. Blue Shield). Takie oznaczenie ma służyć 
m.in. ochronie zabytków przed niszczeniem przez osoby nieświadome 
ich wartości.

Źródło: Zabytek chroniony prawem, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/
Obiekt_zabytkowy_znak.svg/572px-Obiekt_zabytkowy_znak.svg.png [dostęp: 27.04.2016]

23 Ustawa o ochronie zabytków…, op. cit., art. 13. 
24 Warto pamiętać, że autorem projektu międzynarodowego znaku obiektu zabytkowego był polski architekt 

prof. Jan Zachwatowicz.
25 Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieru-

chomych wpisanych do rejestru zabytków z dnia 9 lutego 2004 r. (Dz.U. 2004, nr 30, poz. 259). 
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Czy wiesz, że…W Polsce podjęto się jednej z pierwszych prób inwentaryzacji zabytków. 
W 1844 r. Kazimierz Stronczyński stanął na czele Delegacji do opisywania zabytków staro-
żytności w Królestwie Polskim. Jego niezwykłe dzieło Opisy i widoki zabytków w Królestwie 
Polskim (1844–1855), składające się z pięciu tomów i siedmiu albumów z akwarelami, jest 
pierwszą w Europie próbą skatalogowania zabytków, wyprzedzającą o wiele lat działania 
podejmowane w tej materii przez naszych sąsiadów26.

Lista Skarbów Dziedzictwa
Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz ustawy o muzeach wprowadziła nową formę 
ochrony zabytków – Listę Skarbów Dziedzictwa prowadzoną przez 
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego. Znajdują się na niej zabytki ruchome o szczególnej wartości dla 
dziedzictwa narodowego. Wpis następuje na podstawie decyzji ministra, 
z urzędu lub na wniosek właściciela. Podobna procedura ma miejsce 
w przypadku skreślenia zabytku z Listy Skarbów Dziedzictwa. 
Gdy zabytek zostanie wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa, wszel-
kie prace konserwatorskie, restauratorskie czy badania konserwator-
skie można prowadzić jedynie na podstawie pozwolenia wydanego 
przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. 
Co więcej, obiekt ten będzie musiał być przechowywany w odpowied-
nich warunkach – pomieszczenie musi być zabezpieczone technicznie 
przed kradzieżą i pożarem lub mieć zapewnioną bezpośrednią stałą 
ochronę fizyczną27. Właściciel ma także prawo do przechowywania 
zabytku umieszczonego na Liście Skarbów Dziedzictwa w pomie-
szczeniu należącym do państwowej instytucji kultury. W przypadku 
zabytków wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa przestrzeganie prze-
pisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami powinno 
być kontrolowane przynajmniej raz na dwa lata. Kontrolę – w dowol-
nym czasie – może zlecić również minister właściwy do spraw kultury 
i dziedzictwa narodowego. 

26 Informacje o wydawnictwach, www.nid.pl [dostęp: 10.04.2016]. 
27 Ustawa o ochronie zabytków…, op. cit., art. 37i. 
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Gdy istnieje prawdopodobieństwo, że zabytek ruchomy znajdujący 
się na Liście Skarbów Dziedzictwa lub wpisany do rejestru może ulec 
zniszczeniu, zostać ukradziony lub nielegalnie wywieziony za granicę, 
odpowiednio minister do spraw kultury lub wojewódzki konserwa-
tor zabytków wydaje decyzję o zabezpieczeniu tego zabytku w formie 
ustanowienia czasowego zajęcia do momentu usunięcia zagrożenia 
(zagrożony obiekt zostaje wówczas przekazany do muzeum, archiwum 
lub biblioteki). Jeżeli nie jest to możliwe, zabytek może zostać przejęty 
za odszkodowaniem odpowiadającym jego wartości rynkowej przez 
Skarb Państwa i przeznaczony na cele kultury, oświaty lub turystyki.

Pomnik historii
Szczególną rangę uznania zabytku za pomnik historii podkreśla towa-
rzysząca temu procedura. Po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków 
minister do spraw kultury występuje z wnioskiem do Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, który w drodze specjalnego rozporządzenia 
uznaje dany zabytek nieruchomy lub park kulturowy za pomnik histo-
rii. Otwiera to dalsze możliwości – minister może wówczas wystąpić 
z wnioskiem o wpis pomnika historii na Listę Światowego Dziedzictwa 
unesco. Obecnie znajduje się na niej 14 wpisów z Polski.

Więcej na ten temat zob. rozdział „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe w świetle 
konwencji unesco”.

Źródło: Pomnik Historii – logo, http://www.nid.pl/upload/medialibrary/f0a/f0a0203ef71f8fa-
30a19ebb098a79582.jpg [dostęp: 27.04.2016]
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Szczegółowe wytyczne dotyczące uznania zabytku za pomnik histo-
rii znajdują się w dokumencie „Kryteria i procedury uznania obiektu 
za Pomnik Historii”, opracowanym przez Krajowy Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków i przyjętym w 2005 r. przez Radę Ochrony 
Zabytków. W dokumencie przypomniano, że „uznanie zabytku 
za Pomnik Historii jest szczególną formą nobilitacji. Do tego niezwy-
kłego wyróżnienia można zgłaszać zabytek nieruchomy o znaczeniu 
ponadregionalnym, o dużych wartościach historycznych, nauko-
wych i artystycznych, mający znaczenie dla polskiego dziedzictwa 
kulturalnego, utrwalony w świadomości społecznej i stanowiący 
źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń”28. W ten sposób zostało 
do dziś wyróżnionych 60 zabytków, m.in. Biskupin (rezerwat arche-
ologiczny), Bohoniki i Kruszyniany (meczety i mizary), Chełmno 
(stare miasto), Grunwald (Pole Bitwy), Kanał Augustowski (droga 
wodna), Łęknica (Park Mużakowski), Warszawa (Zespół Stacji Fil-
trów Williama Lindleya) i wiele innych, wartych zobaczenia zabytków29. 
Co ważne, pomnik historii może zostać wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa i w związku z tym objęty ochroną wynikającą z zapisów 
Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kultural-
nego i naturalnego. By tak się stało, minister właściwy do spraw kul-
tury i ochrony dziedzictwa musi wystąpić z wnioskiem do Komitetu 
Dziedzictwa Światowego.

Park Kulturowy
Co łączy fortecę w Srebrnej Górze, Miasto Tkaczy w Zgierzu, Stare  Mia-
sto w Krakowie, „Osadę Łowców Fok” w Rzucewie i cmentarz żydow-
ski w Żorach? Te zabytki są parkami kulturowymi – powstały w celu 
ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniają-
cych się krajobrazów z zabytkami typowymi dla miejscowej tra-
dycji budowlanej i osadniczej30. W Polsce jest ponad 30 parków 

28 Kryteria i procedury uznawania obiektu za Pomnik Historii, www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/
opieka-nad-zabytkami/dobre-praktyk/Kryteria_procedury_uznawania_obiektu_za_pomnik_historii.pdf 
[dostęp: 10.04.2016]. 

29 Wykaz pomników historii, www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/
Lista_miejsc [dostęp: 10.04.2016].

30 Ustawa o ochronie zabytków…, op. cit., art. 16. 
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kulturowych31. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego 
konserwatora zabytków i publicznym ogłoszeniu rozpoczęcia prac nad 
stworzeniem parku, podejmuje uchwałę, w której zawarte zostają: nazwa 
parku kulturowego, jego granice, sposoby ochrony oraz ograniczenia 
dotyczące robót budowlanych, prowadzenia działalności, zmiany spo-
sobu korzystania z zabytków, umieszczania tablic, obiektów małej archi-
tektury czy magazynowania odpadów32. Rada gminy powinna także 
zatwierdzić plan ochrony parku kulturowego, przygotowany przez wójta 
(burmistrza lub prezydenta miasta). Ważne wskazówki dotyczące jego 
sporządzenia znajdują się w przyjętym przez Radę Ochrony Zabytków 
dokumencie „Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim 
oraz sporządzania planu jego ochrony” (będącym, zgodnie z podtytu-
łem, „materiałami instruktażowymi dla gminnych samorządów tery-
torialnych autorów planów ochrony, wojewódzkich i samorządowych 
konserwatorów zabytków”)33. Plan ochrony parku powinien zawierać 
diagnozę (wskazującą charakterystyczne cechy krajobrazu), prognozę 
(zawierającą analizę szans, porównanie pierwotnej i przyszłej postaci kra-
jobrazu jako parku krajobrazowego lub bez takiej formy ochrony), dodat-
kowe ustalenia (wyznaczenie granic parku, kierunki działań, sposoby 
rozwiązywania konfliktów i minimalizowania zagrożeń) oraz wytyczne 
dotyczące miejscowych planów zagospodarowania, które muszą być 
sporządzone dla obszarów, na których utworzono park kulturowy34.

Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym
Ostatnią z wymienionych form ochrony zabytków jest obowiązek 
uwzględniania ich potrzeb w procesie sporządzania i aktualizacji planów 
zagospodarowania przestrzennego kraju oraz we wszelkich strategiach, 
analizach, planach i studiach tworzonych na poziomie wojewódzkim, 

31 Lista Parków Kulturowych, stan na 31 grudnia 2015, www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/
Parki_kulturowe/Zestawienie_parkow/miejsce.php?id=30 [dostęp: 10.04.2016]. 

32 Ustawa o ochronie zabytków…, op. cit., art. 16, art. 17. 
33 Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony, www.nid.

pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Parki_kulturowe/Zasady%20tworzenia%20Parku%20
Kulturowego,%20zarządzania%20nim%20oraz%20sporządzania%20planu%20jego%20ochrony.pdf 
[dostęp: 10.04.2016].

34 Ibidem. 
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powiatowym i gminnym35. Oznacza to, że muszą one uwzględniać 
krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, należy 
zawrzeć w nich rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom 
dla zabytków oraz wskazać przeznaczenie i zasady zagospodarowania 
terenu uwzględniające opiekę nad zabytkami36. Ochrona wpisanych 
do rejestru zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem oraz parków 
kulturowych musi być zapewniona w każdym studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejsco-
wych planach zagospodarowania37.

Więcej na temat różnic między miejscowym planem a studium zob. rozdział „Dziedzictwo 
kulturowe a rewitalizacja obszarów miejskich”.

 
Służba Ochrony Zabytków
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, jak zostało wspomniane wcze-
śniej, wymienia ochronę zabytków wśród podstawowych obowiązków 
państwa. Za jego realizację odpowiadają administracja rządowa i samo-
rządowa, a także wszyscy obywatele. Organami ochrony zabytków 
są minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego 
(w jego imieniu zadania wykonuje generalny konserwator zabytków) 
oraz wojewoda (w jego imieniu zadania wykonuje wojewódzki kon-
serwator zabytków). Mają oni możliwość przeniesienia części swoich 
obowiązków, niezwiązanych z prowadzeniem rejestru i wojewódzkiej 
ewidencji zabytków. Minister może powierzyć prowadzenie niektórych 
spraw (z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych) kierow-
nikom instytucji kultury wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami, 
dla których jest on organizatorem. Wojewoda natomiast ma możliwość 
przekazania na drodze porozumienia części obowiązków (w tym także 
wydawania decyzji administracyjnych) gminom i powiatom, związkom 
gmin i powiatów z terenu województwa lub kierownikom instytucji 
kultury wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami. 

35 Ustawa o ochronie zabytków…, op. cit., art. 18. 
36 K. Zalasińska, K. Zeidler, Wykład prawa ochrony zabytków, Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, Warszawa – Gdańsk 2015, s. 108. 
37 Ibidem.
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Warto wyrobić sobie własne zdanie w trwającej od lat dyskusji, czy 
służby ochrony zabytków powinny być zespolone z wojewodą, czy też 
mogłyby funkcjonować jako tzw. administracja niezespolona38. Wraz 
z transformacją ustrojową zmianie uległ system organizacji ochrony 
zabytków. Przed 1989 r. zabytki były własnością państwa i to na nim 
spoczywała cała odpowiedzialność za ich ochronę (także w kwestii 
finansowania ochrony zabytków i badań nad nimi). Zadaniem urzędu 
konserwatorskiego była realizacja centralnej polityki państwa. Na pod-
stawie Ustawy z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr 
kultury i o muzeach, w styczniu 1991 r. rozpoczęła działalność Państwowa 
Służba Ochrony Zabytków – jako specjalna administracja rządowa 
do spraw ochrony zabytków, działająca przy Ministrze Kultury i Sztuki, 
kierowana przez Generalnego Konserwatora Zabytków. W jej skład 
wchodziło Biuro Ochrony Dóbr Kultury i Muzeów oraz 49 oddziałów 
wojewódzkich (funkcjonujących jako administracja niezespolona, poza 
urzędem wojewody), kierowanych przez wojewódzkich konserwato-
rów zabytków39. W 1996 r. Biuro Ochrony Dóbr Kultury i Muzeów 
zastąpiono Biurem Ochrony Zabytków, a Państwowa Służba Ochrony 
Zabytków została zespolona z wojewódzką administracją rządową. 
Wojewoda ponownie został organem ochrony zabytków. Kolejny etap 
zmian związany był z reformą administracyjną z 1999 r., która zmie-
niła podział administracyjny Polski, wprowadzając trójstopniową 
strukturę podziału terytorialnego kraju oraz zmniejszając do 16 liczbę 
województw. Dostosowana do tych zmian Służba Ochrony Zabytków 
zastąpiła funkcjonującą dotychczas Państwową Służbę Ochrony 
Zabytków, Generalny Konserwator Zabytków, jako centralny organ 
administracji rządowej, zyskał status ministra z własnym wydzielonym 
urzędem (Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków), przy pomocy 
którego wykonywał swoje zadania. Urząd Generalnego Konserwatora 
Zabytków został zlikwidowany w połowie 2002 r., kiedy to stał się 
częścią, jako Departament Ochrony Zabytków, Ministerstwa Kultury 

38 Warto przypomnieć, że administracja terenowa może być zespolona, czyli kierowana przez terenowy organ 
administracji ogólnej powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, lub niezespolona, czyli podlegająca bez-
pośrednio ministrom lub centralnym organom administracji rządowej (przy czym zasadą jest zespolenie).

39 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach z dnia 19 lipca 1990 r. (Dz.U. 1990, nr 56, poz. 332). 
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i Dziedzictwa Narodowego. Kierujący nim minister został naczelnym 
organem ochrony zabytków, a do jego obowiązków należy m.in. powo-
ływanie i odwoływanie Generalnego Konserwatora Zabytków, który 
wykonuje swoje kompetencje w imieniu ministra. W 2003 r. uchwalona 
została obowiązująca obecnie ustawa, zachowująca tę strukturę orga-
nizacyjną. Jedynie wojewódzkie oddziały Służby Ochrony Zabytków 
zostały zastąpione przez wojewódzkie urzędy ochrony zabytków40. 
Współcześnie mówimy o systemie ochrony dziedzictwa (które jest 
pojęciem o wiele bardziej różnorodnym niż zabytek, a więc i niosącym 
o wiele więcej wyzwań w zakresie ochrony), a dyskusje o jego kształcie 
trwają nieustannie. Większość zainteresowanych jest na szczęście zgodna 
co do jednej kwestii – kolejne zmiany powinny być poprzedzone szcze-
gółową analizą i szerokimi konsultacjami społecznymi. Oba wiodące 
w dyskusji modele mają swoje wady i zalety. Administracja zespolona 
(wojewódzki konserwator zabytków podlega wojewodzie) daje nadzieję 
na wspólną wizję i działanie, ale też sprawia, że system ochrony zabyt-
ków jest narażony na zależność od bieżącej polityki i partykularnych 
interesów (związanych np. z lokalnymi inwestycjami). Administracja 
niezespolona (wojewódzcy konserwatorzy zabytków i kierowane przez 
nich jednostki podlegają bezpośrednio ministrowi ds. kultury) ułatwia 
uniezależnienie działań od lokalnych interesów i grup nacisku. 

40 Wspomniane przemiany systemu zostały interesująco przedstawione w Raporcie na temat funkcjonowania 
systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989 pod redakcją Jacka Purchli, a także w wydanych 
przez Polski Komitet Narodowy icomos publikacjach Założenia systemu służb konserwatorskich w Polsce 
oraz System ochrony zabytków w Polsce: analiza, diagnoza, propozycje. Warto po nie sięgnąć, tym bardziej 
że są dostępne online. 
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Ryc. 1. Organy ochrony zabytków
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami
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  – wykonuje zadania z zakresu ochrony zabytków w imieniu ministra;
  – opracowuje krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
  – realizuje zadania wynikające z tego programu oraz z koncepcji 

polityki przestrzennego zagospodarowania kraju;
  – prowadzi krajową ewidencję zabytków oraz krajowy wykaz 

zabytków skradzionych lub wywiezionych niezgodnie z prawem;
  – sprawuje nadzór nad działalnością wojewódzkich 

konserwatorów zabytków;
  – wydaje decyzje, postanowienia i zaświadczenia;
  – promuje badania naukowe w zakresie konserwacji zabytków;
  – opiniuje wnioski o przyznanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami”.

  – wykonuje zadania z zakresu ochrony zabytków w imieniu wojewody
  – jest powoływany przez wojewodę, 

za zgodą główngo konserwatora zabytków;
  – kieruje wojewódzkim urzędem ochrony zabytków;
  – realizuje zadania wynikające z krajowego programu 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
  – sporządza plany finansowania;
  – prowadzi rejestr i wojewódzką ewidencję zabytków;
  – wydaje decyzje, postanowienia i zaświadczenia;
  – sprawuje nadzór nad badaniami konserwatorskimi, 

architektonicznymi i archeologicznymi;
  – sprawuje nadzór nad pracami konserwatorskimi, 

restauratorskimi i robotami budowlanymi;
  – organizuje kontrole w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi;
  – opracowuje wojewódzkie plany ochrony zabytków na 

wypadek konfliktu zbrojngo i sytuacji kryzysowych;
  – upowszechnia wiedzę o zabytkach.
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Istotną częścią tego systemu są organy pomocnicze, pełniące funkcję 
opiniodawczą i doradczą. Należą do nich:

 – Rada Ochrony Zabytków – działa przy ministrze właściwym 
do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, wydaje opinie 
dotyczące założeń do projektu krajowego programu ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami, opiniuje wnioski o uzyskanie 
statusu pomnika historii oraz projekty aktów prawnych 
związanych z ochroną zabytków i opieką nad nimi;

 – Główna Komisja Konserwatorska – działa przy generalnym 
konserwatorze zabytków, wydaje opinie w sprawie sposobu 
ratowania zabytków oraz stosowanych do tego technologii 
i materiałów, prawidłowości prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych, a także zasad postępowania 
w przypadku zagrożenia zabytku;

 – Polski Komitet Doradczy – organ pomocniczy Rady Ministrów, 
koordynuje działania dotyczące ochrony zabytków w przypadku 
konfliktu zbrojnego;

 – wojewódzkie rady ochrony zabytków – działają przy 
wojewódzkim konserwatorze zabytków, do ich zadań należy 
wydawanie opinii dotyczących ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami z danego województwa41.

Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wyko-
nują także podległe ministrowi właściwemu do spraw kultury i dzie-
dzictwa narodowego wyspecjalizowane państwowe instytucje kultury: 
Narodowy Instytut Dziedzictwa (zob. www.nid.pl) oraz Narodowy 
Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (zob. www.nimoz.pl)42.
Uzupełnieniem działalności organów ochrony zabytków jest instytu-
cja społecznego opiekuna zabytków. To funkcja z wieloletnią tra-
dycją, wywodząca się z przekonania, że nikt nie zna zabytków i nie 
zadba o ich dobro w takim stopniu jak lokalni mieszkańcy, często

41 K. Zalasińska, K. Zeidler, Wykład prawa…, op. cit., s. 47–63.
42 Warto odwiedzić strony internetowe wymienionych instytucji – zamieszczone na nich raporty, badania 

i statystyki pozwolą zgłębić tematykę ochrony zabytków. 
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pamiętający dawny stan obiektu. Społeczny opiekun wspiera organy 
administracji w realizowaniu zadań z zakresu ochrony zabytków, podej-
mując działania związane z utrzymaniem obiektów w jak najlepszym 
stanie oraz upowszechnianiem wiedzy o nich. Zasłużeni na tym polu 
mogą otrzymać srebrne i złote odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, 
przyznawane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego43.

Wywóz zabytków za granicę
Oczywiste jest, że zabytki są częścią narodowego dziedzictwa kultury, 
a utrata każdego z nich jest ogromną stratą dla całego społeczeństwa. 
W związku z tym ustawodawca wprowadził unormowania pozwalające 
na monitoring przepływu zabytków przez granice (system pozwo-
leń stałych lub czasowych) oraz przepisy pozwalające stosować bez-
względny zakaz wywozu na stałe w stosunku do zabytków wpisanych 
do rejestru, wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa, wchodzących 
w skład zbiorów publicznych, które stanowią własność Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek organizacyj-
nych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zabytków wpi-
sanych do inwentarza muzeum albo wchodzących w skład narodowego 
zasobu bibliotecznego44. Jednak, jak wskazują eksperci, takie rozwią-
zanie w połączeniu z brakiem prawa pierwokupu może się przyczyniać 
do zwiększenia zjawiska nielegalnego wywozu, jak i innych patologicz-
nych zachowań na rynku dzieł sztuki. Narzędziem służącym usuwaniu 
skutków kradzieży i nielegalnego wywozu jest Krajowy wykaz zabyt-
ków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z pra-
wem, prowadzony przez generalnego konserwatora zabytków. Minister 
do spraw kultury prowadzi natomiast Krajowy rejestr utraconych 
dóbr kultury. Obiektów wpisanych do tego rejestru nie można nabyć 
w dobrej wierze od nieuprawnionego podmiotu ani zasiedzieć. 

43 Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie odznaki „Za opiekę nad zabytkami” z dnia 12 maja 2004 r. 
(Dz.U. 2004, nr 124, poz. 1304). 

44 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego: perspektywa prawna i kryminologiczna, W. Pływaczewski, 
B. Gadecki (red.), C.H. Beck, Warszawa 2015, ss. 101–124.
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Obecnie trwają prace nad Ustawą o narodowych dobrach kultury, 
mającą w kompleksowy sposób uregulować kwestie związane z resty-
tucją dóbr kultury. Jest to związane z implementacją dyrektywy 
2014/60 ue (wcześniej dyrektywa 93/7/ewg). Unormowane zostaną 
procedury dotyczące zarówno zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych 
nielegalnie z terenu Polski, jak i restytucji na rzecz innych państw. 
Co ważne, projekt wprowadza nowe pojęcie – narodowe dobra kul-
tury. W myśl dotychczasowych ustaleń kategoria ta obejmować będzie 
zabytki (według Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) 
i materiały archiwalne objęte ograniczeniami wywozowymi (według 
Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach), ale także 
muzealia niebędące zabytkami, wpisane do inwentarza muzeum będą-
cego instytucją kultury, oraz materiały biblioteczne wchodzące w skład 
narodowego zasobu bibliotecznego45.
Warto wiedzieć, że dawniej kwestia wywozu zabytków za granicę 
uregulowana była w  zupełnie inny sposób. Zgodnie z  Ustawą 
z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach, wywóz 
dóbr kultury („każdy przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub 
współczesny, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego 
ze względu na jego wartość historyczną, naukową lub artystyczną”46), 
dzieł twórców nieżyjących i stworzonych przed 9 maja 1945 r. był zaka-
zany. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy stwierdzono, że brak 
danego przedmiotu nie będzie stanowił żadnego uszczerbku dla dorobku 
kultury narodowej, minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa 
narodowego mógł zezwolić na wywóz takiego przedmiotu na stałe. Mógł 
on także zezwolić na czasowy wywóz dobra kultury, z obowiązkiem jego 
powrotu w określonym terminie. Wywóz zabytków bez pozwolenia lub 
przekroczenie terminu jego powrotu wiązały się z karą pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 3. Należy pamiętać, że główną 

45 Zob. Projekt ustawy o narodowych dobrach kultury oraz Uzasadnienie, https://legislacja.rcl.gov.pl/pro-
jekt/12282700/katalog/12339508#12339508 [dostęp: 10.04.2016]. 

46 Ustawa o ochronie dóbr kultury i muzeach z dnia 15 lutego 1962 r. (tekst jedn.: Dz.U. 1999, nr 98, poz. 1150 z późn.zm.).
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przyczyną zakazu były nieodwracalne straty, jakie poniosło materialne 
dziedzictwo narodowe podczas obu wojen światowych. Konsekwencje 
takiego zapisu były rozmaite – nieobecność wybitnych dzieł sztuki 
polskich artystów na europejskich rynkach, skomplikowana procedura
dotycząca wydawania zaświadczeń i zezwoleń na wywóz za granicę dóbr 
kultury, trudności z egzekwowaniem tego zakazu47. Innym problemem 
był też nielegalny wywóz zabytków. 

Czy wiesz, że… Głośny wydźwięk miała sprawa Potomska i Potomski v. Polska, rozstrzy-
gnięta przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał badał proporcjonalność zastoso-
wanych metod ograniczenia prawa własności oraz zachowanie właściwej relacji między interesem 
prywatnym a publicznym. W 1974 r. Potomscy nabyli działkę z zamiarem postawienia na niej 
domu. Trzynaście lat później wojewódzki konserwator zabytków uznał, że leżące w obrębie 
nieruchomości pozostałości żydowskiego cmentarza wymagają ochrony, wobec czego wydał 
decyzję o wpisie do rejestru zabytków. Decyzja ta uniemożliwiła Potomskim korzystanie z gruntu 
zgodnie z pierwotnym planem, a brak porozumienia z organami państwowymi skłonił ich 
do rozstrzygnięcia sprawy przed trybunałem. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, 
że władze publiczne nie zachowały równowagi między dobrem wspólnym danej społeczności 
i zapisami wynikającymi z zakresu prawa ochrony własności. W tej sytuacji powinno się sięgnąć 
po adekwatne środki prawne – wywłaszczenie za odszkodowaniem lub zaproponowanie 
zamiany na inną działkę o ekwiwalentnej wartości48.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadza tak-
że procedurę postępowania w przypadku znalezienia zabytku. Jeśli 

47 Innym problemem były też kuriozalne sytuacje związane z zakazem wywozu dóbr kultury. Piotr Ogrodzki 
w artykule Zmiany w zasadach wywozu zabytków za granicę na stałe przytacza kilka takich przypadków: 

„Na przykład procesy karne za próbę wywiezienia guzików od pruskiego munduru. Kupiła je obywatelka 
Niemiec na Allegro za 7 zł. Ich właściciel zapakował je i nadał na poczcie. Celnicy zakwestionowali i zaczęła 
się sprawa karna. Na gdańskim lotnisku „uratowano” przed nielegalnym wywozem dwa żelazka na duszę 
z okresu ii wojny światowej […]. Przed sąd trafiła również mieszkanka Krakowa, która wśród rodzinnych 
dokumentów chciała przesłać rachunek kominiarski z 1910 r.”. 

48 Wyrok etpcz z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie Potomska i Potomski v. Polska, 33949/05, lex nr 784737, 
http://bip.mkidn.gov.pl/pages/europejska-konwencja-praw-czlowieka-i-podstawowych-wolnosci/
orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka-w-zakresie-kompetencji-ministra-kidn.php 
[dostęp: 10.04.2016].
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w trakcie prowadzenia robót budowlanych49 odkryty zostanie przed-
miot, co do którego można przypuszczać, że jest zabytkiem, należy 
natychmiast wstrzymać prace, zabezpieczyć teren i niezwłocznie 
zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź wójta, bur-
mistrza, prezydenta gminy lub miasta, który po dokonaniu oględzin 
wyda decyzję o kontynuacji lub przerwaniu robót. Jeśli przedmiot zna-
leziony podczas prowadzenia robót budowlanych lub przypadkowo 
posiada znaczną wartość historyczną, artystyczną lub naukową oraz 
zostały dopełnione procedury wskazane w Ustawie o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami, znalazcy przysługuje nagroda pieniężna 
(dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia, bądź – w wyjątko-
wych przypadkach dotyczących zabytków o znacznej wartości – jego 
trzydziestokrotność) lub dyplom (jeśli wartość przedmiotu nie jest 
znaczna, ale pozwala uznać go za zabytek)50. Znalezione lub odkryte 
zabytki archeologiczne stanowią własność Skarbu Państwa.
W Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zawarte zostały 
także przepisy z zakresu prawa karnego. Artykuł 108 stanowi, że każdy, 
kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do 5 lat lub – jeśli czyn ten był popełniony nieumyśl-
nie – karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności 
do lat 2. Sędzia może również orzec nawiązkę (w wysokości od trzykrot-
nego do trzydziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia) na wskazany 
cel społeczny związany z ochroną zabytków51. Zniszczenie zabytku jest 
stanem nieodwracalnym, uszkodzenie natomiast wymaga nakładów 

49 Do niedawna ustawa nakładała także obowiązek pokrycia kosztów badań archeologicznych oraz ich doku-
mentacji, jeśli dana osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna planowała prowadzenie robót budowlanych 
lub ziemnych przy zabytku nieruchomym. Zapis ten (art. 31) został jednak uchylony wyrokiem tk z dnia 
8 października 2007 r. (sygn. akt K 20/07 Wyrok tk z dnia 8 paździer nika 2007 r., K 20/07, otk-A 2007, nr 9, 
poz. 102), który uznał, że jest on niezgodny z art. 64, ust. 1 i 3 w związku z art. 31, ust. 3 i art. 73 Konstytucji  rp. 
Rzecznik Praw Obywatelskich, wnosząc o zbadanie sprawy, nadmienił, że konieczne jest wypracowanie 
rozwiązań prawnych, które pozwalałyby na osiągnięcie równowagi pomiędzy konstytucyjnymi obowiązkami: 
zapewnieniem dostępu do dóbr kultury i ochroną własności oraz innych praw majątkowych. Sędziowie tk 
przychylili się do tej opinii, uznając, że obarczanie inwestora (a więc najczęściej właściciela) całym ciężarem 
finansowania badań archeologicznych to zbyt duża ingerencja w prawa majątkowe, a zwłaszcza w prawo 
własności, przy jednoczesnym braku partycypacji (finansowej) państwa w zapewnieniu dostępu do dóbr 
kultury. Wspomniany artykuł utracił moc z dniem 20 kwietnia 2009 r.

50 Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych 
z dnia 1 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004, nr 71, poz. 650). 

51 Ustawa o ochronie zabytków…, op. cit., art. 108. 
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finansowych i organizacyjnych prowadzących do przywrócenia poprzed-
niego stanu. Należy pamiętać, że chroniony prawnie jest każdy zabytek, 
nie tylko taki, który został uprzednio wpisany do rejestru.

Czy wiesz, że… Przestępstwa przeciwko zabytkom nie zawsze podyktowane są chęcią 
wzbogacenia się, choć większość ma takie znamiona. Za przykład niech posłużą przytoczone 
kradzieże. W 2000 r. z Muzeum Narodowego w Poznaniu ukradziony został jedyny obraz 
Claude’a Moneta znajdujący się w polskich zbiorach – Plaża w Pourville. Po 10 latach złodziej 
został schwytany – kradzież tłumaczył faktem, iż jest wielbicielem malarstwa impresjoni-
stycznego, a obraz przez cały czas trzymał za szafą w domu rodziców. Robert Z. legalnie 
szkicował kopię jednego z obrazów znajdujących się w muzeum, a gdy miał ku temu okazję, 
systematycznie wycinał obraz Moneta z ramy, aż w końcu wyniósł go z budynku. W miej-
scu skradzionego dzieła zawiesił własnoręcznie wykonaną kopię. Dzieło wróciło do muzeum 
poważnie uszkodzone, a sprawca trafił do więzienia na trzy lata52. Sąd w uzasadnieniu wyroku 
podkreślił, że akt oskarżenia w tej sprawie jest także aktem oskarżenia dotyczącym braku 
zabezpieczeń w poznańskim Muzeum Narodowym w czasie kradzieży. „Wypada mieć tylko 
nadzieję, że muzeum wyciągnęło odpowiednie wnioski i teraz obrazy z jego kolekcji są dobrze 
zabezpieczone”53 – dodał sędzia.

 
Czy wiesz, że… W marcu 1986 r. dokonano włamania do Bazyliki Archikatedralnej 
w Gnieźnie. Sprawcy ukradli część sarkofagu św. Wojciecha – wykonaną ze srebra płaskorzeźbę 
przedstawiającą postać świętego. W wyniku dochodzenia wykryto sprawców tego przestępstwa, 
a w ich mieszkaniu zabezpieczone zostały narzędzia oraz bryły srebra z widocznymi frag-
mentami zdobień. Badania wykazały, że sprawcy wykorzystywali doniczki do przetapiania 
skradzionych elementów, które następnie zamierzali sprzedać54.

 
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie jest doskonała, 
co dobitnie podkreślił zespół ekspertów w opracowanym na zlecenie 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Raporcie na temat 
funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce 

52 Monet nie wyjedzie z muzeum, http://www.tvn24.pl/poznan,43/monet-nie-wyjedzie-z-muzeum-plaza-w-
pourville-do-zobaczenia-wylacznie-w-poznaniu,451587.html [dostęp: 10.04.2016]. 

53 Najbardziej oryginalny złodziej w Polsce idzie za kratki, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title
54 Zob. Kradzież i zniszczenie sarkofagu św. Wojciecha, http://clk.policja.pl/clk/badania-i-projekty/ciekawe-

-badania/11034,dok.html [dostęp: 10.04.2016].
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po roku 1989”. Wśród zadań, jakie stawia on przed władzą publiczną, 
znajduje się centralizacja służb konserwatorskich i wzmocnienie śro-
dowiska konserwatorów, odpolitycznienie stanowiska generalnego 
konserwatora zabytków czy wypracowanie nowych (pozabudżetowych) 
mechanizmów finansowania ochrony zabytków55. Istotne wydaje się 
także oznaczenie wszystkich zabytków nieruchomych wpisanych 
do rejestru (obecnie tabliczki informujące o podleganiu przez obiekt 
ochronie prawnej widnieją na 15% z nich)56.

• Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

„Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, 
której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kul-
turalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niemate-
rialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, 
upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury pol-
skiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej 
oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów”57. Do zadań 
nałożonych przez ustawodawcę na muzea należy gromadzenie, kata-
logowanie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów – naturalnego 
i kulturalnego dziedzictwa ludzkości. Choć oczywiście równie ważne 
jest prowadzenie przez nie działalności edukacyjnej, artystycznej i upo-
wszechniającej kulturę. Wśród 643 muzeów (z oddziałami to 964 pla-
cówek) o statucie lub regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego są: 22 muzea państwowe, 17 muzeów współ-
prowadzonych, 315 muzeów samorządowych, 171 muzeów prywatnych 
prowadzonych przez osoby fizyczne i 118 muzeów prywatnych prowa-
dzonych przez instytucje58. Muzea działają w oparciu o statut nadany 
im przez organizatora w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

55 Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, http://
www.kongreskultury.pl/library/File/RaportDziedzictwo/dziedzictwo_raport_w.pelna%281%29.pdf 
[dostęp: 10.04.2016]. 

56  Ibidem. 
57  Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r., art. 1. 
58  Stan na dzień 1 lipca, http://nimoz.pl/pl/bazy-danych/wykaz-muzeow-w-polsce [dostęp 28.12.2016].
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kultury i dziedzictwa narodowego. W statucie powinny znaleźć się infor-
macje dotyczące nazwy, terenu działania i siedziby muzeum, zakresu 
działania, rodzaju i zakresu gromadzonych zbiorów, organu zarządza-
jącego i nadzorującego oraz organów doradczych i sposobów ich powo-
ływania, źródeł finansowania działalności muzeum, zasad dokonywania 
zmian w statucie oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli 
muzeum zamierza ją prowadzić59. Muzea gromadzące zbiory o wyjąt-
kowym znaczeniu, opierające swą działalność na wysokich standardach 
(również merytorycznych) wpisywane są do Państwowego Rejestru 
Muzeów. O wpisie przesądzają m.in. znaczenie posiadanych przez pla-
cówkę zbiorów, ocena pracowników i ich kwalifikacji, warunki lokalowe 
oraz stałe źródło finansowania. Muzea rejestrowane korzystają „ze szcze-
gólnej ochrony i pomocy finansowej państwa”60. Jest to m.in. pierwszeń-
stwo zakupu muzealiów, którymi w myśl ustawy są rzeczy ruchome 
i nieruchomości stanowiące własność muzeum i wpisane do inwentarza 
muzeum. Stanowią one dobro narodowe. Muzea państwowe i samorzą-
dowe, by zamienić, sprzedać lub podarować muzealia, muszą uzyskać 
pozwolenie od ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa 
narodowego, a uzyskany w ten sposób dochód może służyć wyłącznie 
do poszerzania kolekcji. Minister może także (na wniosek dyrektora 
muzeum) wydać pozwolenie na skreślenie muzealium z inwentarza 
muzeum (np. w razie zmiany jego statusu lub błędów w inwentarzu). 
Przy ministrze – jako organ doradczy – działa Rada do spraw Muzeów. 
Spośród 21 członków powoływanych na 3-letnią kadencję, 10 wskazuje 
minister, pozostali wyłaniani są na zjeździe muzeów rejestrowanych. 
Z kolei przy państwowych i samorządowych muzeach działają rady 
muzeum, które sprawują nadzór nad właściwym wypełnianiem przez 
placówki powierzonej im misji. 

59 Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r., art. 6.
60 Ibidem, art. 13.
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Organizatorzy muzeów mają nie tylko zapewnić finansowanie muze um 
i sprawować nad nim nadzór, lecz także gwarantować bezpie czeń stwo 
zbiorów. W związku z tym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
wydał Rozporządzenie w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum 
przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich 
zniszczeniem lub utratą. Akt ten reguluje kwestie bezpieczeństwa zbio-
rów, które polegać ma przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom 
oraz przygotowywanym przez muzea planom ochrony61. Kwestia sto-
sowania tych przepisów w stosunku do muzeów prywatnych jest nie-
jednoznaczna w doktrynie. 

• Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

Ochrona zabytków uregulowana jest także w  innych ustawach, 
m.in. w Ustawie o bibliotekach. Do podstawowych zadań wykonywa-
nych przez te instytucje należą: gromadzenie, opracowywanie, przecho-
wywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, wśród nich także zbiorów 
o wyjątkowej wartości i znaczeniu dla dziedzictwa narodowego, które 
w całości lub w części stanowią narodowy zasób biblioteczny podlega-
jący szczególnej ochronie62. Powołana została również Rada do spraw 
Narodowego Zasobu Bibliotecznego, która jest organem doradczym 
ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
Kwestie dotyczące kryteriów zaliczania zbiorów do narodowego 
zasobu bibliotecznego, organizacji zasobu i zakresu jego ochrony 
zostały uszczegółowione w  Rozporządzeniu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego 
zasobu  biblio tecznego63.

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

62 Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 642 ze zm.), art. 6.
63 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego 

z dnia 4 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 797). 
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Czy wiesz, że… Najstarszym rękopisem w Bibliotece Narodowej jest Testamentum 
novum – pełny tekst w języku łacińskim Nowego Testamentu z viii w. Wśród skarbów znaj-
dują się także rękopis Quo vadis Henryka Sienkiewicza datowany na koniec xix w. czy jedna 
z nielicznych płyt gramofonowych Berlinera z dwuminutowym nagraniem Pieśni wieczornej 
Stanisława Moniuszki, wykonywanej przez cenionego śpiewaka Wiktora Grąbczewskiego64. 
Te i inne zabytki zostały opisane w dostępnej online publikacji Nad złoto droższe. Skarby 
Biblioteki Narodowej.

• Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach

Ustawa ta definiuje podstawowe pojęcia, reguluje normy postępowania 
z materiałami archiwalnymi oraz sankcje grożące za jej naruszenie. 
Za materiały archiwalne zostały uznane wszelkiego typu dokumenty 
i akta będące cennym źródłem informacji o znaczeniu historycz-
nym dla kraju. W ramach narodowego zasobu archiwalnego (który 
ma służyć nauce, kulturze i gospodarce) wyodrębniono państwowy 
i niepaństwowy zasób archiwalny, przy czym materiały archiwalne 
przechowywane w ramach zasobu państwowego należy przechowy-
wać wieczyście, w instytucjach państwowych (archiwa, biblioteki)65.
 

• Zamiast podsumowania

Ochrona prawna zabytków została szczegółowo opisana w licznych 
ustawach i wydanych do nich rozporządzeniach (m.in. w Ustawie o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawie o rewitalizacji, 
Ustawie o języku polskim – istotnej dla dziedzictwa niematerialnego). 

64 Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej, www.bn.org.pl/download/document/1236004281.pdf 
[dostęp: 10.04.2016]. 

65 Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1506 
z późn. zm.).
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Część przepisów nie sprawdziła się w rzeczywistości, inne należa-
łoby dostosować do zmian zachodzących w sektorze kultury. Warto 
jednak pamiętać, że władza państwowa powinna w zakresie ochrony 
zabytków współpracować ze społeczeństwem, co zostało podkreślone
w konstytucji. Bez skutecznego systemu edukacji kulturalnej ochrona 
prawna zabytków opiera się na jednym – państwowym – wymiarze. 
Dopiero społeczeństwo, świadome wartości zabytków i włączające się 
w ich ochronę, zapewni równowagę systemu. 
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• Pytania kontrolne

1. Wymień i scharakteryzuj pięć form ochrony zabytków.
2.  Jakie akty prawne regulują kwestie związane z ochroną zabytków?
3.   Opisz organy ochrony zabytków i przysługujące im kompetencje.
4. Wymień znane ci pomniki historii i parki kulturowe. 
5. Na czym polega różnica między renowacją a konserwacją?
6. Czy uważasz, że obecny system ochrony zabytków jest skuteczny? 

joanna pelczar
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• Abstrakt

Celem rozdziału jest zarysowanie problematyki dziedzictwa kultu-
rowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego – w oparciu 
o Konwencję unesco w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kul-
turalnego i naturalnego oraz Konwencję unesco w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W tekście zaprezentowane 
zostały geneza i cechy wspomnianych Konwencji unesco, definicje 
dziedzictwa kulturowego oraz niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego, system list tworzonych przez obie Konwencje, zagadnienia 
dotyczące pomocy międzynarodowej i organy konwencji. Omówiona 
została procedura wpisu na Listę Dziedzictwa Światowego oraz poję-
cia takie, jak wpis seryjny, wpis transgraniczny, rozszerzenie wpisu, 
zmiana nazwy wpisu czy skreślenie wpisu. Scharakteryzowano także 
dziedziny, w których przejawia się niematerialne dziedzictwo kultu-
rowe. Nie zabrakło niezbędnych odwołań do prawodawstwa polskiego, 
a przytaczane przepisy zostały zilustrowane stosownymi przykła-
dami. Ponadto we wstępie krótko scharakteryzowano onz i unesco, 
a w podsumowaniu wymienione zostały podstawowe różnice pomię-
dzy omawianymi Konwencjami i wady tych dokumentów. 





• Abstract

The aim of the chapter is to outline the problematics of cultural 
heritage, both tangible and intangible – according to the unesco 
Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage and the unesco Convention for the Safeguarding 
of the Intangible Cultural Heritage. The text presents the genesis 
and characteristics of the mentioned acts, the definitions of cul-
tural heritage and intangible cultural heritage, the lists system 
created by the two conven  tions, issues of international assistance 
and the organs of the conven   tions. The procedure of inscription 
on the World Heritage List is discussed, also concepts such as serial 
inscription, transboundary inscription, extension of an inscription, 
modification of a name or deletion of an inscription. There are also 
characterized domains in which intangible cultural heritage is mani-
fested. The necessary references to Polish legislation were made, cited 
provisions were shown using relevant examples. In addition, in the 
introduction un and unesco are briefly characterized, in the sum-
mary the main differences between the conventions and the disadvan-
tages of these documents are listed.
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• onz i unesco – podstawowe informacje

Po tragicznych doświadczeniach ii wojny światowej zauważono 
potrzebę powołania nowej międzynarodowej organizacji, która mia-
łaby skuteczniej, niż istniejąca od zakończenia i wojny światowej 
Liga Narodów, dbać o zapobieganie konfliktom zbrojnym na świecie. 
Reprezentanci 50 państw spotkali się w czerwcu 1945 r. w San Francisco 
na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Organizacji 
Międzynarodowej i przygotowali Kartę Narodów Zjednoczonych, 
którą podpisali 26 czerwca 1945 r. (przedstawiciel Polski podpisał 
kartę 15 października 1945 r.). Na mocy przyjętych postanowień 
24 października 1945 r. powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych, 
która zrzeszyła wówczas 51 państw członków założycieli (w tym Polskę) 
w celu zachowania pokoju i zapewnienia rozwoju na świecie. Główna 
siedziba Organizacji znajduje się w Nowym Jorku, a w 2016 r. członkami 
onz były 193 kraje1.

Czy wiesz, że… Istnieje 51 członków założycieli onz. Polska nie mogła uczestniczyć 
w Konferencji w San Francisco, gdyż była w trakcie formowania nowego rządu. Na orygi-
nalnym dokumencie pozostawiono puste miejsce na podpis przedstawiciela Polski. Podczas 
otwarcia konferencji zabrzmiał jednak polski hymn w wykonaniu Artura Rubinsteina, którego 
koncert uświetnił obrady2.

Z Organizacją Narodów Zjednoczonych połączone są autonomi-
cz ne organizacje, zwane agendami lub agencjami wyspecjalizowa-
nymi. Jedną z nich jest unesco (ang. United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization – Organizacja Narodów Zjed-
noczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury), założona podpisa-
nym 16 listopada 1945 r. w Londynie przez 37 państw (w tym Polskę) 
Aktem Konstytucyjnym, który wszedł w życie 4 listopada 1946 r. 
Siedziba Organizacji znajduje się w Paryżu, a w 2016 r. jej członkami 
było 195 państw. Najważniejszym organem decyzyjnym unesco jest 

1 History of the United Nations, www.un.org/en [dostęp: 10.11.2016]; Historia onz, www.unic.un.org.pl 
[dostęp: 10.11.2016].

2 unesco, www.unesco.pl [dostęp: 10.11.2016].

Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe (…)
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Konferencja Generalna, którą tworzą przedstawiciele państw człon-
kowskich. Wśród priorytetowych zadań unesco w zakresie rozwoju 
międzynarodowej współpracy oświatowej, naukowej i kulturalnej znaj-
duje się działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i natu-
ralnego. unesco aktywizuje rządy państw oraz społeczności lokalne 
w tej dziedzinie przede wszystkim poprzez stanowienie prawa między-
narodowego, szczególnie w postaci konwencji3. Dotychczas przyjęto 
następujące konwencje dotyczące dziedzictwa kulturowego: 

 – Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu 
zbrojnego (tzw. konwencja haska, Haga 1954, Pierwszy 
Protokół – 1954, Drugi Protokół – 1999)4;

 – Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu 
i zapobiegania nielegalnemu przewozowi, wywozowi 
i przenoszeniu własności dóbr kultury (Paryż, 1970)5; 

 – Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego (Paryż, 1972)6;

3 Introducing unesco, www.en.unesco.org [dostęp: 12.11.2015]; unesco, www.unesco.pl, op. cit.; Instrumenta-
rium prawne, www.unesco.pl [dostęp: 12.11.2015]; unesco, www.msz.gov.pl [dostęp: 12.11.2015]. O wdrożeniu 
prawodawstwa unesco do polskiego porządku prawnego zob. K. Zalasińska, Wdrożenie prawodawstwa 
unesco do polskiego porządku prawnego – wybrane zagadnienia, w: A. Rottermund (red.), Dlaczego i jak 
w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe? Materiały pokonferencyjne, Polski Komitet do spraw 
unesco, Warszawa 2014, ss. 175–196.

4 Tekst Konwencji w języku angielskim: Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed 
Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954, www.portal.unesco.org/en [dostęp: 21.12.2016]. 
Tekst Pierwszego Protokołu w języku angielskim: Protocol to the Convention for the Protection of Cultural 
Property in the Event of Armed conflict 1954, www.portal.unesco.org/en [dostęp: 21.12.2016]. Tekst Drugiego 
Protokołu w języku angielskim: Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural 
Property in the Event of Armed Conflict 1999, www.portal.unesco.org/en [dostęp: 21.12.2016]. Tekst Konwen-
cji oraz Pierwszego Protokołu w języku polskim: Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu 
zbrojnego wraz z Regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych 
w razie konfliktu zbrojnego z dnia 14 maja 1954 r. (Dz.U. z 1957, nr 46, poz. 212). Tekst Drugiego Protokołu 
w języku polskim: Drugi Protokół do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego z dnia 
26 marca 1999 r. (Dz.U. z 2012, nr 0, poz. 248).

5 Tekst w języku angielskim: Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and 
Transfer of Ownership of Cultural Property 1970, www.portal.unesco.org/en [dostęp: 21.12.2016]. Tekst w języku 
polskim: Konwencja dotycząca środków zamierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, 
wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury z dnia 17 listopada 1970 r. (Dz.U. z 1974, nr 20, poz. 106).

6 Tekst w języku angielskim: Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 
1972, www.portal.unesco.org/en [dostęp: 21.12.2016]. Tekst w języku polskim: Konwencja w sprawie ochrony 
światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z dnia 16 listopada 1972 r. (Dz.U. z 1976, nr 32, poz. 190).
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 – Konwencja dotycząca podwodnego dziedzictwa 
 kulturalnego (Paryż, 2001)7; 

 – Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego (Paryż, 2003)8;

 – Konwencja w sprawie ochrony i promowania różnorodności form 
wyrazu kulturowego (Paryż, 2005)9.

• Konwencja unesco w sprawie ochrony światowego 
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego

Geneza, powstanie i ratyfikacja Konwencji
Początki światowego ruchu ochrony dziedzictwa sięgają czasów 
po i wojnie światowej. Najważniejszym jednak, jak się wydaje, wyda-
rzeniem w historii międzynarodowej troski o dziedzictwo była pomoc 
zorganizowana przez unesco w odpowiedzi na apel rządów egipskiego 
i sudańskiego (1959 r.) z prośbą o wsparcie ochrony przed zalaniem 
spiętrzonymi przez tamę wodami Nilu nubijskich świątyń Abu Simbel. 
Kampania, dzięki której przeniesiono i tym samym uratowano kompleks 
świątynny, była przykładem międzynarodowej solidarności i współ-
odpowiedzialności za dziedzictwo, który stał się wzorem na przy-
szłość i w efekcie którego unesco przy współpracy icomos (ang. The 
International Council of Monuments and Sites – Międzynarodowa 
Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych) przygotowała kon-
wencję dotyczącą ochrony dziedzictwa. W tekście aktu prawnego zna-
lazły się zapisy zarówno o dziedzictwie kulturalnym, jak i naturalnym, 
aby przypominać, że kultura oraz przyroda są ze sobą ściśle powią-
zane i powinno się chronić równowagę pomiędzy nimi. Konwencja 

7 Tekst w języku angielskim: Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage 2001, www.portal.
unesco.org/en [dostęp: 21.12.2016]. Do 2016 r. Konwencja nieratyfikowana przez Polskę.

8 Tekst w języku angielskim: Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003, www.portal.
unesco.org/en [dostęp: 21.12.2016]. Tekst w języku polskim: Konwencja unesco w sprawie ochrony niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego z dnia 17 października 2003 r. (Dz.U. z 2011, nr 172, poz. 1018).

9 Tekst w języku angielskim: Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 
2005, www.portal.unesco.org/en [dostęp: 21.12.2016]. Tekst w języku polskim: Konwencja unesco w sprawie 
ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego z dnia 20 października 2005 r. (Dz.U. z 2007, 
nr 215, poz. 1585).
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w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i natural-
nego przyjęta została 16 listopada 1972 r. w Paryżu, podczas 17. sesji 
Konferencji Generalnej unesco, która obradowała od 17 października 
do 21 listopada 1972 r. Konwencja weszła w życie w 1975 r., po jej raty-
fikowaniu przez 20 państw. Polska złożyła dokumenty ratyfikacyjne 
29 czerwca 1976 r., a tekst aktu opublikowano w Dzienniku Ustaw 
nr 32 z 1976 r., poz. 190. Do Konwencji mogą przystąpić państwa nale-
żące do unesco oraz zaproszone przez Konferencję Generalną. Przepisy 
wykonawcze do Konwencji zawarte są w stale aktualizowanym dokumen-
cie The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 
Convention. Konwencję każde Państwo-Strona może wypowiedzieć10.
W preambule Konwencji wypunktowano przesłanki, które zadecydo-
wały o powstaniu nowego międzynarodowego aktu prawnego doty-
czącego ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 
Podkreślono tam takie czynniki, jak coraz liczniejsze i bardziej znaczące 
niebezpieczeństwa grożące zniszczeniem lub uszkodzeniem dziedzic-
twa, niedostatek środków i zasobów służących ochronie dziedzictwa 
na poziomie krajowym, obowiązki unesco, dla których ją powołano, 
oraz konieczność uzupełnienia międzynarodowym wsparciem dzia-
łań poszczególnych państw. W preambule zwrócono uwagę na nowe, 
pojawiające się obok tradycyjnych i czasem nawet od nich groźniejsze, 
zagrożenia dla dziedzictwa wynikające z przeobrażeń społeczno-gospo-
darczych. Zauważono, że zasób dziedzictwa światowego maleje w efekcie 
uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu dziedzictwa kulturo-
wego i naturalnego, a niektóre z tych elementów posiadają wyjątkowe 
znaczenie i powszechną (uniwersalną) wartość oraz są uni  kalne 
i niezastąpione, bez względu na  to, do którego narodu należą. 
Zwrócono również uwagę, że choć istnieją akty prawne dostrzegające 
znaczenie dziedzictwa dla wszystkich narodów świata, to konieczne

10 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z dnia 16 listopada 1972 r. 
(Dz.U. z 1976, nr 32, poz. 190); Światowe Dziedzictwo, www.unesco.pl [dostęp: 12.11.2015]; Konwencja, www.
unesco.pl [dostęp: 12.11.2015]; The World Heritage Convention, www.whc.unesco.org/en [dostęp: 12.11.2015]; 
World Heritage, www.en.unesco.org [dostęp: 12.11.2015]; World Heritage List, www.whc.unesco.org/en [dostęp: 
13.11.2015]; The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, www.whc.
unesco.org/en [dostęp: 13.11.2015]; Światowe dziedzictwo unesco, www.nid.pl [dostęp: 14.11.2015]; Światowe 
dziedzictwo unesco, www.mkidn.gov.pl [dostęp: 14.11.2015].
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jest stworzenie nowych ustaleń, wprowadzających skuteczny, stały 
i  nowoczesny system ochrony dziedzictwa na  mocy konwencji 
mię  dzynarodowej11. 
 

• Definicja dziedzictwa kulturowego 
oraz rola Państw-Stron

Artykuł 1 Konwencji podaje definicję dziedzictwa kulturowego12. Jest 
to definicja enumeratywna, a więc wyliczająca dobra wchodzące w skład 
dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo są one pogrupowane w trzy kate-
gorie: zabytki, zespoły i miejsca zabytkowe. Zgodnie z Konwencją

za „dziedzictwo kulturalne” uważane są:
 – zabytki: dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, elementy 

i budowle o charakterze archeologicznym, napisy, groty i zgrupowania tych elementów, 
mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki;

 – zespoły: budowli oddzielnych lub łącznych, które ze względu na swą architekturę, 
jednolitość lub zespolenie z krajobrazem mają wyjątkową powszechną wartość z punktu 
widzenia historii, sztuki lub nauki; 

 – miejsca zabytkowe: dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przyrody, jak również 
strefy, a także stanowiska archeologiczne, mające wyjątkową powszechną wartość 
z punktu widzenia historycznego, estetycznego, etnologicznego lub antropologicznego13.

11 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa…, op. cit.; N. Marstein, Światowe dziedzictwo 
unesco – strategia globalna i inne zagadnienia, w: Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego 
Dziedzictwa unesco w Polsce i w Norwegii, J. Purchla (red.), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 
2011, ss. 31–32.

12 W polskim tłumaczeniu tekstu Konwencji unesco z 1972 r. użyto określenia „dziedzictwo kulturalne”, a nie 
„dziedzictwo kulturowe”, jak w przypadku Konwencji unesco z 2003 r. i literaturze naukowej. W tekście 
stosowane jest konsekwentnie pojęcie „dziedzictwa kulturowego”, także w odniesieniu do Konwencji 
unesco z 1972 r. O tłumaczeniu angielskiego „cultural heritage” na „dziedzictwo kulturalne” i „dziedzictwo 
kulturowe” zob. E. Klekot, Konwencja unesco w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego: 
archeologia pojęć, „Ochrona Zabytków” 2014, nr 1, ss. 33–35.

13 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa…, op. cit.
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Zgodnie z zapisami art. 6 Konwencji dziedzictwo spełniające opisane 
w definicji kryteria jest dziedzictwem powszechnym, choć nie narusza 
to prawa własności wynikającego z prawa krajowego. Z powszechności 
dziedzictwa wynika natomiast obowiązek międzynarodowego współ-
działania w zakresie jego ochrony, udzielania wsparcia krajom, które 
o to proszą, i nieszkodzenia dziedzictwu znajdującemu się w innych 
krajach. Międzynarodowa ochrona dziedzictwa to w rozumieniu 
art. 7 Konwencji „ustanowienie systemu współpracy i pomocy mię-
dzynarodowej”, wspomagającego Państwa-Strony14.
Konwencja podkreśla (przede wszystkim w rozdziale ii) pierwszorzędną 
rolę Państw-Stron. To one na swoim terytorium identyfikują dzie-
dzictwo i wyznaczają jego granice i to one przede wszystkim powinny 
troszczyć się o dziedzictwo (chronić je, konserwować, rewaloryzo-
wać, przekazywać potomnym), wykorzystując w pierwszej kolejności 
własne środki, a gdyby były one niewystarczające – także finansową, 
artystyczną, naukową i techniczną pomoc międzynarodową. Na miarę 
swoich możliwości i warunków Państwa-Strony Konwencji powinny 
również w zakresie dziedzictwa m.in.: prowadzić politykę nadającą 
mu stosowną funkcję, uwzględniać w planowaniu jego ochronę, usta-
nawiać kompetentne i posiadające stosowne środki służby troszczące 
się o nie, rozwijać naukę, stanowić odpowiednie prawo i rozwijać 
kształcenie. Państwa-Strony mają chronić światowe dziedzictwo 
na swoim terytorium, aby nie straciło swojej wyjątkowej powszechnej 
wartości i możliwie niezmienione zostało zachowane dla kolejnych 
pokoleń. Do obowiązków sygnatariuszy Konwencji należy również 
wzmacnianie w swoich społecznościach poszanowania i przywiązania 
do dziedzictwa oraz informowanie o niebezpieczeństwach mu zagra-
żających i działaniach przewidzianych w Konwencji (rozdział vi)15.

14 Ibidem.
15 Konwencja w  sprawie ochrony światowego dziedzictwa…, op. cit.; Światowe dziedzictwo unesco, 

www.nid.pl/, op. cit.
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• Lista dziedzictwa światowego oraz Lista 
dziedzictwa światowego w niebezpieczeństwie 

Na mocy art. 11 Konwencji powstały: Lista dziedzictwa światowego 
oraz Lista dziedzictwa światowego w niebezpieczeństwie. Pierwsza 
z nich stanowi wykaz dóbr dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
które Komitet Dziedzictwa Światowego uzna za posiadające wyjątkową 
powszechną wartość na postawie określonych przez siebie kryteriów. 
Kandydatury do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa z terytorium 
swojego kraju przedstawiają Państwa-Strony. Nie można dokonać 
wpisu na Listę bez zgody kraju, na którego terenie znajduje się dobro 
przeznaczone do wpisu, a wpisanie miejsca, co do którego istnieje spór 
o przynależność terytorialną, nie ma znaczenia dla racji stron tego sporu. 
W 2016 r. Lista obejmowała 1052 wpisy ze 165 krajów (814 kulturalnych, 
203 naturalne, 35 mieszanych), w tym 34 wpisy transgraniczne16.

Źródło: Komitet Dziedzictwa Światowego – logo (wersja polska), http://www.torun.pl/en/turystyka/
tylko-w-toruniu/vistula-panorama-torun [dostęp: 27.04.2016]

Czy wiesz, że… Wśród pierwszych 12 miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 
w 1978 r. podczas 2. Sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Waszyngtonie znalazły się aż dwa 
miejsca z Polski: Stare Miasto w Krakowie oraz Kopalnia Soli w Wieliczce17. 

16 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa…, op. cit.; World Heritage List…, op. cit.
17 unesco, www.unesco.pl, op. cit.

Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe (…)



ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym 

132

jarosław klaś

W uzasadnionych przypadkach spełniających określone kryteria
dobro wpisane na  Listę Światowego Dziedzictwa, na  wniosek 
o pomoc zgłoszony przez dane Państwo, może zostać wpisane przez 
Komitet na Listę dziedzictwa światowego w niebezpieczeństwie. 
Na tym wykazie znajdują są miejsca (wraz z kosztorysem planowa-
nych działań), które zagrożone są konkretnym niebezpieczeństwem 
z przyczyn zarówno naturalnych, jak i wywołanych przez działalność 
człowieka. W 2016 r. Lista obejmowała 55 pozycji18.

Czy wiesz, że… W latach 1989–1998 na Liście dziedzictwa światowego w niebezpieczeń-
stwie znajdowała się kopalnia soli w Wieliczce, zagrożona zalaniem. Z Listy została usunięta 
po zamontowaniu systemu osuszającego. Prace wykonano przy znacznym wsparciu wspólnoty 
międzynarodowej19.

Wszystkie dobra wpisywane na Listę Światowego Dziedzictwa powinny 
mieścić się w zakresie trzech kategorii (zabytki, zespoły, miejsca zabyt-
kowe) określonych w definicji dziedzictwa kulturowego zamieszczo-
nej w art. 1 Konwencji i charakteryzować się wyjątkową uniwersalną 
(powszechną) wartością (ang. Outstanding Universal Value – ouv), 
przy czym w dwóch pierwszych kategoriach postrzegana jest ona 
z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki, zaś w trzeciej – z punktu 
widzenia historii, estetyki, etnologii lub antropologii20. Wyjątkowa 
uniwersalna wartość definiowana jest przez Komitet Dziedzictwa 
Światowego jako:

znaczenie kulturowe lub przyrodnicze, które jest tak wyjątkowe, że przekracza granice narodowe 
i ma powszechne znaczenie dla obecnych i przyszłych pokoleń całej ludzkości. W związku z tym 
stała ochrona tego dziedzictwa ma dla społeczności międzynarodowej, jako całości, pierwszo-
rzędne znaczenie. Komitet Światowego Dziedzictwa definiuje kryteria wpisywania dóbr na Listę 

18 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa…, op. cit.; World Heritage in Danger, www.whc.unesco.
org/en [dostęp: 10.11.2016].

19 unesco, www.whc.unesco.org [dostęp: 13.11.2015].
20 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z dnia 16 listopada 1972 r. 

(Dz.U. z 1976, nr 32, poz. 190). Szerzej o pojęciu „wyjątkowej uniwersalnej wartości” i dyskusjach wokół 
niego zob. Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring dóbr światowego dziedzictwa, B. Szmygin (red.), 
icomos, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2011, s. 13.
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Światowego Dziedzictwa. Aby zostać uznanym za posiadające wyjątkową uniwersalną wartość, 
dobro musi również spełniać warunki integralności lub autentyczności oraz posiadać odpowiedni 
system ochrony i zarządzania zapewniający jego zachowanie21.

W 2016 r. przy dokonywaniu wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa 
Komitet Dziedzictwa Światowego posługiwał się dziesięcioma kry-
teriami, przy czym sześć z nich odnosi się do dóbr kultury, a cztery 
odnoszą się do dóbr natury. Aby uznana została wyjątkowa powszechna 
wartość dobra kultury, musi ono spełnić jedno z następujących kryte-
riów (kryterium vi może być traktowane jedynie jako uzupełniające):

I. stanowić wybitne dzieło twórczego geniuszu człowieka,
II. ukazywać znaczącą wymianę wartości, zachodzącą w danym okresie 

czasu lub na danym obszarze kulturowym świata w dziedzinie roz-
woju architektury lub techniki, sztuk monumentalnych, urbanistyki 
lub projektowania krajobrazu,

III. nieść unikalne lub co najmniej wyjątkowe świadectwo tradycji kul-
turowej lub cywilizacji wciąż żywej bądź już nieistniejącej,

IV. być wybitnym przykładem typu budowli, zespołu architektonicz-
nego, zespołu obiektów techniki lub krajobrazu, który ilustruje 
znaczący(e) etap(y) w historii ludzkości,

V. być wybitnym przykładem tradycyjnego osadnictwa, tradycyjnego 
sposobu użytkowania lądu lub morza, reprezentatywnego dla danej 
kultury (kultur) lub obrazującym interakcję człowieka ze środowi-
skiem, szczególnie jeżeli (dane dobro) stało się podatne na zagro-
żenia wskutek nieodwracalnych zmian,

VI. być powiązane w sposób bezpośredni lub materialny z wydarze-
niami lub żywymi tradycjami, ideami, wierzeniami, dziełami arty-
stycznymi lub literackimi o wyjątkowym uniwersalnym znaczeniu 
(Komitet jest zdania, że kryterium to powinno być stosowane 
na ogół łącznie z innymi kryteriami)22.

21 The Operational Guidelines for the Implementation…, op. cit., tłum. za: K. Piotrowska, Uzasadnienie wpisu 
na Listę Światowego Dziedzictwa w przeszłości i obecnie, [w:] Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring 
dóbr…, op. cit., s. 13.

22 Kryteria wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa, www.unesco.pl [dostęp: 10.11.2016]; Kryteria wpisu, 
www.nid.pl [dostęp: 10.11.2016].
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Dodatkowymi elementami branymi pod uwagę są ochrona i zarzą-
dzanie dobrem kultury oraz jego autentyczność (dotyczy tylko dzie-
dzictwa kulturowego) i integralność, przy czym na zasadzie wyjątku 
akceptowane są rekonstrukcje, o ile wykonano je, bazując na dokład-
nej dokumentacji pierwowzoru. Szczegółowe wytyczne dotyczą dzieł 
człowieka i przyrody rozpatrywanych jako krajobrazy kulturowe oraz 
zespołów miejskich. W efekcie przyjętych kryteriów i wytycznych Lista 
ma odzwierciedlać różnorodność kultury i przyrody całego świata23.

Czy wiesz, że… Na Liście Dziedzictwa Światowego znajdują się wpisy dotyczące różnych 
chronologicznie, geograficznie i typologicznie obiektów dziedzictwa kulturowego, np.:

 – obiekty archeologiczne, m.in. Petra (Jordania);
 – jaskinie z malowidłami naskalnymi, m.in. Jaskinia Altamiry i sztuka naskalna z okresu 

paleolitu w północnej Hiszpanii (Hiszpania);
 – zespoły miejskie, m.in. Zespół zabytkowy Rzymu, dobra Stolicy Apostolskiej leżące 

na terenie Rzymu, korzystające z prawa eksterytorialności i kościół św. Pawła 
za Murami (W łochy i Watykan);

 – krajobrazy kulturowe, m.in. Dolina Loary pomiędzy Sully-sur-Loire i Chalonnes (Francja);
 – dobra mieszane kulturalno-naturalne, m.in. zabytkowe sanktuarium Machu Picchu (Peru);
 – architektura drewniana, m.in. kościół drewniany (stavkirke) w Urnes (Norwegia);
 – obiekty postindustrialne, m.in. huta żelaza w Völklingen (Niemcy);
 – architektura 2. połowy xx w., m.in. Gmach Opery w Sydney (Australia)24.

W Polsce kandydatury do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa 
zgłaszane są Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dobra 
kultury zarekomendowane przez instytucje opiniujące i zaakcepto-
wane przez Generalnego Konserwatora Zabytków – Podsekretarza 
Stanu w mkidn zgłaszane są Centrum Światowego Dziedzictwa na tzw. 
listę informacyjną (ang. Tentative List), która zawiera potencjalne 
kandydatury na najbliższe lata i jest aktualizowana przynajmniej raz 
na 10 lat. Po upływie roku od wpisania miejsca na tzw. listę informacyjną 
może być ono zgłoszone do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa. 

23 Kryteria wpisu na Listę…, op. cit.; The Criteria for Selection, www.whc.unesco.org/en [dostęp: 10.11.2016]; 
The Operational Guidelines for the Implementation…, op. cit.; Kryteria wpisu, www.nid.pl, op. cit.

24 World Heritage List, op. cit.; Lista Światowego Dziedzictwa unesco, www.unesco.pl [dostęp: 22.12.2016 r.].
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Dokumentacja wniosku o wpis powinna zawierać m.in. dokładną 
lokalizację wraz z granicami i wyznaczoną tzw. strefą buforową, obej-
mującą otoczenie miejsca, opis dobra, uzasadnienie wpisu, w tym 
określenie kryteriów, integralności, autentyczności i wyjątkowej uni-
wersalnej wartości, oraz charakterystykę ochrony i zarządzania, w tym 
tzw. plan zarządzania obiektem25. Warto dodać, że zgodnie z art. 15 
Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, aby można było 
wnioskować o wpis danego dobra kulturowego na Listę Światowego 
Dziedzictwa, musi ono być najpierw uznane za pomnik historii przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym uprzednio wpisane 
do rejestru zabytków lub objęte ochroną w formie parku kulturowego26. 
Komitet Dziedzictwa Światowego może odrzucić wniosek o wpis miej-
sca na wymienione Listy, ale przedtem musi zasięgnąć opinii kraju, 
w którym ono się znajduje. Niewpisanie określonego dobra na którąś 
z list nie oznacza jednak, że nie posiada ono wyjątkowej powszech-
nej wartości. Decyzje o wpisie na Listy (a także zmianie nazwy wpisu 
czy skreśleniu z List) Komitet podejmuje podczas sesji w czerwcu lub 
lipcu każdego roku, po uzyskaniu opinii icomos lub iucn (ang. The 
International Union for Conservation of Nature – Międzynarodowa 
Unia Ochrony Przyrody)27. 

25 O planie zarządzania obiektem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa zob. Plan zarządzania obiektem 
Światowego Dziedzictwa, www.unesco.pl [dostęp: 13.11.2015], Ł. Gaweł, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria…, 
op. cit., s. 46. Szerzej o zarządzaniu miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa: Zarządzanie 
światowym dziedzictwem kulturowym, K. Piotrowska, D. Lipska (red. polskiej wersji językowej), Narodowy 
Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2015. O studiach przypadków zarządzania i ochrony miejsc w Polsce 
wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa zob.: K. Bujakowski, H. Rojskowska-Tasak, Zarządzanie 
na obszarze światowego dziedzictwa w Krakowie, w: Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę…, op. cit., 
ss. 231–250; Z. Beiersdorf, Wieliczka jako przykład polskiej ochrony zabytków, w: Zarządzanie miejscami 
wpisanymi na Listę…, op. cit., ss. 281–306; Z. Myczkowski, Ochrona i zarządzanie zabytkowymi kościołami 
drewnianymi w Małopolsce wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego unesco, 
w: Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę… op. cit., ss. 319–344; A. Böhm, Ochrona krajobrazu kulturowego 
w Polsce i jej przykład w Kalwarii Zebrzydowskiej, w: Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę…, op. cit., 
ss. 363–389.

26 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003, nr 162, poz. 1568 z późn. 
zm.); P. Dobosz, Akty prawne systemu ochrony dziedzictwa w Polsce, w: Zarządzanie miejscami wpisanymi 
na Listę…, op. cit., ss. 85–87; J. Purchla, Dziedzictwo kulturowe w Polsce…, op. cit., ss. 205–208; K. Zalasińska, 
Ochrona miejsc światowego dziedzictwa w prawie polskim – plan naprawczy, „Ochrona Zabytków” 2012, nr 3/4, 
ss. 130–131.

27 Procedura wpisu, www.unesco.pl [dostęp: 13.11.2015]; Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa…, 
op. cit.; Światowe dziedzictwo unesco, www.nid.pl, op. cit.; The Operational Guidelines for the Implementation…, 
op. cit.; Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring dóbr…, op. cit. 
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Wpis na Listę Światowego Dziedzictwa może przybrać formę wpisu 
transgranicznego (wpisane dobro znajduje się wtedy w dwóch lub 
więcej krajach, np. Park Mużakowski – wpis polsko-niemiecki, lub 
Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat – wpis 
polsko-ukraiński), a także wpisu seryjnego (jeden wpis obejmu-
jący kilka miejsc, np. Drewniane kościoły południowej Małopolski: 
Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa). 
Czasami konieczna jest zmiana nazwy wpisu (np. w 2007 r. na wnio-
sek Polski zmieniono nazwę wpisu „Obóz koncentracyjny Auschwitz” 
z 1978 r. na „Auschwitz Birkenau niemiecki nazistowski obóz koncen-
tracyjny i zagłady [1940–1945]”, co miało pomóc w walce z pojawiają-
cym się sformułowaniem „polskie obozy koncentracyjne”). Zdarzają 
się także przypadki rozszerzenia wpisu, polegające na powiększeniu 
zakresu wpisu o dodatkowy obszar lub nowe obiekty, czy zmiany kry-
teriów wpisu (np. powiększenie obszaru wpisu Puszczy Białowieskiej 
w 2014 r. i zmiana nazwy z Belovezhskaya Pushcha / Białowieża Forest 
na Białowieża Forest wraz ze zmianą kryteriów wpisu z vii na ix i x czy 
rozszerzenie wpisu Kopalnia Soli Wieliczka z 1978 r. o Kopalnię Soli 
w Bochni i Zamek Żupny w Wieliczce, co miało miejsce w 2013 r. i zmie-
niło nazwę wpisu na Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni). 
Dzięki rozszerzeniu wpisu dane miejsce może znaleźć się na Liście 
Światowego Dziedzictwa bez tworzenia nowego wpisu. Zdarzają 
się również skreślenia wpisu z Listy Światowego Dziedzictwa, jeśli 
ochrona wpisanego miejsca nie jest wystarczająca. Do 2016 r. zdarzyły 
się dwa takie przypadki. W 2007 r. z Listy usunięto Rezerwat oryk-
sów arabskich w Omanie na skutek zmniejszenia przez władze jego 
powierzchni o 90%. Z kolei w 2009 r. z Listy skreślono Dolinę Łaby 
w Dreźnie. Przyczyną było zaburzenie przez budowę mostu drogowego 
nad rzeką wartości krajobrazu, z powodu których dokonano wpisu28.

28 Polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa, www.unesco.pl [dostęp: 13.11.2015]; Auschwitz 
Birkenau German Nazi Concentration and Extermination Camp (1940–1945), www.whc.unesco.org/en 
[dostęp: 13.11.2015]; Białowieża Forest, www.whc.unesco.org/en [dostęp: 13.11.2015]; Wieliczka and Bochnia 
Royal Salt Mines, www.whc.unesco.org/en [dostęp: 13.11.2015]; Arabian Oryx Sanctuary, www.whc.unesco.
org/en [dostęp: 13.11.2015]; Dresden Elbe Valley, www.whc.unesco.org/en [dostęp: 13.11.2015]. Podsumowanie 
dotyczące polskich dóbr na Liście Światowego Dziedzictwa zob. B. Szmygin, Polska a światowe dziedzictwo 
unesco, „Ochrona Zabytków” 2014, nr 1, ss. 213–224.
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W związku z ogłoszeniem w 1994 r. przez Komitet Dziedzictwa 
Światowego „Globalnej strategii na rzecz zrównoważonej, reprezenta-
tywnej i wiarygodnej Listy dziedzictwa światowego” obecnie dąży się 
do zapewnienia większej reprezentacji na Liście krajów i miejsc dotych-
czas słabo reprezentowanych lub w ogóle niereprezentowanych oraz 
zachęca się kraje dobrze reprezentowane do zwolnienia tempa i zmniej-
szenia liczby zgłaszanych nominacji, proponowania do wpisu kategorii 
skromnie reprezentowanych oraz łączenia wpisów z krajami nie dość 
reprezentowanymi. Łatwiej jest także przekonać Komitet do rozszerze-
nia istniejącego już na Liście wpisu, niż dodania nowego29.

Organy Konwencji
Na mocy art. 8 Konwencji powołano przy unesco Międzynarodowy 
Komitet Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego o Wyjątkowej 
Powszechnej Wartości, nazywany Komitetem Dziedzictwa Światowego. 
W jego skład wchodzi obecnie 21 Państw-Stron Konwencji, które powinny 
sprawiedliwie reprezentować regiony i kultury całego globu. Komitet 
odbywa posiedzenia raz do roku, a głosem doradczym służą mu wtedy 
przedstawiciele icomos, iucn, iccrom (ang. The International 
Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural 
Property in Rome – Międzynarodowy Ośrodek Studiów nad Ochroną 
i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego w Rzymie) oraz innych zapro-
szonych organizacji. Państwa wybierane są na członków Komitetu 
przez Zgromadzenie Ogólne Państw-Stron Konwencji na okres do 6 lat 
(zazwyczaj kadencja jest skracana do 4 lat). Przedstawicielami członków 
Komitetu powinny być osoby o odpowiednich kompetencjach. Rolę 
Komitetu określa rozdział iii Konwencji. Komitet odpowiada za reali-
zację postanowień Konwencji, dysponuje Funduszem Dziedzictwa 
Światowego, pilnuje, aby światowe dziedzictwo było dobrze zarządzane, 
i rozpatruje wysyłane do niego przez Państwa-Strony wnioski o pomoc

29 Global Strategy, www.whc.org/en [dostęp: 10.11.2016]; The Operational Guidelines for the Implementation…, 
op. cit.; N. Marstein, op. cit., s. 37; T. Taugbøl, Bieżące prace nad nowymi propozycjami do Listy Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego unesco w Norwegii. Lista wstępna i nominacje, w: Zarządzanie 
miejscami wpisanymi na Listę…, op. cit., ss. 107–121.
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międzynarodową. To wreszcie Komitet Dziedzictwa Światowego decy-
duje o takich kwestiach, jak dokonanie wpisu na Listy i skreślenie z nich, 
rozszerzenie wpisu czy zmiana jego nazwy.

Czy wiesz, że… Od 19 listopada 2013 r. członkiem (na 4-letnią kadencję) Komitetu 
Dziedzictwa Światowego jest Polska. Wcześniej Polska reprezentowana była w Komitecie raz 
(w latach 1976–1978). 41. Sesja Komitetu Dziedzictwa Światowego odbędzie się w Krakowie 
w dniach 2–12 lipca 2017 r., a przewodniczącym tej sesji został wybrany prof. Jacek Purchla, 
kierownik Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich unesco w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie oraz dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie30.

Na co dzień sprawami światowego dziedzictwa zajmuje się Centrum 
Światowego Dziedzictwa, założone w 1992 r. i funkcjonujące jako sekre-
tariat Komitetu. Centrum organizuje posiedzenia Komitetu, monito-
ruje stan miejsc wpisanych na Listy, koordynuje pomoc z Funduszu 
Dziedzictwa Światowego, pełni funkcje badawcze, edukacyjne i popu-
laryzatorskie, realizuje zadania we współpracy z Komitetem oraz 
Państwami-Stronami Konwencji, doradzając im w sprawach związanych 
ze światowym dziedzictwem.
W art. 15 Konwencji utworzono Fundusz Ochrony Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego, czyli Fundusz Dziedzictwa 
Światowego, którym dysponuje Komitet. Sposób jego funkcjonowania 
opisuje rozdział iv Konwencji. Na Fundusz składają się obowiązkowe 
i dobrowolne wpłaty Państw-Stron Konwencji oraz innych darczyńców. 
Obecnie jest to ok. 4 mln usd rocznie31. Z Funduszu finansowana jest 
międzynarodowa pomoc udzielana Państwom-Stronom Konwencji 
przez Komitet Dziedzictwa Światowego w oparciu o zasady opisane 
w rozdziale V. Kraje, które wnioskują o pomoc dla miejsc o wyjątko-
wej powszechnej wartości, mogą otrzymać wsparcie w postaci badań, 
pomocy fachowców, kształcenia specjalistów, dostarczania urządzeń, 
udzielania pożyczek i bezzwrotnych subwencji. Pomoc międzynarodowa 

30 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, www.mkidn.gov.pl [dostęp: 13.11.2015]; Prof. Jacek Pur-
chla przewodniczącym sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa unesco w Krakowie w 2017 r., www.unesco.pl 
[dostęp: 10.11.2016].

31 Funding, www.whc.unesco.org/en [dostęp: 15.01.2016].
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udzielana jest tylko po przeprowadzeniu odpowiednich badań i jako 
uzupełnienie wkładu poniesionego przez państwo o nią wnioskujące32.
Stosowanie Konwencji jest monitorowane przede wszystkim na dwa 
sposoby. Po pierwsze, co sześć lat Państwa-Strony przedsta wiają 
Konferencji Generalnej unesco oraz do wiadomości Komitetu Dzie-
dzictwa Światowego sprawozdania okresowe, przewidziane w rozdziale 
vii, które zawierają opis stanu zachowania dziedzictwa światowego 
na ich terenach. Po drugie, prowadzony jest monitoring kontrolny 
światowego dziedzictwa w związku z istniejącymi lub potencjalnymi 
zagrożeniami dla niego33.

Czy wiesz, że…Polskie działania dotyczące unesco koordynuje Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych rp, posiadające Stałe Przedstawicielstwo Rzeczpospolitej Polskiej przy unesco. 
Sprawami merytorycznymi zajmują się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Ministerstwo Środowiska, przy wiodącej roli pierwszego z resortów. Różnymi działaniami 
związanymi z unesco w Polsce zajmuje się Narodowy Instytut Dziedzictwa (dawny Krajowy 
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków), w którym funkcjonują: Zespół ds. Światowego 
Dziedzictwa i Zespół ds. Dziedzictwa Niematerialnego34.
W 1956 r. jako odrębna instytucja powstał Polski Komitet ds. unesco, mający status organu 
doradczego Rady Ministrów. W skład Polskiego Komitetu ds. unesco wchodzą przedstawiciele 
instytucji rządowych oraz osoby reprezentujące środowiska naukowe i twórcze. Komitet pełni 
funkcję łącznika pomiędzy Organizacją, której siedziba znajduje się w Paryżu, a polskimi instytu-
cjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Na czele Komitetu stoi Przewodniczący35.
Od 2007 r. funkcjonuje Komitet ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce – organ 
pomocniczy przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do którego zadań należy 

32 Konwencja w  sprawie ochrony światowego dziedzictwa…, op. cit.; Światowe dziedzictwo unesco, 
www.nid.pl, op. cit., The World Heritage Committee, www.whc.unesco.org/en [dostęp: 15.11.2015]; Advi-
sory Bodies, www.whc.unesco.org/en [dostęp: 15.11.2015]; World Heritage Centre, www.whc.unesco.org/
en [dostęp: 15.11.2015]; World Heritage Fund, www.whc.unesco.org/en [dostęp: 15.11.2015]; International 
Assistance, www.whc.unesco.org/en [dostęp: 15.11.2015]; N. Marstein, op. cit., ss. 33–35.

33 Periodic Reporting, www.whc.unesco.org/en [dostęp: 15.11.2015]; Reactive Monitoring, www.whc.unesco.org/
en [dostęp: 15.11.2015]; Raporty okresowe, ww.nid.pl [dostęp: 15.11.2015]; Światowe dziedzictwo unesco, www.
nid.pl, op. cit.; Światowe dziedzictwo unesco, www.mkidn.gov.pl [dostęp: 14.11.2015]; Polskie obiekty na Liście…, 
op. cit.

34 A. Marconi-Betka, Rola Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w realizacji Konwencji Światowego 
Dziedzictwa unesco w Polsce, w: Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę…, op. cit., ss. 95–105; Regulamin 
organizacyjny Narodowego Instytutu Dziedzictwa, www.nid.pl [dostęp: 10.11.2016].

35 unesco, www.unesco.pl, op. cit.; Ministerstwo Spraw Zagranicznych, www.msz.gov.pl [dostęp: 12.11.2015].
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opracowywanie opinii, wniosków, analiz i ekspertyz oraz podejmowanie innych działań zwią-
zanych z realizacją postanowień Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kultu-
ralnego i naturalnego z 1972 r.36

 • Konwencja unesco w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Powstanie, ratyfikacja, geneza i cele Konwencji
Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury 
w trakcie swojego istnienia podejmowała różne działania związane z nie-
materialnym dziedzictwem kulturowym, np. ogłaszanie Proklamacji 
Arcydzieł Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości. Jednak 
najpełniej temat ten podjęty został w Konwencji unesco w sprawie 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która została przy-
jęta 17 października 2003 r. w Paryżu, podczas 32. sesji Konferencji 
Gene ralnej unesco, obradującej od 29 września do 17 października 
2003  r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Konwencję podpisał 
8 lutego 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski. Dokumenty ratyfika-
cyjne zostały złożone przez Polskę – jako 135. państwo – 16 maja 2011 r. 
Tekst aktu w języku angielskim oraz jego tłumaczenie na język polski 
zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 172 z 2011 r., poz. 101838.
W preambule Konwencji przywołano już istniejące dokumenty doty-
czące praw człowieka oraz związane z kulturą: Powszechną Deklarację 
Praw Człowieka (1948), Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Kulturalnych (1966), Międzynarodowy Pakt Praw 
Obywatelskich i Politycznych (1966), Zalecenia unesco dotyczące 
ochrony kultury tradycyjnej i ludowej (1989), Powszechną Deklarację 
unesco o Różnorodności Kulturowej (2001), Deklarację Stambulską 

36 Narodowy Instytut Dziedzictwa, www.nid.pl [dostęp: 15.11.2015].
37 Poland, www.whc.unesco.org/en [dostęp: 15.11.2015 r.]; Polskie obiekty na Liście…, op. cit. Szerzej o polskich 

dobrach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa: Ł. Gaweł, Skarby unesco, Wydawnictwo Klusz-
czyński, Kraków 2008.

38 Konwencja unesco w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (Dz.U. z 2011, nr 172, 
poz. 1018); Konwencja unesco z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, www.nie  -
ma terialne.nid.pl [dostęp: 9.01.2016].
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Tab. 1. Polskie wpisy na Liście Światowego Dziedzictwa (stan na koniec 2016 r.)37

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

– –

–

–

– –

kulturowe

kulturowe

kulturowe

kulturowe

naturalne

Stare Miasto
w Krakowie

Królewskie 
Kopalnie Soli
w Wieliczce
i Bochni

wpis seryjny

Stare
Miasto
w Warszawie

– –kulturowe

– –kulturowe



8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

– – –

––

–

–

kulturowe

kulturowe

kulturowe

kulturowe

kulturowe krajobraz
kulturowy

wpis seryjny

wpis seryjny

wpis seryjny

– krajobraz 
kulturowy

– – –kulturowe

–kulturowe

wpis
transgraniczny 
polsko-
niemiecki



Tab. 2. Polska lista informacyjna – potencjalne kandydatury na Listę Światowego Dziedzictwa 
(stan na koniec 2016 r.)1

1 Tentative Lists, www.whc.unesco.org/en [dostęp: 22.12.2016]; Miejsca na Liście unesco – lista informacyjna, 
www.nid.pl [dostęp: 22.12.2016].

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Krzemionki – pradziejowe
kopalnie krzemienia

Bukowe lasy o charakterze 
pierwotnym w Bieszczadzkim
Parku Narodowym

–

–

–

–
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(2002)39 oraz Konwencję w sprawie ochrony światowego dziedzic-
twa kulturowego (1972). W Preambule dostrzeżona została ponadto 
rola wspólnot (zwłaszcza ludów autochtonicznych), grup, a czasem 
i jednostek w tworzeniu, ochronie, podtrzymywaniu i odtwarzaniu 
dziedzictwa niematerialnego, co wzbogaca różnorodność kulturową 
i kreatywność ludzi. Podkreślone zostały zależność pomiędzy dziedzic-
twem materialnym, niematerialnym i naturalnym, a także znaczenie 
dziedzictwa niematerialnego dla zrównoważonego rozwoju oraz ludz-
kiego zbliżenia, wymiany i zrozumienia. Zwrócono uwagę na zagrożenia 
powodujące degradację i unicestwienie dziedzictwa niematerialnego: 
globalizację, przemiany społeczne i nietolerancję. Jako inne powody 
powstania Konwencji wskazane zostały takie czynniki, jak: wspólna 
wola i troska o ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
konieczność wzajemnej współpracy i pomocy społeczności między-
narodowej oraz edukowania, szczególnie młodych, w zakresie znaczenia 
i ochrony dziedzictwa niematerialnego, wpływ dotychczasowych działań 
unesco (m.in. Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego z 1972 r., Proklamacja Arcydzieł Ustnego 
i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości), brak istniejących między-
narodowych prawnych instrumentów w zakresie ochrony dziedzictwa 
niematerialnego oraz potrzeba uzupełniania w tym zakresie funkcjonu-
jących rozwiązań dotyczących dziedzictwa kulturowego i naturalnego40.
W tekście Konwencji podane zostały jej cele, czego nie było w Kon-
wencji w sprawie ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 
z 1972 r. Zgodnie z art. 1 celami Konwencji są:
a. ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
b. zapewnienie poszanowania niematerialnego dziedzictwa kulturo-

wego wspólnot, grup i jednostek,

39 Deklaracja Stambulska została przyjęta w 2002 r. przez Trzeci Okrągły Stół Ministrów Kultury i dotyczyła 
podjęcia działań w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego jako posiadającego istotne 
znaczenie dla tożsamości kulturowej poszczególnych ludzi i społeczności oraz wspólnego bogactwa całej 
ludzkości.

40 Konwencja unesco w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa…, op. cit.; Konwencja unesco z 2003 r. 
w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa…, op. cit.
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c. wzrost, na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, świa-
domości znaczenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 
zapewnienie, aby dziedzictwo to było wzajemnie doceniane,

d. zapewnienie międzynarodowej współpracy i pomocy41.

Definicja niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego oraz jego przejawy
W art. 2 Konwencji podana jest definicja niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego oraz wymienione są jego przejawy. Zgodnie z Konwencją 
za niematerialne dziedzictwo kulturowe uznaje się „praktyki, 
wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również zwią-
zane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kul-
turową – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, 
jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego”. 
Cechami niematerialnego dziedzictwa kulturowego, według Konwencji, 
są: przekaz międzypokoleniowy, stałe odtwarzanie przez wspólnoty 
i grupy, relacja z otoczeniem, przyrodą i historią, zapewnianie poczucia 
tożsamości i ciągłości, przyczynianie się do wzrostu poszanowania dla 
różnorodności kulturowej i kreatywności ludzi. Nie ma tu zatem mowy 
o wartościowaniu czy wyjątkowości elementów dziedzictwa niemate-
rialnego, a nacisk położony jest na dziedzictwo żywe i przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. Konwencja koncentruje się ponadto tylko 
na dziedzictwie, które zgodne jest z prawami człowieka, wzajemnym 
poszanowaniem wspólnot, grup i jednostek oraz zasadami zrównowa-
żonego rozwoju.
Zgodnie z Konwencją niematerialne dziedzictwo kulturowe przeja-
wia się w pięciu dziedzinach, przy czym jego elementy mogą należeć 
do kilku dziedzin jednocześnie. Pierwszą dziedziną są tradycje i prze-
kazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Do tej domeny przynależą np. mity, legendy, przysło-
wia, opowieści, historie, bajki, zawołania handlowe, ale też modlitwy, 
zaklęcia, gwary i języki – dzięki nim budowana jest pamięć zbiorowa, 
przekazywane są wiedza i wartości. Drugą grupę stanowią sztuki 

41 Konwencja unesco w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa…, op. cit.
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widowiskowe, czyli formy ekspresji, takie jak teatr, taniec, widowi-
ska muzyczne, karnawałowe czy religijne (np. jasełka, pasje). Kolejną 
dziedziną są zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne, najczęściej 
powiązane z ważnymi wydarzeniami w życiu wspólnot i jednostek: 
rytuały przejścia, chrzciny, wesela, pogrzeby, pielgrzymki, odpusty, gry, 
zabawy itd. Czwartą domeną są wiedza i praktyki dotyczące przyrody 
i wszechświata – obejmujące m.in. tradycyjne metody przewidywania 
pogody czy medycynę ludową (np. ziołolecznictwo). Ostatnia grupa 
to umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym, czyli techniki 
wykonywania różnych przedmiotów, sposoby korzystania z nich oraz 
same te przedmioty42.

Ochrona niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego na poziomie krajowym
Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w myśl 
art. 2 Konwencji, to środki, które mają na celu zapewnienie jego prze-
trwania, w tym: identyfikacja, dokumentacja, badanie, zachowanie, 
zabezpieczenie, promowanie, wzmacnianie i przekazywanie, co odbywa 
się zwłaszcza przez edukację formalną i nieformalną oraz rewitalizację. 
Ochrona to jednak bardziej przekaz czy transmisja wiedzy, umiejętno-
ści i znaczeń pomiędzy generacjami, niż zachowywanie dziedzictwa 
w niezmienionej formie43.
Konwencja dzieli ochronę dziedzictwa niematerialnego na dwa 
poziomy – krajowy i międzynarodowy. Na poziomie krajowym, 
o którym mówi rozdział iii Konwencji, rola Państw-Stron to podej-
mowanie ochrony dziedzictwa niematerialnego, szczególnie poprzez 
identyfikację 

42 Konwencja unesco w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa…, op. cit.; Konwencja unesco z 2003 r. 
w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa…, op. cit.; Czym jest niematerialne dziedzictwo kulturowe?, 
www.niematerialne.nid.pl [dostęp: 9.01.2016]; Domeny niematerialnego dziedzictwa kulturowego, www.nie-
materialne.nid.pl [dostęp: 9.01.2016]; Dziedzictwo niematerialne, www.unesco.pl [dostęp: 9.01.2016]; What 
is Intangible Cultural Heritage?, www.unesco.org/culture/ich [dostęp: 11.01.2016]. Szerzej o niematerialnym 
dziedzictwie kulturowym i jego dziedzinach zob. L. Kolankiewicz, Istota dziedzictwa niematerialnego w rozu-
mieniu Konwencji unesco z 2003 roku, w: Dlaczego i jak…, op. cit., ss. 61–104.

43 O ochronie dziedzictwa niematerialnego przez edukację zob. E. Klekot, op. cit., ss. 37–38.
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jego elementów na swoim terytorium przy pomocy grup, wspólnot 
i organizacji pozarządowych, a następnie ich inwentaryzację w formie 
jednego lub kilku rejestrów44. 

Czy wiesz, że… Realizację wymogu inwentaryzacji niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego w naszym kraju stanowi Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która 
ma charakter informacyjny i zawiera opis zamieszczonych na niej zjawisk, ich rys historyczny, 
informacje o miejscu występowania, znaczeniu dla praktykujących je społeczności, a także 
materiały fotograficzne. Listę prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jej 
obsługą zajmuje się Narodowy Instytut Dziedzictwa45.

Inne środki mające na celu ochronę, rozwój i promocję niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego na poziomie krajowym to m.in.: uwzględnia-
nie w ogólnej polityce i planowaniu działań wyznaczających odpowied-
nią funkcję dziedzictwa niematerialnego w życiu zbiorowym, posiadanie 
organów odpowiedzialnych za ochronę dziedzictwa niematerialnego, 
rozwijanie studiów i badań, jak również podejmowanie właściwych 
środków prawnych, technicznych i finansowych pozwalających na: pro-
wadzenie ośrodków szkolenia z zakresu zarządzania i przekazywania 
dziedzictwa niematerialnego, dostęp do dziedzictwa niematerialnego 
z poszanowaniem istniejących zwyczajów w tym zakresie, powstawanie 
instytucji zajmujących się dziedzictwem niematerialnym. Państwa-
Strony powinny również zapewnić w społeczeństwie uznanie, posza-
nowanie i promowanie dziedzictwa niematerialnego, wspierając przede 
wszystkim: programy edukacyjne i szkoleniowe oraz przekaz niefor-
malny, informowanie (w tym o zagrożeniach) i uświadamianie, rozwi-
janie potencjału (głównie zarządzania i badania), działania w zakresie 
ochrony miejsc ważnych dla dziedzictwa niematerialnego.
Konwencja podkreśla w art. 15, że w ochronie niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego szczególna rola przypada wspólnotom (społecznościom 
lokalnym), grupom, a czasem i jednostkom. Jako depozytariuszom 

44 O ochronie dziedzictwa niematerialnego w myśl Konwencji unesco z 2003 r. zob. T. Konach, Strategie 
ochrony i identyfikacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego – działania w ramach narodowych polityk 
kulturalnych a zaangażowanie lokalnych społeczności, „Zarządzanie w Kulturze” 2016, nr 17, z. 3, ss. 215–229.

45 Dziedzictwo niematerialne, www.niematerialne.nid.pl [dostęp: 9.01.2016].
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dziedzictwa niematerialnego, odpowiedzialnym za jego tworzenie, zachowa-
nie i przekaz międzypokoleniowy, powinno się im zapewnić jak największy 
udział w jego ochronie i zarządzaniu nim46.

Czy wiesz, że… Aby dziedzictwo niematerialne wciąż było żywe, musi przede wszystkim pozo-
stać istotne dla danej społeczności, być regularnie praktykowane i przyswajane w jej obrębie i pomię-
dzy pokoleniami. Działania mające na celu jego ochronę muszą zatem angażować wspólnoty, 
grupy, a w niektórych wypadkach także jednostki, które kultywują takie dziedzictwo. Społeczności 
same muszą brać udział w identyfikowaniu i definiowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego – to właśnie one decydują o tym, które praktyki stanowią część ich dziedzictwa kulturowego47.

System list
Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego na poziomie mię-
dzynarodowym to, zgodnie z rozdziałem iv Konwencji, system trzech 
inwentarzy. Pierwszy z nich to Lista reprezentatywna niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego ludzkości („Lista reprezentatywna”). 
Jej celem jest pokazywanie różnorodności, zwiększenie widoczności 
i świadomości znaczenia dziedzictwa niematerialnego oraz promowanie 
dialogu, który respektuje różnorodność kulturową. Obowiązuje pięć 
kryteriów wpisu na Listę, które powinny być spełnione łącznie:

 – Kryterium 1. Element stanowi niematerialne dziedzictwo kulturowe, 
rozumiane zgodnie z definicją zawartą w Artykule 2 Konwencji. 

 – Kryterium 2. Wpisanie elementu na Listę wpłynie na zapewnienie 
uwidocznienia i poprawy świadomości znaczenia niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego oraz zachęci do dialogu, odzwierciedlając 
tym samym ogólnoświatową różnorodność kulturową i dając świa-
dectwo ludzkiej kreatywności. 

46 Konwencja unesco w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa…, op. cit., Ochrona niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, www.niematerialne.nid.pl [dostęp: 9.01.2016]; Rola społeczności i ngo w ochronie 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, www.niematerialne.nid.pl [dostęp: 9.01.2016]; Safeguarding without 
freezing, www.unesco.org/culture/ich [dostęp: 11.01.2016].

47 Dziedzictwo niematerialne, www.niematerialne.nid.pl, op. cit. O ochronie niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego w Polsce zob. m.in. H. Schreiber, Niematerialne dziedzictwo kulturowe – brakujące ogniwo w systemie 
ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Między „terra incognita” a „terra nullius”, w: Dlaczego i jak…, op. cit., 
ss. 157–174; A. Brzezińska, Reifikacja dziedzictwa kulturowego w świetle Konwencji unesco z 2013 roku, „Nauka” 
2013, nr 1, ss. 112–115. O roli wspólnot (społeczności lokalnych) w ochronie niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego zob. eadem, op. cit., ss. 115–121.
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 – Kryterium 3. Opracowane zostały środki ochronne, dzięki którym 
możliwa będzie ochrona i promocja elementu. 

 – Kryterium 4. Element został nominowany do wpisu za możliwie 
najszerszym udziałem związanej z elementem wspólnoty, grupy 
czy – w stosownych przypadkach – pojedynczych osób i za ich nie-
wymuszoną, uprzednią i świadomą zgodą. 

 – Kryterium 5. Element jest uwzględniony w inwentarzu niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego znajdującego się na terytorium/
ach wnoszącego/ych o jego wpis Państw/a-Stron/y, co precyzuje 
Artykuł 11 i Artykuł 12 Konwencji48.

Na mocy art. 31 Konwencji na Listę reprezentatywną wpisanych zostało 
90 zjawisk proklamowanych jako Arcydzieła Ustnego i Niematerialnego 
Dziedzictwa Ludzkości (w związku z wejściem w życie Konwencji doty-
czącej dziedzictwa niematerialnego następnych Proklamacji nie będzie). 
Kolejną listą jest Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
wymagającego pilnej ochrony („Lista pilnej ochrony”), na którą wpi-
sywane są zagrożone elementy dziedzictwa niematerialnego w celu ich 
zachowania. Komitet stosuje tu sześć kryteriów i wszystkie one powinny 
być spełnione, aby możliwe było dokonanie wpisu na Listę:

 – Kryterium 1. Element stanowi niematerialne dziedzictwo kulturowe,           
rozumiane zgodnie z definicją zawartą w Artykule 2 Konwencji. 

 – Kryterium 2. 
a. Element wymaga pilnej ochrony, ponieważ zagrożona jest jego 
żywotność, pomimo starań podejmowanych przez związaną z nim 
wspólnotę, grupę czy – w stosownych przypadkach – pojedyncze 
osoby oraz Państwo/a-Stronę/y.
lub 
b. Element wyjątkowo pilnie wymaga ochrony, ponieważ narażony 
jest na poważne zagrożenia, w rezultacie których nie przetrwa, jeżeli 
nie zostaną podjęte natychmiastowe działania ochronne. 

48 Listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego, www.niematerialne.nid.pl [dostęp: 9.01.2016].
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 – Kryterium 3. Zostały opracowane środki ochronne mogące pozwo-
lić związanej z elementem wspólnocie, grupie lub – w stosownych 
przypadkach – pojedynczym osobom na dalsze kultywowanie i prze-
kazywanie elementu.

 – Kryterium 4. Element został zgłoszony do wpisu z możliwie najszer-
szym udziałem związanej z nim wspólnoty, grupy czy – w stosownych 
przypadkach – pojedynczych osób i za ich niewymuszoną, uprzednią 
i świadomą zgodą. 

 – Kryterium 5. Element jest uwzględniony w inwentarzu niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego znajdującego się na terytorium/
ach wnoszącego/ych o jego wpis Państw/a-Stron/y, co precyzuje 
Artykuł  11 i Artykuł 12 Konwencji. 

 – Kryterium 6. W przypadkach wyjątkowo pilnych przeprowadzone 
zostały należyte konsultacje ze związanym/i z elementem Państwem/
ami-Stroną/ami w kwestii dokonania wpisu, zgodnie z Artykułem 17, 
ust. 3 Konwencji49.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Państwa-Strony, możliwe 
jest przenoszenie wpisów pomiędzy Listą reprezentatywną a Listą pil-
nej ochrony, jednak dane zjawisko nie może być wpisane na obie Listy 
jednocześnie. W przypadku obu List możliwe jest również rozszerze-
nie wpisów na inne wspólnoty, grupy i jednostki lub ograniczenie ich 
zakresu (zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym), 
zmiana nazwy wpisu, a także usunięcie z Listy, jeśli któreś z kryteriów 
danego wpisu przestanie być aktualne.
Ostatnim inwentarzem są Programy, projekty i działania mające 
na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego („Rejestr 
najlepszych praktyk”). W wykazie tym uwzględniane są skuteczne 
i innowacyjne działania dotyczące ochrony dziedzictwa niematerialnego, 
najpełniej odpowiadające zasadom i celom Konwencji, z uwzględnie-
niem szczególnych potrzeb krajów rozwijających się. Najlepsze prak-
tyki są wspierane przez ich rozpowszechnianie. Przy wpisie stosuje się 
dziewięć kryteriów, które powinny być spełnione łącznie:

49 Ibidem.
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 – Kryterium 1. Program, projekt lub działanie dotyczy ochrony rozu-
mianej według Artykułu 2, ust. 3 Konwencji. 

 – Kryterium 2. Program, projekt lub działanie promuje koordynację 
wysiłków na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
na poziomie regionalnym, subregionalnym i/lub międzynarodowym. 

 – Kryterium 3. Program, projekt lub działanie odzwierciedla zasady 
i cele Konwencji.

 – Kryterium 4. Program, projekt lub działanie wykazał skuteczność 
w przyczynianiu się do zapewnienia żywotności niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, którego dotyczyło. 

 – Kryterium 5. Program, projekt lub działanie było lub jest wdrażane 
przy udziale wspólnoty, grupy lub, w uzasadnionych przypadkach, 
jednostek związanych z tym dziedzictwem, przy ich uprzedniej, świa-
domej i dobrowolnej zgodzie. 

 – Kryterium 6. Program, projekt lub działanie może posłużyć, w zależ-
ności od przypadku, jako subregionalny, regionalny lub międzyna-
rodowy model praktyk ochronnych.

 – Kryterium 7. Państwo/a-Strona/y zgłaszające program, projekt lub 
działanie, a także organy wdrażające te praktyki oraz wspólnoty, grupy 
i, w uzasadnionych przypadkach, jednostki wyrażają chęć współpracy 
w rozpowszechnianiu najlepszych praktyk, jeżeli ich projekt zostanie 
wybrany.

 – Kryterium 8. Program, projekt lub działanie zawiera doświadczenia, 
których rezultaty możliwe są do ocenienia.

 – Kryterium 9. Program, projekt lub działanie jest przede wszystkim 
możliwe do zastosowania w przypadku konkretnych potrzeb krajów 
rozwijających się50.

Przykładem dobrej praktyki ujętej w Rejestrze może być wpisany do 
niego w 2011 r. brazylijski Konkurs projektów w ramach Narodowego 
Programu Ochrony Dziedzictwa Niematerialnego. Regionalne insty-
tucje rządowe lub organizacje non-profit zgłaszają do niego projekty 

50 Ibidem.
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dotyczące ochrony dziedzictwa niematerialnego, angażujące społecz-
ność lokalną. Wybrane projekty otrzymują wsparcie finansowe i są 
realizowane51.
Opracowywaniem kryteriów wpisów na Listy oraz samym wpisywa-
niem na nie zajmuje się Międzyrządowy Komitet do spraw Ochrony 
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, natomiast propozycje wpi-
sów zgłaszane są przez Państwa-Strony. Wnioski opiniowane są przez 
Ciało Ewaluacyjne, a ich ocena odbywa się w ramach cyklów trwających 
dwa lata. Każde Państwo-Strona może złożyć jeden wniosek w danym 
cyklu. Kryteria wpisów zatwierdza Zgromadzenie Ogólne Państw-
Stron. W 2016 r. na Listach znajdowało się 391 wpisów, z czego na Liście 
Reprezentatywnej 336, na Liście Pilnej Ochrony 43, w Rejestrze Naj-
lepszych Praktyk 12 (dotąd żaden wpis na Listach nie dotyczył elemen-
tów dziedzictwa z terenów Polski)52.

Czy wiesz, że… Wnioski o wpisanie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego mogą przygotowywać grupy społeczne, wspólnoty lokalne, jednostki lub organizacje 
pozarządowe związane ze zjawiskami z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
Krajowy inwentarz przejawów dziedzictwa niematerialnego będzie stanowił podstawę do for-
mułowania w przyszłości wniosków o zamieszczenie elementów dziedzictwa z terenu naszego 
kraju na międzynarodowych listach prowadzonych w ramach tej Konwencji przez unesco53.

Organy Konwencji
Najwyższym organem Konwencji jest Zgromadzenie Ogólne Państw-
Stron, które zbiera się na sesjach zwyczajnych co dwa lata i podczas 
sesji nadzwyczajnych (zwoływanych na wniosek Międzyrządowego 

51 Call for projects of the National Programme of Intangible Heritage, www.unesco.org/culture/ich 
[dostęp: 09.01.2016].

52 Konwencja unesco w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa…, op. cit.; Listy niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego, www.niematerialne.nid.pl [dostęp: 9.01.2016]; Browse the Lists of Intangible Cultural 
Heritage and the Register of Best Safeguarding Practics, www.unesco.org/culture/ich [dostęp: 10.11.2016]; 
Procedure of inscription of elements on the Lists and of selection of Best Safeguarding Practices, www.unesco.
org/culture/ich [dostęp: 11.01.2016]; Purpose of the Lists of Intangible Cultural Heritage and of the Register 
of Best Safeguarding Practices, www.unesco.org/culture/ich [dostęp: 11.01.2016]; Operational Directives for the 
Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, www.unesco.org/
culture/ich [dostęp: 9.01.2016]; Najlepsze praktyki w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
www.unesco.pl [dostęp: 9.01.2016].

53 Dziedzictwo niematerialne, www.niematerialne.nid.pl, op. cit..
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Komitetu do spraw Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 
lub jednej trzeciej Państw-Stron). Artykuł 5 powołuje w ramach une-
sco Międzyrządowy Komitet do spraw Ochrony Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego, w którego skład wchodzą 24 Państwa- 

-Członkowie, powoływane na 4-letnią kadencję przez Zgromadzenie 
Ogólne, z uwzględnieniem równej reprezentacji geograficznej oraz 
rotacji. Przedstawicielami Państw-Członków powinny być osoby posia-
dające odpowiednie kwalifikacje. Funkcje Komitetu określone zostały 
w art. 7. Należą do nich m.in.: promowanie, wspieranie i monitorowanie 
realizacji celów Konwencji, udzielanie wskazówek w zakresie ochrony 
dziedzictwa niematerialnego, przygotowywanie wytycznych opera-
cyjnych dotyczących Konwencji, analizowanie sprawozdań Państw-
Stron, rozpatrywanie wniosków o pomoc międzynarodową oraz wpisy 
na Listy utworzone przez Konwencję. Składane do Komitetu wnioski 
opiniuje Ciało Ewaluacyjne, składające się z organizacji pozarządowych 
i ekspertów. Komitet może korzystać z doradztwa różnych podmiotów 
i organizacji, a pomaga mu Sekretariat unesco, który przygotowuje 
dokumentację i porządek obrad oraz realizuje decyzje Zgromadzenia 
Ogólnego i Komitetu54.

Czy wiesz, że…W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołane zostało 
cyklicznie obradujące ciało doradcze – Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. 
Do zadań Rady należą m.in.: opiniowanie dla rzecz ministra wniosków o wpis na Krajową 
listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, rekomendowanie rozwiązań systemowych, reko-
mendowanie propozycji elementów do wpisu na Listy Konwencji unesco, rekomendowanie 
priorytetów w ochronie dziedzictwa niematerialnego55.

Ze względu na ogólny interes ludzkości Państwa-Strony zobowiązały 
się w art. 19 Konwencji do podjęcia w zakresie ochrony niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego współpracy międzynarodowej na róż-
nych poziomach. Współpraca ta obejmuje m.in. wymianę informacji 

54 Konwencja unesco w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa…, op. cit.; Organy konwencji unesco  
w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r., www.niematerialne.nid.pl  [dostęp: 
9.01.2016].

55 Dziedzictwo niematerialne, www.niematerialne.nid.pl, op. cit.
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i doświadczeń, wspólne inicjatywy oraz pomoc międzynarodową, 
która jest udzielana przez Komitet na ochronę dziedzictwa niematerial-
nego znajdującego się na Liście pilnej ochrony, przygotowywanie krajo-
wych rejestrów dziedzictwa czy wspieranie działań dotyczących ochrony 
tego typu dziedzictwa w formie badań, szkoleń, opracowywania norm, 
wsparcia eksperckiego, infrastrukturalnego, technicznego i finansowego 
(w tym pożyczki i darowizny). Państwo-Strona korzystające z pomocy 
powinno uczestniczyć w kosztach podejmowanych działań. Pomoc 
międzynarodowa finansowana jest z utworzonego w art. 25 Konwencji 
Funduszu Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, 
który powstaje m.in. ze składek Państw-Stron. Wytyczne do wdrażania 
Konwencji zwierają dyrektywy operacyjne (ang. Operational Directives 
for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage)56, a realizacja postanowień Konwencji 
jest monitorowana poprzez sprawozdania składane Komitetowi przez 
Państwa-Strony co sześć lat. Do Konwencji mogą przystąpić Państwa 
Członkowskie unesco oraz zaproszone przez Konferencję Generalną 
unesco. Konwencję można wypowiedzieć57.

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego (stan na koniec 2016 r.)58

1. Rusznikarstwo artystyczne i historyczne.
2. Szopkarstwo krakowskie.
3. Pochód Lajkonika.
4. Flisackie tradycje w Ulanowie.
5. Procesja Bożego Ciała w Łowiczu.
6. Język esperanto jako nośnik kultury esperanckiej.
7. Umiejętność wytwarzania instrumentu i gry na kozie.
8. Hafciarstwo kaszubskie szkoły żukowskiej.
9. Sokolnictwo – żywa tradycja.

10. Polskie tańce narodowe.

56 Operational Directives for the Implementation…, op. cit.
57 Konwencja unesco w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa…, op. cit.; Dyrektywy operacyjne, www.nie -

materialne.nid.pl [dostęp: 9.01.2016]; Operational Directives for the Implementation…, op. cit.
58 Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, www.niematerialne.nid.pl [dostęp: 10.11.2016].
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11. Uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha z obrzędem 
błogosławieństwa zwierząt w Mikstacie.

12. Tradycyjna technika ludwisarska stosowana 
w ludwisarni Felczyńskich w Taciszowie.

13. Przywołówki dyngusowe w Szymborzu.
14. Gwara warmińska jako nośnik tradycji ustnych.
15. Zabawkarstwo żywiecko-suskie.
16. Bartnictwo.
17. Perebory – nadbużańskie tradycje tkackie.

• Podsumowanie

unesco podejmuje rozliczne działania w zakresie dziedzictwa kulturo-
wego, takie jak Program Pamięć Świata59 poświęcony dziedzictwu doku-
mentacyjnemu czy Sieć Miast Kreatywnych unesco, do której należą 
Kraków – Miasto Literatury (od 2013 r.) i Katowice – Miasto Muzyki 
(od 2015 r.)60. Najbardziej znane są jednak Konwencje dotyczące dzie-
dzictwa kulturowego i naturalnego oraz niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, które dały narzędzia do identyfikacji i ochrony dziedzictwa 
na skalę światową. Dzięki Konwencjom powstał system list, które decy-
zjami specjalnych komitetów inwentaryzują i popularyzują dziedzictwo 
wszystkich ludów. Chęć wpisu na prestiżowe listy, a następnie obawa 
przed skreśleniem z nich motywują poszczególne kraje do ochrony 
dziedzictwa we własnym zakresie. Konwencje tworzą ponadto mecha-
nizm wsparcia w postaci pomocy międzynarodowej, która korzystając 
z funduszy gromadzonych na mocy Konwencji, poprzez konkretne 
działania i przy udziale danego kraju wspiera zachowanie dziedzictwa 
zagrożonego unicestwieniem.

59 Zob. Memory of the World, www.unesco.org [dostęp: 17.01.2016]; Pamięć Świata, www.unesco.pl [dostęp: 
17.01.2016]. Szerzej o Programie Pamięć Świata zob. rozdział „Międzynarodowe sieci ochrony i zarządzania 
dziedzictwem kulturowym”.

60 Zob. Creative Cities Network, www.unesco.org [dostęp: 17.01.2016]. Szerzej o Sieci Miast Kreatywnych 
unesco zob. rozdział „Międzynarodowe sieci ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym”.
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Konwencje mają swoje wady i niedoskonałości, m.in. braki na listach 
w postaci istotnych elementów dziedzictwa z niektórych regionów świata 
czy okresów historycznych (brak równowagi geograficznej i tematycznej), 
trudności z wpisaniem na listy nowych elementów ze względu na ist-
niejące preferencje czy upolitycznienie list, przejawiające się wywiera-
niem różnego rodzaju wpływów przy dokonywaniu wpisów. Ponadto 
Konwencje nie zawsze skutecznie zabezpieczają dziedzictwo przed uni-
cestwieniem, czego dowiodło zniszczenie przez Talibów posągów Buddy 
w Bamianie (Afganistan) w 2001 r. czy zniszczenia dokonane przez tzw. 
Państwo Islamskie w Palmirze (Syria) w 2015 r.61, a listy tracą na wartości 
i wyjątkowości z powodu stałego ich rozszerzania o kolejne wpisy – już 
nie zawsze tak znaczące. Umieszczenie na listach może również rozbu-
dzać nieuzasadnione nadzieje czy oczekiwania na bezpośrednie wsparcie 
finansowe unesco. Z kolei sam wpis na Listę Światowego Dziedzictwa 
generuje często niekontrolowany wzrost ruchu turystycznego i rozbu-
dowę infrastruktury turystycznej w otoczeniu wpisanych miejsc, skut-
kując niekorzystnym wpływem na dziedzictwo, czego przykładem jest 
kompleks świątynny Angkor w Kambodży62. Niemniej globalny system 
ochrony dziedzictwa stworzony przez Konwencje unesco pozostaje 
najbardziej skutecznym i przestrzeganym na całym świecie63. Specyfika 
dziedzictwa materialnego i niematerialnego, gromadzone doświadcze-
nia oraz ewolucja w podejściu do ochrony dziedzictwa, jaka nastąpiła 
na przestrzeni trzech dekad, które dzielą powstanie obu Konwencji, 
spowodowały pewne różnice w zapisach obu dokumentów, choć posia-
dają one podobną konstrukcję i ogólny wydźwięk. O ile Konwencja 
w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 
z 1972 r. akcentuje wyjątkowość i powszechność (uniwersalność) dzie-

61 Archaeological Remains of the Bamiyan Valley, www.whc.unesco.org/en [dostęp: 17.01.2016]; Site of Palmyra, 
Site of Palmyra, http://whc.unesco.org/en/list/23 [dostęp: 17.01.2016].

62 Więcej o dyskusjach dotyczących Listy Światowego Dziedzictwa unesco i wyzwaniach przed nią stoją-
cych zob. N. Marstein, op. cit., ss. 37–51; B. Szmygin, Lista Światowego Dziedzictwa unesco – charaktery-
styka problematyki w Polsce na tle sytuacji międzynarodowej, w: Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę…, 
op. cit., ss. 57–71; idem, Światowe dziedzictwo unesco z perspektywy 40 lat, „Ochrona Zabytków” 2013, nr 1–4, 
ss. 167–177. O problemach prawnych w Polsce związanych z ochroną miejsc wpisanych na Listę Światowego 
dziedzictwa zob. K. Zalasińska, op. cit., ss. 127–134.

63 O pozytywnym dorobku Listy Światowego Dziedzictwa zob. B. Szmygin, Lista Światowego Dziedzictwa 
unesco…, op. cit., ss. 53–57.
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dzictwa światowego, o tyle Konwencja w sprawie ochrony niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. podkreśla rolę przekazywanego 
z pokolenia na pokolenie żywego dziedzictwa, które związane jest z jego 
depozytariuszami. Dodatkowo Konwencja dotycząca dziedzictwa 
niematerialnego tworzy nieposiadający analogicznego odpowiednika 
w Konwencji z 1972 r. tzw. Rejestr najlepszych praktyk, które są rozpo-
wszechniane jako wzorcowe dla ochrony dziedzictwa. Pamiętać jednak 
trzeba, że dziedzictwo kulturowe jest kompleksowe i trudno w prak-
tyce rozgraniczać jego materialne i niematerialne aspekty, a tym bardziej 
skrupulatnie porównywać zapisy dotyczących ich Konwencji. Dlatego 
też obie umowy międzynarodowe należy traktować nie jako przeciw-
stawne czy funkcjonujące całkowicie odrębnie, ale komplementarne 
i uzupełniające się. 

Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe (…)
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• Pytania kontrolne

1. Czym jest onz, a czym unesco?
2. Jakie są najważniejsze Konwencje unesco dotyczące 

dziedzictwa kulturowego i jakie nazwy noszą?
3. W którym roku powstała Konwencja unesco w sprawie 

ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego 
i naturalnego, a kiedy ratyfikowała ją Polska?

4. Jak definiowane jest materialne dziedzictwo kulturowe?
5. Jak definiowana jest „wyjątkowa uniwersalna 

wartość” światowego dziedzictwa kulturowego?
6. Jakie Listy tworzy Konwencja unesco w sprawie ochrony 

światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego?
7. Co to jest wpis transgraniczny i wpis seryjny? 

Jakie znasz przykłady takich wpisów?
8. Czy można zmienić nazwę wpisu, rozszerzyć wpis 

lub skreślić go z Listy Światowego Dziedzictwa? 
Podaj przykłady takich przypadków.

9. Jakie polskie dobra kultury znajdują się na Liście 
Światowego Dziedzictwa i kiedy dokonano ich wpisów? 
Czym charakteryzują się poszczególne wpisy?

10. Jakie są organy Konwencji unesco w sprawie ochrony 
światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego?

11. W którym roku powstała Konwencja unesco 
w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, a kiedy ratyfikowała ją Polska?

12. Co to jest niematerialne dziedzictwo kulturowe i jakie ma cechy?
13. Jakie są dziedziny, w których przejawia się niematerialne dziedzictwo 

kulturowe? Jakie znasz przykłady poszczególnych dziedzin?
14. Co to jest ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego?
15. Jakie listy tworzy Konwencja unesco w sprawie ochrony 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego?
16. Czyją rolę szczególnie podkreśla Konwencja unesco w sprawie 

ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego?

jarosław klaś
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17. Jakie są organy Konwencji unesco w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego?

18. Jakie przykładowe działania w zakresie dziedzictwa 
kulturowego podejmuje unesco poza tymi, które 
są przewidziane w Konwencjach?

Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe (…)
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• Abstrakt

Rozdział stanowi przegląd działań na rzecz ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zarządzania nim na poziomie ponadnarodowym. Działalność 
sieci międzynarodowych uzupełnia regulacje prawne i inicjatywy 
podejmowane na poziomie krajowym. W pierwszej części przed-
stawiono poczynania icomos, iccrom, icom, icofom oraz zapre-
zentowano przykładowe sposoby ochrony dziedzictwa, szczególnie 
dziedzictwa zagrożonego zniszczeniem. Dalej przeanalizowano moż-
liwości zarządzania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego – 
m.in. w ramach wirtualnych muzeów oraz szlaków kulturowych. 





• Abstract

The chapter provides an overview of activities on cultural heritage 
protection and management at the supranational level. International 
networks complement regulations and initiatives at the national 
level. The first part of the chapter is focused on the work of ico-
mos, iccrom, icom, icofom, but also there are presented exem-
plary ways of protecting cultural heritage, especially in terms of 
endangered heritage. Further management and dissemination 
possi bilities of cult u ral heritage are showed – among others virtual 
muse ums and cul tu ral routes.
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• Ochrona dziedzictwa kulturowego i zarządzanie nim – 
współpraca międzynarodowa 

Najbardziej znaną i rozpoznawalną organizacją działającą na rzecz popu-
laryzacji i ochrony dziedzictwa kulturowego jest Organizacja Narodów 
Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (unesco). 
Konwencje unesco w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kul-
turalnego i naturalnego oraz wynikające z nich listy są wyrazem działania 

„na rzecz ochrony światowego dziedzictwa dzięki systemowi międzyna-
rodowej współpracy i wsparcia, zaprojektowanemu w celu konserwo-
wania i identyfikowania dziedzictwa”1 w państwach będących stronami 
dokumentu i stanowią podstawowe narzędzia ochrony dziedzictwa 
na arenie międzynarodowej. Tematyka ta została szczegółowo opisana 
w rozdziale „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe w świetle 
konwencji unesco”, dlatego też w tej części zwrócona będzie uwaga 
na pozostałe organizacje działające na rzecz dziedzictwa kulturowego. 

• icomos – Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków

Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków (International Council 
on Monuments and Sites, icomos) funkcjonuje na podstawie Karty 
Weneckiej z 1964 r. Jest ona pozarządową, światową organizacją dzia-
łającą na rzecz konserwacji i ochrony dziedzictwa kulturowego. 
Pierwsze lata działalności icomos skupiały się wokół jednego regionu, 
jak opisuje Andrzej Tomaszewski, „były europocentryczne: dyskuto-
wano problemy Starego Kontynentu […] wracał problem odbudowy 
zniszczonych przez wojnę zabytków, niezrozumiały poza Europą”2. 
Współcześnie jednak działalność jest o wiele szersza i zdecydowanie 
wykracza poza stricte zachodnie, europejskie rozumienie zabytków.

1 R. Towse, Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011, s. 271.
2 A. Tomaszewski, Ku nowej filozofii dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2013, s. 49. 
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Źródło: icomos Logo, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Logo_icomos.gif Logo icomos.gif, Fair Use 
[dostęp: 27.04.2016]

W sieci kooperacji w ramach icomos współpracują ze sobą eksperci 
z różnych dziedzin – od historyków, architektów, po geografów, urbani-
stów i ekonomistów, by promować zastosowanie teorii, metod i wiedzy 
naukowej w działaniach konserwatorskich i zarządczych dotyczących 
obiektów architektury, zespołów miejskich i obiektów archeologicznych. 
Według danych z roku 2016 icomos zrzesza 9,5 tys. indywidualnych 
członków ze 151 państw, 106 komitetów krajowych icomos i 28 mię-
dzynarodowych komitetów naukowych3. 

Czy wiesz, że…Polski Komitet Narodowy icomos zrzesza ponad 220 specjalistów, a jego 
prezesami byli m.in. prof. Stanisław Lorentz (w latach 1965–1981) i prof. Andrzej Tomaszewski 
(2003–2008). Obecnie prezesem jest prof. Bogusław Szmygin z Politechniki Lubelskiej4. 

Do zadań Polskiego Komitetu Narodowego icomos należy m.in. 

rozpowszechnianie metod ochrony dziedzictwa kulturowego i konserwacji zabytków, wspieranie 
nowych badań dotyczących teorii i technologii służących przetrwaniu historycznego dziedzictwa: 
budowli i zespołów architektonicznych, założeń urbanistycznych i historycznych miast, […] opinio-
wanie obiektów kandydujących do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego oraz monitorowanie miast, miejsc i obiektów polskich znajdujących się na Liście5.

3 Introducing icomos, www.icomos.org/en/about-icomos/mission-and-vision/mission-and-vision 
[dostęp: 11.11.2016]. 

4 icomos-Polska, www.icomos-poland.org [dostęp: 17.02.2016]. 
5 Ibidem.
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W ramach Komitetu działają komisje zajmujące się różnymi tematami, 
np. architekturą militarną, szlakami kulturowymi, podwodnym dzie-
dzictwem kulturowym, ekonomiką dziedzictwa, malarstwem ściennym 
czy ochroną stanowisk archeologicznych. 

iccrom – Międzynarodowe Centrum Badań 
nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego
W 1956 r. na Konferencji Generalnej unesco, odbywającej się w New 
Delhi, powołano do życia Międzynarodowe Centrum Badań nad 
Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego (International 
Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural 
Property, iccrom). Centrum powstało w 1959 r. i ma do dziś swoją 
siedzibę w Rzymie. W ścisłej współpracy z ekspertami i unesco uczest-
niczyło w wielu kampaniach i akcjach na rzecz ochrony i ratowa-
nia dziedzictwa kulturowego, m.in. było zaangażowane w ratowanie 
antycznych grobowców w dolinie Nilu czy zabezpieczanie obiektów 
dziedzictwa kulturowego zagrożonego w wyniku powodzi i trzęsień ziemi 
w Gwatemali, Włoszech i Czarnogórze. Ponadto organizacja kładzie duży 
nacisk na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz kształcenie w zakresie 
konserwacji i ochrony dziedzictwa materialnego – pierwsze kursy 
dotyczące konserwacji zabytkowych miast odbywały się we współpracy 
z Uniwersytetem Rzymskim już w latach 60. xx w.6

Źródło: iccrom Logo. Iccromlogo.jpg , Fair Use, https://en.wikipedia.org/wiki/International_Centre_for_
the_Study_of_the_Preservation_and_Restoration_of_Cultural_Property#/media/File:Iccromlogo.jpg 
[dostęp: 27.04.2016]

6 History, www.iccrom.org/about/history/ [dostęp: 17.02.2016]. 
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Pamięć Świata
Również unesco realizuje projekty na rzecz upowszechniania dzie-
dzictwa kulturowego. Jednym z nich jest Pamięć Świata (Memory 
of the World), który poświęcony jest tzw. dziedzictwu dokumenta-
cyjnemu, tj. zasobom archiwalnym w muzeach, archiwach i bibliotekach 
oraz innych instytucjach kultury. Misja programu zawarta jest w trzech 
punktach: umożliwienie i ułatwienie ochrony dziedzictwa dokumen-
tacyjnego za pomocą właściwych technik, zapewnienie powszech-
nego dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego oraz zwiększenie 
świadomości istnienia i znaczenia dziedzictwa dokumentacyjnego7. 

Źródło: Memory of the World Logo. Memory of the World Programme logo.gif, Fair Use https://
en.wikipedia.org/wiki/Memory_of_the_World_Programme#/media/File:Memory_of_the_World_
Programme_logo.gif [dostęp: 27.04.2016]

7 Memory of the World, www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/ -
about-the-programme/objectives/ [dostęp: 17.04.2016]. 
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W rejestrze znajduje się ok. 350 wpisów z całego świata, m.in. następu-
jące dokumenty i dobra kultury materialnej z Polski (łącznie 14): 

 – wpisane w 1999 r.: autograf dzieła Mikołaja Kopernika De revolutioni-
bus (przechowywany przez Bibliotekę Jagiellońską w Krakowie); ręko-
pisy Fryderyka Chopina (zbiory Biblioteki Narodowej i Towarzystwa 
im. Fryderyka Chopina; dziś w Narodowym Instytucie Fryderyka 
Chopina w Warszawie); 

 – wpisane w 2003 r.: tablice 21 Postulatów Gdańskich z Sierpnia 1980 
(przechowywane w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku);

 – wpisane w 2011 r.: Archiwum Biura Odbudowy Stolicy (zasób 
Archiwum Państwowego m.st. Warszawy);

 – wpisane w 2015 r.: Księga henrykowska (przechowywana 
w zbiorach wrocławskiego Archiwum Archidiecezjalnego); 
akta i biblioteka Braci Czeskich, z xvi–xix w. (w Archiwum 
Państwowym w Poznaniu oraz w Bibliotece Raczyńskich 
w Poznaniu i Bibliotece Kórnickiej)8.

Europa Nostra
Należy również wspomnieć o Europa Nostra, która nazywa siebie „gło-
sem dziedzictwa kulturowego w Europie”9. Jest to organizacja para-
solowa, federacja zrzeszająca pozarządowe instytucje działające 
na rzecz ochrony zabytków. Europa Nostra lobbuje na rzecz poprawy 
kontekstu i warunków działania, m.in. rozwiązań prawnych, organiza-
cyjnych i finansowych w tym obszarze, oraz stanowi platformę współ-
pracy zarówno dla ekspertów, jak i mieszkańców Europy. Europa Nostra 
wspierana jest przez Unię Europejską, Radę Europy, unesco oraz wiele 
innych organizacji i instytucji, zarówno publicznych, jak i pozarządo-
wych, a także osób prywatnych. Wraz z Unią Europejską Europa Nostra 
przyznaje nagrodę Europa Nostra Award za wyjątkowe osiągnięcia 
w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego10. 

8 Opracowanie własne na podstawie: Polskie obiekty na Liście Pamięci Świata, www.unesco.pl/komunikacja-
-i-informacja/pamiec-swiata/polskie-obiekty-na-liscie-pamieci-swiata/ [dostęp: 17.04.2016]. 

9 Europa Nostra Deutschland – Über uns, www.europanostra.de/html/uber_uns.html [dostęp: 15.04.2016]. 
10 Ibidem. 
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Źródło: Europa Nostra Logo. enlogoen.png , Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?cu-
rid=20653874 [dostęp: 27.04.2016]

Czy wiesz, że…W 1995 r. Muzeum Zamkowe w Pszczynie otrzymało Nagrodę Europa 
Nostra – dyplom honorowy i brązowy medal za „pieczołowite odtworzenie wnętrz zamku 
z ich wyposażeniem, oparte na wnikliwych historycznych badaniach, które przywróciły blask 
początku xx wieku”11.

Europejskie Dni Dziedzictwa
Europa Nostra przez pewien czas koordynowała Europejskie Dni 
Dziedzictwa (European Heritage Days, ehds) – „największy w Europie 
projekt społeczny i edukacyjny”12, którego celem jest m.in. „promowa-
nie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspól-
nych korzeniach kultury europejskiej”13. W czasie Dni Dziedzictwa 
wstęp do uczestniczących w programie obiektów jest darmowy, odbywa 
się wiele imprez towarzyszących, a zwiedzający mają często okazję wejść 
do miejsc na co dzień zamkniętych. 

11 Muzeum Zamkowe w Pszczynie – nagrody i wyróżnienia, www.zamek-pszczyna.pl/o_muzeum/nagro-
dy_i_wyroznienia [dostęp: 22.12.2016].

12 Europejskie Dni Dziedzictwa, http://edd.nid.pl [dostęp: 15.04.2016].
13 Ibidem.
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Źródło: European Heritage Days Logo. European Heritage Days Logo.svg , https://de.wikipedia.org/wiki/
European_Heritage_Days#/media/File:European_Heritage_Days_Logo.svg [dostęp: 27.04.2016]

Znakowanie – Znak Dziedzictwa Europejskiego
Formą współpracy i sieciowania jest także oznakowanie obiektów dzie-
dzictwa specjalnymi symbolami. Najbardziej znanym jest Błękitna 
Tarcza (ang. Blue Shield), wprowadzona przez Konwencję Haską 
z 1954 r., opisana szerzej w rozdziale „Podstawowe polskie akty prawne 
dotyczące dziedzictwa kulturowego”.
Innym typem oznakowania jest Znak Dziedzictwa Europejskiego, 
który – „w szczególności u młodych ludzi”14 – ma pobudzić poczucie 

„przynależności do Unii Europejskiej, w oparciu o wspólne wartości i ele-
menty europejskiej historii i dziedzictwa kulturowego, […] ma służyć 
podkreślaniu symbolicznej wartości obiektów, które odegrały znaczącą 
rolę w historii i kulturze Europy, budowaniu Unii Europejskiej”15. 

14 Znak Dziedzictwa Europejskiego, www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/znak-
-dziedzictwa-europejskiego.php [dostęp: 16.04.2016].

15 Ibidem. 
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Źródło: New European Heritage Label. Europeanheritagelabel.png, cc by-sa 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48147780 [dostęp: 27.04.2016]

Znak Dziedzictwa Europejskiego wzbudza również kontrowersje, 
ponieważ przyjmuje europocentryczną perspektywę i stanowi kolejny 

„ranking”. Jak stwierdza Krzysztof Kowalski, z jednej strony stanowi 
odpowiedź na „potrzebę dawności”. Z drugiej jednak w odniesieniu 
do „ogólnoeuropejskich ram […], które wprowadzając zinstytucjonali-
zowaną unijną aksjologię, wyraźnie wykraczają poza lokalny, regionalny 
i – oczywiście – narodowy kontekst”16. Podkreślanie „europejskości”, 
zaznacza autor, wiąże się też automatycznie z zagrożeniem wykluczenia 

„innych”, w domyśle „gorszych”: „dumie z naszej przeszłości musi towa-
rzyszyć awersja wobec tych, którzy nie zaliczają się do naszej wspólnoty 
i których dziedzictwo nie jest warte ochrony, konserwacji, trwania (choć 
rabunku owszem)”17. Dziedzictwo europejskie natomiast „[…] jest 
narzędziem symbolicznego kreślenia granic między nami a nie-nami”18. 

World Monuments Fund
Wymienione wyżej organizacje to nie jedyne działające na rzecz ochrony 
dziedzictwa kulturowego. Na przykład World Monuments Fund (wmf) 
został utworzony w 1965 r. dzięki ludziom, których połączyła świado-
mość postępującej destrukcji wielu obiektów dziedzictwa na całym 

16 K. Kowalski, Między narodową historią a dziedzictwem europejskim. Kilka uwag o Stoczni Gdańskiej posiadającej 
Znak Dziedzictwa Europejskiego, „Zarządzanie w Kulturze” 2014, z. 3, s. 322. 

17 K. Kowalski, O istocie dziedzictwa europejskiego…, op. cit., ss. 141, 156–157. 
18 Ibidem.
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świecie. Ta organizacja non-profit w ciągu 50 lat działalności wsparła 
i zrealizowała 600 projektów w 90 państwach. World Monuments 
Fund zaangażowany był zarówno w ratowanie obiektów zagrożonych 
w wyniku konfliktów zbrojnych (np. w 2003 r. wsparcie lokalnych sił kon-
serwatorskich w czasie wojny w Iraku), jak i katastrof przyrodniczych 
(np. w 2005 r. działania na rzecz zabezpieczenia obiektów zniszczonych 
po huraganie Kathrina w Nowym Orleanie, w 2011 r. po trzęsieniu ziemi 
w Japonii)19. World Monuments Fund wspiera również konserwację 
i zabezpieczenie dóbr kultury, gdy prace przekraczają możliwości finan-
sowe władz krajowych lub lokalnych. Podobnie jak w przypadku List 
unesco, wmf prowadzi od 1995 r. World Monuments Watch. Jest to pro-
gram mający na celu identyfikację obiektów zagrożonych oraz bezpo-
średnie wsparcie finansowe i techniczne ich ochrony i konserwacji20. 

Czy wiesz, że…Także w bogatych krajach europejskich bywa potrzebne wsparcie 
„z zewnątrz” w ochronie i opiece nad zabytkami. Na przykład w 2002 r. na listę World Monument 
Watch trafił most Karl-Theodor Brücke w Heidelbergu (Niemcy), który wymagał pilnej inter-
wencji ze względu na budulec – czerwony piaskowiec erodował w wyniku kontaktu z wilgocią, 
stanowiąc zagrożenie dla statyki konstrukcji21. Dzięki wsparciu wmf w wysokości 83 tys. euro22 
możliwa była konserwacja i zabezpieczenie obiektu. 

• Międzynarodowa współpraca muzeów 

icom – Międzynarodowa Rada Muzeów
Międzynarodowa Rada Muzeów (International Council of Museums, 
icom) to organizacja stworzona w 1946 r. przez i dla profesjonalistów 
związanych z działalnością muzeów. icom działa na wielu polach, 
m.in. jest organem doradczym przy onz. Do jego podstawowych 
zadań należy:

19 World Monument Fund – Who We Are, www.wmf.org/who-we-are [dostęp: 15.02.2016]. 
20 Zob. World Monuments Watch 2016 – Facts and Figures, www.wmf.org/sites/default/files/4_2016_watch_

facts_and_figures.pdf, s. 1 [dostęp: 15.02.2016]. 
21 Karl-Theodor-Bridge, www.wmf.org/project/karl-theodor-bridge [dostęp: 15.02.2016].
22 Alte Brücke: Ein Wahrzeichen Heidelbergs wird restauriert, www.stadtpolitik-heidelberg.de/Stellungnahmen/

Stellungnahmen2006_1.htm [dostęp: 15.02.2016].
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 – opracowywanie standardów dla muzeów (Standards of Excellence) 
w zakresie projektowania, zarządzania i organizacji wystaw, a także 
kodeksu etyki23; 

 – przewodzenie forum dyplomatycznemu bazującemu 
na konwencjach dotyczących dziedzictwa, które zrzesza 
przedstawicieli 136 państw i regionów; 

 – rozwijanie sieci profesjonalistów; 
 – przewodzenie globalnemu think-tankowi; 
 – realizowanie misji (zapobieganie nielegalnemu handlowi dobrami 

kultury, promocja wiedzy i kultury itd.) we współpracy z takimi 
partnerami, jak unesco czy interpol24. 

Należy podkreślić, że w swej działalności icom kładzie duży nacisk 
na rolę muzeów we współczesnym świecie – w jaki sposób powinny 
funkcjonować i się przeobrażać w kontekście zachodzących zmian eko-
nomicznych, społecznych i kulturowych. 

Źródło: icom Logo. Icom logo.gif, Public Domain https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:International_Council_of_Museums#/media/File:Icom_logo16.png [dostęp: 11.11.2016]

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów działa 
od 1948 r., a do jego zadań należy m.in.: wyrażanie opinii „o proble-
mach polskiego muzealnictwa”25; inicjowanie lub przeprowadzanie 

23 Zob. A. Pluszyńska, Podstawy prawne organizacji kultury i mediów, Wydawnictwo Attyka, Kraków 2015, 
s. 57; icom Code of Ethics for Museums, http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/code_
ethics2013_eng.pdf [dostęp: 15.04.2016].

24 icom Missions, http://icom.museum/the-organisation/icom-missions/ [dostęp: 15.04.2016].
25 Regulamin pkn icom, http://network.icom.museum/icom-poland/kim-jestesmy/o-nas-icom/ 

[dostęp: 15.04.2016].
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badań „stanu i potrzeb muzealników oraz muzeów”26; organizowanie 
konferencji naukowych i popularnonaukowych, szkoleń oraz inicjo-
wanie wydawania publikacji; wspieranie rozwoju „międzynarodowych 
kontaktów muzealników i muzeów”27; uczestniczenie „w opiniowaniu 
oraz procedurach powoływania i odwoływania dyrektorów muzeów 
oraz innych osób pełniących kierownicze funkcje w muzealnictwie”28.

icofom – Międzynarodowy Komitet Muzealniczy
Pisząc o icom, należy także wspomnieć o Międzynarodowym 
Komitecie Muzealniczym (International Comittee for Museology, 
icofom), który został powołany do życia w 1977 r. Komitet specjalizuje 
się w prowadzeniu badań i opracowywaniu podstaw teoretycznych 
dla muzealnictwa, podejmuje zwłaszcza tematykę funkcji i społecz-
nych ról muzeów29. Jest to szczególnie istotne, jeżeli weźmie się pod 
uwagę, że współczesne muzea porównywane są do „przedsiębiorstw 
wieloproduktowych”30, oferujących zwiedzającym „kombinację usług”31 
nie tylko poprzez wystawianie zbiorów, ale i oferowanie „usług kom-
plementarnych”32, konserwatorskich, dzielenie się wiedzą ekspercką, 
przeprowadzanie badań. 

Źródło: icofom Logo. icofom logo.jpg , cc by-sa 4.0, http://network.icom.museum/uploads/minisite-
s/M_icofom2.jpg [dostęp: 11.11.2016]

26  Ibidem. 
27  Ibidem.
28  Ibidem.
29  icofom, http://network.icom.museum/icofom/welcome/welcome-to-icofom/ [dostęp: 15.04.2016]. 
30  R. Towse, op. cit., s. 264. 
31  Ibidem.
32  Ibidem.
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• Sieci Miast Kreatywnych unesco

Sieć Miast Kreatywnych unesco (unesco Creative Cities Network, 
uccn) powstała w roku 2004. Jej celem jest wzmocnienie kooperacji 
między miastami, które rozpoznały kreatywność jako strategiczny 
element zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem aspektów 
ekonomii, kultury, społeczeństwa i środowiska. Cele funkcjono-
wania sieci to m.in.: 

 – wzmocnienie międzynarodowej współpracy między 
miastami, które uznają kreatywność za strategiczny czynnik 
zrównoważonego rozwoju;

 – stymulowanie i promowanie inicjatyw w miastach członkowskich, 
które mają na celu promowanie kreatywności jako istotnego 
czynnika rozwoju miasta, szczególnie za pomocą partnerstw 
publiczno-prywatnych; 

 – włączenie kultury i działań opartych na kreatywności do lokalnych 
planów i strategii rozwoju33. 

Do osiągnięcia tych celów dąży się m.in. poprzez: wymianę doświad-
czeń, wiedzy i dobrych praktyk; realizację projektów pilotażowych, 
partnerstw i inicjatyw łączących społeczeństwo obywatelskie z sek-
torami publicznym i prywatnym; programy wymian i sieci dla profe-
sjonalistów i artystów; studia, badania i ewaluacje doświadczeń Miast 
Kreatywnych34. Ruth Towse zauważa jednak krytycznie, iż „unesco 
dowodzi […], że z wymiany pomysłów wynika korzyść, ale nie wskazuje 
na żaden leżący u podstaw tego zjawiska związek przyczynowo-skut-
kowy, który można by następnie wykorzystać”35.
W poniższej tabeli przedstawiono wybrane Miasta Kreatywne z podzia-
łem na sektory kreatywne. 

33 Creative Cities Network. Mission Statement, https://en.unesco.org/creative-cities/sites/creative-cities/
files/Mission_Statement_unesco_Creative_Cities_Network.pdf [dostęp: 15.09.2015].

34 Ibidem. 
35 R. Towse, op. cit., s. 538.
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Tab. 1. Lista Miast Kreatywnych unesco
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: unesco Creative Cities Network Annual 
Meeting, Kanazwa, Japan, 25–28 May 2015 – List of unesco Creative Cities by Creative Field, 
http://en.unesco.org/creative-cities/sites/creative-cities/files/List%20of%20unesco%20Creative%20
Cities_May2015.pdf [dostęp: 15.09.2015]

Bradford (Wielka Brytania)
Pusan (Republika Korei)
Galway (Irlandia)

Pekin (Chiny)
Berlin (Niemcy)
Bilbao (Hiszpania)
Kurytyba (Brazylia)
Helsinki (Finlandia)

Chengdu (Chiny)
Florianópolis (Brazylia)
Östersund (Szwecja)

Dublin (Irlandia)
Dunedin (Nowa Zelandia)
Edynburg (Wielka Brytania)
Heidelberg (Niemcy)

Dakar (Senegal)
Gwangju (Republika Korei)
Linz (Austria)

Popayán (Kolumbia)
Zhale (Liban)

Lyon (Francja)
Sapporo ( Japonia)
Tel Awiw-Jafa (Izrael)

Gandawa (Belgia)
Hanower (Niemcy)
Sewilla (Hiszpania)
Katowice (Polska)
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Kraków jest Miastem Literatury unesco od 2013 r. Między innymi 
uznano jego wielowiekowe dziedzictwo w dziedzinie literatury, miasto 
bowiem

jest kolebką języka polskiego i polskiej literatury, z miastem związani byli najważniejsi polscy 
pisarze, tu krzyżowały się najważniejsze prądy literackie kolejnych epok […]. […] szczyci się 
unikalnymi na światową skalę zbiorami bibliotecznymi. Kraków pełen jest literackich kawiarni, 
klimatycznych antykwariatów i świetnie zaopatrzonych księgarni, nierzadko z kilkuwiekowymi 
tradycjami36.

Ponadto organizowane są ważne festiwale literackie – miasto jest 
gospodarzem Festiwalu Miłosza i Festiwalu Conrada, odbywają 
się tutaj Targi Książki. Organizowane są także wydarzenia towarzy-
szące (np. Małopolskie Dni Książki, warsztaty „366 wierszy w 365 dni”) 
i różne akcje, jak np. Drugie Życie Książki. Nie do pominięcia jest oczy-
wiście rola noblistów związanych z Krakowem – Henryka Sienkiewicza 
i Władysława Stanisława Reymonta, oraz Czesława Miłosza i Wisławy 
Szymborskiej, którzy przez część życia mieszkali w stolicy Małopolski. 
W Krakowie siedzibę ma Instytut Książki, działają Związek Literatów 
Polskich i Związek Pisarzy Polskich, jednostki naukowe, niezliczone 
organizacje związane z literaturą oraz redakcje czasopism37. 

Źródło: Kraków Miasto Literatury unesco Logotyp, http://miastoliteratury.pl/media/do-pobrania/ 
[dostęp: 15.11.2016]

36 Dlaczego Kraków?, http://miastoliteratury.pl/miasto-literatury/dlaczego-krakow/ [dostęp: 8.04.2016]. 
37 Ibidem. 
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W związku z działalnością Krakowa w Sieci Miast Literatury unesco 
opracowano dziesięć strategicznych obszarów działań realizowanych 
w ramach projektu:

1. „Integrowanie życia literackiego w całym bogactwie jego różnorodności. 
2. Tworzenie połączeń: literatura, nowe media i przemysły kreatywne.
3. Kreowanie postaw czytelniczych. 
4.  Organizacja wydarzeń i festiwali literackich. 
5. Wspieranie rozwoju przemysłów książki. 
6. Inicjowanie i wspieranie obecności literatury w przestrzeni publicznej. 
7. Rozwijanie programów stypendialnych.
8. Rozwijanie związków literatury z prawami człowieka.
9. Zacieśnianie współpracy międzynarodowej w dziedzinie literatury.

10. Edukacja literacka”38. 

W 2015 r. Katowice, jako drugie polskie miasto, zostały włączone do Sieci 
Miast Kreatywnych unesco – uznano je za Miasto Muzyki. Ten presti-
żowy tytuł ma zapewnić rozpoznawalną na świecie markę, która „gwa-
rantuje wzrost znaczenia miasta na arenie międzynarodowej, stając się 
znakiem jakości przyciągającym do odwiedzania miasta oraz dodatko-
wym impulsem dla rozwoju lokalnej gospodarki”39. Komitet docenił 

intensywność i różnorodność muzycznego potencjału miasta szczycącego się cenionymi festi-
walami muzyki poważnej, alternatywnej i elektronicznej, prężnej działalności Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz twórczością artystów stanowiących część historii 
miasta – kompozytorów Henryka Mikołaja Góreckiego i Wojciecha Kilara40.

38 Kraków Miasto Literatury unesco – Raport 2015, Krakowskie Biuro Festiwalowe, http://2015.miastoliteratury.
pl/wp-content/uploads/2016/02/Raport-Miasta-Literatury-unesco-Krakow-2015.pdf [dostęp: 8.04.2016].

39 Katowice Miastem Muzyki unesco, www.unesco.pl/article/1/katowice-miastem-muzyki-unesco/ [dostęp: 
8.04.2016].

40 Ibidem. 
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• Szlaki dziedzictwa kulturowego

Za szlak kulturowy, a takim jest szlak dziedzictwa, uznaje się

wytyczony i oznakowany szlak materialny, łączący obiekty i miejsca wybrane według ustalonego 
kryterium tematyzacji, będące unikatowym i reprezentatywnym przykładem ilustrującym 
szeroko pojęty dorobek danego regionu, społeczności, grupy etnicznej, mniejszości narodowej czy 
narodu. Poprzez prezentację dziedzictwa materialnego szlak powinien umożliwiać poznanie 
i popularyzować dziedzictwo niematerialne, traktując oba te obszary jako nierozerwalną całość41.

Łukasz Gaweł definiuje ponadto zestaw potencjalnych korzyści, szcze-
gólnie istotnych z perspektywy samorządów, wynikających z funkcjo-
nowania szlaku kulturowego. Są to m.in.: 
 – „wzrost poczucia przynależności mieszkańców”; 
 – „powstawanie nowych podmiotów gospodarczych”; 
 – „wzrost zainteresowania wśród środowisk kulturotwórczych, 

naukowych i akademickich oraz turystów”; 
 – „wzrost świadomości mieszkańców co do wartości własnego dzie dzictwa”; 
 – „stymulowanie rozwoju środowiska lokalnego”; 
 – „wykorzystanie potencjału dawnych mieszkańców miejscowości”42. 

Skala i zasięg szlaków mogą być bardzo różne – od miejskich, przez 
regionalne, po ponadnarodowe. Tematyka z kolei sięga od dziedzic-
twa gotyckiej architektury ceglanej (European Route of Brick Gothic) 
po kulturę żydowską (European Route of Jewish Heritage)43. Z punktu 
widzenia niniejszego rozdziału istotne są szlaki przekraczające granice, 
łączące wiele państw. 

Europejskie Szlaki Kulturowe
Na przykład Europejskie Szlaki Kulturowe są nakierowane na po ka-
zanie „poprzez koncepcję podróży w czasie i przestrzeni, jak dziedzic two 

41 Gaweł Ł., Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria…, op. cit., s. 76.
42 Ibidem, s. 96. 
43 Pełna klasyfikacja szlaków: A. Mikos von Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organi-

zacja, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2010, s. 23.
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poszczególnych państw Europy współtworzy wspólne dziedzictwo 
całego kontynentu”44. Obok technicznych kryteriów – szlak musi prze-
biegać przez przynajmniej dwa państwa lub regiony – „ilustrują treści 
związane z paneuropejską pamięcią, dziejami i dziedzictwem, w tym 
wątki biograficzne wielkich Europejczyków, historyczne migracje oraz 
rozprzestrzenianie się głównych osiągnięć cywilizacyjnych […]” – pod-
kreśla Armin Mikos von Rohrscheidt45. 

Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego (erih)
Przykładem połączenia szlaków ogólnoeuropejskich i regionalnych jest 
sieć szlaków erih. Pomysł na stworzenie European Route of Industrial 
Heritage (erih), jednego z lepszych przykładów funkcjonowania szlaku 
dziedzictwa, powstał w 1999 r., gdy partnerzy z Belgii, Holandii, Niemiec 
i Wielkiej Brytanii uzyskali dofinansowanie z Unii Europejskiej na stwo-
rzenie sieci, która umożliwi rozwój i promocję dziedzictwa postindu-
strialnego. Celem erih jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk 
między obiektami na szlaku, ale również wspólne tworzenie koncepcji 
marketingowych, organizowanie wydarzeń i utworzenie z sieci rozpo-
znawalnej marki. Idea szlaków w obrębie erih opiera się na zbiorze 
punktów kotwicznych i tras tematycznych, które podzielone są także 
według kryteriów geograficznych (krajowe, regionalne). Jeśli chodzi 
o tematykę tras, to dotyczy ona różnych zagadnień związanych z prze-
mysłem. Trasy są pogrupowane według słów kluczowych, jak Wydobycie, 
Włókiennictwo, Żelazo i stal, Papier, Sól, Produkcja, Energia, Transport 
i komunikacja, Woda, Przemysł i wojna, Mieszkalnictwo i architektura, 
Usługi i przemysł rozrywkowy, Krajobraz przemysłowy46. erih jest 
przykładem nowego spojrzenia na potencjał dziedzictwa poprzemy-
słowego, spojrzenia, któremu towarzyszy nowatorskie określenie „roli 
dziedzictwa kulturowego, […] w wielonarodowym i wielokulturowym 
społeczeństwie”47 współczesnej Europy.

44 Ibidem, s. 27. 
45 Ibidem. 
46 European Route of Industrial Heritage, www.erih.net/de.html [dostęp: 14.06.2015]. 
47 M. Lamparska, Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej w przestrzeni Górnośląskiego Związku 

Metropolitarnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 9.
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Źródło: erih Logo, http://www.erih.net/de/download/erih-logos.html [dostęp: 27.04.2016] 

Czy wiesz, że… Na erih znajduje się kilka obiektów z Polski: exploseum – dag 
Fabrik w  Bydgoszczy (oddział Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego), 
Manufaktura – Muzeum Fabryki w Łodzi, Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, 
Tyskie Browarium, Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu, Zabytkowa Kopalnia 
Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu oraz Muzeum Browaru „Żywiec” w Żywcu. Z kolei Szlak 
Zabytków Techniki Województwa Śląskiego jest włączony do erih jako szlak regionalny48. 

Cittaslow
Kilka polskich miast (m.in. Reszel, Bisztynek, Biskupiec, Lubawa, Pasym, 
Orneta) uczestniczy w innej światowej sieci: Cittaslow. Oferta slow 
jest zjawiskiem coraz popularniejszym, obejmującym jedzenie i gastro-
nomię, lokalne wytwórstwo, sposoby spędzania czasu wolnego i wiele 
innych sfer życia49. Celem sieci jest promowanie „kultury dobrego 
życia”50 poprzez propagowanie takich wartości, jak „tożsamość, pamięć 
historyczna, ochrona środowiska, sprawiedliwość i integracja społeczna, 
lokalna społeczność i aktywne obywatelstwo”51. Powstała tym samym 
trasa „Szlakiem Ślimaka. Warmia, Mazury, Powiśle”, dzięki której małe 
miasta mają szansę się wypromować, zainteresować szerszą publiczność 
lokalnymi wydarzeniami i kulturą52. 

48 erih – Ankerpunkte Polen, www.erih.net/de/ankerpunkte/polen.html [dostęp: 14.04.2016].
49 Zob. M. Sukiennik, Turystyka w czasach przesytu. Slow Travel jako alternatywa, „Turystyka Kulturowa” 2014, 

nr 3, ss. 21–38. 
50 Statut Cittaslow, http://cittaslowpolska.pl/images/pdf/miedzynarodowy_statut_cittaslow.pdf 

[dostęp: 14.04.2016].
51 Ibidem. 
52 Zob. Szlakiem Ślimaka. Warmia, Mazury, Powiśle, http://cittaslowpolska.pl/images/do_pobrania/foldery

/2013mapapl.pdf [dostęp: 16.04.2016]. 
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Źródło: Cittaslow Logo, http://cittaslowpolska.pl/index.php/pl/ [dostęp: 27.04.2016]

Jak zauważa Monika Murzyn-Kupisz, ruch Cittaslow stanowi szansę 
wypromowania lokalnego dziedzictwa i zbudowania marki miejsca dla 
mniejszych miejscowości: 

Pod hasłem „żyć powoli – inna strona nowoczesności”, Cittaslow staje się więc swoistą marką 
jakości dla mniejszych miast, w miejsce ich tradycyjnego postrzegania jako „zapyziałych” i nie-
zdolnych do sprostania wymogom współczesności, patrząc na nie jako na ostoje spokojnego, 
spełnionego życia z dala od zgiełku wielkich miast53.

• Dziedzictwo w niebezpieczeństwie 

Podjęcie międzynarodowych działań na rzecz ochrony zagrożonego 
dziedzictwa kulturowego warunkuje m.in. Konwencja w sprawie 
Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego z 1972 r., 
w której stwierdzono, że „dziedzictwu kulturalnemu i naturalnemu coraz 
bardziej zagraża zniszczenie nie tylko wskutek szkód wywoływanych 
przyczynami tradycyjnymi, lecz także wskutek przeobrażeń społecznych 
i gospodarczych”54.
 

53 M. Murzyn-Kupisz, Kultura i dziedzictwo kulturowe a zrównoważony rozwój, „Studia kpzk pan” 2013, s. 100.
54 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z dnia 16 listopada 1972 r. 

(Dz.U. z 1976 r., nr 32, poz. 190).

Międzynarodowe sieci ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym
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Do przyczyn tradycyjnych z pewnością należy zaliczyć czas, który 
nieubłaganie działa na niekorzyść dziedzictwa – substancja budow-
lana niszczeje, koroduje, a w warstwie niematerialnej – coraz słabsza 
jest pamięć o zwyczajach, ludziach czy znaczeniu określonego miejsca. 
Kolejnym zagrożeniem tradycyjnym są kataklizmy, których niszczy-
cielską siłę niestety trudno przewidzieć i powstrzymać. 
 Nie mniej groźne są kataklizmy wynikające z natury ludzkiej: konflikty 
zbrojne. Wojny, oraz związane z nimi polityka i ideologia, w zdecydo-
wany sposób po dziś dzień przyczyniają się do „zubożenia dziedzictwa 
wszystkich narodów świata”55. Obiektów zabytkowych, które zostały 
zniszczone przypadkowo w wyniku działań wojennych, jest niezli-
czona ilość, ale nie brakuje również przykładów celowego zniszczenia 
dóbr kultury – by pokazać siłę nowej władzy, zniszczyć tożsamość. Nie 
do oszacowania są także straty wynikające z grabieży. Sięgając jedy-
nie do historii najnowszej – konflikty na Bliskim Wschodzie zaledwie 
w ciągu kilku lat doprowadziły do kompletnego zniszczenia wielu obiek-
tów zabytkowych, które przetrwały setki, tysiące lat (np. zniszczenia 
syryjskiej Palmiry)56. 
Jeśli chodzi o bardziej współczesne zagrożenia dla dziedzictwa, z pew-
nością należy zwrócić uwagę na problemy wynikające z globalizacji. 
Proces ten przyczynił się m.in. do egalitaryzacji środków transportu 
i wzmożonej mobilności, co z kolei przekłada się na masową tury-
stykę, komercjalizację dziedzictwa, zanieczyszczenie środowiska 
i zniszczenie dziedzictwa naturalnego. O ile turystyka sama w sobie 
z pewnością niesie wiele korzyści – zarówno w zakresie ekonomicznym, 
jak i upowszechniania wiedzy, o tyle jej masowy charakter coraz częściej 
poddawany jest krytyce w związku z problemami, które powoduje57. 
Prowadzi to nawet do sytuacji, gdy poszczególne państwa sięgają po dra-
styczne środki, reglamentując dostęp do konkretnych obiektów i miejsc, 
by ochronić je przed, często dosłownym, zadeptaniem. 

55 Ibidem, s. 2. 
56 Site of Palmyra, http://whc.unesco.org/en/list/23 [dostęp: 17.02.2016]. 
57 Zob. np. M. Murzyn, Wpływ turystyki masowej na dziedzictwo Zakopanego, „Turystyka Kulturowa” 2015, 

nr 20, ss. 72–85; A. Pollock, Six Reasons Why Mass Tourism is Unsustainable, “The Guardian”, 21 sierpnia 2013, 
www.theguardian.com/sustainable-business/six-reasons-mass-tourism-unsustainable [dostęp: 16.04.2016]. 
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Kolejnym problemem są wszelkiego rodzaju inwestycje i rozwój 
miast, które prowadzą do konieczności uwzględniania w planach 
zagospodarowania i strategiach zarówno nowych funkcji i rozwiązań 
potrzebnych współcześnie, jak i obiektów historycznych. Znalezienie 
równowagi między rozwojem a zachowaniem dziedzictwa bywa bardzo 
trudne – Drezno przypłaciło powstanie nowego, pilnie potrzebnego 
mostu skreśleniem z Listy Światowego Dziedzictwa unesco58. 
Pewną formą ochrony dziedzictwa zagrożonego, na międzynaro-
dową skalę, są wspomniana wcześniej Błękitna Tarcza oraz Lista 
Dziedzictwa Światowego w Niebezpieczeństwie prowadzona przez 
unesco. Obecnie59 na tej Liście znajduje się 55 obiektów. Ich rozkład 
nie jest zaskakujący, są to bowiem najczęściej obiekty leżące w stre-
fach walk wojennych, zagrożonych kataklizmami lub niesprzyjającymi 
warunkami klimatycznymi bądź na terenie państw niezbyt zamożnych, 
gdzie opieka nad zabytkami i ich ochrona niekoniecznie są prioryte-
tem. Interesującym wyjątkiem jest wpis z Wielkiej Brytanii – na Liście 
Dziedzictwa Światowego w Niebezpieczeństwie unesco znajduje się 
Liverpool Maritime Mercantile City. Obiekt został wpisany, ponieważ 
uznano, że zagrożenie dla zabytku stanowi planowana nowa inwestycja60. 
W kontekście międzynarodowej współpracy i dziedzictwa w niebezpie-
czeństwie należy wymienić także obszar badań proweniencji zabyt-
ków i odzyskiwanie zaginionych obiektów. Po ii wojnie światowej 
podejmowano, co prawda, próby sensownego rozdziału dziedzictwa 
bez dziedziców oraz uporządkowania kwestii własnościowych, jednak 
zadanie to z wielu powodów okazało się trudne bądź całkowicie nie-
możliwe do realizacji61. Poszczególne państwa prowadzą bazy danych 
(np. Deutsches Zentrum für Kulturgutverluste w Niemczech prowadzi 
bazę Lost Art) zaginionych obiektów i badania nad proweniencją obiek-
tów, co do których zaistniało podejrzenie, że zostały np. skradzione 
lub nabyte nielegalnie. Chociażby tzw. afera Gurlitta, gdy w mieszka-

58 Lista Światowego Dziedzictwa unesco – Niemcy, www.unesco.pl/?id=293 [dostęp: 16.04.2016]. 
59 Stan na październik 2016 r. 
60 Liverpool – Maritime Marcantile City, http://whc.unesco.org/en/news/890/ [dostęp: 10.04.2016]. 
61 Zob. np. I. Lauterbach, Der Central Collecting Point in München, Deutscher Kunstverlag GmbH, 

Berlin – München 2015; The Monuments Men, www.monumentsmenfoundation.org/the-heroes/the-mo-
numents-men [dostęp: 8.04.2016]. 
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niu w Monachium przypadkiem odkryto ponad 1 tys. dzieł uznanych 
od wojny za zaginione62, pokazała jednak, że wciąż pozostaje w tym 
zakresie dużo pracy do wykonania63. 

Czy wiesz, że… Od czasu wojny w polskich zbiorach wciąż brakuje 63 tys. obiektów. 
Poszukiwania są bardzo trudne i żmudne. „Możemy mówić o wielkim szczęściu, jeśli zacho-
wało się przedwojenne zdjęcie utraconego zabytku czy choćby wnętrza, w którym się znaj-
dował. Zaledwie co dziesiąte dzieło sztuki […] ma swoją fotografię. Dotyczy to najczęściej 
obrazów. Szczytem szczęścia jest zdjęcie i nota z przedwojennego katalogu zbiorów czy 
wystawy. Wtedy znamy na przykład dokładne wymiary danego zabytku” – opisuje swoją 
pracę dr Monika Kuhnke z zespołu zajmującego się restytucją dóbr kultury w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych64.

Coraz więcej muzeów bada na własną rękę pochodzenie swoich zbio-
rów65. Na przykład Kulturspeicher w niemieckim Würzburgu pod-
jęło się realizacji projektu ns-verfolgungsbedingt entzogene Kunstwerke 
(Dzieła sztuki zarekwirowane w wyniku prześladowań nazistowskich). 
Jego celem jest zbadanie, czy wśród 5 tys. dzieł nabytych w początko-
wym okresie działalności muzeum, które przypadają na lata 1941–1945, 
znajdują się przedmioty zrabowane przez nazistów lub sprzedane pod 
przymusem przez pierwotnych właścicieli żydowskiego pochodzenia66. 
Ostateczny zwrot zabytków prawowitym właścicielom jest możliwy 
jednak dopiero dzięki międzynarodowej współpracy muzeów, odpo-
wiednich służb i organizacji zajmujących się odzyskiwaniem dzieł sztuki. 

62 Zob. B. Wieliński, Sekrety marszanda Hitlera. Jak Hildebrand Gurlitt zgromadził bezcenną kolekcję, 
„Gazeta Wyborcza”, 16 listopada 2013, http://wyborcza.pl/1,76842,14962087,Sekrety_marszanda_Hitlera__
Jak_Hildebrand_Gurlitt.html [dostęp: 14.12.2016]. 

63 Kunstfund Gurlitt, www.lostart.de/Webs/de/Datenbank/KunstfundMuenchen.html [dostęp: 8.04.2016]. 
64 P. Goźliński, A. Sowińska, W poszukiwaniu zaginionego młodzieńca, „Wysokie Obcasy”, 10 października 2015, 

www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,80530,18986190,w-poszukiwaniu-zaginionego-mlodzienca.html 
[dostęp: 13.11.2015]. 

65 Zob. np. Erblickt, verpackt und mitgenommen – Herkunft der Dinge im Museum, U. Krempel, W. Krull, 
A. Wessler (red.), Sprengerl Museum Hannover, Hannover 2013. 

66 J. Strein, Tausend Kunstwerke unter Verdacht, „Fränkische Nachrichten“, 13 Februar 2015 r., s. 6. 
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• Sieci na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego

Europeana
Istotną rolę w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym i jego ochronie 
odgrywają projekty, których głównym celem jest jego upowszechnianie. 
Najbardziej znanym przykładem jest Europeana, czyli wspierana przez 
Unię Europejską internetowa biblioteka, powstała na początku xxi w., 
w której udostępnione są miliony „muzealiów”: zdigitalizowanych 
zdjęć, dokumentów, nagrań i odwzorowań cyfrowych dzieł sztuki z całej 
Europy. Treści te można przeszukiwać na kilka sposobów – według 
galerii innych użytkowników, tematycznych „wystaw” czy według insty-
tucji, które dostarczyły kontent. Twórcy podkreślają, że Europeana jest 
skierowana do różnych grup odbiorców: naukowców, poszukujących 
dokumentów i analizujących źródła; fascynatów kultury i sztuki; osób 
poszukujących po prostu inspiracji itd.67 Wykorzystanie możliwości 
współczesnej techniki pozwala użytkownikom np. na przybliżanie 
i powiększanie map albo obrazów i przyjrzenia się im w sposób, który 
w muzeum czy archiwum byłby niemożliwy. Publikowane materiały 
muszą być dobrej jakości, w odpowiedniej rozdzielczości i rozmiarach, 
by mogły być faktycznie ponownie wykorzystane. Twórcy projektu 
kładą także nacisk na odpowiednie warunki licencyjne68. 

67 Sources – Europeana Collections, www.europeana.eu/portal/browse/sources.html [dostęp: 15.04.2016]. 
68 Transforming the world with culture: Next steps in increasing the use of digital culture heritage in research, educa-

tion, tourism and creative industries, http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/
Europeana%20Presidencies%20White%20Paper.pdf [dostęp: 15.04.2016].
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Źródło: Europeana Logo. Europeana logo 3 eu black.png , cc-by-sa 4.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=38379953 [dostęp: 27.04.2016]

Z myślą o pasjonatach historii z kolei powstał projekt Europeana 
1914–1918, poświęcony i wojnie światowej. W wyniku współpracy 
w ramach innych projektów europejskich oraz osób prywatnych powstało

obszerne, wirtualne archiwum, w którym obok materiałów będących własnością Bibliotek 
Narodowych lub archiwów filmowych, znaleźć można także rodzinne pamiątki osób prywat-
nych. Zebrane w ten sposób przedmioty kolekcji, dają nam szansę spojrzenia na okres i wojny 
światowej z najróżniejszych historycznych perspektyw. Bez trudu możemy prześledzić zarówno 
losy żołnierzy na wszystkich liniach frontu, jak również przeanalizować skrajnie różne punkty 
widzenia69.

Obecnie zebrano od użytkowników ponad 15 tys. informacji/historii 
i 200 tys. obiektów, które zostały opatrzone ponad 3 tys. tagów70. 

69 Europeana 1914–1918, www.europeana1914–1918.eu/pl/ [dostęp: 11.11.2016]. 
70 Ibidem. 
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• Podsumowanie

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zarządzanie nim leżą w głównej mie-
rze w gestii jego właścicieli, opiekunów, a w kwestiach administracyjno-

-formalnych – w rękach władz rządowych i samorządowych. Jednak 
we współczesnym świecie żadne państwo nie pozostaje, także w zakresie 
dziedzictwa kulturowego, samotnym bytem. Przyjmując konwencje 
międzynarodowe, funkcjonując we wspólnotach gospodarczych czy 
politycznych, organizacjach ponadnarodowych itd., państwa muszą 
także uwzględniać zalecenia organizacji parasolowych i dostosowywać 
do nich krajową działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zarządzania nim. Komitety i rady złożone z ekspertów z różnych nacji 
pozwalają nie tylko na wymianę wiedzy i doświadczeń, ale i lepsze zro-
zumienie złożoności zjawisk współczesnego świata. Należy pamiętać, 
że obok wielkich, ogólnoświatowych organizacji, jak unesco, na rzecz 
ochrony dziedzictwa kulturowego działa wiele mniejszych instytu-
cji – pozarządowych, fundacji itd. 
Na międzynarodowe sieci nie należy patrzeć jednak jedynie przez pry-
zmat zobowiązań. W momentach kryzysowych solidarność i współpraca 
z innymi państwami są często jedyną szansą na przetrwanie i uchronie-
nie dziedzictwa przez ostatecznym zniszczeniem. Międzynarodowa 
współpraca jest konieczna również, by uporządkować liczne „zaległości”, 
związane np. z restytucją zabytków, nielegalnym przepływem dóbr kul-
tury czy zabytkami, które po zawirowaniach wojennych zatraciły swych 
prawowitych właścicieli. 
Współcześnie do podstawowej działalności wielu organizacji i instytucji 
należy upowszechnianie dziedzictwa. Powszechna świadomość jego 
istotności i wartości przyczynia się do uwrażliwienia szerokiego grona 
odbiorców, a tym samym do polepszenia stanu ochrony dziedzictwa kul-
turowego. Konieczne jest jednak dostosowanie się do realiów i potrzeb 
xxi w. i wybranie odpowiednich kanałów komunikacji i sposobów reali-
zacji projektów. 
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• Pytania kontrolne 

1. Wyjaśnij, czym zajmują się icom, icomos i icofom.
2. Na czym polegają Europejskie Dni Dziedzictwa?
3. Która konwencja wprowadziła Niebieską Tarczę? W jakim celu?
4. Czym jest Znak Dziedzictwa Europejskiego?
5. Wymień typy Miast Kreatywnych unesco.
6. Jakie polskie miasta należą do Sieci Miast 

Kreatywnych unesco i w jakich dziedzinach? 
7. Czym jest szlak kulturowy? Opisz wybrany. 
8. Wymień i opisz minimum pięć zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego. 
9. Na czym polega projekt Europeana? 

10. Wymień minimum trzy obiekty polskiego dziedzictwa 
dokumentacyjnego znajdujące się w rejestrze Pamięci Świata.

weronika pokojska
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• Abstrakt

Celem rozdziału jest nakreślenie tendencji panujących we współcze-
snym wykorzystywaniu elementów dziedzictwa kulturowego w Polsce 
dla potrzeb różnych działalności o charakterze kreatywnym, takich 
jak: architektura, wzornictwo, moda, muzyka oraz reklama. W obrębie 
każdej przedstawiono kilka przykładów współczesnej reinterpretacji 
dziedzictwa. Większość egzemplifikacji reprezentuje nurty nawiązań 
do dziedzictwa, tj. inspiracje folklorem, nawiązania do dziedzictwa 
przemysłowego lub epoki prl.





• Abstract

The aim of the chapter is to outline trends in the contemporary use of 
elements of cultural heritage in Poland in various creative activities, such 
as: architecture, design, fashion, music and advertising. Within each 
category a few examples of contemporary reinterpretations of heritage 
are presented. Most samples refer to heritage, i.e. folk inspirations, refer-
ences to industrial heritage or to the communist era in Poland.
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• Wstęp

Ponowne wykorzystanie, reinterpretacja dorobku kulturowego poprzed-
nich pokoleń nie jest zjawiskiem nowym. Historia sztuki czy wzornic-
twa pokazują, że niektóre elementy pojawiają się regularnie, cyklicznie 
w coraz to nowych wydaniach, formach czy materiałach. Stanowią 
bowiem atrakcyjne i wciąż aktywne źródło inspiracji – zgodnie ze sło-
wami Gustava Mahlera, że „tradycją jest przekazywanie ognia, a nie 
czczenie popiołu”1. 
Na przykład motywy góralskie fascynowały różne pokolenia projektan-
tów i doczekały się w polskim wzornictwie co najmniej kilku już okresów 
fascynacji – od witkiewiczowskiego stylu podhalańskiego zaczynając, 
przez „cepeliowski”2, a na współczesnych akcesoriach dekoracji wnętrz 
kończąc. 

Czy wiesz, że… Architekt Anna Górska kierowała się w swej pracy fińskim porzekadłem, 
że „trzeba słuchać sosny, pod którą się mieszka”3. Przełożyło się to na jej projekty, w których 
starała się nawiązywać do tradycyjnej architektury góralskiej. Zainspirowana witkiewiczowską 
Willą pod Jedlami, „gdzie architektura i wnętrza współgrały ze sobą”4, w swych realizacjach 
z lat 50. i 60. xx w. „zadbała o zachowanie stylu wszystkich elementów dekoracyjnych. To dzięki 
jej dbałości o szczegóły hole, recepcje i sale jadalne tatrzańskich schronisk, restauracji i hoteli 
[…] nabierały nowoczesnego charakteru przy jednoczesnym zachowaniu nastroju ludowości”5.

Elementy nawiązujące do tradycji i przeszłości wprowadzają odbiorcę 
w sentymentalny nastrój swojskości, powrotu pamięcią np. do siel-
skich czasów dzieciństwa6, wzmacniają poczucie przynależności 
do określonej grupy etnicznej. Pozwala to z jednej strony budować 

1 M. Corsten, M. Kauppert, H. Rosa, Quellen Bürgerschaftlichen Engagements, vs Verlag für Sozialwissenschaften, 
Wiesbaden 2008, s. 117. 

2 Zob. P. Korduba, Ludowość na sprzedaż, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Narodowe Centrum Kultury, 
Warszawa 2013.

3 M. Czyńska, Stary grzyb na polanie, „Wysokie Obcasy”, nr 227, 28 września 2013, www.archiwum.wyborcza.pl/
Archiwum/1,0,7790336,20130928rp-twy,stary_grzyb_na_ polanie, .html [dostęp: 10.03.2016]. 

4 Ibidem.
5 Ibidem. 
6 Zob. W. Pokojska, Reklama w kontekście marketingu historycznego, w: Zarządzanie reklamą, B. Nierenberg (red.), 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 96. 

Współczesne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego (…)
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poczucie tożsamości, z drugiej – wyróżnić się na rynku podobnych, 
masowo produkowanych przedmiotów. Agnieszka Jacobson-Cielecka, 
m.in. kuratorka wystawy Unpolished – Young Design from Poland, 
zauważa, że „polski design, który czerpie z bogatych polskich doświad-
czeń i tradycji, jest zjawiskiem odrębnym, a tym samym atrakcyjnym 
dla europejskich społeczności”7. Jacobson-Cielecka podkreśla także, 
że „zakorzenione”8 projektowanie jest jednym z najsilniejszych trendów 
ostatnich lat, bowiem „najbardziej naturalnym sposobem na unikal-
ność jest sięganie do własnych korzeni”9. Dzięki czerpaniu z dzie-
dzictwa kulturowego powstają przedmioty nowe i wyrafinowane, „bez 
konieczności wyrzekania się starego”10.
Obserwując wykorzystanie elementów dziedzictwa, można zauważyć 
dwie tendencje. Pierwsza opiera się na zaczerpnięciu idei z przeszłości, 
ale realizacji projektu za pomocą nowoczesnych technologii i mate-
riałów. Drugi sposób to tradycyjnie wykonane materiały, które zostają 
wykorzystane do współczesnych projektów. Między innymi wysokie 
koszty produkcji, manufakturowy charakter i zanikające rzemieślnicze 
umiejętności sprawiają, że bardziej powszechne wydaje się być wystę-
powanie realizacji pierwszego typu. 
Przykłady ukazane w rozdziale czerpią w różnym stopniu z dziedzictwa 
kulturowego – bardzo dosłownie, bezpośrednio kopiując określony 
motyw, albo jedynie symbolicznie, np. poprzez nawiązanie do historii 
miejsca, w którym powstały. 
Jeśli chodzi o określenie tendencji, które wykrystalizowały się w ciągu 
ostatnich lat, to uwagę szerszej publiczności skupiły przede wszyst-
kim trzy: nawiązania do wspomnianego już folkloru, stylistyka 
lat 50. i 60. xx w. (w tym charakterystyczna dla Polski „moda na prl”) 
oraz dziedzictwo poprzemysłowe (szczególnie śląskie i łódzkie). Przegląd 
wystaw, które odbyły się w ostatnich latach w najważniejszych polskich 
muzeach, potwierdza popularność wymienionych trendów. Na przykład 

7 P. Drabarczyk, P. Jastrzębska, Polski projekt: design, „Art & Business” 2011, nr 7–8 (249), s. 41. 
8 A. Jacobson-Cielecka, Naturalne zasoby polskiego wzornictwa. Co to jest etno dizajn?, materiały ulotne Etno-

dizajn Festiwal 7–22 listopada 2009. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
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„Chcemy być nowocześni. Polski design 1955–1968” w  Muzeum 
Narodowym w Warszawie (2011), „Polski New Look. Ceramika użytkowa 
lat 50. i 60.” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (2012), „Modna 
i już! Moda w prl” w Muzeum Narodowym w Krakowie (2016) czy 

„Polska – kraj folkloru?” w warszawskiej Zachęcie (2016/2017) odnosiły 
się do wzornictwa, folkloru i mody okresu prl. 
W tytule rozdziału użyto pojęcia „dziedzictwo kulturowe”. Oczywiście 
nie jest to pojęcie obiektywne i nie wszyscy identyfikują się z każdym 
elementem reinterpretowanym czy wykorzystanym w realizacji opisa-
nych przykładów. Stanowią one subiektywny wybór, który ma nakreślić 
pewne tendencje i pokazać różnorodność podejść do historii i kultury 
w wybranych dziedzinach: architektury, wzornictwa, mody, muzyki, 
reklamy. Większość egzemplifikacji pochodzi z krajowego rynku prze-
mysłów kreatywnych11, czyli takich, które należy uznać za „efekt rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy i innowacji”12.
Należy mieć na uwadze, że za granicą możemy spotkać podobne nurty, 
jednak odmienne w treści i pochodzeniu. 
Przy opracowaniu rozdziału celowo wykorzystano zarówno publi-
kacje naukowe, jak i komentarze publicystyczne. Wynika to z faktu, 
że publikacje naukowe prezentują przede wszystkim punkt widzenia 
przedstawicieli danej dziedziny i odnoszą się do walorów technicznych 
czy estetycznych, nie uwzględniając opinii publicznej, która jest przecież 
głównym odbiorcą i klientem analizowanych produktów. 

• Architektura

Polska architektura przez wiele lat charakteryzowała się stylistycznymi 
odniesieniami do kultury szlacheckiej, idealizowanego dworu ziemiań-
skiego. Jak zauważyła Barbara Ostrowska, jest to trend „polegający 
na nadawaniu budynkom wyłącznie cech formalnych dawnej architektury, 

11 Zob. Understanding creative industries. Cultural statistics for public-policy making, http://portal.unesco.org/
culture/es/files/30297/11942616973cultural_stat_en.pdf/cultural_stat_en.pdf [dostęp: 16.01.2016].

12 W. Wierżyński, Przemysły kreatywne w Polsce – perspektywy rozwoju, 17 marca 2015, www.pi.gov.pl/parp/
chapter_86196.asp?soid=96ba40D2ff10483cbd9236D4405479F7 [dostęp: 28.04.2016]. 
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na przebieraniu ich w kostium tradycji. Domy wzniesione w tym stylu 
bardzo często rażą skomplikowaną bryłą oraz nadmiarem rozmaitych 
ozdób, wykuszy, ryzalitów, gzymsów, kolumn czy tralek”13. 
Wraz ze wzrostem świadomości odnośnie do dziedzictwa przemysło-
wego archetypem domu idealnego, pożądanego przestaje być dworek, 
a staje się nim postindustrialna przestrzeń. Na cele mieszkaniowe ada-
ptowane są zarówno pojedyncze obiekty, jak i całe kompleksy poprze-
mysłowe (np. Centrum Praskie Koneser w Warszawie, Stara Przędzalnia 
w Żyrardowie, Księży Młyn w Łodzi)14. Jedną z pierwszych tego typu 
realizacji był Bolko Loft. Przemo Łukasik z Medusa Group15 odkrył

piękno zdegradowanego pokopalnianego krajobrazu […] na terenie zamkniętych Zakładów 
Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” w Bytomiu. […] Doceniając „brzydotę” i „uczciwość” 
materiałową postindustrialnej architektury, postanowił ją wykorzystać i wyeksponować16.

Loft uznawany jest za przykład bardzo dobrej koncepcji architektonicz-
nej oraz wykorzystania industrialnej spuścizny Śląska17. 
Pozytywnym przykładem wykorzystania folkloru i krajowego dzie-
dzictwa w architekturze, zaistniałym na arenie międzynarodowej, był 
Polski Pawilon na wystawie expo 2010 w Szanghaju. Drewno oraz 

„konstrukcja podobna […] do kartki papieru, wielokrotnie zginanej, 
z której stworzono ludową wycinankę”18, wykonana przy pomocy lasera, 
w świetny i niezwykle wysmakowany sposób reinterpretowały elementy 
tradycyjnej polskiej kultury ludowej, wykorzystując nowoczesną tech-
nologię i wzornictwo.

13 B. Ostrowska, Dawna chałupa krakowska a współczesny dom, „StRuNa” 2012, nr 1, s. 45.
14  Więcej na temat rewitalizacji obszarów poprzemysłowych zob. rozdział „Dziedzictwo kulturowe a rewita-

lizacja obszarów miejskich”. 
15 Z. Oslislo-Piekarska, Nowi Ślązacy, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice 2015, ss. 25–26.
16 M. Wyrzykowska, Rewitalizacja zabytków i przestrzeni publicznych. Wybrane przykłady, „Quart” 2008, 

nr 2(8), s. 61. 
17 E. Wojtoń, Dziedzictwo przemysłowe – szansa czy balast? Problem Sosnowca na tle aglomeracji katowickiej, 

„Ochrona Zabytków” 2010, nr 1–4, s. 161. 
18 Polski Pawilon na expo robi furorę, www.bryla.pl/bryla/1,85301,7561313,Polski_Pawilon_na_expo_robi_furore.

html [odczyt: 22.02.2016]. 
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Poszukując elementów dziedzictwa w przestrzeni publicznej, należy 
zauważyć jeszcze jeden trend – murale. Tematyka murali, obok wąt-
ków abstrakcyjnych, nawiązuje często do wydarzeń historycznych oraz 
lokalnej tożsamości. Na przykład w Krakowie przy ul. Konopnickiej 
powstało dzieło przedstawiające Smoka Wawelskiego, na którym opie-
rają się najważniejsze i najbardziej charakterystyczne miejsca kojarzące 
się z miastem. Z kolei na Kazimierzu można odnaleźć murale odno-
szące się do żydowskiej przeszłości dzielnicy – chociażby Yehuda przy 
ul. Wawrzyńca, pokazujący Lwa Judy, godło Izreaela, ma być „odzwier-
ciedleniem żydowskiej kultury w czasach współczesnych. […] symbo-
lem narodu żydowskiego”19. 

Czy wiesz, że… Murale istnieją w Polsce od dawna. Na przykład w Łodzi pierwsze murale 
powstały już w okresie prl: „były rodzajem ogromnych »obwieszczeń«, potwierdzających 
obecność przedsiębiorstwa na rynku. Były także wizytówką artystów plastyków zajmujących 
się grafiką użytkową, plakatem i malarstwem ściennym”20. Powstał nawet szlak kulturowy ich 
śladem, którego zadaniem jest „przybliżyć historię i twórców łódzkich reklam-murali. Na trasie 
znajduje się 16 najciekawszych malowideł z czasów prl-u”21.

• Wzornictwo

Design, wzornictwo przemysłowe, jest nieodłącznym elementem dzie-
dzictwa, każdy bowiem „przedmiot jest przedmiotem zaprojektowanym, 
a przez użytkowanie takich przedmiotów doświadczamy otaczającego 
nas świata”22. Do tego obszaru zalicza się zarówno dobra konsumpcyjne, 
projektowanie graficzne, jak i transport czy planowanie przestrzenne. 
Charlotte i Peter Fiell w książce Design. Historia projektowania cytują 
słowa Anthony’ego Bertrama z 1938 r., które wciąż doskonale oddają, 
czym jest „dobry” design: 

19 Mural Pila Peledy powstał na Kazimierzu, www.radiokrakow.pl/kultura/mural-pila-peledy-powstal-na-ka-
zimierzu [dostęp: 17.04.2016]. 

20 J. Mokras-Grabowska, Przestrzeń turystyczno-artystyczna Łodzi na przykładzie Galerii Urban Forms, „Turyzm” 
2014, 24/2, s. 27.

21 Łódzkie murale, www.murale.mnc.pl/murale.htm [dostęp: 28.04.2016]. 
22 Ch. Fiell, P. Fiell, Design. Historia projektowania, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2015, s. 9. 
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[…] nie jest kwestią bogactwa ani tym bardziej szyku, najnowszej mody. Nie chodzi w nim 
o nowatorstwo dla samego nowatorstwa, ale o tworzenie miast, domów i towarów, które najlepiej 
zaspokoją ludzkie potrzeby – potrzebę praktycznych, uczciwych, tanich, trwałych i pięknych 
przedmiotów używanych i oglądanych na co dzień23.

 
Jednym z najciekawszych nurtów we współczesnym polskim wzornic-
twie jest tzw. etnodizajn24. Trend ten polega na łączeniu pozornie wyklu-
czających się cech: trwałości i zmienności, stabilności i ruchliwości, 
tradycji z nowoczesnością, gdy „chłopska »rzeczowość«” przedmiotów 
ujawnia się poprzez funkcjonalność i ergonomię25. 
Najbardziej reprezentatywnym przykładem tego trendu jest dywan firmy 
Moho Design z 2005 r. Słusznie uznawany za kamień milowy polskiego 
wzornictwa, projekt stanowi przykład realizacji zainspirowanej trady-
cyjnymi wycinankami, wykonanej za pomocą nowoczesnej technologii. 

„Idealnie trafił w czas fascynacji ekologią, folklorem, lokalnością: został 
wykonany z naturalnego góralskiego sukna w ludowe motywy. A przy 
tym zawierał element nowoczesności – wzory były w nim powycinane 
za pomocą lasera”26, wspomina produkt Piotr Sarzyński. „Świat oszalał 
na jego punkcie”27 i uhonorował projektantów licznymi nagrodami, 
m.in. prestiżowym Red Dot Design Award. Wkrótce “Mohohej!dia” 
został włączony do kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie28. 

Czy wiesz, że… Red Dot Design Museum w Essen ma swoją siedzibę w jednym z budynków 
zabytkowego kompleksu poprzemysłowego Zeche Zollverein. Kompleks został wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa unesco w 2001 r. ze względu na zachowanie „pełnej infrastruktury 
historycznego zespołu wydobycia węgla oraz kilku xx-wiecznych zabudowań o wyjątkowym

23 Ibidem, wstęp; por. Z. Oslislo-Piekarska, op. cit., ss. 31–35.
24 Por. E. Klekot, The Seventh Life of Polish Folk Art and Craft, „Etnološka Tribina” 2010, 33, vol. 40, ss. 71–85. 
25 A. Sabor, Słuchanie przedmiotu. Co to jest etno dizajn?, materiały ulotne Etnodizajn Festiwal 7–22 listopada 2009. 
26 P. Sarzyński, Wzorcowa lista, „Polityka”, nr 46 (2984), 12–18 listopada 2014, http://archiwum.polityka.pl/

art/wzorcowa-lista,444668.html [dostęp: 14.02.2016]. 
27 P. Jastrzębska, Nowe pokolenie, „Art & Business” 2011, nr 7–8 (249), s. 56. 
28 Ibidem. 
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 znaczeniu architektonicznym”29, ponadto Zeche Zollverein stanowi „materialny dowód 
wysokiego poziomu rozwoju i upadku tej gałęzi przemysłu, kluczowej na przestrzeni ostat-
nich 150 lat”30.

Współczesne wzornictwo wykorzystuje także stylistykę lat 50. i 60. xx w. 
Szczególnie śmiało adaptują te elementy projektanci mebli. Popularne 
stały się reedycje, czyli wznawianie „produkcji dawnych wzorów w ich 
oryginalnej formie”31, inspirowanie się przeszłością czy, jak pisze 
Sarzyński, „reaktywacje pozorowane”32, gdy współczesny projekt 
nawiązuje do legendy produktu (np. samochód Nowa Syrena, sprzęt 
Unitra33). Na marginesie autor dostrzega pewną polską specyfikę: 
ponieważ społeczeństwa nie było stać na częste zmiany umeblowania, 
bardzo dużo przedmiotów wzornictwa przemysłowego po prostu „prze-
czekało” w gospodarstwach domowych z powodów ekonomicznych34. 
Po latach te przedmioty znów stają się modne i „świetny design prze-
nosimy z piwnicy do salonu”35. 
Nawet pobieżna analiza katalogów z ofertami czy magazynów wnętrzar-
skich pokazuje, że gros wzorów dostępnych współcześnie w sklepach 
powstało tak naprawdę dziesiątki lat temu, np. Vitra Lounge Chair zapro-
jektowany w 1956 r. przez Charlesa i Raya Eamsów; wznowiony projekt 
krzesła tv Ligne Roset Pierre’a Paulina z 1953 r.; wzory materiałów Svenskt 
Tenn; sprzęty kuchenne stylizowane na lata 50. xx w., m.in. serie fab firmy 
Smeg, Icona Vintage de’Longhi czy Gorenje Retro Vintage. 
Czasami wznawiane są projekty, które, co prawda, mają status kultowych, 
ale jednak przez dziesięciolecia pozostawały zapomniane. Na przykład 
fotel Romana Modzelewskiego, model rm58 z 1958 r.36, wykonany 
z laminatu, został w 2012 r.37 ponownie wprowadzony na rynek przez 

29 Kompleks przemysłowy kopalni Zollverein w Essen, www.unesco.pl/?id=293 [dostęp: 15.08.2015]. 
30 Ibidem.
31 P. Sarzyński, Szafka jak za Gierka, „Polityka”, nr 28 (2915), 10–16 lipca 2013, http://archiwum.polityka.pl/

art/szafka-jak-za-gierka,439363.html [dostęp: 14.02.2016].
32  Ibidem. 
33 W. Pokojska, Reklama w kontekście marketingu…, op. cit., s. 96. 
34 P. Sarzyński, Szafka jak za Gierka…, op. cit.
35 E. Obrzut, Połysk, wystawka, patyna, rozm. przepr. A. Kowalska, „Wysokie Obcasy”, 29 sierpnia 2015, www.wyso-

kieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,80530,18625325,polysk-wystawka-patyna.html [dostęp: 24.02.2016].
36 P. Sarzyński, Szafka jak za Gierka…, op. cit.
37 Idem, Wzorcowa lista…, op. cit.
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firmę vzor, należącą do młodego absolwenta asp Jakuba Sobiepanka38: 
„[…] pół wieku temu był to produkt awangardowy, ale i dziś urzeka 
ponadczasowym pięknem i stał się ulubieńcem publiczności na licz-
nych targach”39. Wyjątkowość wzoru rm58 została doceniona także 
na arenie międzynarodowej: jeden z kilku oryginalnych egzemplarzy 
trafił do zbiorów londyńskiego Victoria & Albert Museum40. 
Podobny renesans przeżywa polska ceramika – as Ćmielów i podle-
gające marce Design Studio Marka Cecuły nawiązują do „najlepszych 
progresywnych tradycji lat 60. xx w.”41
Piotr Sarzyński zauważa jednak nieco sceptycznie, że nawiązania do kla-
syki polskiego wzornictwa to „spontaniczna fascynacja”42 charakte-
rystyczna dla młodych, wykształconych i raczej zamożnych ludzi, dla 
których „skojarzenia z prl nie mają żadnego emocjonalnego znacze-
nia, potrafią natomiast docenić ówczesne naprawdę dobre wzory”43. 
Tendencja światowa z kolei to przejaw panującej powszechnie „bezsil-
ności projektantów i producentów, silnego przekonania, że wszystko 
już było i że trudno wymyślić coś nowego”44. 

• Moda 

Także w ubraniach i akcesoriach przetwarzane są elementy dziedzic-
twa kulturowego: folku, epoki prl czy industrialnego charakteru miast 
i regionów. Współcześnie projektanci i producenci bardzo dosłownie 
korzystają również z symboliki narodowej – wspominając tylko koszulki 
z wizerunkiem orła Roberta Kupisza czy tzw. odzież patriotyczną45. 
Jeśli chodzi o nawiązania do folkloru, to są one bardzo popularne 

38 Idem, Szafka jak za Gierka…, op. cit.
39 Idem, Wzorcowa lista…, op. cit.
40 Idem, Szafka jak za Gierka…, op. cit.
41 Idem, Wzorcowa lista…, op. cit.
42 Idem, Szafka jak za Gierka…, op. cit.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 I. Żbikowska, Odzież patriotyczna robi furorę. „Noszę, by pokazać, kim jestem”, 10 listopada 2015, http://

wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,142076,19151273,odziez-patriotyczna-robi-furore-nosze-by-pokazac-kim-
-jestem.html [dostęp: 13.04.2016]. 
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i regularnie powracają w kolekcjach – najczęściej okraszone sloganem 
zawierającym słowo retro, vintage lub boho. Na polskim rynku cieszą 
się popularnością wzory góralskie, które z sukcesem reinterpretuje 
np. firma Tustela z Makowa Podhalańskiego. Właścicielkom przyświe-
cała idea, „aby tradycja wciąż pozostawała żywa – oprócz strojów tra-
dycyjnych również w troszkę innym wydaniu, jakim jest wersja folk”46. 
Odważniejsze, ale i z pewnością bardziej kontrowersyjne, są ubrania 
nawiązujące jedynie wzorem materiału do tradycji góralskich, w wersji 
zaprezentowanej chociażby przez piosenkarkę Cleo w czasie Eurowizji 
w 2014 r.; można je sklasyfikować ogólnie jako „pansłowiańskie”47. 
W miejscowościach i regionach mających industrialną przeszłość, 
np. na Śląsku, projektanci decydują się na odwołania zarówno pod 
względem tradycji wytwarzania, jak i wzorów nawiązujących 
do topografii miast. „Każdy troszkę inaczej przekłada sobie tożsa-
mość, cechy charakterystyczne Śląska. […] skupiłyśmy się na węglu, 
ktoś inny na gwarze, ktoś sięgnął po potoczne słowa, np. tauzen (Osiedle 
Tysiąclecia), Kato, czyli skrót od Katowice. Każdy projektant na swój 
sposób próbuje się odnaleźć”48 – mówią właścicielki firmy bro.Kat, 
które przy realizacji swoich projektów nie tylko inspirują się Śląskiem 
i węglem, ale też współpracują z dawnymi pracownikami kopalń. 
Innym pomysłem na wykorzystanie „śląskości” są np. koszulki Gryfnie 
(żeby „łoblyc sie po naszymu”) czy inne gadżety z nadrukowanymi 
słowami gwary śląskiej: „babsko tasza”, „niya strzyma”, „grubiorz” czy 

„fajrant”49. Pokazuje to, że lokalna tożsamość, w tym język, stały się 
powodem do dumy, a „Ślązacy wyrastają z węglowego kompleksu”50. 
Artyści i projektanci nawiązują do przeszłości na różne sposoby, także 
poprzez wykorzystanie elementów architektury i symboli miast, 

46 Tustela – wszystko po góralsku z przymrużeniem oka, http://naludowo.pl/folk-motywy/tusela-wszystko-
po-goralsku-z-przymrozeniem-oka-makow-podhalanski-sukienki-ludowe-spodnice-stroje-ludowe-
podbabiogorze.html [dostęp: 17.04.2016]. 

47 B. Chaciński, Eurowizja 2014. Dźwięki gołej baby, 9 maja 2014, http://polifonia.blog.polityka.
pl/2014/05/09/erowizja-2014-dzwieki-golej-baby [dostęp: 18.04.2016]. 

48 B. Dżon-Ozimek, Kobiety z węgla, „Przegląd”, 30 listopada – 6 grudnia 2015, www.tygodnikprzeglad.pl/48701-/ 
[dostęp: 10.03.2016]; Z. Oslislo-Piekarska, op. cit., ss. 134–135. 

49 Gryfnie, http://gryfnie.com/sklep [dostęp: 17.04.2016]. 
50 Frank, Wypowiedź Marty, w: Z. Oslislo-Piekarska, op. cit., s. 114.
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oddając we wzorach nie tylko charakterystyczny skyline51, ale i tym 
samym dziedzictwo miasta. Na przykład Łódzka Rajtuza przenosi 

„najbardziej charakterystyczne obiekty łódzkiego krajobrazu” 52, jak 
bramę zakładów Izraela Poznańskiego czy kominy fabryczne, na rajstopy. 
Co, jak twierdzą pomysłodawcy, „jest wyrazem miłości do Łodzi, jej 
włókienniczej historii i kobiet, które ją tworzyły”53. 

„Charakterystyczne koszulki z napisem »dziadostwo« lub »lowe-
las« i torba na zakupy z nadrukiem »sprawunki dla domu« zrobiły 
prawdziwą furorę. Szczególnie wśród tych, dla których prl jest zale-
dwie wspomnieniem z dzieciństwa lub odległą już epoką history-
czną”54 – co potwierdza cytowane wcześniej słowa Piotra Sarzyńskiego 
dotyczące grupy klientów fascynujących się, nieco wyidealizowanymi, 
czasami i stylistyką prl. Wspomniane produkty to dzieła Łódzkiego 
Przedsiębiorstwa Tekstylno-Odzieżowego „Pan tu nie stał”, które w swej 
działalności łączy „mrugnięcie okiem […] z klimatami retro i czarem 
wspomnień z dzieciństwa”55. Odniesienia do przeszłości są jednak 
o wiele bardziej wielopłaszczyznowe – obok haseł i zwrotów kojarzą-
cych się z tym okresem, „w nawiązaniu do dumnej włókienniczej tradycji 
Łodzi, prawie cały asortyment jest produkowany na terenie miasta”56, 
podkreślają twórcy firmy. 
Kreatywność w wykorzystywaniu elementów dziedzictwa wydaje się 
nie znać granic – sztuka użytkowa może przybrać nawet formę lakie-
rów do paznokci. Odcienie lakierów do paznokci z serii Pol-Romantic 
są inspirowane „barwami Polski”57. Nie w rozumieniu bieli i czerwieni, 
ale kolorów kojarzonych z polskim krajobrazem, jak „ustalono to na pod-
stawie zdjęć satelitarnych”58. Lakiery mają więc odcienie „zbożowe” 

51 Zob. A. Gragert, Architecture Rings Celebrate the World’s Iconic Skylines of Beloved Cityscapes, 15 stycznia 2016, 
www.mymodernmet.com/profiles/blogs/ola-shekhtman-city-rings [dostęp: 15.01.2016]. 

52 Łódzka Rajtuza, http://lodzkarajtuza.pl [dostęp: 22.02.2016]. 
53 Ibidem.
54 W. Raczkowski, Pan tu nie stał, czyli prl w nowoczesnym wydaniu, „Przegląd”, 24–30 maja 2015, www.tygo-

dnikprzeglad.pl/pan-tu-nie-stal-czyli-prl-w-nowoczesnym-wydaniu [dostęp: 15.02.2016].
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
57 D. Baranowska, Pol-kolor: Lakiery do paznokci w kolorach inspirowanych Polską, „Wysokie Obcasy”, 4 lipca 2015, 

, www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,100961,18275532,Pol_kolor__Lakiery_do_paznokci_w_kolo-
rach_inspirowanych.html [dostęp: 12.04.2016].

58 Ibidem.
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niczym polskie pola albo są utrzymane w tonacji pastelozy „dla ocie-
plenia wizerunku”, czyli kolorów bloków z wielkiej płyty „po ociepleniu 
styropianem, aby wyglądały przyjaźniej”59. 

• Muzyka

Podobnie jak w innych dziedzinach przemysłów kreatywnych, także 
w muzyce można zaobserwować cykliczne zainteresowanie przeszło-
ścią, folklorem i lokalną tożsamością. Odwołania te, znów, występują 
na różnych płaszczyznach. 
Wielka historia występuje jako motyw przewodni albumów i tek-
stów piosenek (np. album Carolus Rex zespołu Sabaton czy Powstanie 
Warszawskie Lao Che). Artyści przejmują też kompletną stylistykę 
retro, np. Max Raabe lata 20. i 30. xx w. czy zespół The Baseballs czasy 
rock’n’rolla. Czasami „tylko” przerabiają muzyczne dziedzictwo w nowo-
czesny sposób (np. album Chinoseries Onra).
Fala zainteresowania folkiem w muzyce popularnej ostatni raz przypadła 
w Polsce na początek xxi w., gdy zespoły Golec uOrkiestra i Brathanki 
zdominowały listy przebojów. Szersza dyskusja dotycząca estetyki 
prezentacji elementów „słowiańskości” powróciła w 2014 r. w zwią-
zku z utworem My Słowianie, wspomnianych już Cleo i producenta 
Donatana. Artysta ten także we wcześniejszych projektach ekspery-
mentował i włączał zarówno do warstwy tekstowej, jak i audiowizualnej 
wątki kojarzone bardziej z prasłowiańskimi gusłami, aniżeli ze współcze-
sną muzyką rozrywkową. Nie wzbudziły one jednak tyle kontrowersji, 
co klip i występy na żywo z Cleo, które wydawały się realizacją pewnej 
luźnej fantazji na temat żeńskiego archetypu „słowiańskości”. 
Z racji, że muzyka hip-hopowa często operuje opozycją „my – oni”, 
łatwo można zauważyć, że w tych utworach dużą rolę odgrywa tożsa-
mość i przywiązanie do miejsca – niezależnie, czy to blok, ulica, dziel-
nica, miasto, czy region. Obok zwyczajowych już „potyczek” słownych 
na pochodzenie, w ostatnim czasie także „śląskość” przebiła się do rapu. 

59 Ibidem.
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Pomijając projekty w stylu Sztigar Bonko, szerokie uznanie zyskały 
np. albumy rapera Miuosha, który w typowy dla hip-hopu sposób inter-
pretuje lokalną tożsamość i specyfikę życia w regionie: 

[…]
ej wiesz że jest tu Śląsk.
Znów daje Kapelmajster nad miastem hołd.
[…]
Nawet gdy jesteśmy dziennie obłąkani,
Aniele, stróżu mój, Katowice znów na fali.
[…]
Z okna widzę szyb, z okna widzę Spodek60.

W utworze Piąta strona świata Miuosh zaprosił do współpracy muzyka 
bluesowego Jana Skrzeka. Wykorzystano fragment utworu artysty O mój 
Śląsku, stanowiący swoisty hymn odchodzącego przemysłowego Śląska. 
We wspólnym wykonaniu utwór zyskuje nowe znaczenia: 

Bo gdy otwieram oczy, to kocham to co widzę
Różowe powietrze, tabliczka Katowice
[…]
Tu smak węgla i sadzy, wśród słów leży na bicie
To picie zmienia pryzmat, historia jest jak blizna
Odmienność to charyzma, tak nas tu wychowano
Każdy dom niczym przystań, ziemia czarna i żyzna
Przekleństwem jest cienizna, to kreuje tożsamość
To za to wszystko co zabrano nam przez lata
To dla tych miejsc, do których trzeba wracać
Ja wiem, każdy ich cios nas wzbogaca
Ich wiarą jest pieniądz, naszą honor i praca
[…]

60 nnfoF ft. hst, Miuosh, Kato, www.tekstowo.pl/piosenka,nnfof_,kato__feat__hst__miuosh.html [dostęp: 
22.02.2016]. 
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Bo kiedy bierzesz wdech, da się wyczuć pech tych ulic
To zeszły wiek, wszystkich nas tak znieczulił
[…]
I przekonania ojców, którym jesteśmy wierni
Smak tej wody, zapach tych miejsc
i zlepek historii, mistyki i tajemnic
[…]
Bo jeśli wiesz skąd jesteś, podnieś ręce i krzycz
[…]
O mój Śląsku, umierasz mi w biały dzień
O mój Śląsku, niszczą cię te fabryki
O mój Śląsku, niszczą twe serce zielone, płuca twej duszy61.

• Reklama

Często odwołania w reklamach do historii i dziedzictwa przedsiębior-
stwa są elementem całej kampanii opartej na marketingu historycznym, 
która skupiona jest na wykorzystaniu przeszłości, by ukierunkować 
przyszłość marki. Ma ona na celu „kształtowanie tożsamości marki, 
budowanie zaufania, komunikowanie otoczeniu pewnych wartości 
i cech”62, z którymi chcemy, aby przedsiębiorstwo i marka były koja-
rzone: doświadczenie, tradycja, innowacyjność, wyróżniające umiejęt-
ności i jakość na rynku. Nawiązuje się więc w reklamach do różnego 
typu elementów, np.:
 – najbardziej rozpoznawalnych produktów marki; 
 – momentów przełomowych w przedsiębiorstwie, w tym 

rewolucyjnych rozwiązań technologicznych; 
 – mitów i legend związanych z przedsiębiorstwem, do kultury 

organizacyjnej;
 – założycieli, pracowników i innych osób związanych z przedsiębiorstwem; 

61  Miuosh, Jan „Kyks” Skrzek, Piąta strona świata, http://teksty.org/miuosh,piata-strona-swiata,tekst-piosenki 
[dostęp: 17.04.2016]. 

62  A. Schug, History marketing. Ein Leitfaden zum Umgang mit Geschichte im Unternehmen, Transcript Verlag, 
Bielefeld 2003, s. 21; W. Pokojska, Reklama w kontekście marketingu…, op. cit., s. 91.
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 – roli przedsiębiorstwa w rozwoju miasta czy regionu; 
 – zwyczajów i tradycji związanych z danym sektorem działalności; 
 – miejsc i budynków związanych z historią przedsiębiorstwa63.

Do przejawów wykorzystania historii przedsiębiorstwa w celach mar-
ketingowych należą także wysokonakładowe inwestycje w postaci 
muzeów fabrycznych (firmowych)64. Obiekty te poświęcone są nie 
tylko przeszłości i teraźniejszości firm, ale nakreślają również ich plany 
i wizje na przyszłość. Arnold i Aleksander Pabianowie wskazują ponadto 
na kilka cech charakterystycznych dla tego rodzaju kompleksów 
wystawienniczych: 

 – są poświęcone działalności tylko jednego przedsiębiorstwa; 
 – mają „szokować” odbiorców poprzez architekturę i rozwiązania 

techniczne; 
 – są finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa; 
 – stanowią platformę komunikacyjną przedsiębiorstwa65. 

Przedsiębiorstwa niemające długiej historii, co może wynikać także 
ze specyfiki branży, mogą odwoływać się do historii ogólnej czy „zapo-
życzać” pewne uniwersalne wartości na potrzeby reklam66. Krakowski 
Kredens jest przykładem marki wykreowanej wokół mitu regionalności 
i tradycji, która na wielu płaszczyznach (przepisy produktów i legendy 
z nimi związane, opakowania produktów, nazwy produktów, wystrój 
sklepów) odwołuje się do lokalnej historii regionu Małopolski. Sama 
firma powstała natomiast względnie niedawno – w 2007 r.67

63 Zob. A. Schug, op. cit., ss. 85–127.
64 Zob. W. Pokojska, Mercedes-Benz Museum Stuttgart – muzeum idealne?, „Zarządzanie w Kulturze” 

2014, nr 15, z. 2, ss. 117–130. 
65 A. Pabian, A. Pabian, Muzea firmowe jako nowoczesne narzędzie public relations, w: Public relations. Aktualne 

zagadnienia sztuki komunikowania w teorii i praktyce, R. Maćkowska, H. Przybylski (red.), Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 440. 

66 Zob. A. Schug, op. cit., ss. 21, 27; W. Pokojska, Reklama w kontekście marketingu…, op. cit., ss. 91–93. 
67 Krakowski Kredens, www.krakowskikredens.pl/onas.html [dostęp: 16.04.2016]. 
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• Podsumowanie

O zainteresowaniu tematyką wykorzystywania dziedzictwa kulturo-
wego współcześnie świadczy wiele projektów i inicjatyw (np. konkurs 
i wydana publikacja Antologia. Najpiękniejsze śląskie słowa68). Powyższy 
przegląd stanowi jedynie subiektywny wybór, który ma na celu ukazanie 
różnorodności reinterpretacji i możliwości wykorzystania elementów 
dziedzictwa, a także pobudzenie do refleksji dotyczącej przetrwania 
dziedzictwa. Pominięte zostały chociażby prężnie działające rynki gier 
historycznych i komiksów oraz cały sektor turystyki i związany z nim 
obszar komercjalizacji dziedzictwa. 
Dziedzictwo nie jest zasobem zamkniętym, skończonym – tylko wciąż 
reinterpretowane, „żywe”, ma szanse na istnienie. Czasami konieczne jest 
jego odkrycie, „przepracowanie” oraz ponowne osadzenie we współcze-
sności, aby mogło ono pozostać w pamięci i świadomości, aby mogło 
przetrwać. 
O ile duża część przykładów wykorzystania dziedzictwa wydaje się być 
poparta zrównoważonym wyborem między historią a nowoczesnością, 
o tyle są też projekty budzące mieszane lub nawet skrajne odczucia. 
Istotne wydaje się w tym kontekście położenie nacisku na edukację 
i wykształcenie wrażliwości wobec przeszłości i tradycji z zachowa-
niem szacunku do nich – także wobec ich prawowitych dziedziców. 
Nadmierna komercjalizacja i zniekształcone adaptowanie elementów 
dziedzictwa mogą stanowić poważne zagrożenie dla autentyzmu, ory-
ginalności i ciągłości historycznej. 

68 Zob.  Antologia. Najpiękniejsze śląskie słowa, L. Jodliński, D. Kortko (red.), Muzeum Śląskie w Katowicach, 
Agora sa, Katowice 2010. 
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• Pytania kontrolne

1. W jaki sposób współcześnie można wykorzystać 
elementy dziedzictwa kulturowego?

2. Jakie widzisz wady i zalety w nawiązywaniu do przeszłości 
we współczesnych projektach – architektonicznych, 
odzieżowych, muzycznych?

3. Poszukaj w swojej okolicy murali nawiązujących do tradycji 
i historii. Jakie elementy z przeszłości rozpoznajesz?

4. Jakie motywy z przeszłości wydają ci się szczególnie interesujące 
w kontekście wzornictwa przemysłowego? Dlaczego?

5. Poszukaj przykładów współczesnego wykorzystania 
dziedzictwa twojego miasta/regionu. Do jakich aspektów 
historii, tradycji lub zabytków nawiązują? 

6. Poszukaj reklamy, w której wykorzystana jest historia 
przedsiębiorstwa. Jakie wartości są przez nią przekazywane? 

7. Wybierz dowolne przedsiębiorstwo lub produkt, zapoznaj 
się z jego historią i spróbuj opracować kampanię 
marketingową opartą na dziedzictwie marki. 

weronika pokojska
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• Abstrakt

Rozdział dotyczy rewitalizacji obszarów miejskich. Jego celem jest 
zaznajomienie czytelników z pojęciem rewitalizacji, przebiegiem pro-
cesu oraz szansami i zagrożeniami z niego wynikającymi. Podstawę 
rozważań stanowi Ustawa o rewitalizacji, uzupełniona publikacjami 
naukowymi z zakresu rewitalizacji, zarządzania kulturą i dziedzic-
twem kulturowym. W tekście przedstawiono rys historyczny doty-
czący rewitalizacji w Polsce, wyodrębniono interesariuszy procesu 
i wskazano na konieczność ich partycypacji w rewitalizacji. Z uwagi 
na tematykę całego opracowania uwagę skupiono także na wykorzy-
staniu kultury i dziedzictwa w tym procesie.





• Abstract

The chapter concerns urban revitalization. Its aim is to familiar read-
ers with the issue of revitalization, the process course as well as the 
threats and opportunities resulting from it. As a basis for the analysis 
the Polish Revitalization Act is used, complemented by scientific pub-
lications about the subject, but also culture management and heritage 
management in general. Further a brief history of revitalization pro-
cesses in Poland is presented, stakeholders which should be involved 
were identified. Concerning the topic of the whole publication, the 
role of culture and heritage was stressed. 
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• Wstęp

Ponad dwie trzecie mieszkańców Europy żyje w miastach, naukowcy 
prognozują, że odsetek ten będzie się jeszcze zwiększał1. W związku 
z tym jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stawać będą 
władze współczesnych ośrodków miejskich, będzie takie zarządzanie 
tkanką miast, by racjonalnie wykorzystać istniejące zasoby, nie przy-
czyniając się przy tym do rozlewania się miast (ang. urban sprawl) 
i zabudowy kolejnych terenów zielonych (ang. greenfield). Zamiast 
tego polityka miejska powinna prowadzić do wykorzystania tere-
nów zdegradowanych, np. poprzemysłowych (ang. brownfield), oraz 
lepszego zagospodarowania już istniejących obszarów, takich jak 
śródmieścia czy blokowiska. W dzisiejszych czasach pożądany jest 

„rozwój miasta do wnętrza”2, czyli odnowa poszczególnych kwarta-
łów miejskich w celu zapewnienia lepszego funkcjonowania całości. 
Jednym z najważniejszych narzędzi polityki miejskiej jest rewitalizacja, 
czyli wieloaspektowy proces służący aktywizacji lokalnej społeczno-
ści i odnowie tkanki miejskiej, w którym udział biorą różne grupy 
interesariuszy. 

• Rewitalizacja – definicja pojęcia

Słowo „rewitalizacja” pochodzi od łacińskiego re-vitalis i oznacza przy-
wrócenie do życia, ożywienie czegoś3. Ustawa o rewitalizacji wprowa-
dziła definicję tego pojęcia. Artykuł 2 § 1 wskazuje, że

1 Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki 
Regionalnej, Bruksela 2011, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citie-
softomorrow/citiesoftomorrow_final_pl.pdf [dostęp: 19.03.2016].

2 K. Skalski, Szanse i zagrożenia programów rewitalizacji, w: Wykluczenie. Rewitalizacja. Spójność społeczna, 
L. Frąckiewicz-Wronka (red.), Województwo Śląskie i Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Katowice – War-
szawa 2004, s. 89.

3 J. Sztaba, Rewitalizacja szansą dla regionów poprzemysłowych, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 
2013, nr 17 (1), s. 109.
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rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 
prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społecz-
ności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy 
rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji4.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej poszczególnym częściom tej definicji. 
Rewitalizacja jest procesem (a nie projektem), co oznacza, że jest ona 
działaniem długotrwałym i wieloaspektowym, prowadzonym kilka, 
a nawet kilkanaście lat. Proces ten dotyczy wyłącznie terenów zde-
gradowanych, charakteryzujących się m.in. złym stanem budynków 
i przestrzeni publicznej, wysokim bezrobociem i niskim poziomem 
wykształcenia wśród mieszkańców, dużą liczbą osób korzystających 
z pomocy społecznej oraz występowaniem patologii, takich jak alkoho-
lizm czy narkomania. Procesowi rewitalizacji poddawane są konkretne 
obszary (np. dzielnice), a granice obszaru rewitalizacji powinny być 
ściśle wyznaczone. Kompleksowość działań polega na skupieniu się 
zarówno na aspektach przestrzennych, społecznych, środowiskowych, 
jak i gospodarczych. Co za tym idzie – błędem jest mówienie o rewi-
talizacji budynków, dróg czy ciągów komunikacyjnych. Oczywiście 
działania wchodzące w skład tego procesu polegają na remoncie poszcze-
gólnych obiektów, wymianie nawierzchni dróg, poszerzeniu chodników 
i budowie ścieżek rowerowych, ale są to tylko jedne z wielu czynności 
podejmowanych w trakcie działań rewitalizacyjnych. Jednak bez szero-
kiego programu społecznego, polegającego na aktywizacji mieszkańców, 
podniesieniu poziomu ich kompetencji czy zmniejszeniu bezrobocia, 
nie może być mowy o rewitalizacji przestrzeni. Mieszkańcy są jednymi 
z interesariuszy procesu, jednak udział biorą w nim także inne grupy 
podmiotów. Temu zagadnieniu, jak i kwestii Gminnego Programu 
Rewitalizacji poświęcona jest dalsza część rozdziału. Koncentrując się 
jeszcze na zagadnieniach definicyjnych, warto zaznaczyć, że rewitaliza-
cji mogą być poddawane różne typy terenów, cechujące się odmienną 
charakterystyką, wśród nich można wyróżnić:

4 Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1777), art. 2 § 1.
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 – śródmieścia (szczególnie przedwojenne, wielofunkcyjne obszary 
zabudowy);

 – obszary poprzemysłowe, powojskowe, pokolejowe;
 – blokowiska;
 – krajobraz miasta (w tym tereny zielone)5.

Ustawodawca wskazuje jednak, że niezamieszkałe tereny przemysłowe 
mogą być poddawane rewitalizacji tylko wtedy, kiedy te działania przy-
czynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym6.
Podczas realizacji procesu rewitalizacji prowadzone są liczne prace 
związane z tkanką miejską (zarówno zabytkową, jak i nieposiadającą 
takich cech), które z powodu podobnego brzmienia często są mylone. 
Warto zapamiętać zatem, że: 

 – Remont to przywrócenie stanu budynku, jaki istniał na początku 
eksploatacji. Remontu nie należy mylić z modernizacją, która 
wiąże się z wprowadzeniem nowych elementów znacznie 
zwiększających komfort mieszkania7.

 – Renowacja polega na odnowieniu lub odświeżeniu czegoś8. 
Przykładowo: renowacja mebli.

 – Rekonstrukcja to „odtworzenie czegoś na podstawie 
dochowanych fragmentów, szczątków, przekazów, form 
pochodnych itp., zwłaszcza: odbudowanie, odtworzenie na takich 
podstawach zniszczonych, częściowo lub całkowicie, budynków 
albo dzieł sztuki9”. Przykładowo: rekonstrukcja warszawskiej 
Kolumny Zygmunta iii Wazy.

 – Rewaloryzacja polega na przywróceniu wartości obiektu 
zabytkowego oraz adaptacji do wymagań współczesnych 
użytkowników10. Było to dominujące podejście do odnowy 
zabytków w okresie prl, kładące nacisk na konserwację, 
ale nieuwzględniające uwarunkowań 

5 M. Bryx, A. Jadach-Sepioło, Rewitalizacja miast w Niemczech, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009, s. 9.
6 Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1777), art. 10 § 3.
7 K. Skalski, op. cit., ss. 84–85.
8 Słownik Języka Polskiego, t. 3, M. Szymczak et al. (red.), pwn, Warszawa 1998, s. 41.
9 Ibidem, s. 37.
10 K. Skalski, op. cit., ss. 84–85.
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    społecznych i ekonomicznych. Przykładowo: rewaloryzacja 
zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie i stworzenie w jego 
wnętrzach oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

 – Restauracja to zespół działań mających na celu przywrócenie 
obiektowi jego dawnej formy architektonicznej na podstawie 
zachowanych dokumentów historycznych11. Przykładowo: 
renowacja renesansowych krużganków na Wawelu, zamurowanych 
w czasie zaborów.

 – Restytucja to termin używany w konserwacji zabytków 
do określenia przywrócenia obiektowi dawnego stanu 
z wykorzystaniem zachowanych historycznych elementów12, np. 
Stare Miasto w Warszawie.

 – Retrowersja polega na wyborze charakterystycznych elementów 
historycznej zabudowy, przetworzeniu ich i wykorzystaniu 
w celu stworzenia obszaru nawiązującego wizualnie do danego 
okresu historycznego. Powstaje obszar podobny wizualnie, ale 
niecharakteryzujący się autentycznością. Zabieg ten często jest 
utożsamiany z postmodernizmem i krytykowany. Przykładowo: 
Stare Miasto w Elblągu13.

 – Rekultywacja dotyczy obszarów zdegradowanych przez 
działalność człowieka, polega na przywróceniu wartości 
użytkowych i przyrodniczych. Przykładowo: rekultywacja terenów 
pogórniczych i przekształcenie ich w Wojewódzki Park Kultury 
i Wypoczynku w Chorzowie14.

11 Ustawa o  ochronie zabytków i  opiece nad zabytkami z  dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003, nr 162, 
poz. 1568 z późn. zm.), art. 3.

12 Słownik Języka Polskiego, op. cit., s. 47.
13 B. Szmygin, Czy można ochronić świat, który przestał istnieć? Dzielnica żydowska w Lublinie, w: Przy-

wracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w  miastach Europy Środkowej, 
M. Murzyn-Kupisz, J. Purchla (red.), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2008, s. 284. 

14 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz.U. 1995, nr 16, poz. 78 z póź. zm.), art. 4.
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• Rewitalizacja w Polsce – rys historyczny

W Polsce pierwsze działania mające na celu kompleksową rewitaliza-
cję podjęto po 1989 r. Jednakże już w czasach Polski Ludowej zdarzały 
się przykłady kompleksowego podejścia do odnowy miast. W latach 
1950–1962 na dawnych terenach górniczych utworzono Wojewódzki Park 
Kultury i Wypoczynku w Chorzowie15. Jednak pierwsze działania na tym 
polu na szerszą skalę prowadzone były w latach 1990–2000, głównie 
przy wsparciu zagranicznych ekspertów i środków finansowych. Jako 
przykład można tu wymienić rewitalizację krakowskiego Kazimierza, 
starówki w Bielsku-Białej czy zabytkowego centrum Sopotu. Po roku 
2000 zaistniała możliwość finansowania działań rewitalizacyjnych z fun-
duszy przedakcesyjnych. Początkowo działania te w mniejszym stopniu 
koncentrowały się na aspektach społecznych, większy nacisk kładziono 
na odnowę zdegradowanej przestrzeni. Sytuacja zaczęła się stopniowo 
zmieniać w wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, nie tylko 
ze względu na zwiększone możliwości finansowania takich działań, ale 
także z uwagi na wymogi dotyczące włączania mieszkańców w planowa-
nie procesów rewitalizacyjnych16. Pierwsze dwa lata po wejściu Polski 
do ue (2004–2006) służyły głównie poszukiwaniu metody wykorzysta-
nia funduszy strukturalnych. Zintensyfikowane działania w zakresie rewi-
talizacji rozpoczęły się w kolejnej perspektywie finansowej (2007–2013), 
szczególnie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (rpo), 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Dużym problemem był brak prawodawstwa na poziomie krajowym, ist-
niało natomiast 16 zbiorów wytycznych (dla każdego rpo wojewódz-
twa) dotyczących tego, jak należy przygotowywać Lokalne Programy 
Rewitalizacji (lpr), by uzyskać dofinansowanie17. Sytuacja zmieniła się 
w 2015 r., kiedy weszła w życie Ustawa o rewitalizacji.

15 K. Gasidło, Kierunki przekształceń przestrzeni przemysłu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 
2010, s. 123.

16 A. Jadach-Sepioło, Rewitalizacja miast w dokumentach strategicznych w Polsce. Odniesienie do projektu Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, w: O budowie metod rewitalizacji 
w Polsce – aspekty wybrane, K. Skalski (red.), Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 18–21.

17 K. Skalski, Rewitalizacja w Polsce po 2009 roku, a rozwój dydaktyki dla zarządzania tym procesem, w: O budowie 
metod rewitalizacji…, op. cit., s. 47.
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Czy wiesz, że… W najbliższych latach wzmożone działania rewitalizacyjne podejmowane 
będą w Łodzi, Bytomiu i Wałbrzychu – te miasta zostały zakwalifikowane jako Obszary 
Strategicznych Inwestycji, które otrzymają dofinansowanie działań w ramach specjalnych 
środków krajowych i unijnych18. 

• Przebieg procesu i jego cele

W myśl ustawy pierwszym krokiem do przeprowadzenia procesu rewi-
talizacji jest wyznaczenie, w drodze uchwały rady gminy, obszaru zde-
gradowanego i wchodzącego w jego skład obszaru rewitalizacji. Obszar 
zdegradowany powinien przede wszystkim cechować się występowa-
niem negatywnych zjawisk społecznych oraz obecnością co najmniej 
jednej z następujących form degradacji: gospodarczej, środowisko-
wej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Szczegółowe wskaźniki 
dotyczące pomiarów degradacji obszaru zostały ukazane na rycinie 1. 
Obszar rewitalizacji stanowi całość lub część obszaru zdegradowanego, 
przy czym nie może obejmować więcej niż 20% gminy i nie może być 
zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców. Obowiązkowymi 
częściami projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego 
i rewitalizacji jest diagnoza oraz mapa. Projekt powinien być wcześniej 
poddany konsultacjom społecznym, a wnioski z nich wynikające winny 
być uwzględnione19. Na obszarze poddawanym rewitalizacji, w celu 
zwiększenia sprawności realizacji zadań, może zostać ustanowiona 
Specjalna Strefa Rewitalizacji, na okres maksymalnie 10 lat. Biorąc pod 
uwagę tematykę niniejszej publikacji, interesującym zabiegiem doty-
czącym zabytków znajdujących się w strefie, jest możliwość udzielenia 
dotacji nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych do wykonania 
prac konserwatorskich i restauratorskich. Dotyczy to jednak tylko nie-
ruchomości nieznajdujących się w rejestrze zabytków i pod warunkiem, 
że przyczynią się do realizacji celów rewitalizacyjnych20.

18 Rewitalizacja i nowe życie dla Łodzi, Bytomia i Wałbrzycha coraz bliżej, www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-
-europejskie/rewitalizacja-i-nowe-zycie-dla-lodzi-bytomia-i-walbrzycha-coraz-blizej,77452_0.html [dostęp: 
7.03.2016].

19 Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1777), art. 8–11.
20 Ibidem, art. 25–36.
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Ryc. 1. Definicja obszaru zdegradowanego oraz przykładowe wskaźniki służące do pomiaru
stopnia degradacji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. 
(Dz.U. 2015, poz. 1777), art. 9 § 1
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W pracach teoretycznych dotyczących rewitalizacji często jako osobna 
grupa wyróżniana jest degradacja kulturowa obszaru21. W niniejszym 
akcie prawnym nie została ona wyodrębniona bezpośrednio, jednak 
ustawodawca zwrócił uwagę na kapitał społeczny i stopień uczestnic-
twa w życiu kulturalnym jako ważne mierniki jakości życia. Aspektom 
kulturowym, w szczególności tym związanym z dziedzictwem obszaru, 
poświęcona jest dalsza część rozdziału.
Za cele rewitalizacji uznaje się przeciwdziałanie wyżej wymienionym 
negatywnym zjawiskom. W większości do pomiarów stopnia realizacji 
tych celów stosuje się wskaźniki ilościowe, takie jak: spadek poziomu 
bezrobocia, powierzchnia wyremontowanych budynków czy liczba 
osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych. Jednak niezwykle 
ważnym czynnikiem jest wzrost jakości życia na danym terenie, który 
trudno zmierzyć i przedstawić za pomocą liczb. O sukcesie rewitalizacji 
mówi nie tyle wielkość powierzchni nowych terenów zielonych i liczba 
posadzonych drzew, ile jakość tych miejsc – to, czy mieszkańcy aktyw-
nie spędzają tam czas i czy dobrze się w tych miejscach czują. Sposobem 
na pomiar tego typu czynników jest wywiad lub obserwacja uczestni-
cząca, jednak takie metody badawcze rzadko włączane są do ewaluacji 
procesu. Najtrudniejsze, zdaniem ekspertów, ale najwymowniej świad-
czące o sukcesie rewitalizacji, jest stworzenie odpowiedniej „masy kry-
tycznej”, czyli wyzwolenie takiej energii w podmiotach funkcjonujących 
na danym obszarze, że zaczną one samodzielnie podejmować inicjatywy 
na rzecz dzielnicy, a zarządca procesu będzie mógł wycofać się do roli 
obserwatora i koordynatora działań22.
Po wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i znajdującego się w jego gra-
nicach obszaru rewitalizacji przystępuje się do sporządzenia Gminnego 
Programu Rewitalizacji (gpr). Dokument ten powinien zawierać 
nie tylko diagnozę negatywnych zjawisk występujących na danym 
terenie, ale także jego potencjałów, za sprawą których obszar został 

21 Por. M. Murzyn, Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Międzynarodowe Centrum 
Kultury, Kraków 2006, s. 43; S. Kaczmarek, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar rozwoju 
miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 43.

22 Z. Ziobrowski, A. Rębowska, Rewitalizacja. Rehabilitacja. Restrukturyzacja. Odnowa miast, igpik Oddział  
Kraków, Kraków 2000, s. 175.
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zakwalifikowany jako wart rewitalizacji. W programie należy uwzględ-
nić cele rewitalizacji i kierunki działań, a także końcową wizję obszaru. 
Gminny Program Rewitalizacji musi być powiązany z innymi doku-
mentami strategicznymi obowiązującymi na terenie gminy (strategią 
rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych). 
Ustawodawca zastrzegł również możliwość zmiany tych dokumentów 
lub uchwalenia nowych (np. miejscowych planów zagospodarowania). 
Istotną częścią gpr jest opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których 
celem jest niwelowanie negatywnych zjawisk o charakterze społecznym, 
gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym oraz 
technicznym. Przy każdym z przedsięwzięć należy wymienić podmiot 
je realizujący (po uprzednim uzyskaniu jego zgody) oraz wskazać zada-
nia, jakie będą realizowane w ich ramach, ich wartość oraz rezultaty 
wraz ze wskaźnikami służącymi do ich pomiaru i oceny (co najmniej 
raz na 3 lata). Tak jak w przypadku realizacji każdego projektu, nie-
zbędne jest określenie harmonogramu prac oraz źródeł ich finansowania 
(zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych). Ustawodawca 
wskazał również na konieczność wyznaczenia struktury zarządzania 
programem. Po poddaniu dokumentu pod konsultacje społeczne 
i uwzględnieniu sugerowanych poprawek dokument zostaje przyjęty 
przez radę gminy w drodze uchwały23.

Czy wiesz, że… 27 marca 2003 r. weszła w życie ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym znosząca obowiązywanie wszystkich miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp) na terenie Polski. Ustanowiono jednak obowiązek sporządzenia dla 
całego obszaru gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
(suikzp). W gestii władz gminy pozostało sporządzanie dla wybranych obszarów mpzp, czyli 
dokumentów o znacznie większej szczegółowości. Paradoks polega jednak na tym, że na pod-
stawie studium (dokumentu obowiązkowego) nie można wydawać decyzji administracyjnych, 
gdyż jest to jedynie dokument wewnętrzny gminy. Można je jednak podejmować na podstawie 

23 Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1777), art. 14–16, 22.
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miejscowych planów, które – jak już wcześniej wspomniano – są dokumentami nieobowiąz-
kowymi. W wypadku gdy na danym terenie nie obowiązuje mpzp, zgodę na budowę obiektu 
uzyskuje się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy24.

• Interesariusze procesu rewitalizacji

Interesariuszami (ang. stakeholders) są wszystkie osoby i grupy, które 
związane są w jakiś sposób z zachodzącym procesem25. To zarówno pod-
mioty, które wprost na niego wpływają (takie jak władze miasta, aktywiści, 
właściciele nieruchomości), jak również te, które nie uczestniczą w nim 
bezpośrednio, ale odczuwają zmiany zachodzące na obszarze (np. miesz-
kańcy, którzy nie wyrazili zainteresowania wzięciem udziału w konsulta-
cjach społecznych). Podstawą każdego procesu rewitalizacji powinno być 
zidentyfikowanie już w pierwszym etapie wszystkich interesariuszy pro-
cesu oraz określenie potencjalnych pól konfliktów oraz współdziałania26
Ustawa o rewitalizacji, w artykule 2 § 1 ust. 2, wskazuje, że interesariu-
szami procesu rewitalizacji są „w szczególności” następujące podmioty:

1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości 
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spół-
dzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4.  podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, 

w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6.  organy władzy publicznej;
7.  podmioty inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia 

Skarbu Państwa27.

24 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717).
25 K. Pawłowska, Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu. Partycypacja społeczna, 

debata publiczna, negocjacje, Politechnika Krakowska, Kraków 2008, s. 130. 
26 M. Bryx, A. Jadach-Sepioło, op. cit., s. 10.
27 Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1777), art. 2 § 1 ust. 2.
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Ustawodawca zaznaczył, że są to „w szczególności” ww. podmioty, tym 
samym zastrzegł, że na obszarze rewitalizacji mogą działać inne orga-
nizacje, niewymienione w ustawie, które należy włączyć do procesu 
ze względu na charakterystykę terenu, oraz że sam proces będzie oddzia-
ływał również na grupy nieuwzględnione w powyższym zestawieniu 
(np. przyciągnie turystów). Proces rewitalizacji należy rozpatrywać nie 
tylko w skali rewitalizowanego obszaru, ale także z szerszej perspek-
tywy – gminy, a w niektórych przypadkach regionu. Interesariuszami 
procesu rewitalizacji są zatem nie tylko osoby i instytucje działające 
obecnie na miejscu poddawanym odnowie, ale także użytkownicy 
potencjalni, których działania będą zmierzały do ożywienia danego miej-
sca. Poszczególne osoby mogą występować w kilku rolach (np. miesz-
kańca prowadzącego klub w pobliżu miejsca swojego zamieszkania; 
pracownika instytucji kultury, który w czasie wolnym angażuje się 
w aktywność organizacji pozarządowych działających na rewitalizo-
wanym terenie). Niezwykle istotną kwestią jest także dostrzeżenie roli 
organizacji pozarządowych (Non Governmental Organizations, ngo) 
i grup nieformalnych, szczególnie w aktywizacji mieszkańców i two-
rzeniu lokalnych wspólnot. 
Rewitalizacja stanowi zadanie własne gminy, zatem na niej spoczywa 
ostateczna odpowiedzialność za „przygotowanie, koordynowanie 
i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji”28. Jednym z tych 
warunków jest aktywna współpraca z interesariuszami procesu. Może 
ona odbywać się m.in. poprzez prace w ramach Komitetu Rewitalizacji, 
który „stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami 
gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny 
rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmi-
strza albo prezydenta miasta”29. W równym stopniu powinni być w nim 
reprezentowani wszyscy interesariusze procesu.

28 Ibidem, art. 3 § 1.
29 Ibidem, art. 7.
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• Partycypacja w rewitalizacji

Partycypacja jest „procesem dobrowolnej wymiany pomiędzy pewną 
organizacją, przekazującą odpowiednim osobom uprawnienia lub 
władzę, a tymi osobami, które w zamian za to przejawiają określony 
stopień mobilizacji sił i środków na rzecz tej organizacji30”. W uprosz-
czeniu mówiąc, jest to proces włączania w procesy decyzyjne intere-
sariuszy, którzy biorą na siebie część odpowiedzialności za realizację 
tych procesów.
Sherry R. Arnstein zidentyfikowała osiem poziomów partycy pa-
cji – każdy stopień to jeden szczebel „drabiny partycypacji”, który ozna-
cza zakres zaangażowania obywateli i ich wpływu na ostateczny kształt 
procesu (ryc. 2). 

Ryc. 2. „Drabina partycypacji”
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Arnstein S.R ., op. cit., s. 15

Manipulacja to takie pokierowanie mieszkańcami, by zaakcepto-
wali decyzje władzy, nie zawsze dla nich korzystne. Razem z terapią, 

30 G. Prawelska-Skrzypek, Znaczenie partycypacji obywatelskiej dla rozwoju lokalnego, w: Partycypacja oby-
watelska w życiu społeczności lokalnej. Stan, bariery, rekomendacje, G. Prawelska-Skrzypek (red.), Fundacja 
Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Kraków 1996, s. 100.
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która dotyczy przenoszenia odpowiedzialności za niepowodzenia 
na mieszkańców, tworzą poziom „nie-partycypacji”, czyli działań, 
które w istocie nie mają nic wspólnego z rzeczywistym zaangażo-
waniem obywateli, chociaż często są tak nazywane. Kolejny poziom 
to działania pozorne: informowanie, ale na etapie, kiedy wszelkie 
decyzje są już podjęte; konsultowanie przy pomocy sondaży czy ankiet; 
oraz ugłaskiwanie, czyli dopuszczenie przedstawicieli do roli doradców, 
chociaż odpowiedzialność decyzyjna cały czas spoczywa w rękach 
władzy. Arnstein uważa, że rzeczywistym poziomem partycypacji 
jest dopiero uspołecznienie władzy31.
Ustawowa definicja partycypacji wskazuje, że obejmuje ona: „przy-
gotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający 
aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsulta-
cjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji32”. W niniej-
szym akcie prawnym wymieniono także formy konsultacji społecznych, 
jakimi są:

1. zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych 
na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;

2. spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup przed-
stawicielskich lub zbieranie uwag ustnych33.

Legislator zaznacza także, że konsultacje muszą być prowadzone w for-
mie zbierania uwag oraz przy wykorzystaniu co najmniej dwóch form 
uwzględnionych w punkcie 2. Dokumenty poddawane konsultacjom 
muszą być przygotowane w sposób zrozumiały dla odbiorców nie-
posiadających specjalistycznej wiedzy (włącznie z wizualizacjami). 
Niezwłocznie po zakończeniu każdej formy konsultacji należy opraco-
wać informację podsumowującą ich przebieg34. Przy uwzględnieniu 

31 S.R. Arnstein, Drabina partycypacji, w: Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, J. Erbel, P. Sadura (red.), 
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, s. 15. 

32 Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1777), art. 5 § 1.
33 Ibidem, art. 6 § 3.
34 Ibidem, art. 5–6.
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wszystkich wymienionych w ustawie form partycypacji oraz prac podej-
mowanych w ramach Komitetu Rewitalizacji można uznać, że działania 
zdefiniowane w ustawie sytuują się na jednym z najwyższych (co naj-
mniej siódmym) szczeblu „drabiny partycypacyjnej”, ale to od władz 
gminy zależy, czy będą realizowały te założenia w praktyce i zdecydują się 
na przejście na najwyższy szczebel drabiny, czyli kontroli obywatelskiej.
Do tej pory w rewitalizacji najczęściej wykorzystywane były następujące 
typy planowania, uwzględniające różny zakres partycypacji społecznej 
w tym procesie:

 – eksperckie – grupa specjalistów przygotowuje cały projekt, który 
następnie jest wdrażany bez konsultacji społecznych;

 – ekspercko-uspołecznione – zawiązuje się współpraca pomiędzy 
reprezentantami społeczności lokalnej, zespołami eksperckimi oraz 
innymi interesariuszami;

 – uspołecznione – zadaniem strony społecznej jest stworzenie kom-
pleksowego projektu35.

Zdaniem specjalistów najbardziej pozytywne rezultaty daje planowanie 
ekspercko-uspołecznione36, które z jednej strony łączy wiedzę specjali-
styczną ekspertów (w końcu większość interesariuszy bierze w tym pro-
cesie udział po raz pierwszy, nie posiadają więc specjalistycznej wiedzy) 
z zaangażowaniem mieszkańców i innych interesariuszy (co pomaga 
dostosować proces do lokalnej specyfiki i oddziaływać na rzeczywiste 
problemy).

Czy wiesz, że… W ramach planowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji 
Nikiszowca (zprn) w Katowicach wykorzystano różne formy partycypacji społecznej. 
Informacje o postępach w pracach umieszczano w lokalnej prasie, na plakatach oraz stronie 
www.nikiszowiec.pl i w zakładce na portalu um Katowice. Mieszkańcy i inni interesariusze wzięli 
udział w kilku warsztatach dotyczących rewitalizacji, renowacji budynków, bezpieczeństwa, 
inicjatyw społeczno-gospodarczych i ochrony zabytków. W ich trakcie wykorzystano różne 

35 K. Gasidło, Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 
Gliwice 2008, s. 94.

36 P. Lorens, Rewitalizacja miast – planowanie i realizacja, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 
2010, ss. 100–101.
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metody aktywizujące, takie jak: badania terenowe, praca z mapą czy wykonywanie zdjęć 
ukazujących Nikiszowiec z perspektywy mieszkańca. W spotkaniach stale uczestniczyli przed-
stawiciele Urzędu Miasta i zaproszeni goście, m.in. miejski konserwator zabytków oraz osoby 
odpowiedzialne za realizację procesów rewitalizacyjnych w innych miastach Polski. Po każdym 
warsztacie interesariusze mieli możliwość rozmowy z koordynatorem programu i zgłaszania 
uwag. Wśród uczniów lokalnych szkół ogłoszono konkurs na logo zprn. Dodatkowo rozesłano 
ankietę do gospodarstw domowych z terenu osiedla i zorganizowano specjalne spotkanie dla 
lokalnych przedsiębiorców w Urzędzie Miasta. Takie działania można uznać za wzorcowe 
rozwiązania partycypacyjne w rewitalizacji37.

• Szanse, bariery i zagrożenia procesu rewitalizacji

Dobrze przeprowadzony proces rewitalizacji niesie wiele pozytywnych 
skutków: zwiększa się aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców, 
wzrasta zatrudnienie, obecna tkanka miejska jest wykorzystywana 
w bardziej efektywny sposób (zapobiega to tym samym „rozlewaniu 
się miast” i zabudowie terenów zielonych), poprawia się stan środo-
wiska i jakość przestrzeni.
Oprócz oczywistych korzyści z rewitalizacji warto zwrócić uwagę na 
bariery. Są to przede wszystkim wysokie koszty realizacji tego typu 
procesów, mimo że w ostatnim dziesięcioleciu znacząco zwiększyły się 
możliwości ich finansowania. Dodatkowo często brakuje wyspecjali-
zowanych kadr, mogących zarządzać tym procesem. Część postulatów 
wysuwanych przez ekspertów, takich jak brak stosownych regulacji 
prawnych w tej kwestii czy fasadowość partycypacji społecznej, została 
uregulowana w Ustawie o rewitalizacji. Czas pokaże, w jakim stopniu 
te rozwiązania będą wdrażane w praktyce.

37 Zob. więcej: A. Pudełko, Partycypacja obywatelska w procesie rewitalizacji na przykładzie planowania 
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Osiedla Nikiszowiec w Katowicach, „Prace Geograficzne” 2015, 
nr 3 (142), ss. 89–103.
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Jednym z negatywnych skutków rewitalizacji może być gentryfikacja 
obszaru. Termin ten pochodzi z języka angielskiego (gentry – szlachta38) 
i oznacza proces wypierania słabszych ekonomicznie mieszkańców przez 
tych bardziej zamożnych39. W zależności od podejścia badawczego bywa 
tłumaczony jako uszlachetnienie lub zburżuazyjnienie40, jednak najczę-
ściej stosuje się spolszczoną wersję angielskiego terminu gentrification. 
Jest to proces spontaniczny, niezaplanowany, wynikający z działania 
mechanizmów rynkowych i realizacji partykularnych interesów przez 
poszczególne podmioty. Rewitalizacja bywa traktowana jako wstęp 
do gentryfikacji. W uproszczeniu udział w procesie biorą dwie grupy: 
pionierzy (studenci, artyści – osoby o niskim statusie materialnym, ale 
aktywnie oddziałujące na otaczającą ich przestrzeń) i gentryfikatorzy 
(charakteryzujący się wysokimi stanowiskami i zarobkami, wydający 
dużo na konsumpcję, w bierny sposób odnoszący się do miejsca swo-
jego zamieszkania)41. Zaniedbany obszar zasiedlany jest – głównie 
ze względu na niskie ceny wynajmu mieszkań – przez pionierów. Gdy 
staje się modny, pojawiają się gentryfikatorzy, a pionierzy – ze względu 
na wzrost czynszów – wyprowadzają się w inne miejsce.
Na skutek gentryfikacji remontowane są budynki, pojawiają się nowe 
inwestycje, porządkowana jest przestrzeń publiczna. Często jednak ten 
proces postrzegany jest jako negatywny, wiąże się bowiem z „przerwa-
niem dziedzictwa42”. Gentryfikatorzy, w przeciwieństwie do pionierów, 
nie są zwykle zainteresowani pogłębioną refleksją nad otaczającym ich 
dziedzictwem, traktując je raczej jako produkt, niż element kształtujący 
tożsamość. Moda na zamieszkanie w danej dzielnicy może okazać się 
krótkotrwała, a wtedy pojawią się pierwotne problemy.

38 A. Jadach-Sepioło, Gentryfikacja w kontekście rewitalizacji, w: Demograficzne i społeczne uwarunkowania 
rewitalizacji miast w Polsce, A. Zborowski (red.), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009, s. 126.

39 P. Lorens, Specyfika procesów przekształceń i rewitalizacji różnych obszarów zdegradowanych w miastach polskich, 
w: Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, P. Lorens, J. Matyniuk-Pęczek (red.), Wydawnictwo Urbanista, 
Gdańsk 2009, s. 13. 

40 A. Lipski, Wymiary degradacji kultury przemysłowej w regionie Górnego Śląska, w: Rewitalizacja obszarów 
wykluczenia społecznego w miastach śląskich, D. Kotlorz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, Katowice 2008, s. 92.

41 A. Jadach-Sepioło, Gentryfikacja…, op. cit., ss. 125–135.
42 K. Herbst, Partycypacja w rewitalizacji, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa 2010, 

s. 2, http://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/08/partycypacja_w_rewitalizacji.pdf 
[dostęp: 16.03.2016]. 
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Czy wiesz, że…W Nowej Hucie można dostrzec zwiastuny gentryfikacji – pojawiają 
się tam pionierzy, którzy aktywnie ingerują w otaczającą ich przestrzeń, działając na rzecz 
lokalnej społeczności w licznych stowarzyszeniach i grupach nieformalnych. Zmiany struktury 
ludności wynikają głównie z przyczyn demograficznych43. Tymczasem krakowski Kazimierz, 
za sprawą rewitalizacji prowadzonej od wczesnych lat 90. xx w., znajduje się w fazie gentry-
fikacji o charakterze usługowym i finansowym – obserwowany jest znaczący spadek liczby 
mieszkańców, większość budynków jest wynajmowana lub przeznaczona na cele usługowe. 
Dzielnica z zaniedbanej i niebezpiecznej zmieniła się w jedną z najmodniejszych w mieście, 
jednak mniej przyjazną dla mieszkańców44.

 

• Wykorzystanie kultury w rewitalizacji

Degradacja kulturowa obszaru, jak już wcześniej wspomniano, może 
być jedną z przyczyn, dla których teren został wybrany jako ten, który 
powinien zostać poddany rewitalizacji. Chociaż nie została ona wyod-
rębniona w ustawie jako osobna forma, to wzmocnienie aktywności 
kulturalnej wpływa na poprawę wskaźników w wielu aspektach: spo-
łecznym (wzmocnienie kapitału społecznego, podniesienie poziomu 
wiedzy i uczestnictwa w życiu kulturalnym), gospodarczym (zwięk-
szenie zatrudnienia w przedsiębiorstwach z branży kultury/kreatyw-
nej), przestrzenno-funkcjonalnym (podniesienie jakości przestrzeni 
publicznych), technicznym (nowa infrastruktura społeczna, tworzona 
np. poprzez adaptację istniejących obiektów na cele kulturalne).
Kultura w procesie rewitalizacji może więc odgrywać jedną z poniż-
szych ról: 
 – duża inwestycja kulturalna może stać się symbolem rewitalizacji 

i pobudzać ekonomię;
 – kwartał kulturalny może wpłynąć na rozwój całego obszaru;

43  Zob. więcej: J. Gądecki, i♥nh. Gentryfikacja starej części Nowej Huty, Wydawnictwo ifis pan, Warszawa 2012.
44  Zob. więcej: M. Murzyn, op. cit.
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 – przemysły kultury mogą stanowić ważny czynnik dla rozwoju miasta;
 – kultura może wpływać na umacnianie tożsamości mieszkańców i ich 

kreatywność45.

Kultura może być wykorzystywana w rewitalizacji zarówno w rozumie-
niu instytucjonalnym (konkretne podmioty funkcjonujące na danym 
terenie), jak i jako nośnik pewnych wartości. Wzmocnienie aktywności 
kulturalnej przyczynia się do przeciwdziałania wielu negatywnym zja-
wiskom, podnosi jakość życia mieszkańców i otaczającej ich przestrzeni. 
Do pożytków z wykorzystania kultury w rewitalizacji możemy zaliczyć:

 – wzrost zatrudnienia w branżach związanych z przemysłami kultury 
i zróżnicowanie lokalnej ekonomii;

 – ożywienie dzielnic i zwiększenie przepływu ludzi poprzez tworzenie 
wydarzeń kulturalnych; wzrost poczucia bezpieczeństwa, szczególnie 
w godzinach nocnych;

 – uatrakcyjnienie przestrzeni poprzez obecność w niej sztuki;
 – zwiększenie aktywności mieszkańców jako wynik zaangażowania 

w projekty społeczne (ang. community based programs), wzrost poczu-
cia dumy z przynależności do lokalnej wspólnoty oraz wzmocnienie 
tożsamości46.

Zmiany w aspekcie kulturowym, które wpłynęły na wizerunek i jakość 
życia w danej dzielnicy, zwykle trudno uchwycić za pomocą wskaźników 
ilościowych, ponieważ nie są one w stanie oddać rzeczy najważniejszych. 
Możemy rozliczać instytucje kultury z liczby zorganizowanych wyda-
rzeń, jednak ważniejsze, niż to, ile osób będzie w nich uczestniczyć, jest 
to, co z nich wyniosą, jak zmieni się przez to ich postrzeganie świata 
i otaczającej przestrzeni. O wiele cenniejszy dla procesu rewitalizacji 
jest udział w zorganizowanym spotkaniu jednej osoby, która – zain-
spirowania nim – zacznie działać na rzecz lokalnej społeczności, niż 
100 osób, które będą uczestniczyły w nim bezrefleksyjnie.

45 D. Throsby, Economics and culture, za: M. Murzyn, op. cit., ss. 51–52.
46 M. Pacione, Urban Geography: A Global Perspective, Routledge, London – New York 2009, s. 341.
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• Dziedzictwo kulturowe w procesie rewitalizacji

W odniesieniu do procesu rewitalizacji niemożliwe jest opracowanie 
zestawu powtarzalnych działań, które z sukcesem będą mogły być 
wdrażane w każdym miejscu. Jednym z gwarantów powodzenia jest 
dostosowanie ich do lokalnych warunków. Wielką rolę odgrywa tutaj 
dziedzictwo kulturowe, zarówno w ujęciu materialnym (m.in. zabytki), 
jak i niematerialnym (zwyczaje, tradycje, język itp.). 
Zabytki w procesie rewitalizacji są poddawane gruntownej konserwacji 
i renowacji, możliwa jest również zmiana pełnionych przez nie funkcji 
(np. przekształcenie dawnej fabryki Oskara Schindlera w Muzeum 
Sztuki Współczesnej (mocak) i oddział Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa na krakowskim Zabłociu, przebudowa na lofty fabryki 
Scheiblera na Księżym Młynie w Łodzi). Wykorzystanie obiektów 
zabytkowych podnosi prestiż i atrakcyjność miejsca, pozytywnie 
wpływa na jego wizerunek i może skutkować zwiększeniem ruchu 
turystycznego. 
Bardzo istotnym aspektem jest wykorzystanie niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego. Mieszkańcy chętniej uczestniczą w czymś, co już 
znają i rozumieją, co jest dla nich ważne i czym chcieliby się podzie-
lić z innymi. Udział w tego typu wydarzeniach (np. święto górników 
Barbórka, odpust św. Anny w Nikiszowcu) nie tylko wzmacnia w nich 
tożsamość i poczucie wspólnotowości, ale przez kontakt z obcymi 
(np. turystami) pozwala dostrzec, że ich codzienność może być intere-
sująca dla innych, co może skutkować wzrostem dumy z przynależności 
do małej ojczyzny i lokalnego patriotyzmu.
Monika Murzyn w toku swoich badań nad rewitalizacją krakowskiego 
Kazimierza dowiodła, że w proces rewitalizacji mocniej włączają się 
awangardowe instytucje kultury lub takie, które w swoich działaniach 
wyraźnie odnoszą się do lokalnego dziedzictwa47. Wychodząc od tego 
przykładu, wskazuje, że „dziedzictwo staje się więc w procesie rewita-
lizacji podstawową substancją, rdzeniem, składnikiem lub tłem różno-
rodnych produktów miejskich, a także elementem wielokulturowego 

47 M. Murzyn, op. cit., s. 335.
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wizerunku miasta48”. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w rewi-
talizacji zwiększa atrakcyjność miejsca i pozwala w większym stopniu 
zaangażować mieszkańców w ten proces, rodzi jednak niebezpieczeń-
stwo trywializacji i komercjalizacji, zatem duża odpowiedzialność spo-
czywa na wszystkich osobach chcących nim zarządzać.

• Podsumowanie

Rewitalizacja jest procesem wieloaspektowym, którego głównym 
celem jest ożywienie społeczne obszaru. Zniwelowanie degradacji 
przestrzennej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej jest istotne, 
ale w działaniach należy kierować się zasadą „rewitalizować ludzi, nie 
kamienie49”. Odnowa przestrzeni miejskiej w Polsce na dobre rozpo-
częła się wraz z możliwością finansowania tego procesu ze środków Unii 
Europejskiej, ale kilka pierwszych lat służyło wypracowywaniu dobrych 
praktyk w tym zakresie – w większym stopniu niż na mieszkańcach 
i innych użytkownikach przestrzeni skupiano się na odnowie samego 
obszaru. W ciągu ostatnich kilku lat sytuacja zaczyna ulegać zmianie, 
czego ukonstytuowaniem jest uchwalenie Ustawy o rewitalizacji w 2015 r. 
Już w drugim akapicie przywołana jest definicja partycypacji społecz-
nej, która powinna wykorzystywać wielorakie narzędzia, by angażować 
mieszkańców w działania (np. poddawanie wszystkich uchwalanych 
dokumentów konsultacjom społecznym, udział różnych grup interesa-
riuszy w Komitecie Rewitalizacji). Partycypacja w rewitalizacji może 
rodzić konflikty, każdy interesariusz kieruje się bowiem odmiennymi 
celami, jest jednak niezbędna do efektywnego przeprowadzenia pro-
cesu i wytworzenia energii, która przyczyni się do dalszej odnowy 
terenu. Władze miejskie przez cały czas trwania rewitalizacji powinny 
na bieżąco monitorować działania i reagować w momencie występo-
wania negatywnych zjawisk, np. gentryfikacji. Wykorzystanie kultury 
i dziedzictwa w procesie rewitalizacji wydaje się niezbędne, podnosi nie 

48 Ibidem s. 55.
49 Hasło francuskiej organizacji pact zajmującej się rewitalizacją. Zob. więcej: www.pact-habitat.org 

[dostęp: 19.03.2016].
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tylko atrakcyjność obszaru, ale może przyczynić się do zniwelowania 
wielu negatywnych zjawisk, szczególnie w aspekcie społecznym, a także 
wzmocnienia tożsamości mieszkańców i poczucia dumy z posiadanego 
dziedzictwa. Tak rozumiana rewitalizacja wydaje się jednym z większych 
wyzwań, przed jakimi stawać będą w najbliższym czasie polskie miasta.
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• Pytania kontrolne

1. Podaj definicję procesu rewitalizacji.
2. Czym jest obszar zdegradowany? Jakie czynniki bierze się pod 

uwagę przy jego wyznaczaniu i który z nich jest najważniejszy?
3. Kim są interesariusze procesu rewitalizacji? 

Wskaż kilka przykładów takich osób i instytucji.
4. Czym jest partycypacja społeczna? Jaka jest jej ustawowa 

definicja w odniesieniu do rewitalizacji? Na którym szczeblu 
„drabiny partycypacyjnej” umieściłbyś działania tego typu?

5. Podaj kilka przykładowych form konsultacji społecznych.
6. Czym różni się obszar zdegradowany od obszaru rewitalizacji?
7. Jaka jest różnica między miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego a studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego?

8. Co powinno znajdować się w Gminnych Programach Rewitalizacji?
9. Czym jest Komitet Rewitalizacji i kto w nim zasiada?

10.   Czym jest gentryfikacja?
11. W jakich materialnych i niematerialnych formach 

dziedzictwo kulturowe może być wykorzystywane w procesie 
rewitalizacji? Omów krótko i wymień po kilka przykładów. 

agnieszka pudełko
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• Abstrakt

Rozdział dotyczy dziedzictwa kulturowego Krakowa, jego celem 
jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących najważ-
niejszych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie miasta 
oraz wybranych przejawów dziedzictwa niematerialnego. Z uwagi 
na ograniczoną ilość miejsca wybór został zawężony do obiektów 
znajdujących się na terenie wpisanym na Listę unesco z 1978 r. (Wawel, 
Stare Miasto w obrębie Plant, Stradom, większa część Kazi mie  rza), 
ze szczególnym uwzględnieniem wybranych obiektów związanych 
z historią Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto uwaga została 
zwrócona na mniej typowe zabytki: krakowskie kopce, fortyfikacje 
dawnej Twierdzy Kraków oraz Nową Hutę, a także dziedzictwo niema-
terialne, umieszczone na Krajowej Liście Dziedzictwa Niematerialnego 
(pochód Lajkonika i szopkarstwo).





• Abstract

The chapter focuses on the cultural heritage of Kraków. Its aim is to pro -
vide basic information about the most important monuments in the city 
and selected examples of intangible heritage. Taking into consideration 
the limitations of the text, the selection was reduced to objects located 
within the area inscribed on the unesco List of World Heritage Sites 
in 1978 (Wawel Hill, Old Town within Planty, Stradom, main part of 
Kazimierz District), with particular emphasis put on chosen objects 
connected with the history of the Jagiellonian University. In addition 
the attention was drawn to less typical monuments: Kraków’s mounds, 
elements of the Kraków Fortress and the Nowa Huta district, as well as 
to examples of intangible heritage as elements of the National List of 
Intangible Cultural Heritage List (Lajkonik, The Kraków Nativity Scene).
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• Wstęp

W 1978 r. dokonano pierwszych 12 wpisów na Listę Światowego 
Dziedzictwa unesco. W tym zaszczytnym godnie znalazło się histo-
ryczne centrum Krakowa – średniowieczne, lokacyjne miasto Kraków, 
wzgórze wawelskie wraz z zabudową oraz większa część dawnego miasta 
Kazimierz, z jego przedmieściem Stradom. Wniosek liczył kilka stron 
maszynopisu – zdaniem Andrzeja Sitka dowodzi to, że uznanie histo-
rycznej zabudowy Krakowa za tę posiadającą „wyjątkową uniwersalną 
wartość” było sprawą oczywistą1. Kraków stanowi szczególny obszar 
zabytkowy nie tylko dla społeczności międzynarodowej, ale przede 
wszystkim dla mieszkańców Polski i samego miasta. Dlatego też posia-
danie podstawowej wiedzy o jego dziejach i zabytkach wydaje się być 
kwestią niezwykle istotną.
Do tej pory powstało wiele książek dotyczących historii i architektury 
miasta, przewodników opisujących najbardziej znamienite zabytki i prze-
jawy dziedzictwa niematerialnego miasta. Niniejszy tekst nie rości sobie 
praw do wyczerpania tematu, stanowi jedynie skrót najważniejszych, 
zdaniem autorki, informacji i ma zachęcić czytelników nie tylko do pogłę-
bienia swojej wiedzy, ale także do dalszych, samodzielnych podróży przez 
historię Krakowa i innych, bliskich im miast.
W artykule przedstawiono zabytki Krakowa, uwagę zwrócono nie tylko 
na ścisłe centrum, pokrywające się z wpisem na Listę unesco (w tym 
wybrane collegia Uniwersytetu Jagiellońskiego), ale także obiekty leżące 
poza nim, które jeszcze do niedawna nie były postrzegane w kategorii 
zabytków, a które stanowią ważne dziedzictwo miasta (jak Nowa Huta 
czy obwarowania Twierdzy Kraków). Uwagę zwrócono także na dwa 
zwyczaje wpisane na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego. 
 

1 A. Siwek, Kraków – historyczny zespół urbanistyczny, w: Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring dóbr 
światowego dziedzictwa, B. Szmygin (red.), Polski Komitet Narodowy icomos i Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa, Warszawa 2011, ss. 84–115.
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• Dzieje Krakowa – krótki rys historyczny2

Już na przełomie ix i x w. na wzgórzu wawelskim istniał gród, będący 
siedzibą księcia plemienia Wiślan. W czasach narodzin polskiej pań-
stwowości, w x w., Kraków stanowił rodzaj aglomeracji składającej się 
z kilku osad położonych w rozlewisku Wisły. Pod koniec x w. pierwsi 
Piastowie przejęli go z rąk czeskich, w 1000 r. utworzono tu biskup-
stwo w ramach polskiej prowincji kościelnej. Chociaż wcześniejsi 
władcy Polski mieszkali w innych ośrodkach, takich jak Gniezno czy 
Poznań, zdaniem Jacka Purchli Kraków stanowił ich „ulubioną” siedzibę. 
Po najeździe Brzetysława w 1038 r., doszło do całkowitego zniszczenia 
innych siedzib, książę Kazimierz Odnowiciel przeprowadził się zatem 
do Krakowa. Za panowania Bolesława Śmiałego miasto zostało podnie-
sione do roli królewskiej rezydencji i stolicy państwa. Wpływ na pozycję 
Krakowa miała także jego korzystna lokalizacja – bogactwo zasobów 
naturalnych, położenie wzdłuż głównych szlaków handlowych oraz 
przynależność do Hanzy. 
W xii w. Kraków składał się z kilku odrębnych osad miejskich wzgórza 
wawelskiego, Okołu oraz osady handlowej leżącej w miejscu dzisiejszego 
Rynku Głównego. W 1241 r. doszło do zniszczenia miasta przez hordy 
Dżyngis-chana. Jednak ten kataklizm stał się okazją do budowy mia-
sta na nowo. W 1257 r. Bolesław Wstydliwy wydał przywilej lokacyjny 
Krakowa na prawie magdeburskim. Doszło do stworzenia miasta o nie-
spotykanej wcześniej skali i symetrii rozwoju urbanistycznego – wyty-
czono Rynek Główny wraz z odchodzącymi od niego ulicami oraz 
prostokątne działki, wokół których budowano kamienice. Zmianie 
uległ także system organizacyjno-prawny miasta. W 1335 r. z rozkazu 
Kazimierza Wielkiego lokowano Kazimierz, a kilka lat później, w 1366, 
Kleparz – dawniej zwany Florencją, od znajdującego się na jego terenie 
kościoła św. Floriana.
W 1320 r. odbyła się pierwsza po okresie rozbicia dzielnicowego koro-
nacja królewska. Władysław Łokietek stał się władcą zjednoczonego 

2 Rozdział na podstawie: J. Purchla, Kraków w Europie Środka, Międzynarodowe Centrum Kultury, 
Kraków 2000.
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państwa i zasiadł na krakowskim tronie, co w oczywisty sposób umoc-
niło pozycję miasta. Jego syn, Kazimierz Wielki, w 1364 założył Akademię 
Krakowską, drugą po praskiej uczelnię wyższą w Europie Środkowej, 
nazwaną w późniejszym okresie Uniwersytetem Jagiellońskim (1817). 
Czasy świetności Krakowa przypadły na xiv–xvi w., miasto było wów-
czas miejscem koronacji i pochówków królów, wzmocnieniu uległa jego 
rola jako ważnego ośrodka handlu międzynarodowego czy miejsce 
wznoszenia nowych budowli (pierwszy raz w Polsce pojawił się tutaj styl 
renesansowy, Kraków był też wiodącym ośrodkiem sztuki barokowej). 
Jednak z czasem pozycja miasta powoli ulegała osłabieniu, czego naj-
bardziej widocznym przejawem było przeniesienie dworu królewskiego 
do Warszawy przez Zygmunta iii Wazę w 1596 r., po pożarze zabudowań 
na wzgórzu wawelskim (będącym prawdopodobnie wynikiem skłon-
ności króla do eksperymentów alchemicznych).
Kolejnym ważnym okresem w historii Krakowa jako ośrodka miejskiego 
były czasy zaborów. W wyniku i rozbioru Polski z 1772 r. Kraków zna-
lazł się na granicy polsko-austriackiej, z kolei iii rozbiór usankcjono-
wał wcielenie miasta do Austrii. W 1784 r. na przeciwległym brzegu 
Wisły, decyzją cesarza Józefa ii, powstało nowe miasto – Podgórze, 
mające stanowić przeciwwagę dla Krakowa. W 1815 r., jako pokłosie 
kongresu wiedeńskiego, powstało Wolne Miasto Kraków – quasi pań-
stwo, będące pod kontrolą trzech mocarstw zaborczych. W tym właśnie 
okresie Kraków, nie tylko z racji posiadanego potencjału symbolicz-
nego, ale także większej wolności, odgrywał niezmiernie ważną rolę 
w umacnianiu tożsamości narodowej. Jacek Purchla twierdzi, że wtedy 

„stał się on symbolem wielkiej przeszłości narodu pozbawionego nie-
podległości, świętym miejscem Polaków”3. W 1847 zlikwidowano 
Rzeczpospolitą Krakowską, a całe miasto przekształcono w twierdzę. 
Prawie 20 lat później, w 1866 r., doszło do pierwszych wyborów, prezy-
dentem został Józef Dietl, który wprowadził w mieście szereg reform. 
Za kadencji jego następcy – Juliusza Lea, rozpoczęto plan regulacyjny 
Wielkiego Krakowa. W 20-leciu międzywojennym kontynuowano prace

3  Ibidem, s. 76.
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urbanistyczne, wytyczając m.in. Aleje Trzech Wieszczów i budując przy 
nich wiele reprezentacyjnych obiektów użyteczności publicznej. 
Po rozpoczęciu ii wojny światowej, w 1939 r., naziści utworzyli Generalne 
Gubernatorstwo, którego stolicą został Kraków. Stanowisko generalnego 
gubernatora objął Hans Frank, który na swoją siedzibę zaadaptował 
Wawel. W trakcie okupacji niemieckiej doszło do eksterminacji inte-
ligencji oraz Żydów, rabowano i niszczono zabytki, chociaż Kraków, 
jako jedyne z historycznych miast Polski, zachował większość swojej 
zabytkowej tkanki. 
Kilka lat po zakończeniu ii wojny światowej, w 1949 r., rozpoczęto 
budowę Nowej Huty. Ta ogromna inwestycja wskazywała kierunek 
sterowanych centralnie zmian – budowa nowej przyszłości opartej 
na przemyśle ciężkim, a nie dziedzictwie poprzednich pokoleń. Polityka 
ta, połączona z niedoinwestowaniem renowacji i odbieraniem nieru-
chomości prywatnym właścicielom, doprowadziła krakowskie zabytki 
do katastrofalnego stanu. Dopiero pod koniec lat 70. xx w. sytuacja 
zaczęła się powoli zmieniać. Społeczne i państwowe środki przekazy-
wane na konserwację umożliwiły stopniową poprawę stanu tkanki zabyt-
kowej. Dzięki temu możliwy był gwałtowny rozwój rynku turystycznego, 
wzmocniony jeszcze przez wejście Polski do ue.

• Wzgórze wawelskie

Nazwa Wawel (dawniej Wąwel) pochodzi od określenia suchego 
wzniesienia ulokowanego wśród mokradeł. Już ok. 100 tys. lat p.n.e. 
pierwsi ludzie zaczęli budować swoje osady na wzgórzu wapiennym 
ulokowanym na lewym brzegu Wisły. W ix w. Wawel stał się prawdo-
podobnie głównym ośrodkiem państwa Wiślan. W 1000 r. zbudowano 
na wzgórzu pierwszą katedrę. W późniejszych latach Wawel stał się 
miejscem koronacji i pochówku królów, siedzibą głów państwa i ich 
administracji. Fortyfikacje wokół grodu zostały w znacznym stopniu 
umocnione. W xv w. dwór królewski został, za sprawą Zygmunta 
i Starego i jego żony Bony, pierwszym i głównym ośrodkiem renesansu 
w Polsce, miało to wpływ na ukształtowanie się widocznej do dziś bryły 
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zamku. Pod koniec xviii stulecia wzgórze wawelskie było okupowane 
przez Austriaków, którzy zrabowali skarbiec królewski i skradli insy-
gnia koronne. Doszło również do jego znaczącej przebudowy i wybu-
rzenia wielu historycznych budynków, m.in. w celu stworzenia placu 
do ćwiczeń dla austriackiej armii. Kompleks budynków znajdujących się 
na wzgórzu wawelskim został również przebudowany w trakcie ii wojny 
światowej, kiedy swoją siedzibę miał tam Hans Frank. Od 1946 r. na miej-
scu prowadzono szeroki program prac konserwatorskich i restaurator-
skich, od końca lat 80. xx w. finansowanych w większości z Narodowego 
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa4.

Czy wiesz, że… W 1978 r. powstał Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (skozk) 
mający na celu ratowanie jedynego miasta historycznego w granicach Polski, które nie uległo 
znaczącemu zniszczeniu w trakcie ii wojny światowej. Wieloletnie niedoinwestowanie zabytków, 
skażenie środowiska oraz liczne wywłaszczenia spowodowały, że zabytki Krakowa znajdowały 
się w katastrofalnym stanie. Wdrożony został szeroki program prac konserwatorskich, restau-
ratorskich i badawczych. W 1985 r. powołano Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków 
Krakowa i oddano go do dyspozycji skozk-u. Fundusz działa do dziś, środki wchodzące w jego 
skład w większości pochodzą bezpośrednio z Kancelarii Prezydenta rp oraz z datków publicz-
nych do skarbon znajdujących się m.in. na Rynku Głównym oraz Wawelu. Dzięki Komitetowi 
udaje się finansować co roku prace przy ok. 100 zabytkach wpisanych do rejestru5.

Źródło: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa – logo, 
www.skozk.pl/logo.html [dostęp: 26.03.2016]

4 Encyklopedia Krakowa, pwn, Warszawa – Kraków 2000, ss. 1033–1036.
5 Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, www.skozk.pl/historia.html [dostęp: 26.03.2016].
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Zamek Królewski (Wawel 5)
Do xiv stulecia w miejscu dzisiejszej Kurzej Stopki znajdował się zespół 
zabudowań warownych służących książętom krakowskim i królom Polski. 
Dopiero za czasów panowania Kazimierza Wielkiego doszło do budowy 
okazałego zamku, który przetrwał ok. 200 lat. Kolejnym królem, który 
znacząco przyczynił się do jego przemiany architektonicznej, był Zygmunt 
Stary. To za czasów jego panowania rezydencja została przebudowana 
w stylu renesansowym, zyskując m.in. okazałe krużganki (które stały się 
wzorem dla wielu polskich zamków i pałaców), prace prowadzone były 
przez mistrzów sprowadzonych z Włoch, m.in. Franciszka z Florencji 
i Bartłomieja Berrecciego, do roku 1536. Pod koniec xvi w. zamek znów 
uległ pożarowi, za czasów króla Zygmunta iii Wazy doszło do przebu-
dowy północnego skrzydła oraz zwieńczenia rezydencji dwiema wieżami; 
pracami kierował architekt Jan Trevano. Na arkadowym dziedzińcu nie-
gdyś odbywały się różne dworskie uroczystości. Parter budynku zajmo-
wały pomieszczenia dla służby oraz administracji. Komnaty królewskie 
usytuowane były na i i ii piętrze. Tam też znajdują się sale: Senatorska 
(gdzie niegdyś odbywały się uroczystości i bale) oraz Poselska (z pięknymi 
kasetonami stropowymi, ozdobionymi w każdym polu rzeźbioną głową). 
Najcenniejszymi dziełami sztuki na zamku są arrasy, których pokaźną 
kolekcję w xvi w. zgromadził Zygmunt August. W zbiorach muzeum 
znajduje się także wyposażenie wnętrz, kolekcja malarstwa oraz okazały 
zbiór orientaliów. Dzisiejszy wygląd kompleksu jest efektem przekształceń 
dokonanych przez Austriaków w trakcie zaborów oraz nazistów w okresie 
ii wojny światowej6. Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory 
Sztuki jako narodowa instytucja kultury funkcjonuje od 1945 r. Dla 
odwiedzających otwarte są ekspozycje stałe (Reprezentacyjne Komnaty 
Królewskie, Prywatne Apartamenty Królewskie, Skarbiec Królewski 
i Zbrojownia, Wawel Zaginiony, Sztuka Wschodu) i sezonowe (Smocza 
Jama, Baszta Sandomierska, Budowle i ogrody Wawelu – trasa sezonowa 
z przewodnikiem)7.

6 M. Rożek, Krakowska Katedra na Wawelu. Dzieje – ludzie – sztuka – zwyczaje, Petrus, Kraków 2010.
7 Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, www.wawel.krakow.pl [dostęp: 25.03.2016].



277

Dziedzictwo kulturowe Kr akowa

Katedra Wawelska św. Stanisława i św. Wacława (Wawel 3)
Już w x w. na Wawelu istniały zabudowania o charakterze sakralnym 
(np. odkryta dopiero w xx w. rotunda Najświętszej Marii Panny). 
Jednak fundacja katedry związana jest z ustanowieniem biskupstwa 
krakowskiego w 1000 r., patronem świątyni został św. Wacław. Pierwsza 
katedra romańska prawdopodobnie spłonęła, kolejna świątynia na tym 
miejscu została ufundowana przez księcia Władysława Hermana (stąd 
zwana jest hermanowską), budowę dokończył Bolesław Krzywousty, 
konsekrowano ją w 1142 r. W xii stuleciu przeniesiono tu szczątki 
św. Stanisława (umieszczone w trumnie-relikwiarzu), grób świętego 
był nie tylko miejscem pielgrzymek, ale pełnił także funkcję Ołtarza 
Ojczyzny (Ara Patriae), tutaj składano zdobycze wojenne i uzyskiwano 
błogosławieństwo przed wyruszeniem na wojnę. Widoczna obecnie 
w świątyni konfesja powstała w xvii w. i jest dziełem Jana Trevana. 
W 1305 r. katedra spłonęła, z pierwotnej budowli do dzisiejszych cza-
sów przetrwały krypta św. Leonarda i mury wieży Srebrnych Dzwonów.
W 1320 r. w odremontowanej po pożarze kaplicy doszło do korona-
cji Władysława Łokietka, od tego czasu katedra stała się miejscem 
koronacji królów Polski, a od śmierci Łokietka w 1333 r. – królew-
ską nekropolią. Tutaj chowano także królewskich dostojników 
i osoby zasłużone dla ojczyzny (m.in. J. Słowackiego, A. Mickiewicza, 
T. Kościuszkę, J. Piłsudskiego). Po koronacji pierwszego od czasów 
rozbicia dzielnicowego króla Polski przystąpiono do budowy nowej, 
gotyckiej katedry, która została zakończona w 1364 r., za czasów pano-
wania Kazimierza Wielkiego. Zasadniczy kształt katedry – trójnawowa 
bazylika z transeptem, prezbiterium i ambitem (okrężne obejście 
za prezbiterium) oraz wieńcem okalających ją kaplic – zachował się 
do dziś. Z okresu panowania tego króla pochodzą okazałe żelazne wrota 
z powtarzającym się motywem litery „k” pod koroną. Na przełomie 
xv i xvi w. ostatecznie ukształtowano gotycką sylwetę kościoła, nad 
którą górują wieże: Srebrnych Dzwonów, Zygmuntowska i Zegarowa. 
Obecny barokowy kształt świątyni jest wynikiem przebudów doko-
nanych w wieku xvii (arch. Jan Trevano), kiedy to powstała kaplica 
Wazów, i xviii (arch. Kacper Bażanka i Francesco Placidi).
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Na przełomie xv i xvi w. powstał Skarbiec Katedralny. Widoczne w nim 
dziś secesyjne polichromie są dziełem Józefa Mehoffera. W skarbcu prze-
chowywane były m.in. insygnia koronacyjne władców. Najciekawsze 
zabytki eksponowane są obecnie w Muzeum Katedralnym.
Jednym z najwybitniejszych przykładów budownictwa renesansowego, 
określanym mianem „perły renesansu po tej stronie Alp”, jest Kaplica 
Zygmuntowska. Została wzniesiona z rozkazu Zygmunta i Starego, jako 
mauzoleum dla króla i jego żony Barbary, przez florentczyka Bartolomea 
Berrecciego; konsekrowano ją w roku 1533. Kaplica zakończona jest 
kopułą z latarnią, na której znajduje się klęczący anioł dźwigający 
krzyż. Pierwotnie pokryta była miedzianą łuską, w xvi w. ją wyzłocono. 
Kaplicę od znajdującego się wewnątrz kościoła ambitu dzieli żelazna 
krata. Pod kaplicą znajduje się pierwsza w katedrze krypta grobowa. 
Wnętrze kaplicy ozdobione jest bogatą dekoracją groteskową i arabe-
skową, wewnątrz znajdują się ołtarze, grobowce królewskie i figury świę-
tych8. Dzięki mnogości form architektonicznych, związkom z życiem 
wielu wybitnych Polaków, historiom, które wydarzyły się w jej progach, 
Katedra Wawelska pozostaje jednym z najważniejszych przykładów 
polskiego dziedzictwa narodowego. 

• Okół

Okół to osada utworzona u podnóża wzgórza wawelskiego, zanim jesz-
cze Kraków został lokowany na prawie magdeburskim. Powstał praw-
dopodobnie na przełomie viii i ix w., w xiv stuleciu został włączony 
do Krakowa. Okół zamieszkiwany był przez rzemieślników i rycerzy, 
na jego terenie znajdowały się liczne kościoły, których część zachowała się 
do dzisiaj. Na ul. Kanoniczej mieszkali w większości członkowie wawel-
skiej kapituły katedralnej, czyli kanonicy, stąd też wzięła się jej nazwa9.

8 M. Rożek, Krakowska Katedra na Wawelu…, op. cit.
9 Encyklopedia Krakowa…, op. cit., ss. 692–693.
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Kościół św. Andrzeja (ul. Grodzka 54)
Powstał w xi w. z fundacji Sieciecha, stanowił centralny punkt osady 
Okół, początkowo pełnił funkcje obronne, o czym świadczą m.in. grube 
mury i brak dolnych okien. Jest jednym z niewielu zachowanych zabyt-
ków romańskich w mieście. Po zniszczeniu w xiii w. (prawdopodob-
nie przez Tatarów) na jego fundamentach zbudowano nowy kościół. 
W trakcie dziejów wielokrotnie ulegał pożarom. W środku znajduje się 
barokowe wyposażenie wnętrz z dekoracyjną sztukaterią autorstwa 
Baltazara Fontany. Świątynia połączona jest z klasztorem sióstr Klarysek, 
które mieszkają w nim od xiv stulecia (jest to najstarszy zakon żeński 
na terenie miasta)10.

Kościół św. św. Piotra i Pawła (ul. Grodzka 52)
Powstanie kościoła związane jest ze sprowadzeniem do Polski w xvi w. 
jezuitów, których głównym zadaniem miała być walka z reformacją. 
Inicjatorem budowy świątyni był ks. Piotr Skarga. Swoją ideą zaraził 
on króla Zygmunta iii Wazę, który przeznaczył znaczne środki na ten 
cel. Prace budowlane rozpoczęto w roku 1597. Ostateczny kształt archi-
tektoniczny świątyni, nawiązujący do rzymskiego kościoła Il Gesu, jest 
wynikiem pracy kilku architektów. Józefowi Britusowi i Janowi Marii 
Bernardoniemu z przyczyn losowych nie dane było ukończyć dzieła. 
Dokonał tego dopiero Jan Trevano, pod którego kierunkiem wzniesiono 
wielką kopułę, wykonano fasadę oraz dekorację wnętrza (autorem sztu-
katerii sklepień i absydy jest Jan Falconi). Ołtarz główny zaprojekto-
wał Kacper Bażanka, jest on też autorem ogrodzenia znajdującego się 
przed fasadą świątyni. Dwanaście późnobarokowych figur apostołów 
wykonał Dawid Heel, obecnie prezentowane rzeźby są xx-wiecznymi 
kopiami, oryginały można zobaczyć na dziedzińcu za prezbiterium 
kościoła. W krypcie pod świątynią znajdują się doczesne szczątki 
ks. Piotra Skargi11. 

10 J. Adamczewski, Kraków od A do Z, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1992, ss. 117–118.
11 Op. cit., ss. 132–133.
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Czy wiesz, że… W 2010 r. podpisano list intencyjny mający na celu utworzenie Panteonu 
Narodowego w kryptach kościoła św. św. Piotra i Pawła. Ma on być, obok Wawelu i Skałki, 
miejscem pochówku najwybitniejszych Polaków. W 2013 r. w podziemiach kościoła złożono 
prochy wybitnego dramatopisarza – Sławomira Mrożka12.
Barokowa kopuła kościoła jest najwyżej położoną w Krakowie, dzięki czemu góruje nad pano-
ramą miasta. Wykorzystując te właściwości, w świątyni zawieszono najdłuższe w Polsce wahadło 
Foucaulta (46,5 m). W każdy czwartek odbywają się pokazy pozwalające zaobserwować ruch 
obrotowy Ziemi wokół własnej osi13.

• Mury miejskie i Planty

Budowę murów obronnych wokół Krakowa rozpoczęto pod koniec 
xiii stulecia, prace trwały przez kilkadziesiąt lat, ich zwieńczeniem była 
budowa Barbakanu u schyłku wieku xv. Oprócz podwójnego muru, baszt, 
wież obronnych i fosy, wybudowano także bramy wjazdowe. Ważną rolę 
obronną odgrywały wieże kościoła Mariackiego – z wyższej, hejnalicy, 
strażnik obserwował miasto i okolice, a rano, wygrywając hejnał, dawał 
sygnał do otwarcia bram. W razie niebezpieczeństwa bito w dzwon znaj-
dujący się na niższej wieży. Wraz z rozwojem nowych form uzbrojenia 
konieczna była modernizacja murów miejskich, by mogły one skutecz-
niej chronić mieszkańców miasta przed najeźdźcami, jednak nie wszyscy 
włodarze przykładali do tego należytą uwagę. Ze względu na zmianę 
charakteru miasta na bardziej otwarte, zły stan techniczny murów 
oraz ich nieprzydatność zdecydowano o ich wyburzeniu na początku 
xix w. Pozostałościami po średniowiecznej fortyfikacji są: Barbakan, 
Brama Floriańska i trzy baszty połączone kamien nym murem14. 
Zdecydowano, że na terenie, gdzie stały mury, powstanie park miejski. 
Pracami, które prowadzono w latach 1822–1830, początkowo kierował 
Feliks Radwański, a następnie dzieło kontynuował Florian Straszewski 
(zakładając m.in. fundusz na utrzymanie Plant). Nasadzono drzewa 
i krzewy, ustawiono ławki, wytyczono aleje spacerowe i miejsca zabaw 

12 Panteon Narodowy, www.panteonnarodowy.org [dostęp: 26.03.2016].
13 Parafia Wszystkich Świętych w Krakowie, www.apostolowie.pl [dostęp: 26.03.2016].
14 M. Rożek, Urbs celeberrima. Przewodnik po zabytkach Krakowa, wam, Kraków 2006, ss. 51–59.
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dla dzieci, obsadzono także klomby. W latach 80. xix w. na Plantach 
pojawiły się pierwsze pomniki. Obecnie obszar Plant liczy ponad 20 hek-
tarów i ma obwód ponad 4 kilometry15.

Czy wiesz, że… Orędownikiem zachowania murów obronnych był profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – Feliks Radwański. By trafić do decydentów, próbował wskazywać na zabyt-
kowe walory obiektów oraz na ich reprezentacyjny charakter. Kiedy to zawiodło, doprowadzony 
do ostateczności, argumentował: „Chronią one przed wiatrami wiejącymi pod kościół Mariacki 
od Kleparza. Niedobre to wiatry, bo smrody i śmieci znosić będą, a także bezbożnie podwiewać 
spódnice Paniom Matkom i Żonom”16. Na szczęście to uzasadnienie pozwoliło zachować 
fragmenty dawnych fortyfikacji.

• Stare Miasto

Jako Stare Miasto najczęściej określa się Rynek Główny z odchodzą-
cymi od niego ulicami, zamknięty otaczającym go pierścieniem Plant. 
Jeszcze przed Wielką Lokacją istniały tutaj osady, o czym świadczą nie 
tylko zachowane kościoły, ale także odkryte w wykopaliskach archeolo-
gicznych ślady dawnych siedlisk ludzkich. Dziś Stare Miasto to zespół 
urbanistyczny, w którym znaleźć można przykłady wybitnej architek-
tury, zarówno sakralnej, jak i świeckiej, reprezentującej różnorodne 
style – od romańskiego do modernistycznego.

Rynek Główny
Wytyczenie Rynku Głównego w obecnie znanym nam kształcie 
związane jest z lokacją Krakowa w roku 1257. Powstał wtedy regu-
larny plac o wymiarach mniej więcej 200 × 200 metrów, z siatką 
odchodzących od niego prostopadle ulic (z wyjątkiem ul. Grodzkiej). 
Nieznaczne deformacje planu wynikają z konieczności jego dostoso-
wania do wcześniej istniejących zabudowań – kościoła Mariackiego 
i kościoła św. Wojciecha. Jako pomocniczy wytyczony został Mały Rynek, 
na którym handlowano towarami szybciej się psującymi, np. mięsem. 

15 Ibidem, ss. 39–40.
16 J. Adamczewski, Kraków osobliwy, Wydawnictwo Skrzat, Kraków 1996, s. 68.
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W 2. połowie xiii w. na Rynku Głównym wzniesiono Sukiennice 
oraz Kramy Bogate, rozpoczęto także budowę niektórych kamienic, 
proces ukończono w xiv w., wtedy też powstały: ratusz, budynek 
Wielkiej i Małej Wagi; część z tych budynków nie przetrwała do dziś. 
Rynek Główny oprócz głównej funkcji handlowej był także miej-
scem, w którym odbywały się różnego typu uroczystości – w 1525 r. 
Zygmunt Stary przyjął tutaj hołd pruski, a w 1794 Tadeusz Kościuszko 
symbolicznie rozpoczął insurekcję. W 1898 r., w 100. rocznicę urodzin 
wieszcza, na Rynku Głównym stanął pomnik Adama Mickiewicza, 
dłuta Teodora Rygiera17.

Ratusz (Rynek Główny 1)
Około 1300 r. na Rynku Głównym wzniesiono budynek ratusza. W póź-
niejszych latach obiekt był rozbudowywany, w xv w. zyskał późno-
gotycki hełm, w xvii stuleciu wieża została nadbudowana. W latach 
1817–1820 zburzono budynek ratusza, do naszych czasów przetrwała 
tylko wieża18. Wejścia do budynku strzegą xix-wieczne lwy, pocho-
dzące z pałacu Morstinów w Pławowicach, dalej znajduje się zachowany 
gotycki portal z połowy xv w. W trakcie prac prowadzonych po 1961 r. 
zrekonstruowano reprezentacyjne wnętrze oraz dodano – powszechnie 
krytykowane – wykusze. Pod budynkiem znajdują się piwnice, w któ-
rych niegdyś mieściło się więzienie z izbą tortur oraz karczma, zwana 
Piwnicą Świdnicką, gdzie podobno serwowano doskonałe piwo19. 

Sukiennice (Rynek Główny 1–3)
Sukiennice powstały wraz z Wielką Lokacją Krakowa. Pierwotnie był 
to podwójny rząd kamiennych kramów, który tworzył uliczkę pośrodku 
rynku. W xvi w., po pożarze Sukiennice odbudowano w stylu rene-
sansowym, zasklepiając halę, wieńcząc budynek attyką i ozdabiając 
go maszkaronami. W pracach uczestniczyli m.in. mistrz Pankracy, 
Santi Gucci i Jan Maria Padovano. W xix w. konieczna była restauracja 

17 Encyklopedia Krakowa, op. cit., ss. 591, 861–865.
18 M. Fabiański, J. Purchla, Przewodnik po architekturze Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, 

ss. 144–145.
19 M. Rożek, Urbs celeberrima…, op. cit., ss. 137–138.
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obiektu, której dokonał Tomasz Pryliński, przy wsparciu Jana Matejki. 
Wtedy też oczyszczono Sukiennice z narosłych przez wieki przybudó-
wek, a na i piętrze urządzono sale dla kolekcji Muzeum Narodowego. 
Oprócz kramów w podcieniach arkad znalazło się miejsce na sklepy 
i cukiernie, m.in. słynną Kawiarnię Noworolskiego, działającą nieprze-
rwanie od 1912 r.20 Miejsce to jest jednym z wielu w Krakowie, które 
mogą poszczycić się nie tylko historycznym wnętrzem, ale także bogac-
twem historii związanych z nim i jego bywalcami, będących elementem 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego miasta (np. Jana Michalika, 
Wierzynek, Hawełka, Hotel Grand i inne)21.

Czy wiesz, że… Tomasz Pryliński w trakcie restauracji Sukiennic umieścił na renesansowych 
attykach dwie figury – indora i koguta. Miały one symbolizować pierwszych prezydentów 
Krakowa doby autonomii galicyjskiej – Józefa Dietla (zarozumialca) i Michała Zyblikiewicza 
(impertynenta)22.

• Kościoły

Bazylika Mariacka – Kościół Archiprezbiterialny 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (pl. Mariacki 5)
Pierwsza świątynia murowana powstała w tym miejscu w xiii w. 
Początkowo był to kościół romański, pół wieku później został przebu-
dowany w stylu gotyckim. Do xviii w. wokół świątyni znajdował się 
cmentarz parafialny. Kościół posiada dwie wieże – z wyższej, zakoń-
czonej hełmem z koroną, odgrywany jest co godzina hejnał, niższa 
pełni funkcję dzwonnicy, w środku umieszczony jest dzwon, tzw. 
Półzygmunt. Wysoka nawa kościoła zamknięta jest tęczą (czyli belką 
oddzielającą nawę główną od prezbiterium), w której znajduje się kru-
cyfiks, będący dziełem Wita Stwosza lub jednego z jego uczniów. W pre-
zbiterium znajdują się witraże zaprojektowane w xiv w. przez mistrza 

20 Ibidem, ss. 139–145.
21 Zob. K. Jakubowski, Kawa i ciastko o każdej porze. Historia krakowskich kawiarni i cukierni, Agora sa, 

Warszawa 2012.
22 J. Adamczewski, Kraków osobliwy…, op. cit., s. 37.
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Mikołaja oraz ołtarz Wita Stwosza, nad którym mistrz pracował 12 lat 
(1477–1489). Koszty stworzenia dzieła, w wysokości rocznego budżetu 
miasta, pokryli w całości mieszkańcy. Jest to największy ołtarz gotycki 
w Europie, a znajdujące się w nim figury są prawie 3-metrowej wysokości. 
Ołtarz został zrabowany przez nazistów w trakcie ii wojny światowej, 
powrócił do Krakowa w 1946 r. Wokół nawy kościoła rozmieszczone 
są liczne kaplice, w części ufundowane przez bogate rody. W latach 
1888–1891 Jan Matejko wraz ze swymi uczniami (m.in. Stanisławem 
Wyspiańskim i Józefem Mehofferem) rozpoczęli malowanie w kościele 
polichromii, na których przedstawione zostały m.in. anioły trzymające 
wstęgi z litanią do Matki Boskiej23.

Czy wiesz, że… Z kościołem Mariackim związanych jest wiele legend, które stanowią 
część niematerialnego dziedzictwa kulturowego miasta. Są to m.in. historie o żółtej ciżemce, 
hejnale mariackim czy o dwóch braciach, którzy budowali wieże świątyni – jeden z nich, widząc, 
że wieża brata jest wyższa, zabił go nożem, po czym dokończył budowę swojej wieży. Jednak 
nękany wyrzutami sumienia, popełnił samobójstwo, skacząc z niej na rynek. Upamiętniający 
tę zbrodnię nóż do dziś wisi w Sukiennicach24. 

Kościół św. Wojciecha (Rynek Główny 2)
Legenda głosi, że kościół powstał w miejscu, z którego św. Wojciech 
wygłaszał kazania. Świątynia jest jedną z najstarszych w Krakowie, 
wzniesiono ją ok. 1000 r., obecny budynek pochodzi z xii w., pierwot-
nie zbudowany został w stylu romańskim. Na początku xv w. został 
oddany w opiekę Akademii Krakowskiej. Dwa wieki później przebudo-
wano go w stylu barokowym i nakryto kopułą. W ołtarzu znajduje się 
xvii-wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, z tego samego okresu 
pochodzi obraz św. Wojciecha znajdujący się po lewej stronie nawy. 
W xviii w. kościół został bogato wyposażony. W dobudowanej od połu-
dnia kaplicy bł. Jana Nepomucena spoczywają szczątki bł. Wincentego 
Kadłubka. W podziemiach kościoła znajduje się stała ekspozycja Dzieje 

23 Idem, Kraków od A do Z…, op. cit., ss. 125–128.
24 Idem, Kraków osobliwy…, op. cit., s. 38.
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Rynku Krakowskiego i kościoła św. Wojciecha, tam też możemy zaob-
serwować, jak bardzo podniesiono poziom nawierzchni krakowskiego 
rynku w ciągu wieków25.

Kościół św. Barbary (Mały Rynek 8)
W xiv w. w pobliżu kościoła Mariackiego Mikołaj Wierzynek ufun-
dował kaplicę, która pod koniec stulecia została poszerzona, do czego 
przyczyniła się królowa Jadwiga. Budowę ukończono w  1402 r. 
Od końca xvi w., z przerwami, kościołem opiekowali się jezuici, m.in. 
tutaj swoje kazania głosił ks. Piotr Skarga. Jest to gotycki kościół, który 
w późniejszym czasie został przebudowany zgodnie z zasadami baroku. 
Polichromia sklepienia, wykonana w roku 1765, jest autorstwa Piotra 
Molitora. W barokowym ołtarzu głównym znajduje się xv-wieczny 
krucyfiks. Do najważniejszych zabytków należą również xv-wieczna 
kamienna pieta oraz słynący cudami obraz Matki Boskiej Jurowickiej. 
Przed wejściem do kościoła znajduje się tzw. Ogrójec – gotycka kaplica 
z rzeźbami z warsztatu Wita Stwosza. W krypcie pod kościołem spo-
czywa ks. Jakub Wujek, który jako pierwszy przetłumaczył Biblię 
na język polski26.

Bazylika Świętej Trójcy (ul. Stolarska 12)
Dominikanie przybyli do Krakowa w 1222 r., w połowie xiii w. zbudo-
wali wczesnogotycki klasztor i kościół. Świątynia była wielokrotnie 
niszczona przez pożary, w tym przez ten największy, w 1850 r., kiedy 
to spłonęło całe drewniane wyposażenie kościoła. Obecny wystrój jest 
wynikiem restauracji w stylu neogotyckim, dokonanej przez archi-
tekta Teofila Żebrawskiego. Rzeźbiony ołtarz główny wykonał Wit 
Wisz, zaś chór muzyczny zaprojektował Feliks Księżarski. Od strony 
północnej do kościoła przylegają krużganki, w których zachowały się 
szczątki najstarszych zabudowań, pochodzących z xiii w. Wokół nawy 
głównej znajdują się liczne gotyckie i barokowe kaplice. W jednej 

25  B. Gondkowa, M. Rożek, Leksykon kościołów Krakowa, Platan, Kryspinów 2002, ss. 203–204.
26  M. Rożek, Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, pwn, Warszawa – Kraków 2000, ss. 218–221.
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z nich – kaplicy św. Jacka – znajduje się sarkofag z relikwiami zało-
życiela polskiej prowincji zakonu Dominikanów. Kaplica powstała 
w xvi w., zdobią ją freski autorstwa Karola Dankwarta i rzeźby Baltazara 
Fontany, który wykonał również znajdujący się pośrodku sarkofag 
z wyobrażeniem świętego w glorii.

Kościół św. Franciszka z Asyżu (pl. Wszystkich Świętych 5) 
Obecna bazylika mniejsza powstała w xiii w., jednak jej aktualny gotycki 
kształt jest wynikiem odbudowy dokonanej po pożarze w 1850 r., który 
strawił większą część miasta. Restauracji podjęli się Karol Kremer, 
Karol Knaus i Władysław Ekielski. W neogotyckim ołtarzu głównym 
umieszczono xix-wieczny obraz Apoteoza św. Franciszka. Freski oraz 
witraże nad chórem (Bóg Ojciec – Stań się) i w prezbiterium wykonał 
Stanisław Wyspiański. Po obu stronach prezbiterium i nawy znajdują się 
trzy kaplice: bł. Salomei (ze szczątkami księcia Bolesława Wstydliwego), 
Męki Pańskiej (z Drogą Krzyżową pędzla Józefa Mehoffera i sarkofagiem 
bł. Anieli Salawy) oraz Matki Boskiej Bolesnej (z xvi-wiecznym gotyc-
kim obrazem Matki Boskiej). Warto zwrócić także uwagę na neogotyc-
kie krużganki klasztoru, w których znajdują się xv-wieczne malowidła 
gotyckie i portrety biskupów krakowskich27.

Czy wiesz, że…Od końca xvi w. w kościele Franciszkanów działa Arcybractwo Męki 
Pańskiej. Należeli do niego ludzie wszelkich stanów. Oprócz działalności religijnej i charyta-
tywnej miało ono także prawo raz w roku uwolnić jednego więźnia od kary śmierci. W każdy 
Wielki Piątek członkowie bractwa przebrani w czarne habity kroczą w procesji przez krużganki 
do kościoła, niosąc w rękach laski zakończone trupimi czaszkami, zgodnie ze swoją dewizą: 

„Pamiętaj, człowiecze, na śmierć”28.

27 B. Gondkowa, M. Rożek, Leksykon…, op. cit., ss. 47–49
28 Ibidem, s. 48.
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• Teatry

Początki teatru krakowskiego związane są z kościołem i dworem kró-
lewskim. Wystawiano pasje, misteria, komedie, w późniejszym cza-
sie pojawiły się także sztuki z nurtu commedia dell’arte i żywe obrazy 
z muzyką, na ulicach można było spotkać mimów i akrobatów. W 1781 r. 
w Pałacu Spiskim powstał pierwszy w Polsce zawodowy teatr publiczny. 
W 1799 przeniesiono go do budynku powstałego z przebudowy dwóch 
kamienic znajdujących się na rogu ul. Jagiellońskiej i pl. Szczepańskiego. 
W 1893 r. otwarto nowy Teatr Miejski przy pl. św. Ducha. Na początku 
xx w. licznie działały teatry amatorskie oraz Teatr Żydowski, w budynku 
przy ul. Bocheńskiej 7. Okres okupacji hitlerowskiej to czas działalności 
niezależnych teatrów konspiracyjnych, m.in. Teatru Rapsodycznego 
(w którym grał Karol Wojtyła) oraz Teatru Niezależnego Tadeusza 
Kantora. Po zakończeniu ii wojny światowej życie teatralne w Krakowie 
odżyło29. Obecnie w mieście działa blisko 30 teatrów30.

Narodowy Stary Teatr im. Heleny 
Modrzejewskiej (ul. Jagiellońska 5)
Narodowy Teatr Stary to jedna z najstarszych scen polskich. Znajduje 
się w secesyjnym budynku przy pl. Szczepańskim. Swój obecny kształt 
obiekt uzyskał w latach 1903–1906, kiedy to został przebudowany na kon-
serwatorium muzyczne według projektu Tadeusza Stryjeńskiego 
i Franciszka Mączyńskiego. We wnętrzu budynku powstała wtedy sala 
koncertowa. W budowie po raz pierwszy w Krakowie użyto zbrojo-
nego betonu. Fasada od strony pl. Szczepańskiego zdobiona jest attyką 
ze ślimacznicami, wzdłuż całego budynku biegnie dekoracyjny fryz, 
autorstwa Józefa Gardeckiego. Wewnątrz teatru znajdują się symbo-
liczne przedstawienia tryumfu sztuki, stworzone przez artystów przy-
należących do Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana31. Naprzeciwko 
schodów wiodących na główną scenę znajduje się kopia portretu 

29 Encyklopedia Krakowa… op. cit., ss. 981–985
30 Opracowanie własne na podstawie danych ze strony: www.krakow.pl [dostęp: 26.03.2016].
31 T. Sobieska, K. Sobieska, G. Blondiau, Śladami Młodej Polski. Secesja w Krakowie i okolicach, Wydawnictwo 

Dęby Rogalińskie, Kraków 2003, ss. 39–40.
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aktorki i patronki teatru Heleny Modrzejewskiej, autorstwa Tadeusza 
Ajdukiewicza (oryginał można podziwiać w Sukiennicach, należy 
bowiem do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie).

Teatr im. Juliusza Słowackiego (pl. św. Ducha 1)
Pod koniec xix w. katastrofalny stan techniczny teatru znajdującego 
się przy pl. Szczepańskim skłonił radnych do wydania decyzji o budo-
wie nowego gmachu. Po wielu sporach jako miejsce budowy wybrano 
pl. św. Ducha. Do realizacji wskazano projekt Jana Zawiejskiego, prace 
ruszyły w 1891 r., ukończono je w 1893. Na tyłach eklektycznego gma-
chu powstała elektrownia zasilająca teatr, gdyż Kraków nie był jesz-
cze wtedy zelektryfikowany32. Obecnie w budynku znajduje się Scena 
Miniatura. Teatr może poszczycić się piękną kurtyną autorstwa Henryka 
Siemiradzkiego. W tym teatrze swoje spektakle wystawiał Stanisław 
Wyspiański, w 1901 miała tu miejsce prapremiera Wesela33.

Czy wiesz, że…By móc wybudować Teatr Słowackiego, zrezygnowano z inwestycji w miej-
skie wodociągi. Długo szukano odpowiedniej lokalizacji, zastanawiając się nad wyborem takich 
miejsc, jak Mały Rynek, pl. Szczepański czy wreszcie Rynek Główny obok ratusza. Ostatecznie 
wybrano pl. św. Ducha. Niestety wybór ten wiązał się z podjęciem decyzji o wyburzeniu zabudo-
wań szpitala i kościoła św. Ducha. Szybko podniosły się głosy obrońców tych średniowiecznych 
zabytków. Jednym z nich był Jan Matejko, który w protestacyjnym geście zagroził, że więcej 
swoich obrazów w Krakowie nie wystawi. Plany budowy zostały jednak zrealizowane34.

• Muzea

Krakowskie muzea nie tylko posiadają jedne z  najbardziej war-
tościowych kolekcji w  kraju, ale także należą do  tych najchęt-
niej odwiedzanych. Początki krakowskiego muzealnictwa datuje 
się na 2. połowę xix w. Pierwszym otwartym muzeum w stolicy Małopolski 
było Muzeum Archeologiczne (1850), w późniejszych latach powstały 

32 J. Purchla, Teatr i jego architekt, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1993, ss. 35–56.
33 Encyklopedia Krakowa… op. cit., ss. 987–989.
34 Z. Leśnicki, Kraków: historie, anegdoty i plotki, wam, Kraków 2015, ss. 47–78.
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Muzeum Narodowe oraz dzisiejsze Muzeum Historyczne Miasta 
Krakowa. Chociaż początki Muzeum Książąt Czartoryskich sięgają 
pierwszych lat xix w., to zbiory te zostały oddane do publicznego użytku 
krakowian dopiero pod koniec tamtego stulecia. Obecnie w Krakowie 
działa 67 placówek muzealnych (łącznie z oddziałami)35. Oprócz 
opisanych poniżej są to m.in. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna 
Udzieli (z jedną z najstarszych zachowanych kolekcji etnograficznych), 
Muzeum Lotnictwa Polskiego (posiadające unikatową w skali kraju 
kolekcję), Muzeum Sztuki Współczesnej – mocak (znajdujące się 
w dawnych budynkach fabryki należącej kiedyś do Oskara Schindlera), 
Muzeum Armii Krajowej, Muzeum Inżynierii Miejskiej czy Muzeum 
Techniki i Sztuki Japońskiej Manggha.

Muzeum Książąt Czartoryskich (ul. św. Jana 19)
Muzeum Książąt Czartoryskich jest najstarszą placówką muzealną na zie-
miach polskich. Zostało założone w 1801 r. przez Izabelę z Flemmingów 
Czartoryską w Puławach. Dewiza muzeum to: „Przeszłość – przyszło-
ści”. W jego zbiorach początkowo znajdowały się głównie pamiątki 
związane z historią Polski oraz życiem najsławniejszych obywateli 
kraju. W związku z klęską powstania listopadowego i niebezpieczeń-
stwem konfiskaty zbiorów przewieziono je do Paryża, do hotelu 
Lambert, skąd następnie trafiły do Krakowa, gdzie zostały umiesz-
czone w kompleksie budynków znajdujących się na rogu ul. Pijarskiej 
i św. Jana. Twórcą siedziby muzeum oraz osobą, która niewątpliwie 
przyczyniła się do powiększenia kolekcji zarówno muzeum, jak 
i biblioteki, był książę Władysław Czartoryski. Zbiory muzeum 
zostały mocno nadwątlone w trakcie ii wojny światowej, zaginął m.in. 
Portret Młodzieńca, namalowany przez Rafaela. Od 1950 r. Muzeum 
Książąt Czartoryskich jest częścią Muzeum Narodowego w Krakowie. 
Do najważniejszych obiektów znajdujących się w zbiorach nale-
 żą obrazy: Dama z gronostajem Leonarda da Vinci oraz Krajobraz

35 Działalność instytucji kultury w województwie małopolskim w 2015 r., http://krakow.stat.gov.pl/download/
gfx/krakow/pl/defaultaktualnosci/1802/1/13/1/2016_sygnalna_nr_09_kultura_2015.pdf [dostęp: 22.12.2016].
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z Miłosiernym Samarytaninem Rembrandta36. Pod koniec 2016 r. 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiło kolekcję 
Fundacji Książąt Czartoryskich (łącznie 86 tys. obiektów muzealnych 
i 250 tys. obiektów bibliotecznych) wraz z nieruchomościami. Zbiory 
zostaną przekazane Muzeum Narodowemu w Krakowie37.

Muzeum Narodowe w Krakowie (al. 3 Maja 1)
Muzeum Narodowe w Krakowie zostało ustanowione decyzją Rady 
Miasta Krakowa 7 października 1879 r. Była to pierwsza na ziemiach pol-
skich narodowa instytucja muzealna. Warto podkreślić, że została powo-
łana w okresie rozbiorów, a więc przypadła jej szczególna rola w procesie 
umacniania tożsamości narodowej Polaków. Początkowo muzeum funk-
cjonowało w Sukiennicach. W 1934 r., z uwagi na ciągle powiększającą 
się kolekcję, uzupełnianą m.in. dobrowolnymi darami, rozpoczęto 
budowę Nowego Gmachu Muzeum przy obecnych Alejach Trzech 
Wieszczów. Z uwagi na wybuch ii wojny światowej prace przerwano, 
a Niemcy urządzili w budynku kasyno oficerskie. W niepełnej formie 
obiekt funkcjonował aż do 1970 r., ostatecznie prace budowlane zakoń-
czono w 1990 r. Obecnie oprócz Gmachu Głównego muzeum posiada 
dziewięć oddziałów: Galeria Sztuki Polskiej xix wieku w Sukiennicach, 
Muzeum Emeryka Hutten-Czapskiego, Dom Jana Matejki, Dom Józefa 
Mehoffera, Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego (dawniej 
mieściło się tu Muzeum Stanisława Wyspiańskiego), Pałac Biskupa 
Erazma Ciołka, Ośrodek Kultury Europejskiej europeum, Muzeum 
Książąt Czartoryskich oraz Muzeum Karola Szymanowskiego w willi 
Atma w Zakopanem38.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (Rynek Główny 35)
Początkiem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa było utwo-
rzone w 1890 r. Archiwum Akt Dawnych Miasta Krakowa, które 
rozpoczęło gromadzenie zbiorów – ikonografii miasta, portretów 

36 Fundacja Książąt Czartoryskich, www.muzeum-czartoryskich.krakow.pl [dostęp: 25.03.2016].
37 Szczegóły zakupu kolekcji xx Czartoryskich, www.mkidn.gov.pl/pages/posts/szczegoly-zakupu-kolekcji-xx-

-czartoryskich-7016.php [dostęp: 30.12.2016].
38 Muzeum Narodowe w Krakowie, www.mnk.pl [dostęp: 25.03.2016]
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słynnych krakowian, przedmiotów związanych z życiem codziennym 
itp. Oficjalnie muzeum powołano do życia 31 maja 1899 r. decyzją 
Rady Miasta Krakowa. Mimo wieloletnich starań pierwszą wystawę 
dla publiczności zorganizowano dopiero w 1936 r. na Wawelu, rok póź-
niej na potrzeby wystawiennicze został przekazany Dom pod Krzyżem. 
W trakcie kolejnych dziesięcioleci muzeum powiększało zarówno swoje 
zbiory, jak i liczbę podległych mu jednostek. Obecnie w jego skład 
wchodzą następujące oddziały: Pałac Krzysztofory, Stara Synagoga, 
Fabryka Schindlera, Apteka pod Orłem, Ulica Pomorska, Kamienica 
Hipo li  tów, Wieża Ratuszowa, Barbakan, Mury Obronne, Celestat, 
Dzieje Nowej Huty, Dom Zwierzyniecki, Podziemia Rynku, Dom 
pod Krzyżem (oddział teatralny obecnie remontowany), a także trzy 
oddziały będące w przygotowaniu – Thesaurus Cracovensis (Centrum 
Interpretacji Artefaktów), Muzeum Podgórza, kl Płaszów39.

• Uniwersytet Jagielloński

Akademia Krakowska – najstarszy po praskim uniwersytet w Europie 
Środkowej – powstała dzięki staraniom króla Kazimierza Wielkiego 
w 1364 r. Śmierć władcy i brak zainteresowania sprawami nauki jego 
następcy przyczyniły się do szybkiego upadku uczelni. Jej odnowa 
możliwa była dzięki Władysławowi Jagielle i jego żonie Jadwidze, 
która na rzecz Akademii Krakowskiej przekazała w testamencie swoje 
klejnoty. Uczelnia została ponownie ufundowana w 1400 r. W tym 
czasie miała już status pełnoprawnego uniwersytetu, w którym nauka 
odbywała się na czterech wydziałach: sztuk wyzwolonych, medycyny, 
prawa i teologii. W xv w. Kraków był jednym z najważniejszych ośrod-
ków europejskiej nauki. Pozycję tę zbudowano m.in. w oparciu o rela-
cje z uczonymi z różnych stron świata. Dość powiedzieć, że wówczas 
44% studentów pochodziło z zagranicy. Wśród najwybitniejszych absol-
wentów warto wymienić: Mikołaja Kopernika, Jana Kochanowskiego, 
Mikołaja Reja, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego czy Piotra Skargę. 

39 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, www.mhk.pl [dostęp: 25.03.2016].
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Stopniowego spadku znaczenia uczelni w wiekach xvi i xvii można 
upatrywać w zdecydowanym odrzuceniu idei reformacji. Dopiero 
reforma uniwersytetu, przeprowadzona przez Hugona Kołłątaja, zapo-
czątkowała nowe odrodzenie Alma Mater. Do największych zasług 
Kołłątaja należy wprowadzenie języka polskiego jako wykładowego 
(zamiast obowiązującej wcześniej łaciny) oraz rozszerzenie kadry 
o nowych profesorów, którzy nie musieli już wywodzić się spośród 
duchowieństwa. Okres rozbiorów przyczynił się do umniejszenia zna-
czenia uniwersytetu, ale już w czasach Autonomii Galicyjskiej jego sława 
ponownie zaczęła docierać daleko poza granice samego miasta, głównie 
za sprawą wybitnych naukowców działających wtedy w murach uczelni 
(m.in. Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego – którzy jako 
pierwsi na świecie skroplili tlen i azot). W okresie ii Rzeczpospolitej 
Uniwersytet Jagielloński sta nowił istotne zaplecze naukowe dla odra-
dzającej się polskiej państwowości. Niestety działania te zostały zaha-
mowane wraz z wybuchem ii wojny światowej. W dniu 6 listopada 1939 r. 
w ramach akcji Sonderaktion Krakau w Collegium Novum pojmano bli-
sko 200 profesorów oraz asystentów uj i innych uczelni, po czym prze-
transportowano ich do obozów koncentracyjnych; część z nich udało 
się uwolnić. W okresie Polski Ludowej Uniwersytet Jagielloński stał 
się ostoją wolnej myśli40. Obecnie (dane za rok akademicki 2015/2016) 
na Uniwersytecie Jagiellońskim pod okiem ponad 7 tys. pracowników 
naukowych studiuje blisko 50 tys. żaków. Kształcą się na 15 wydziałach 
w ramach 142 specjalności41. 

Collegium Maius (ul. Jagiellońska 15)
Po odnowieniu uniwersytetu przez Władysława Jagiełłę zakupiono 
od rodziny Pęcherzów z Rzeszotar budynek stojący na rogu dzisiej-
szych ulic Jagiellońskiej i św. Anny. W kolejnych latach dokupowano 
przyległe posesje, by połączyć budynki w jeden gmach – Collegium 
Maius. Niestety pod koniec xv w. Collegium spłonęło i konieczna była 
jego odbudowa. W efekcie prac prowadzonych pod nadzorem mistrza 

40 Ł. Gaweł, Kraków, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2008.
41 Uniwersytet Jagielloński – statystyki, http://www.uj.edu.pl/uniwersytet-z-collegium-medicum/statystyki 

[dostęp: 15.12.2016].
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Jana z Kolonii, inspirującego się pismami włoskich teoretyków, powstał 
monumentalny gmach z reprezentacyjnym dziedzińcem arkadowym. 
W kolejnych latach, w związku ze zwiększającymi się potrzebami uczelni, 
przebudowano aulę i dobudowano bibliotekę. Na parterze mieściły się 
lektoria, na piętrze Stuba Communis i mieszkania profesorów. Porządek 
ten przetrwał kilka wieków. Od 1819 r. przy obiekcie prowadzono prace 
restauratorskie mające nadać mu kostium neogotycki. Obecny wygląd 
Collegium Maius jest wynikiem robót prowadzonych pod kierownic-
twem Karola Estreichera po 1964 r., wtedy też w budynku powstało 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym mieszczą się cenne 
pamiątki związane z historią uczelni42. Obecnie Collegium Maius 
nadal pełni ważną rolę w życiu uniwersytetu, odbywają się tutaj spo-
tkania ze znamienitymi gośćmi, zebrania Senatu uj, a także promocje 
habilitacyjne.

Czy wiesz, że… W Collegium Maius znajduje się Kawiarnia u Pęcherza, której nazwa 
nawiązuje do dawnego właściciela terenu, na którym wybudowano gmach43.
Na dziedzińcu Collegium Maius znajduje się grający zegar z poruszającymi się rzeźbionymi 
figurami. Oryginalny projekt powstał przed 1465 r. Chociaż obecny mechanizm jest konstrukcją 
współczesną, to nawiązuje do dziedzictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pochodzie idą postaci 
związane z Akademią Krakowską: pedel (woźny), królowa Jadwiga, król Władysław Jagiełło, 
św. Jan z Kęt, Hugo Kołłątaj i pierwszy rektor Stanisław ze Skalbmierza. W tle towarzyszy 
im muzyka dworska Jana z Lublina i pieśń akademicka Gaudeamus Igitur44.

Collegium Minus (ul. Gołębia 11)
Mieszczący się na rogu ulic Jagiellońskiej i Gołębiej budynek nazywany 
jest Collegium Minus. Powstał on w 1449 r., ale jego obecny kształt jest 
wynikiem przebudów dokonywanych w xix i xx w. Pierwotnie mie-
ściły się tutaj izba wspólna, lektoria i mieszkania profesorskie. Po 1850 r. 
w budynku ulokowano Szkołę Rysunku i Malarstwa, w której kształcił 
się Jan Matejko. Obecnie budynek jest siedzibą Instytutu Archeologii45. 

42 Ł. Gaweł, op. cit.
43 Kawiarnia u Pęcherza, www.maius.uj.edu.pl/zwiedzanie/kawiarnia [dostęp: 14.04.2016].
44 Grający zegar, www.maius.uj.edu.pl/zwiedzanie/grajacy-zegar [dostęp: 14.04.2016].
45 M. Rożek, Urbs celeberrima…, op. cit., s. 117.
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Kolegiata św. Anny (ul. św. Anny 11)
Pierwsza świątynia na tym miejscu stanęła w xv w. Pierwotnie był 
to obiekt drewniany, który spłonął w wyniku zamieszek antyżydow-
skich. W 1408 r. odbudowano go z fundacji króla Władysława Jagiełły, 
który przekazał kolegiatę pod opiekę uniwersytetu. W latach 1689–1703 
wzniesiono na tym samym miejscu nowy kościół, zaprojektowany 
przez Tylmana z Gameren w stylu barokowym. We wnętrzu na uwagę 
zasługuje bogata dekoracja rzeźbiarska (autorstwa Baltazara Fontany) 
i malarska (wykonana przez Karola Dankwarta i braci Monti). Ołtarz 
został zaprojektowany przez Baltazara Fontanę, znajdują się w nim 
posągi patronów Polski – św. Stanisława i św. Wojciecha, a także 
obraz św. Anny Samotrzeć (przedstawienie św. Anny, Marii i Jezusa) 
na malowany przez Jerzego Eleutera Siemiginowskiego. W kolegia cie 
znajdują się  groby i epitafia poświęcone profesorom Uniwersytetu 
Jagiellońskiego46. W transepcie na prawo od wejścia znajduje się kon-
fesja św. Jana Kantego, patrona uj, kanonizowanego w 1767 r. Trumna 
z jego szczątkami spoczywa na barkach czterech postaci symbolizu-
jących poszczególne wydziały uniwersyteckie: Teologię, Filozofię, 
Medycynę i Prawo. Po przeciwnej stronie umieszczono popiersie 
Mikołaja Kopernika, będące hołdem złożonym przez profesorów uczelni 
temu wybitnemu astronomowi. Warto zaznaczyć, że w momencie 
powstania pomnika dzieła uczonego wciąż znajdowały się na indeksie 
ksiąg zakazanych47.

Czy wiesz, że… W kościele św. Anny w 1868 r. odbył się ślub słynnej potem aktorki 
Heleny Modrzejewskiej z Karolem Chłapowskim48.

Collegium Novum (ul. Gołębia 24)
Collegium Novum powstało w latach 1883–1887 według projektu 
Feliksa Księżarskiego, na miejscu dwóch burs: Jerozolimskiej i Filozofów, 
które uległy pożarowi. Budynek utrzymany jest w stylu neogotyckim, 

46 Encyklopedia Krakowa…, op. cit., ss. 465–466.
47 M. Rożek, Urbs celeberrima…, op. cit., s. 130–131.
48 Szlak Heleny Modrzejewskiej, www.readingmalopolska.pl/pl/miasta-w-szlakach,17,krakow,3192.chtm 

[dostęp: 14.04.2016].
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nawiązuje tym samym do architektury Collegium Novum. Na fasa-
dzie widoczne są herby Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego patrona 
św. Stanisława, a także dobroczyńców uczelni. Wewnątrz gmachu uwagę 
zwraca reprezentacyjna klatka schodowa ze smukłymi filarami i kolum-
nami nakrytymi sklepieniem gwiaździstym i kryształowym. Na pierwszym 
piętrze mieści się okazała aula ze stropem kasetonowym i neogotyckim 
wyposażeniem. Zdobią ją obrazy profesorów i osób związanych z uni-
wersytetem, w tym słynne dzieło Jana Matejki Astronom Kopernik, czyli 
rozmowa z Bogiem. Obecnie w budynku mieści się rektorat i siedziba 
administracji uj, odbywają się tutaj także ważne uroczystości związane 
z życiem uniwersyteckim, np. wręczanie dyplomów doktorskich49.

Collegium Phisicum im. Hugona Kołłataja (ul. św. Anny 6)
Neoklasycystyczny budynek został wzniesiony na potrzeby nauk przy-
rodniczych i matematycznych z inicjatywy Hugona Kołłątaja w latach 
1787–1719, według projektu Feliksa Radwańskiego, na miejscu trzech 
wcześniejszych kamienic. W 1. połowie xix w. gmach rozbudowano, nada-
jąc mu jednorodną elewację. Warte uwagi są płaskorzeźba znajdująca się 
od strony ulicy św. Anny, przedstawiająca Polonię, opiekunkę nauk, oraz 
neoklasycystyczne wyposażenie wnętrz pochodzące z połowy xix w.50

Collegium Phisicum im. Augusta 
Witkowskiego (ul. Gołębia 13)
Ze względu na katastrofalny stan Collegium Kołłątaja i niedopasowanie 
pomieszczeń do potrzeb ciągle rozwijającego się zakładu Senat uj przyjął 
w 1903 r. wniosek o wzniesienie nowego gmachu dla potrzeb Zakładu 
Fizyki. Inicjatorem tych działań, zakończonych sukcesem, był 
prof. August Witkowski. Budynek w kształcie litery L, mieszczący się 
u zbiegu ul. Gołębiej i Plant, powstawał w latach 1908–1911 według 
projektów Gabriela Niewiadomskiego. Obiekt łączy w sobie elementy 
neogotyckie, neoromańskie i secesyjne. Warto zwrócić uwagę na witraż 
nad wejściem, z wizerunkiem Boga władcy piorunów, zaprojektowany 

49 Encyklopedia Krakowa…, op. cit., ss. 127–128.
50 M. Rożek, Urbs celeberrima…, op. cit., s. 125.
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przez Witolda Żegocińskiego. Budynek został uroczyście otwarty 
w 1912 r. W związku ze śmiercią prof. Witkowskiego Senat uj zdecy-
dował kilka miesięcy po oddaniu budynku, w 1913 r., o nadaniu gma-
chowi imienia inicjatora powstania obiektu. W trakcie i wojny światowej 
w Collegium Witkowskiego mieścił się szpital, a podczas ii wojny świa-
towej – Instytut Niemieckiej Pracy na Wschodzie. Po zakończeniu dzia-
łań wojennych przeprowadzono gruntowny remont gmachu, po czym 
przekazano go Instytutowi Fizyki uj. W późniejszych latach mieścił się 
tam Wydział Filozoficzno-Historyczny, a obecnie – Instytut Historii. 
Mieszcząca się w budynku Collegium Witkowskiego aula nosi imię 
ks. Józefa Tischnera, ponieważ to właśnie w niej swoje wykłady pro-
wadził ten słynny filozof51. 

Czy wiesz, że… Znajdujący się przed wejściem do budynku pomnik Mikołaja Kopernika, autor-
stwa Cypriana Godebskiego, został odsłonięty w 1900 r. na dziedzińcu Collegium Maius. Pół wieku 
później przeniesiono go na obecne miejsce. Fundusze zgromadzone na budowę pomnika pocho-
dziły ze składek zebranych na zamówienie u Jana Matejki cyklu obrazów o historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, jednak z powodu śmierci artysty przeznaczono je na wzniesienie pomnika52.

Collegium Nowodworskiego (ul. św. Anny 12)
W 1588 r. Akademia Krakowska powołała do życia własną szkołę średnią, 
tzw. classes. Na jej potrzeby w latach 1638–1643 powstał narożny budynek 
u zbiegu Plant i ul. św. Anny. Darczyńcami byli Bartłomiej Nowodworski 
i Gabriel Prewancjusz Władysławski. Collegium w stylu barokowym 
zaprojektował Jan Leitner. We wnętrzu znajdują się dziedziniec arka-
dowy i okazałe schody, dobudowane w późniejszym okresie. Szkoła swój 
rozkwit zawdzięcza reformie przeprowadzonej przez Hugona Kołłątaja. 
W kolejnych wiekach patronką placówki została św. Anna, a szkołę prze-
niesiono na pl. Na Groblach. W budynku mieściła się siedziba Biblioteki 
Jagiellońskiej, obecnie znajdują się tam sale Collegium Medicum53.

51 P. Franaszek, Dzieje Collegium Witkowskiego, „Alma Mater” 2013, nr 155, s. 15–25.
52 Pomnik Mikołaja Kopernika w Krakowie, https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Miko%C5%82aja_Koper-

nika_w_Krakowie [dostęp: 22.04.2016].
53 Encyklopedia Krakowa…, op. cit., s. 128.
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Czy wiesz, że…. Do najsłynniejszych uczniów Gimnazjum św. Anny należeli: Jan iii Sobieski, 
Wojciech Bogusławski, Józef Bem, Jan Matejko, Joseph Conrad, Stanisław Wyspiański, Tadeusz 
Boy-Żeleński oraz Sławomir Mrożek54.

Collegium Iuridicum (ul. Grodzka 53)
Collegium Iuridicum należy do jednych z najstarszych zabudowań 
uniwersyteckich. Powstało na początku xv stulecia w wyniku połącze-
nia dwóch kamienic, wykupionych z pieniędzy przekazanych w testa-
mencie przez królową Jadwigę. W xvii w. obiekt rozbudowano, zyskał 
on wtedy ozdobny boniowany portal na zewnątrz oraz arkadowy 
dziedziniec we wnętrzu. Na początku xviii w. pożar strawił cały budy-
nek, wkrótce po tym odbudowano go i przywrócono mu pierwotną 
funkcję. W 2. połowie xix w. mieściła się tutaj siedziba władz uniwer-
syteckich. Pod koniec xx w. na dziedzińcu ustawiono rzeźbę Igora 
Mitoraja – Światła Nary55. Obecnie w budynku mieszczą się głównie 
sale należące do Instytutu Historii Sztuki.

• Stradom

Nazwa Stradom wywodzi się od łacińskiego słowa strata i oznacza drogę 
wykładaną kamieniami. Źródłosłów dobrze oddaje funkcję tego miej-
sca – była to bowiem główna oś łącząca Kraków z Kazimierzem, już 
od xiv w. Obecna zabudowa Stradomia pochodzi z xix w.56

• Kazimierz

Miasto Kazimierz uzyskało prawa lokacyjne w 1335 r. z rąk króla 
Kazimierza Wielkiego, na cześć którego otrzymało swoją nazwę. Główną 
osią nowo powstałego miasta była obecna ulica Krakowska, stanowiąca 

54 Nowodworek, www.nowodworek.krakow.pl/index.php/o-szkole/informacje/81-charakterystyka-i-lo 
[dostęp: 22.04.2016].

55 Rożek M., Urbs celeberrima…, op. cit., ss. 256–257.
56 Ibidem, ss. 350–351.



ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym 

298

agnieszka pudełko

zarazem główny szlak handlowy. Najważniejszym rynkiem tego ośrodka 
był pl. Wolnica, pierwotnie o wymiarach 195 × 195 metrów (zatem 
niewiele mniejszy niż Rynek Główny), przy nim mieściły się ratusz 
(obecnie Muzeum Etnograficzne), waga miejska i kramy. Od końca 
xv w. na wschód od rynku zaczęła powstawać autonomiczna dziel-
nica – Oppidum Iudaeorum (miasto żydowskie). Od xvi w. nabierała 
ona coraz większego znaczenia – znajdowali tu schronienie nie tylko 
Żydzi, którzy w 1495 r. zostali ostatecznie usunięci z Krakowa, ale także 
ci pochodzący z innych zakątków świata, uciekający przed prześladowa-
niami. Począwszy od xvii w. miasto zaczęło powoli chylić się ku upad-
kowi, przyczyną tego były liczne najazdy. W 1791 r. Sejm Czteroletni 
zdecydował o przyłączeniu Kazimierza do Krakowa, by te dwa organi-
zmy miejskie mogły się razem lepiej rozwijać, wtedy też zburzono mury, 
które otaczały dawną dzielnicę żydowską. W trakcie ii wojny światowej 
Niemcy przesiedlili wszystkich żydowskich mieszkańców Krakowa 
do getta w Podgórzu, skąd trafili oni do obozów koncentracyjnych57.
W poniższym zestawieniu zaprezentowane zostały wybrane świątynie 
Kazimierza – zarówno żydowskie, jak i chrześcijańskie. Warto jednak 
zaznaczyć, że to zaledwie część dziedzictwa kulturowego dzielnicy, 
do którego należy zliczyć zarówno świątynie (w zestawieniu pomi-
nięto synagogi: Izaaka, Poppera i Kupa), tradycyjne miejsca handlowe 
(np. Plac Nowy), łaźnie (np. Wielka Mykwa na ul. Szerokiej), liczne 
zabytki ruchome związane z życiem codziennym i religijnym, jak i dzie-
dzictwo niematerialne: tradycje i zwyczaje, język, pieśni czy legendy.

Bazylika Michała Archanioła i św. Stanisława 
Na Skałce (ul. Skałeczna 15)
Początki Bazyliki Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa i Mę -
czennika na Skałce, zwanej kościołem Na Skałce, związane są z odnoto-
wanym przez dziejopisów zabójstwem św. Stanisława ze Szczepanowa, 
które miało być dokonane z rozkazu króla Bolesława Śmiałego. To tutaj 
Święty miał zostać zabity w 1079 r., a jego doczesne szczątki pochowane 

57 M. Rożek, Żydowskie zabytki krakowskiego Kazimierza: krótki przewodnik, Oficyna Cracovia, Kraków 1990, 
ss. 4–14.
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(później przeniesiono je na Wawel). W 1254 r. odbyły się uroczystości 
kanonizacyjne, prawdopodobnie było to także okazją do przebudowy 
kościoła. Pod koniec xv w. kościół oddano paulinom, budując dla nich 
przyległy klasztor. W xviii w. gotycki kościół zburzono, stawiając na jego 
miejscu barokową świątynię, która zachowała się do dziś. Pracami kie-
rowali najpierw Antoni Gerhard Muntzer, a później Antonio Solari. 
Wewnątrz kościoła uwagę zwracają ołtarze wykonane z czarnego mar-
muru, w ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający apote-
ozę Michała Archanioła. Dekorację stiukową i rzeźby wykonali Jan 
Jerzy Jehnert i Wojciech Rojowski. Od 1880 r. w katakumbach kościoła, 
oprócz zakonników, chowane były osoby mające szczególne zasługi dla 
narodu, m.in.: Wincenty Pol, Józef Ignacy Kraszewski, Adam Asnyk, 
Henryk Siemiradzki, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Karol 
Szymanowski, Ludwik Solski, Czesław Miłosz czy Jan Długosz, którego 
szczątki przeniesiono tu kilkaset lat po jego śmierci58.

Czy wiesz, że… Z osobą św. Stanisława związana jest legenda (pierwszy raz spisana przez 
Jana Długosza) o cudownej sadzawce znajdującej się przed kościołem Na Skałce. Odcięty palec 
Świętego wpadł do sadzawki i został połknięty przez rybę. Rybę, od której biła niezwykła świa-
tłość, wyłowiono, a woda w sadzawce od tego czasu uznawana jest za posiadającą właściwości 
lecznicze, szczególnie w chorobach skórnych i oczu59.

Bazylika Bożego Ciała (ul. Bożego Ciała 26)
Według legendy kościół Bożego Ciała został ufundowany przez 
króla Kazimierza Wielkiego w miejscu, w którym znaleziono porzu-
coną przez złodziei monstrancję z Najświętszym Sakramentem. 
Było  to w roku 1340. Od początku xv w. opiekę nad kościołem spra-
wuje zakon kanoników laterańskich. Świątynia, mimo dokonywanych 
w ciągu wieków przekształceń, wciąż uważana jest za jeden z najbardziej 
okazałych gotyckich kościołów w Krakowie. Przy jej północnej ścia-
nie znajduje się manierystyczny Ogrojec z późnogotyckimi rzeźbami. 
Obecne barokowe wnętrze pochodzi z xvii i xviii w., wyróżnia się m.in. 

58 Idem, Skałka, Petrus, Kraków 2011.
59 Ibidem, ss. 34–36.
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bogato zdobionym manierystycznym ołtarzem z obrazem Narodzenia 
Jezusa. Uwagę zwraca także późnobarokowa ambona w kształcie łodzi, 
podtrzymywana przez syreny i delfiny. Do kościoła przylegają dwie 
kaplice: Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie oraz św. Anny, w której 
znajduje się tablica nagrobna Bartłomieja Berrecciego, twórcy Kaplicy 
Zygmuntowskiej60.

Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
(ul. Augustiańska 7)
Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej powstał w 1363 r. z fundacji 
Kazimierza Wielkiego dla zakonu augustianów, jako dar dla nowo 
lokowanego miasta Kazimierz (według legendy była to pokuta za zabi-
cie wikariusza katedralnego Marcina Baryczki). Manierystyczny 
ołtarz główny pochodzi z 1634 r. i przedstawia Mistyczne zaślubiny 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w ołtarzach bocznych znajdują się 
w większości sceny poświęcone świętym augustiańskim. W Kaplicy 
Matki Boskiej Pocieszenia znajduje się xvi-wieczne malowidło ścienne, 
jeden z niewielu zachowanych w świątyni zabytków gotyckich. Kościół 
był wielokrotnie przebudowywany, w ciągu wieków ulegał kilku trzę-
sieniom ziemi i pożarom. W xix w. dokonano gruntownej restaura-
cji budowli, wykonując m.in. drewniane sklepienie nawy głównej, 
imitujące gotyckie. Było to jedno z pierwszych świadomych działań 
na rzecz ochrony zabytków w Krakowie – biorąc pod uwagę wartość 
historyczną i artystyczną obiektu, a nie użytkową.

Synagoga Stara (ul. Szeroka 24)
Świątynia jest najstarszą synagogą w Polsce, została zbudowana 
na przełomie xv i xvi w. Pierwotnie stanowiła wysoką, dwunawową, 
zbudowaną z cegły i kamienia halę, która uległa spaleniu w 1557 r. 
Po pożarze została odbudowana w stylu renesansowym przez archi-
tekta Matea Gucciego, prace trwały do 1570 r. Budowniczy wykorzy-
stał mury pozostałe po poprzedniej budowli, a całość zwieńczył attyką.

60 B. Gondkowa, M. Rożek, Leksykon…, op. cit., ss. 31–33.
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Do synagogi wchodzi się przez przedsionek, tzw. polisz, w któ-
rym znajdują się schody prowadzące na galerię dla kobiet. Wnętrze, 
wsparte na dwóch kolumnach, zachowało późnogotyckie sklepie-
nie. Pośrodku, na podwyższeniu stoi zrekonstruowana bima (służąca 
do czytania Tory), zakończona zwieńczeniem nazywanym „koroną 
wspaniałości”. Na ścianie wschodniej znajduje się, nakryty późno-
renesansową koroną, aron ha-kodesz (w którym przechowuje się 
zwoje Tory). Na przełomie xvi i xvii w. od frontu dobudowano 
salę modlitw dla kobiet, nakrytą z zewnątrz trójkątnymi daszkami, 
a od tyłu przybudówkę, zwaną obecnie salą śpiewaków. Na początku 
xx w. synagogę przebudowano w stylu neorenesansowym, a po ii 
wojnie światowej powrócono do  formy gotycko-renesansowej 
nadanej świątyni przez Gucciego. Obecnie w budynku znajduje się 
oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Stara Synagoga61.

Czy wiesz, że…Stara Synagoga była miejscem wielu ważnych wydarzeń historycznych. 
To tutaj Tadeusz Kościuszko przemawiał do Żydów, wzywając ich do udziału w insurekcji, 
twierdząc, że „niczego nie pragnie dla siebie, obchodzi go jeno opłakany stan ojczyzny – i uszczę-
śliwienie wszystkich jej mieszkańców, do których i Żydów zalicza, leży mu na sercu”62. 

Synagoga Remuh (ul. Szeroka 40)
Została wzniesiona w 1556 r. dla rabina Mosze Iserlessa, zwanego 
Remuh, przez jego ojca. Dwa lata później zniszczył ją pożar, po któ-
rym została odbudowana, najprawdopodobniej pod kierownictwem 
architekta Stanisława Baranka. W późniejszych wiekach była kilka razy 
gruntownie przebudowywana – najbardziej w 1829 r., według projektu 
Antoniego Pluszczyńskiego. W obszernej, kolebkowo sklepionej sali 
znajduje się piękna renesansowa skarbona i aron ha-kodesz, a paląca 
się zawsze we wnętrzu lampa wskazuje miejsce, w którym siadał rabbi 
Remuh. Do świątyni przylega cmentarz, na którym znajduje się grób 
Remuh, do którego pielgrzymują ortodoksyjni Żydzi z całego świata. 

61 Ibidem, ss. 20–23.
62 Ibidem, s. 22.
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Mimo zniszczeń wojennych zachowały się na nim liczne renesansowe 
macewy. Cmentarz został zamknięty dla celów grzebalnych w 1880 r., 
od tego czasu ciała zmarłych z gminy żydowskiej chowane są na nowym 
cmentarzu, znajdującym się przy ulicy Miodowej63.

Synagoga Tempel (ul. Miodowa 24)
Synagogę Tempel zbudowano w latach 60. xix w. dla Żydów postępo-
wych, w stylu neoromańskim. Wnętrze świątyni zdobią stiuki, freski 
i witraże pochodzące z przełomu xix i xx w. Wokół wybudowano galerię 
dla kobiet, wspartą na ozdobnych filarach. Pośrodku synagogi znajduje 
się bima, a na ścianie wschodniej szafa ołtarzowa z białego marmuru, 
umieszczona w półokrągłej absydzie, oddzielona od reszty pomiesz-
czenia ozdobną ścianką z arkadami. Odbywały się tutaj nabożeństwa 
znane z rozbudowanej liturgii, uświetnianej śpiewem. Kazania, w języku 
polskim i niemieckim, głosiły osoby z wykształceniem akademickim, 
co powodowało zgorszenie wśród ortodoksyjnych Żydów64.

Synagoga Wysoka (ul. Józefa 38)
Dwukondygnacyjny budynek powstał w latach 1556–1563, był wielokrot-
nie przebudowywany, szczególnie po pożarach, które strawiły świątynię 
w xvii w. Na przełomie lat 60. i 70. xx w. odnowiono ją po zniszczeniach 
wojennych. Pierwotnie na parterze mieściły się pomieszczenia han-
dlowe, a na pierwszym piętrze sala modlitw. Z czasów budowy zacho-
wały się kamienny portal, a także aron ha-kodesz i fragmenty malowideł 
z xix w. we wnętrzu świątyni65. 

• Krakowskie kopce

Najstarszym z  krakowskich kopców jest ten mieszczący się na
Krzemionkach, w dzielnicy Podgórze. Ma 16 metrów wysokości 
i został usypany prawdopodobnie w vii w. Według legendy jest to grób 

63 M. Rożek, Urbs celeberrima…, op. cit., ss. 404–406.
64 Ibidem, s. 29.
65 M. Fabiański, J. Purchla, Przewodnik…, op. cit., ss. 227–228.
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założyciela miasta – Kraka (Krakusa), usypany rękoma jego podda-
nych. Stąd też wzięła się nazwa święta obchodzonego w trzeci dzień 
Wielkanocy – Rękawka. O 2 metry niższy jest znajdujący się w Nowej 
Hucie Kopiec Wandy, który według legendy miał być miejscem 
pochówku córki Kraka – Wandy. Na jego szczycie znajduje się obecnie 
marmurowy orzeł wykonany według projektu Jana Matejki. Znacznie 
większy jest Kopiec Kościuszki (34 m) usytuowany na Wzgórzu 
św. Bronisławy. Powstawał w latach 1820–1823, wewnątrz znajduje się 
ziemia z miejscowości, pod którymi walczył Kościuszko. Najmłodszy 
i zarazem największy jest Kopiec Józefa Piłsudskiego, znajdujący 
się na Sowińcu w Lesie Wolskim. Zaczęto go sypać jeszcze za życia 
Marszałka w 1934 r., ukończono trzy lata później, już po jego śmierci. 
Zwany jest też Mogiłą Mogił, gdyż znajduje się w nim ziemia z miejsc, 
w których w trakcie i i ii wojny światowej walczyli polscy żołnierze66.

• Twierdza Kraków

Austriacy, którzy w 1846 r. z powrotem wcielili Kraków do swojego pań-
stwa, dostrzegli znaczenie strategiczne miasta dla obrony całej Galicji 
w ewentualnej wojnie z Rosją. Motywacją do wznoszenia nowych 
fortyfikacji było także stłumienie wolnościowych dążeń mieszkańców. 
Od 1848 r. do zakończenia i wojny światowej w mieście i wokół niego 
wybudowano wiele obiektów mających na celu zwiększenie obronno-
ści Krakowa. Część budynków zaprojektowano od nowa, ale wyko-
rzystano też istniejące już umocnienia. Na śródszaniec zaadaptowano 
Wawel – Austriacy wyburzyli część zabytkowych obiektów, dobudo-
wali koszary, a całe wzgórze przemienili w cytadelę. Wybudowano 
wiele szańców, bastionów i fortów, tworzących niemal regularny 
pierścień wokół miasta. W 1856 r. Kraków ogłoszony został twier-
dzą, co wiązało się m.in. z zakazem budowy jakichkolwiek obiektów 
na zewnątrz pasa fortecznego. Zabudowania Twierdzy Kraków w ciągu 
blisko 60 lat były wielokrotnie przebudowywane wraz ze zmieniającą 

66 J. Adamczewski, Kraków osobliwy…, op. cit., ss. 139–141, 150–152.
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się techniką militarną67. Do naszych czasów zachowała się część umoc-
nień. Niektóre z dawnych zabudowań twierdzy znalazły nowe zastoso-
wanie – w Fortach Kopca Kościuszki mieści się restauracja, centrum 
kongresowe i muzeum, w Fortach Kleparz klub muzyczny, a w Forcie 
Krzesławice – Młodzieżowy Dom Kultury. Większość obiektów czeka 
jednak dalej na nowe funkcje.

Czy wiesz, że… W latach 1856–1866 prace nad budową twierdzy kontynuowane były przez 
architekta Bernarda Augusta von Cambogia. Zaprojektowana przez niego twierdza miała 
kształt wielokąta, wszystkie jej załamania tworzyły osie zbiegające się dokładnie na szczycie 
wieży kościoła Mariackiego. Jeśli dzisiaj popatrzymy na Aleje Trzech Wieszczów, które stano-
wiły linię umocnień, dostrzeżemy, że każde załamanie to ślad po nieistniejącym już bastionie68.

• Nowa Huta

Nowa Huta jest pierwszym w powojennej Polsce miastem budowanym 
od podstaw. Koncepcja urbanistyczna, zaprojektowana przez zespół pod 
kierunkiem Tadeusza Ptaszyckiego, początkowo obejmowała kombi-
nat metalurgiczny i 100-tysięczne miasto. Pierwsze osiedla – Wandy 
i Willowe, zaczęto budować w 1949 r. W kolejnych latach, ze względu 
na naciski ze strony władz, dążono do intensyfikacji zabudowy oraz 
projektowania budynków w stylu socrealistycznym. Stara część Nowej 
Huty to zespół promieniście rozchodzących się ulic, wokół których 
wybudowane są bloki i budynki mieszkalne oraz obiekty użyteczno-
ści publicznej, takie jak: szpital, kina Świt i Światowid, Teatr Ludowy. 
Architektonicznie całość łączy ze sobą elementy barokowe i renesansowe, 
w których rządzący upatrywali emanacji polskiego stylu narodowego. 
Niektóre założenia, takie jak ratusz czy Centrum Kultury i Sportu, nigdy 
nie zostały zrealizowane69.

67 H. Łukasik, A. Turowicz, Twierdza Kraków – znana i nieznana, cz. 1, Przedsięwzięcie Galicja, Kraków 2001, 
ss. 8–27.

68 Ibidem, s. 11.
69 L.J. Sibila, M. Miezian, Nowa Huta – architektura i twórcy miasta idealnego. Niezrealizowane projekty, Muzeum 

Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2006. 
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• Dziedzictwo niematerialne

Materialne dziedzictwo Krakowa, w tym jego liczne zabytki, nie powsta-
łoby, gdyby nie niezwykle bogate dziedzictwo niematerialne. Oprócz 
wielowiekowych tradycji rozwijającej się tu nauki i kultury, myśli poli-
tycznej czy wreszcie wiary, składa się na nie również cały zasób dzie-
jów legendarnych, zwyczajów, obrzędów czy świąt. Legendy (o Smoku 
Wawelskim, rycerzach zaklętych w gołębie), tradycyjne potrawy (obwa-
rzanek, maczanka krakowska), gwara („borówki”, „wyjść na pole”), 
tradycje (procesja św. Stanisława, Emaus, Rękawka, hejnał mariacki) 
i inne – łączą lokalną społeczność, stanowią element jej tożsamości i są 
rozpoznawalne w całej Polsce. Poniżej opisano dwa wybrane przejawy 
dziedzictwa niematerialnego, wpisane na Krajową Listę Dziedzictwa 
Niematerialnego, prowadzoną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Pochód Lajkonika
Pochód Lajkonika, nazywanego również konikiem zwierzynieckim, 
odbywa się w pierwszy czwartek po święcie Bożego Ciała. Według 
legendy właśnie w tym dniu nastąpił najazd tatarów na miasto, odparty 
przez dzielnych włóczków (flisaków zajmujących się spławianiem 
drewna). Po zwycięskiej bitwie flisacy przebrani w orientalne szaty udali 
się w tryumfalnym pochodzie do miasta. Pierwsza wzmianka o pocho-
dzie konika zwierzynieckiego pochodzi z 1738 r., chociaż zwyczaj mógł 
być kultywowany już wcześniej. Przygotowania do wydarzenia zaczy-
nają się w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, które od 1947 jest 
jego opiekunem. Miejscem, z którego wyrusza pochód, jest Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, przy ul. Senatorskiej. 
Z tego zakładu rekrutuje się większość członków pochodu, a tradycja 
przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. W przemarszu oprócz 
Lajkonika i chorążego uczestniczą włóczkowie i kapela Mlaskoty. Strój 
Lajkonika zaprojektował Stanisław Wyspiański (używana jest kopia, 
oryginał znajduje się w mhk), zaś autorką ubioru dla orszaku jest 
Krystyna Zachwatowicz. Trasa przemarszu jest od lat ta sama – naj-
pierw Lajkonik odwiedza klasztor Norbertanek na Salwatorze, później 
udaje się na Rynek Główny, by odebrać haracz, wychylić z prezydentem 
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puchar wina i złożyć pokłon miastu. Do drodze uderza buławą napoty-
kane osoby, co ma zapewnić im szczęście i pomyślność70.

Szopki krakowskie
Pierwsze szopki krakowskie zaczęły powstawać w połowie xix w., 
ich budową zajmowali się najczęściej murarze i cieśle pochodzący 
ze Zwierzyńca. Tym sposobem wypełniali sobie czas podczas wolnego 
od pracy sezonu zimowego. Nieco później wykształcił się osobny cech 
szopkarzy. Pierwszy konkurs na krakowską szopkę odbył się w 1937 r. 
i od tego czasu (z przerwą w okresie ii wojny światowej) jest nieustan-
nie organizowany pod pomnikiem Mickiewicza na Rynku Głównym. 
Od 1946 r. jego organizatorem jest Muzeum Historyczne Miasta 
Krakowa. Konstruowaniem szopek zajmują się najczęściej całe rodziny, 
a tradycja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Szopki budo-
wane są z listewek, tektury, bibułki i staniolu (cienkiej, błyszczącej folii 
cynowej). Przedstawiają scenę Bożego Narodzenia, której towarzyszą 
aniołowie, pasterze, zwierzęta i Trzej Królowie. Umieszcza się w nich 
także postaci historyczne, legendarne oraz współczesne osobistości. 
Jednak najważniejszym elementem krakowskich szopek jest nawiązanie 
do architektury miasta71.

• Podsumowanie

Dziedzictwo Krakowa to nie tylko zabytki sakralne, chociaż te są najlicz-
 niej reprezentowane w przewodnikach po mieście. To także budowle 
świeckie – rezydencje władców, kamienice i znajdujące się w nich 
zakłady usługowe, obiekty użyteczności publicznej, a także cała zacho-
wana między nimi przestrzeń, w postaci placów, skwerów, ulic, parków. 
Równie istotne jest dziedzictwo niematerialne – wielkie idee, znani 
mieszkańcy, legendy, anegdoty. Same mury, bez dziedzictwa niema-
terialnego, nie przemawiają do nas z taką samą intensywnością, jak 

70 Ł. Olszewski, Lajkonik: legenda i tradycja, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2009.
71 Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, http://niematerialne.nid.pl [dostęp: 4.04.2016].
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po poznaniu historii, które wpłynęły na ich kształt. Podstawą uznania 
dziedzictwa kulturowego za własne jest emocjonalny stosunek do niego. 
Mamy na to wpływ tylko poprzez edukację. Pierwszym krokiem w przy-
jęciu dziedzictwa pozostawionego nam przez poprzednie pokolenie 
powinno być zatem poznanie tego, co otrzymujemy w spadku. 

Dziedzictwo kulturowe Kr akowa
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• Pytania kontrolne

1. Wymień najistotniejsze wydarzenia z historii Krakowa. Które z nich 
uważasz za najważniejsze z perspektywy obecnego dziedzictwa miasta? 

2. Zaprojektuj szlaki kulturowe: „Barokowe świątynie Krakowa”, 
„Żydowski Kraków”, „Kraków Kazimierza Wielkiego”.

3. Znajomy student architektury z zagranicy chciałby zobaczyć 
w Krakowie zabytki stworzone przez Jana Trevana, Kacpra Bażankę 
i Baltazara Fontanę, do których miejsc go zaprowadzisz?

4. Wymień i krótko opisz najważniejsze zabytki związane 
z Uniwersytetem Jagiellońskim zlokalizowane w obrębie Plant.

5. Odnosząc się do definicji zawartych w Ustawie o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, wymień kilka historycznych 
układów urbanistycznych i historycznych zespołów budowlanych 
znajdujących się na terenie Krakowa i krótko je scharakteryzuj.

6. Wyobraź sobie, że spacerujesz trasą wiodącą od Sukiennic, 
ul. Grodzką, na Wawel. Jakie zabytki sakralne mijasz 
po drodze? Krótko scharakteryzuj każdy z nich.

7. Opisz krótko historię Muzeum Narodowego w Krakowie. W których 
oddziałach już byłeś, a które jeszcze chciałbyś zobaczyć? 

8.  Jakimi przejawami dziedzictwa niematerialnego 
opiekuje się Muzeum Historyczne Miasta Krakowa? 
Który krakowski zwyczaj mógłby jeszcze zostać wpisany 
na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego?

agnieszka pudełko
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agnieszk a Pudełko – absolwentka studiów magisterskich 
z zarządzania kulturą i kultury współczesnej w Instytucie Kultury uj. 
Obecnie doktorantka nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej uj. Interesuje się zagadnieniami związany-
mi z dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą, rewitaliza-
cją przestrzeni poprzemysłowych oraz turystyką literacką. W 2014 r. 
uczestniczyła w programie fss Mobility, studiując na Uniwersytecie 
w Bifrost (Islandia) i badając procesy związane z rewitalizacją Starego 
Portu w Reykjaviku.

     a.pudelko@doctoral.uj.edu.pl
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