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When Heritage Becomes Legacy – 
Few Remarks in the Context 

of Management Sciences



/

Kiedy dziedzictwo staje się 
dziedzictwem – kilka uwag 
w kontekście nauk o zarządzaniu
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słowa kluczowe
dziedzictwo jako zasób

cel zarządzania dziedzictwem
edukacja dziedzictwa

he
rit

ag
e 

ed
uc

ati
on

This text is an introduction to the issue of cultural heritage 
management. It presents the basic concepts, allowing to locate 
heritage in the context of management sciences. Starting from 
the recognition of heritage as a resource, the author raises key 
questions about the scope of heritage management, referring 
the process to the definition of monuments and cultural goods.  
An important feature of this study is the emphasis on the decisive 
role of education in the cultural heritage processes, as a factor 
that ensures its transmission, but also - development.
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słowa kluczowe
dziedzictwo jako zasób

cel zarządzania dziedzictwem
edukacja dziedzictwa

Niniejszy tekst stanowi wprowadzenie do zagadnienia 
zarządzania dziedzictwem kulturowym. Zawiera 
podstawowe pojęcia pozwalające sytuować dziedzictwo 
w kontekście nauk o zarządzaniu. Wychodząc od ujęcia 
dziedzictwa jako zasobu, stawia kluczowe pytania dotyczące 
celów zarządzania dziedzictwem, odnosząc ten proces 
do definicji zabytku oraz dóbr kultury. Istotnym elementem 
niniejszego opracowania jest ukazanie procesu edukacji, jako 
decydującego w odniesieniu do dziedzictwa, pozwalającego 
zapewnić mu nie tylko przetrwanie, ale i rozwój.

abstrakt

/zarządzanie dziedzictwem kulturowym
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Podstawowym problemem w kontekście dziedzictwa opisywanego z perspek-
tyw nauk o zarządzaniu pozostaje kwestia celów, które mają zostać osiągnię-
te w tym procesie. Zarządzanie, bez względu na to, do jakiej szkoły sięgniemy, 
jest zawsze przemyślanym działaniem mającym prowadzić do osiągnięcia 
jakiegoś celu. Nawet najbardziej klasyczne definicje zarządzania niosą ze sobą – 
w kontekście zarządzania dziedzictwem – wiele komplikacji. Monika Kostera pisze, 
że zarządzanie to „proces planowania, organizowania, motywowania i kontrolowa-
nia pracy organizacji i jej uczestników oraz wykorzystywania wszystkich dostępnych 
zasobów dla osiągnięcia celów organizacji” [1998]. Wobec powyższego konieczne 
jest postawienie pytania, jak odnieść do tego klasycznego modelu dziedzictwo.

Kluczowe znaczenie dla zarządzania dziedzictwem miało powszechne uznanie 
go za zasób. Paradoksalnie, myślenie takie nie zrodziło się w ramach refleksji na 
temat kultury, ale było owocem, swoistym efektem ubocznym, działania różnego 
rodzaju ruchów proekologicznych. Początek lat 70. XX w. przyniósł refleksję na 
temat dotychczasowego postępowania wobec zasobów ziemi, które – w wyniku 
ekspansywnej eksploatacji – ulegają szybkiemu wyczerpaniu. Stało się jasne, że 
brak zmian w tym zakresie w znacznym stopniu ograniczy możliwości rozwoju 
kolejnym generacjom. W tym samym czasie uznano, że dziedzictwo kulturowe 
musi podlegać podobnej ochronie, polegającej na racjonalnym korzystaniu z niego, 
jak z nieodnawialnych zasobów naturalnych. Powszechnie przyjętą filozofią w tym 
względzie stała się koncepcja zrównoważonego rozwoju. Terminem tym, od czasu 
konferencji w Rio de Janeiro w 1992 r. (przyjęto tam deklarację odnośnie do rozwoju 
zrównoważonego), określa się „nie tylko zgodne z zasadami użytkowanie zmniej-
szających się zasobów, ale także konieczność podtrzymywania wzrostu dobrobytu 
ludzkości, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnych i z zastrzeżeniem, 
że wzrost ten nie może spowodować ograniczenia zdolności przyszłych generacji 
do zaspokojenia ich własnych potrzeb” [Kobyliński 2000, s. 13].
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Pogłębiająca się refleksja na temat dziedzictwa szybko doprowadziła do stwier-
dzenia, że jest ono zasobem bardzo trudnym do zdefiniowania. Immanentną cechą 
dziedzictwa jest bowiem niemożność ostrego zarysowania jego granic. Jest to feno-
men ulegający ciągłej transformacji, ciągłemu wzrostowi. Nie ma obiektywnych kryte-
riów pozwalających na stwierdzenie, czy dane dobra kultury są dziedzictwem, czy nie.

Dynamika zmian w zasobie dziedzictwa powoduje, że do jego opisu można 
posłużyć się innym terminem, znanym z nauk ekonomicznych – pojęciem strumieni. 
Zarówno pojęcie zasobu, jak i strumieni jest wykorzystywane np. do opisu rynku 
pracy. W odniesieniu do niego bezrobocie jest przedstawiane jako zasób, którego 
wielkość mierzy się w określonym punkcie czasu. Chcąc jednak oddać dynamikę 
tego zasobu, fakt, że jest on zmienny w czasie, stosuje się pojęcie strumieni: 
zasilających (strumienie napływu, jeśli kolejne osoby tracą pracę) i odprowa-
dzających (strumienie odpływu, jeśli ją znajdują) [zob. Podstawy ekonomii 2000, 
s. 537]. Próbując opisać zasób dziedzictwa, nie można zapomnieć o jednej z jego 
podstawowych cech – o tym, że jest dynamicznie zmienny. Prowadzi to do stwier-
dzenia, że zarządzanie dziedzictwem polega w istocie na zarządzaniu zmianami. 
W Polsce takie podejście do dziedzictwa opisywali m.in. Andrzej Tomaszewski 
[zob. 2000, s. 8] oraz Bogusław Szmygin [2013, s. 9]. Teorię zarządzania zamiana-
mi jako pierwsi przystosowali do procesu zarządzania dziedzictwem amerykań-
scy archeolodzy i antropolodzy kultury. „Pojęcie to i próba jego zdefiniowania 
w odniesieniu do zabytków stanowi wynik refleksji, iż całe środowisko człowieka, 
a co za tym idzie warunki, w jakich trwa dziedzictwo kulturowe, nieustannie się 
zmieniają. Autorem koncepcji zarządzania zmianą w odniesieniu do zabytków był  
B.F. Feilden” [Kościelecki 2007, s. 36].

Ta zmienność zasobu dziedzictwa, niemożność uchwycenia go w stanie 
„skrystalizowanym”, powoduje, że bardzo trudnym zadaniem jest formułowanie 
celów dla procesu zarządzania dziedzictwem, czy raczej trudne jest stworzenie 
uporządkowanego i zamkniętego katalogu celów. Co więcej, sprawę kompliku-
je fakt, że zarządzanie dziedzictwem realizowane jest przez wiele środowisk – 
m.in. ekonomistów, specjalistów zajmujących się rozwojem regionalnym, muze-
alników, historyków sztuki, konserwatorów, urbanistów, architektów, środowiska 
kreujące rynek turystyczny itp. Wszystko to powoduje, że definiowanych jest wiele 
celów cząstkowych. Pytaniem podstawowym pozostaje jednak, czy istnieje możli-
wość wskazania celów o charakterze strategicznym, mających uniwersalny charakter, 
a jednocześnie niebędących zbyt ogólnymi. Jest to bez wątpienia zadanie kluczowe. 

Interesujące propozycje w tym zakresie podaje Zbigniew Kobyliński. W tekście 
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym a koncepcja ekorozwoju opisuje on podsta-
wowe cechy, jakie powinny charakteryzować procesy zarządzania dziedzictwem. 

„Stwierdzając, że dziedzictwo jest zasobem, i to zasobem nieodnawialnym, zwrócono 
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[uwagę] na to, że jego nadmierna i nieprzemyślana eksploatacja przez człowieka 
doprowadzić musi w konsekwencji do całkowitego jego wyczerpania, a zatem […] 
konieczne jest zintensyfikowanie ochrony i maksymalne ograniczenie eksploatacji 
dziedzictwa. A to nakłada na nas odpowiedzialność za jego zachowanie i rozsądne 
wykorzystywanie. Z tego też założenia wynikło przekonanie, że – podobnie jak to 
się dzieje z zasobami naturalnymi – skoro pewien stopień eksploatacji musi mieć 
miejsce, zatem dziedzictwem kulturowym należy zarządzać w sposób świadomy, 
przemyślany i rozsądny” [Kobyliński 2000, s. 17]. 

Wspólnie z Krystyną Gutowską Kobyliński definiuje podstawowe cele zarzą-
dzania dziedzictwem: „Założeniem zarządzania dziedzictwem kulturowym jest 
świadome, odpowiedzialne i przemyślane podejmowanie opartych na rzetelnej 
i gruntownej wiedzy decyzji, dotyczących dziedzictwa kulturowego, w taki sposób, 
aby jak najlepiej wykorzystać dla dobra publicznego liczne i różnorodne wartości, 
których owo dziedzictwo jest nośnikiem” [Gutowska, Kobyliński 2011, s. 52]. Kwestią 
otwartą pozostaje, co oznacza owo najlepsze wykorzystanie dziedzictwa dla dobra 
publicznego, ale bez wątpienia jest to zalecenie o charakterze generalnym.

Interesujące w tym kontekście może być odwołanie się do klasycznych tekstów 
na temat zarządzania. Jak stwierdzał Andrzej K. Koźmiński „jest rzeczą bezsporną, 
że najbardziej ogólnym celem wszelkich organizacji jest przetrwanie i rozwój” 
[2006, s. 56]. Powyższe stwierdzenie odnosi się, co prawda, do organizacji, a – jak 
napisano wcześniej – dziedzictwo uznajemy za zasób, niemniej jednak interesują-
cym pytaniem pozostaje, czy w ten sposób moglibyśmy sformułować uniwersalny 
podstawowy cel zarządzania dziedzictwem: przetrwanie i rozwój.

Być może te dwa cele pozwolą zakończyć spór o przyznanie priorytetu dawnym 
lub nowym postulatom formułowanym w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego, 
a wcześniej zabytków czy dóbr kultury. Żaden z tych dwóch celów (przetrwanie 
i rozwój) nie może zostać uznany za ważniejszy, za priorytetowy. 

Można zaryzykować twierdzenie, że od kiedy zaczęliśmy postrzegać zabytki 
jako cenne pamiątki przeszłości, obsesyjnie koncentrowaliśmy się na ich konser-
wacji i ochronie. Nietrudno zrozumieć takie podejście, jeśli uświadomimy sobie, że 
przez wieki zabytki nie cieszyły się zbytnim poważaniem – były niszczone, rozbierane 
dla ponownego wykorzystania materiałów budowlanych, burzone dla realizacji 
nowych inwestycji. Przykładów z przeszłości można podawać wiele: wystarczy 
wspomnieć, że całkowitym zniszczeniem zagrożone były zarówno krzyżacki zamek 
w Malborku, jak i paryska katedra Notre-de-Dame. Nie inaczej działo się na ziemiach 
polskich. W jednoznacznie kojarzonym dziś z ochroną zabytków Krakowie w XIX w. 
wyburzono wiele – z dzisiejszego punktu widzenia – bezcennych zabytków (m.in. 
mury miejskie, kilkadziesiąt kościołów, których historia sięgała średniowiecza, oraz 
zabudowania Duchaków, o zachowanie których bezskutecznie walczył Jan Matejko). 
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Chcąc oddać sprawiedliwość, nie sposób nie wspomnieć, że w tym czasie rozpo-
częto również prace restauracyjne przy wielu obiektach historycznych, odnowiono 
m.in. Sukiennice, prace konserwatorskie prowadzono w kościele Mariackim, kate-
drze wawelskiej. Kraków tego czasu jest miejscem, gdzie nie tylko coraz mocniej 
dochodzi do głosu żądanie ochrony zabytków (cennych obiektów historycznych czy 
artystycznych), ale też rodzi się powszechne poczucie wartości obiektów związane 
z ich historycznym kontekstem – to początek myślenia, które w przyszłości przyczyni 
się do wykrystalizowania się pojęcia dziedzictwa kulturowego. „W 1909 r. głośną 
stała się sprawa tzw. baszty Kościuszki, pozostałej z otoczenia dworku Wodzickich, 
w którym zatrzymał się Kościuszko w przeddzień złożenia przysięgi. Choć stano-
wiła ona ładne zamknięcie perspektywy ulicy św. Anny, została zburzona przez 
właściciela posesji, wpływowego radcę, a późniejszego prezydenta miasta Jana 
Kantego Federowicza, który na tym miejscu wzniósł okazałą kamienicę narożną 
[…]. Wywołało to wówczas całą falę protestów […]” [Bieniarzówna, Małecki 1985, 
s. 276–277].

Powyższy przykład pozwala wskazać jeszcze jedną istotną zmienną ważną dla 
procesu zarządzania dziedzictwem: żadne środowisko, żaden podmiot nie może 
uznać się za jego właściciela. Mało tego, najważniejszym interesariuszem dziedzic-
twa jest społeczność (lokalna, grupa etniczna, naród itp.) – dzięki niemu określa 
ona własną tożsamość kulturową, ona też przyczynia się do jego ciągłego rozwoju. 
Nie oznacza to bynajmniej – co jest swoistym paradoksem – że społeczność ta 
najlepiej potrafi dbać o dziedzictwo (zabytki, artefakty, dziedzictwo niematerial-
ne). Dlatego tak ważną rolę odgrywają podmioty kreujące procesy zarządzania 
nim. Nowoczesne podejście do zarządzania dziedzictwem może być realizowane 
wyłącznie dzięki znalezieniu idealnej równowagi pomiędzy obydwoma wcześniej 
wymienionymi celami. Trudność polega na tym, że są one (najczęściej) realizowane 
przez różne podmioty, tak więc zarządzanie dziedzictwem można określić również 
jako prowadzenie ciągłych negocjacji, których celem jest wypracowanie polityki 
względem dziedzictwa. 

Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, że pierwszy cel – trwanie, 
jest realizowany przez ochronę i konserwację, pytaniem pozostaje natomiast, co 
zapewnia rozwój dziedzictwa. Wymaga on zagwarantowania pełnego, równego 
i nieograniczonego dostępu do dóbr kultury i zabytków, przy jednoczesnym zacho-
waniu prawa do ich interpretacji, a przede wszystkim całkowicie wolnego wyboru, 
uznania, co spośród nich chcemy uznać za dziedzictwo. Interesujący model zależ-
ności pomiędzy tymi trzema pojęciami prezentuje Zbigniew Kobyliński – według 
niego są to „3 coraz mniejsze zakresy pojęciowe: »dobra kultury« jako najszersza 
klasa obiektów, »dziedzictwo kulturowe« jako jej podzbiór i wreszcie »zabytki« 
jako podzbiór klasy obiektów objętych terminem »dziedzictwa kulturowego«” 
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[2011, s. 23]. To ujęcie wydaje się być klarowne i logiczne, sprawdza się jednak 
wyłącznie w odniesieniu do dziedzictwa oficjalnego. Jak napisano wcześniej, dzie-
dzictwo nie poddaje się oficjalnym deklaracjom, często wybory w tym obszarze 
pozostają irracjonalne, trudno je logicznie uzasadnić. Jeśli chodzi o stwierdzenie, 
co jest zabytkiem, a co nie, sprawa jest prosta – należy sięgnąć po obiektywne 
kryteria (w Polsce użyteczna będzie w tym względzie Ustawa o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami) pozwalające osądzić, czy dany obiekt ruchomy lub nieru-
chomy posiada wartości artystyczne, historyczne lub naukowe.

W przypadku dziedzictwa kryterium jest inne. Momentem krytycznym dla 
danego dobra kultury jest autonomiczna decyzja – grupy etnicznej, społeczności, 
narodu – czy uznajemy je za swoje dziedzictwo. Przy czym to „swoje” jest warto-
ścią nienegocjowalną, najczęściej pozostającą wyborem zero-jedynkowym, tak, 
tak – nie, nie. Niekiedy niepoddającym się racjonalnej analizie. Doskonale ilustruje 
tę zasadę jedna z opowieści Antoniego Kroha z Łemkowszczyzny, opuszczonej 
przez rdzennych mieszkańców w wyniku wysiedleń prowadzonych w ramach 
Akcji „Wisła”: „Od wielu lat, wciąż z tym samym zdumieniem zatrzymuję się przed 
Chrystusem Ukrzyżowanym, stojącym w Jaworkach przy drodze do Białej Wody. 
Wycięty z blachy i pomalowany, odnawiany był tylko do kolan, blacha poniżej 
przerdzewiała. Mógłbym to uznać za przypadek, gdyby nie fakt, że przechodziłem 
tamtędy wielokrotnie, pierwszy raz ponad czterdzieści lat temu, oglądałem już 
parę przemalowań, ciągle to samo. Domyślam się przyczyny: ruski Chrystus ma 
zwykle stopy na podnóżku, przybite do krzyża dwoma gwoździami, natomiast 
w rzeźbach i obrazach polskich stopy, założone jedna na drugą, przebite są jednym 
gwoździem. Wygląda na to, że nowi właściciele kapliczki, odnawiając sylwetkę 
Chrystusa Ukrzyżowanego jedynie do kolan, pragnęli uczynić go bardziej katolickim” 
[Kroh 2013, s. 243].

Podobnie irracjonalne zachowania możemy opisać w odniesieniu do obiektów 
oficjalnie uznanych za zabytkowe, wpisanych do rejestru zabytków. Przykładem 
może być cmentarz żydowski w Józefowie na Roztoczu, którym lokalna społeczność 
zupełnie się nie interesuje, czy dawna cerkiew łemkowska w Skwirtnem (Beskid 
Niski), mimo że od lat używana jako kościół katolicki, zaniedbana jako „nie-swoja” 
(w takim stanie zastałem ją 10 lat temu). Jakie jest więc kryterium wyboru dzie-
dzictwa? Kiedy dziedzictwo staje się dziedzictwem? Wydaje się, że jest tylko jeden 
powód dokonania takiego wyboru – więź emocjonalna, pozytywny stosunek do 
obiektu czy artefaktu (również do zasobu dziedzictwa niematerialnego). To nasze 
emocje przesądzają, czy chcemy wyróżnić coś jako własne, szczególnie cenne. Jeśli 
opisaną powyżej prawidłowość uznamy za prawdziwą, wówczas relacje pomię-
dzy dobrami kultury, dziedzictwem kulturowym oraz zabytkami oddawać będzie 
następujący schemat:
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il. 1. Zależności pomiędzy dobrami kultury, dziedzictwem kulturowym i zabytkami.
Źródło: Opracowanie własne

Emocjonalna wartość dziedzictwa niesie ze sobą również pewne zagrożenia. O ile 
nie ma niczego złego w afirmowaniu własnego dziedzictwa, o tyle trudno uznać 
za dopuszczalną postawę polegającą na negowaniu wartości dziedzictwa innych. 
Najczęściej dochodzi do wartościowania budowanego na opozycji nasze – obce, przy 
czym obce z założenia jest czymś gorszym, mniej ważnym, posiadającym mniejszą 
wartość. Łatwo obnażyć pułapki takiego myślenia, zwłaszcza w odniesieniu do 
krajów takich jak Polska, przez wieki funkcjonujących jako kraje wielokulturowe. 
Każde odniesienie do dziedzictwa narodowego może wiązać się zaskoczeniem dla 
wszystkich chcących tropić to, co „najczystsze”, rdzennie polskie. Doskonałym 
przykładem może być polski strój narodowy, czyli charakterystyczny dla szlachty 
polskiej ubiór, który ukształtował się w 2. połowie XVI w., używany był przede 
wszystkim pomiędzy XVI a XVIII w., ale jako strój paradny wykorzystywany był 
sporadycznie aż do wybuchu II wojny światowej. Znany z licznych portretów 
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(w tym królewskich), ukształtował się pod wpływem wzorów tureckich i częścio-
wo perskich, docierających do Rzeczpospolitej głównie poprzez Węgry [zob. WEP 
2004, s. 1208–1209]. Podobnych przykładów można znaleźć w naszej historii oraz 
dziejach kultury bardzo wiele. „[…] czy prapremierowy spektakl Daniela Stanisława 
Wyspiańskiego (15 I 1927), grany w języku jidysz w Krokewer jidysz teater w salce 
przy ul. Bocheńskiej [zob. Węgrzyniak 1995] jest »naszym« dziedzictwem kultu-
rowym? A jeśli nie, to może powinno się odrzucić również dorobek tworzącego 
w Krakowie artysty, którego ojciec był Czechem, a matka pochodziła z osiadłej tu 
od kilkudziesięciu lat, ale wywodzącej się z Saksonii rodziny protestanckiej, któ-
rego szkolni koledzy prześladowali za kaleczenie ojczystej mowy? Zanim zostanie 
podjęta ostateczna decyzja w tej sprawie, warto przypomnieć, że artystą tym był 
Jan Matejko… [Słoczyński 2000, s. 5–31]. 

Przykłady z głębszej przeszłości mogą być jeszcze bardziej kłopotliwe, by wspo-
mnieć tylko przebudowany głównie przez Włochów renesansowy Wawel (na czele 
ze wzniesioną w tym czasie Kaplicą Zygmuntowską) czy krakowski Ołtarz Mariacki 
(nietrudno znaleźć wśród turystów, podziwiających to niezwykłe dzieło, osoby 
zaskoczone faktem, że swojsko brzmiący Wit Stwosz nazywał się w rzeczywistości 
Veit Stoss)” [Gaweł 2011, s. 21–22].

Czy istnieje jakakolwiek szansa na to, aby zachowując żywe zainteresowanie 
własnym dziedzictwem, absorbowanie go, interpretowanie, dbanie o jego rozwój, 
zachowywać jednocześnie pełny szacunek dla dziedzictwa innych? Wydaje się, że 
jest na to jedno lekarstwo – edukacja. Edukacja dziedzictwa prowadzona od jak 
najmłodszego wieku, uświadamiająca z jednej strony wartość własnego dziedzictwa, 
drogi jego powstania, wpływ na rozwój miejscowości, regionu, państwa, z drugiej 
zaś ucząca szacunku i wrażliwości na dziedzictwo innych, zwłaszcza sąsiadów, ludzi 
żyjących obok nas. To z tego powodu tak ważną rolę wśród interesariuszy dziedzic-
twa pełni szkoła – realizacja autentycznego programu edukacji regionalnej pomoże 
nie tylko zrozumieć własną kulturę, ale także poznać, pod jakimi wpływami się ona 
znajdowała i jaki wpływ wywierała na innych. 

Z tego punktu widzenia edukacja stanie się jednym z kluczowych procesów 
realizowanych w ramach zarządzania dziedzictwem kulturowym. W tym kontekście 
warto przedstawić strategię wypracowaną dla English Heritage na lata 2005–2010 
przez jej dyrektora naczelnego, Simona Thurleya. Została ona oparta na koło-
wym schemacie ujmującym cztery procesy stanowiące zamknięty cykl. Zgodnie 
z tą koncepcją zrozumienie środowiska historycznego (na nasze potrzeby lepsze 
będzie używanie określenia „dziedzictwo”) prowadzi do tego, że chcemy się o nie 
troszczyć, opiekować się nim, doświadczać radości z przeżywania dziedzictwa, co 
z kolei wzmaga pragnienie zrozumienia. Jak zapisano w cytowanym dokumencie: 
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„Nasza nowa strategia zakłada uruchomienie cyklu, w którym rozumienie, docenia-
nie, dbałość o środowisko historyczne i radość z niego wzajemnie się napędzają” 
[Thurley 2005, pp. 26–27]. 

Filozofia ta doskonale oddaje ideę nowoczesnego zarządzania dziedzictwem, 
można ją zapisać, stosując następujący schemat:

il. 2. Zrozumienie dziedzictwa – zarządzanie dziedzictwem.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Thurley 2005

W ten sposób zarządzanie dziedzictwem ma szanse stać się procesem prowa-
dzonym zgodnie z ideą partycypacji, samokształcenia, współodpowiedzialności, 
postulatów formułowanych w odniesieniu do społeczeństwa obywatelskiego. 
Należy do niego dodać jeszcze zasadę szacunku dla dziedzictwa innych. Być może, 
spełniwszy wszystkie te warunki, możliwe stanie się spełnienie postulatu sformu-
łowanego przez profesora Andrzeja Tomaszewskiego, twierdzącego, że „kto nie 
potrafi przyjąć całości dóbr kultury jako swojego dziedzictwa, nie jest ich godzien” 
[Tomaszewski 2000, s. 9].
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Between Staging and Places 
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Między inscenizacją 
a miejscem pamięci: 
dziedzictwo przedsiębiorstw 
w przestrzeni miejskiej 
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corporate identity

heritage management
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słowa kluczowe 

marketing historyczny
tożsamość przedsiębiorstw
zarządzanie dziedzictwem

abstract

In the paper are being presented the results of a field research 

conducted in Wolfsburg and Stuttgart, two cities whose history 

is deeply related to the history of one company, where the automotive 

industry goes far beyond the factory, and passes into the cities’ 

everyday life.  The aim of the article is to show different forms 

of heritage interpretation and management which, although related 

to one company, becomes – whether by staged brandlands prevalent 

in the urban layout, monuments, or by supporting local cultural 

activities by the company – the heritage of the community.
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słowa kluczowe 
marketing historyczny

tożsamość przedsiębiorstw
zarządzanie dziedzictwem

W niniejszym artykule zostaną przedstawione wyniki badań 

terenowych realizowanych w Wolfsburgu i Stuttgarcie, miastach, 

których historia jest ściśle związana z przeszłością jednego 

przedsiębiorstwa, gdzie przemysł motoryzacyjny zdecydowanie 

wykracza poza teren fabryki i przenika do miejskiej codzienności. 

Celem artykułu jest pokazanie różnych form interpretacji 

i zarządzania dziedzictwem, które mimo że związane z jedną 

firmą, staje się – czy to za pomocą zainscenizowanych brandlands 

dominujących w układzie urbanistycznym, pomników, czy 

poprzez wspieranie lokalnej działalności kulturalnej przez 

przedsiębiorstwo – dziedzictwem społeczności.
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Tematem artykułu jest zarządzanie dziedzictwem przedsiębiorstw – koncernów 
motoryzacyjnych. Problematyka zostanie ukazana na dwóch przykładach: marki 
Volkswagen w Wolfsburgu i Mercedes-Benz w Stuttgarcie 1. 

Zauważalne jest rozszerzenie pojęcia „dziedzictwo” z jedynie uznanych przez 
ekspertów zabytków do zbioru obejmującego wszystko to, co uznajemy subiek-
tywnie za warte „dziedziczenia”. Interesujemy się już nie tylko dziedzictwem 
w rozumieniu sztuki i architektury wytypowanej i uznanej przez konserwatorów 
i historyków, ale na fali „antyelitaryzmu” [Kobyliński 2011, s. 24] naukowcy podej-
mują się także badania przedmiotów codziennego użytku. 

Jednym z takich przedmiotów jest samochód, który od ponad 125 lat wpływa 
na styl i tryb życia człowieka, poza tym odzwierciedla zmieniające się trendy este-
tyczne, społeczne i gospodarcze. Samochód jest o tyle specyficznym produktem, 
że „potrzeba, jaką ma on zaspokajać, jest dość prosta: sprawne przemieszczanie 
się z jednego punktu do drugiego” [Dziewanowska, Kacprzak 2013, s. 28–29]. 
Pożądanie konkretnego modelu konkretnej marki „odnosi się natomiast do war-
tości, jakie symbolizuje […] a więc głównie do sygnalizowania statusu społecznego 
jego posiadacza” [tamże]. Współcześnie „zamiast konsumować dobra rzeczywiste, 
konsumujemy głównie obrazy i idee z nimi związane. Ważniejsza od użyteczności 
produktu jest jego marka, opowieść z nią związana, obietnica stylu życia, wyglądu 
czy przynależności do jakiejś grupy społecznej, jaką ze sobą niesie” [tamże].

Ponadto należy wyjaśnić pojęcia „miejsca pamięci” i „inscenizacji” zawarte 
w tytule oraz ograniczenie analizowanego obszaru do „przestrzeni miejskiej” 
w kontekście omawianego tematu. 

Miejsca pamięci to miejsca posiadające szczególną wartość z punktu widze-
nia danej społeczności. Ta „wartość niematerialna miejsca fizycznego”, jak pisze 
Andrzej Tomaszewski za Pierre’em Norą, może być „niezależna od jego fizjonomii 

1 Badania sfinansowane ze środków na działalność statutową Wydziału Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej UJ, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. 
Badania przeprowadzono w dniach 31 sierpnia – 13 września 2015 r. w Stuttgarcie i Wolfsburgu. 
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przestrzennej”, gdyż „chodzi o wartość upamiętniającą dane miejsce w przestrzeni 
fizycznej, »o ducha miejsca« upamiętniającego osoby, wydarzenia lub procesy 
historycznie »zakodowane« w określonej przestrzeni fizycznej” [Tomaszewski 
2013, s. 79]. Spotkanie współczesnego człowieka z miejscem znaczącym z punktu 
widzenia historii i dziedzictwa może umożliwić zrozumienie współczesności jako 
części trwałej i stabilnej tradycji [Dickinson, Blair, Ott 2010, s. 27]. 

Współczesną sytuację i tożsamość koncernów można zrozumieć dzięki obser-
wacji miejsc związanych z danymi markami w miastach, z których przedsiębior-
stwa się wywodzą albo w których istnieją największe linie produkcyjne (niem. 
Werk). Siłą rzeczy na takich obszarach pojawiają się miejsca pamięci związane 
z przedsiębiorstwem: 

wynikające niejako naturalnie z wydarzeń, które miały miejsce i są znaczące 
dla danej społeczności; 
miejsca symbolicznie upamiętniające wydarzenia z historii, zwykle 
ukonstytuowane przez lokalne władze. 

Równolegle do miejsc pamięci związanych z przedsiębiorstwem istnieje sfera 
„pomników”, które koncern sam sobie stawia – przez inscenizacje wykorzystujące 
historię i własne dziedzictwo kreuje swoją legendę, tożsamość, celowo buduje 
wizerunek. 

Dziedzictwo, w atrakcyjnej i nowoczesnej formie, odgrywa coraz większą 
rolę w zarządzaniu wizerunkiem i marką, ponieważ konsumenci poszukują war-
tości, elementów, do których mogą się odwoływać, które tworzą dany brand. 
W szczególności praktycy zaznaczają, jak istotne jest wykorzystanie dziedzictwa 
w sposób dynamiczny, aby zainteresować i podtrzymać uwagę odbiorców treści, 
pożądających autentyczności i wartości uniwersalnych, niezmiennych mimo 
upływu czasu [Clark 2015]. Namnożenie pojęć w języku zarządzania, np. brand 
history, corporate heritage, history marketing, corporate identity, również poka-
zuje popularność tego trendu. 

Wiele miejsc i elementów opisanych w artykule trudno przypisać do jednej 
kategorii, najczęściej bowiem oscylują pomiędzy wyreżyserowanym wizerunkiem 
a społecznie i historycznie ukonstytuowanym obrazem przedsiębiorstwa wśród 
osób z nim związanych i okolicznych mieszkańców. 

Pojęcie przestrzeni miejskiej zostało użyte w tytule, by podkreślić obszar, w któ-
rym przeprowadzono obserwację – czytanie przestrzeni [Filipp 2015, s. 151]. Nie 
chodzi tutaj tylko o przestrzenie otwarte, ale również o różne instytucje i miejsca, 
gdzie turysta bądź mieszkaniec, spędzając czas w mieście, którego historia jest 

/ patrz tab. 1 s. 63

•

•



56
to

żs
am

oś
ć 

pr
ze

ds
ię

bi
or

st
w

znacząca dla danej marki, może zetknąć się z elementami i przejawami wykorzy-
stania lub zarządzania dziedzictwem konkretnego przedsiębiorstwa. W tabeli 1 
zebrano miejsca szczególnie brane pod uwagę w trakcie badania. 

Podstawy teoretyczne przeprowadzonych badań 

W kontekście poniższego artykułu dziedzictwo należy rozumieć jako odwołanie 
do przeszłości: do osób, miejsc i celów, które były od początku trwania przedsię-
biorstwa bądź są szczególnie ważne dla jego losów. Dziedzictwo wywołuje poczucie 
nostalgii, emocjonalny związek z produktem lub marką, kształtuje trzon tożsamości 
przedsiębiorstwa oraz stanowi podstawę do stworzenia narracji dotyczącej orga-
nizacji. Jest to szczególnie istotne, gdy weźmie się pod uwagę, że obecnie coraz 
większą rolę odgrywają takie aspekty, jak autentyczność i prawdziwość w relacji 
klient – przedsiębiorstwo [por. Clark 2015; Schug 2012, s. 34]. Ponadto „prawdzi-
we, z życia wzięte historie dodają wiarygodności […] i często oddziałują silniej niż 
te fikcyjne” [Fog i in. 2011, s. 104]. Elementy te mogą mieć przełożenie na efekty 
czysto ekonomiczne – jeżeli klient odczuwa związek z marką, ufa przedsiębiorstwu, 
jest gotowy np. zapłacić większą kwotę za produkt – „konsekwentne wdrażanie 
strategicznych założeń tożsamościowych w praktyce rynkowej przekłada się na 
wizerunek oferty i przedsiębiorstwa”, pisze Magdalena Rzemieniak [2013, s. 54], 
powołując się na innych badaczy. Poprzez storytelling można na kilka sposobów 
odwoływać się do przeszłości: 

nawiązując do osób lub postaci związanych z historią przedsiębiorstwa, 
np. do założycieli, wizjonerów; 
do przyczyn powstania przedsiębiorstwa, mitu założycielskiego, np. praca 
manufakturowa, innowacyjność, chęć niesienia pomocy; 
do miejsca i warunków, w których przedsiębiorstwo powstało, np. jaką rolę 
odegrała lokalizacja przedsiębiorstwa dla rozwoju regionu [Renbarger 2015]. 

Co może być dziedzictwem przedsiębiorstwa? Otóż, w zależności od profilu dzia-
łalności, dziedzictwo to może być bardzo różne, ale „w historii każdej firmy można 
wyróżnić wydarzenia o specjalnym znaczeniu, które decydują o jej kształcie i deter-
minują jej przyszłość” [Fog i in. 2011, s. 110]. Zwykle za dziedzictwo przedsiębiorstwa 
uznaje się pamiątki, dokumenty, produkty, budynki i miejsca pamięci, oraz aspekty 
niematerialne: rola przedsiębiorstwa w rozwoju regionalnym i znaczenie dla lokalnej 
społeczności, elementy kultury organizacyjnej wynikające z przeszłości, np. mity, 
etos pracy, zwyczaje, wspomnienia pracowników. Instrumenty wykorzystania dzie-
dzictwa mogą być różnorodne, począwszy od ulotek i publikacji okolicznościowych, 
przez reedycje i wznowienia produktów, po muzea fabryczne i kampanie reklamowe 
czerpiące z historii przedsiębiorstwa [Schug 2012, s. 88–127]. 

•

•

•
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Ze względu na temat artykułu zostały wybrane tylko te narzędzia (zob. tab. 1), 
które są na co dzień widoczne w przestrzeni miasta, m.in. muzea publiczne 
i fabryczne; brandlands oraz inne obiekty należące do przedsiębiorstw; oznaczenia 
ulic i miejsc w przestrzeni miejskiej; pomniki i miejsca pamięci. Pominięte zostały 
np. reklamy telewizyjne, publikacje czy działania w obszarze kultury organizacyjnej. 

Stuttgart – kolebka motoryzacji 

W związku z tym, że historia przedsiębiorstwa, znanego współcześnie głównie 
ze względu na markę Mercedes-Benz 2, jest długa i splatają się w niej liczne fakty 
[zob. Feldenkirchen 2003], przedstawione zostaną jedynie wybrane wątki, najważ-
niejsze z perspektywy poniższej pracy.

Historia marki Mercedes-Benz 3 rozpoczyna się pod koniec XIX w., gdy w 1865 r. 
Gottlieb Daimler poznaje w Reutlingen Wilhelma Maybacha. Ich znajomość owocuje 
powstaniem silnika benzynowego nazywanego Standuhr. Wspólne eksperymen-
ty i próby odbywają się w pawilonie ogrodowym przy willi Daimlera w dzielnicy 
Stuttgartu Bad Cannstatt. Szybko okazuje się, że koszty takiej działalności są 
niezwykle wysokie, więc Daimler szuka innych osób, z którymi mogliby wspólnie 
założyć firmę. W ten sposób powstaje Daimler-Motoren-Gesellschaft. Po różnych 
perypetiach przedsiębiorstwu udaje się odnieść sukces, a pomysły z Niemiec zyskują 
na rozgłosie, także za granicą. 

Niemalże równolegle pracuje i działa w Mannheim młody inżynier, Carl Benz, 
który również kieruje się chęcią zbudowania automobilu. W sylwestrową noc 
1879 r. wreszcie udaje mu się zbudować zadowalającą konstrukcję. Benz rozwija 
swoje koncepcje w konstelacjach z innymi inżynierami w różnych przedsiębior-
stwach. Ostatecznie, chcąc skupić się jedynie na automobilu, zakłada w 1906 r. 
w Ladenburgu firmę Carl Benz Söhne, którą sześć lat później przekazuje synom. Pod 
koniec życia uważany jest za pioniera i twórcę współczesnej motoryzacji. Ponadto 
jest członkiem rady nadzorczej nowej firmy: Daimler-Benz-AG, w której ostatecznie 
łączą się pomysły i idee wspomnianych mężczyzn. W biografii Carla Benza dużą 
rolę odegrała jego małżonka, Bertha. Pani Benz przeszła bowiem do historii jako 
pierwsza osoba, która odbyła podróż automobilem. 

Nazwa „Mercedes” z kolei wywodzi się od automobilu, który w 1901 r. zrobił 
furorę na wyścigach w Nicei. Biznesmen Emil Jellinek zgłosił swój zespół i pojazdy, 
używając imienia swojej córki. 

2 Ze względu na analizę stricte marek w tekście pominięte zostały nazwy właściwe koncernów, ponieważ 
wymagałoby to szczegółowego i obszernego przedstawienia zmian w nazwach firm, przyczyn i skutków 
tych działań zarówno w kontekście gospodarki, jak i znaczenia dla interesariuszy. 

3  Historia przedsiębiorstwa opracowana na podstawie: Mercedes-Benz Unternehmensgeschichte. 
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Podstawowym elementem marketingu historycznego, narzędziem wykorzy-
stania dziedzictwa przedsiębiorstwa dla celów marketingowych, jest muzeum 
fabryczne (firmowe). Mercedes-Benz Museum w Stuttgarcie położone jest w dziel-
nicy Bad Cannstatt, która jest kluczowa z punktu widzenia tożsamości miejsca. 
Muzeum, jako jedyne na świecie, jest w stanie pokazać ponad 125-letnią historię 
motoryzacji z zachowaniem ciągłości miejsca i historii [Mercedes-Benz Museum]. 
Należy zaznaczyć, że narracja wystawy skupiona jest wokół idei, iż Mercedes-Benz 
to „DNA motoryzacji”, założycielom tej firmy zawdzięczamy bowiem samochód.

Sama ekspozycja muzeum z jednej strony prowadzi chronologicznie przez dzieje 
motoryzacji, z drugiej pokazuje rolę samochodu w historii społecznej, rozwój wzor-
nictwa, sportu, losy celebrytów i ich pojazdów itd. Bryła obiektu również oddaje 
myśl przewodnią o DNA (układ wystaw na wzór podwójnej helisy). Szczegółowa 
analiza muzeum została przeprowadzona przez autorkę w artykule Mercedes-Benz 
Museum Stuttgart – muzeum idealne? [zob. Pokojska 2014, s. 117–130]. 

Często w pakiecie ze zwiedzaniem muzeów fabrycznych czy obiektów przemy-
słowych oferowane jest odwiedzenie linii produkcyjnej. Zwiedzanie wiąże się wtedy 
z „poznawaniem procesów produkcyjnych”, a przedsiębiorstwo staje się „produk-
cyjnym z możliwością zwiedzania” [Herman i in. 2014, s. 307]. W Motorenwerk 
Cannstatt jest okazja do zobaczenia, jak powstają silniki do modeli Mercedes-
Benz. W związku z tym, że jest to wciąż działający zakład produkcyjny, zwiedzanie 
jest oczywiście obwarowane wieloma obostrzeniami. W kontekście zarządzania 
dziedzictwem istotne jest wskazywanie przez przewodników tożsamości miejsca, 
zabytkowych budynków będących wciąż w użyciu oraz liczne plansze w halach 
produkcyjnych, podkreślające idee przyświecające produktom z trójramienną 
gwiazdą od początku istnienia firmy. Koncern Daimler i pokrewne mu spółki wciąż 
odnotowują wzrost zatrudnienia [Beschäftigtenzahl], jednak według informacji 
uzyskanych w Motorenwerk, zmienia się profil nowo zatrudnionych osób – coraz 
mniej przyjmuje się pracowników sezonowych oraz do obsługi tzw. taśmy, nato-
miast zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych inżynierów jest nadal duże. 
Ze względu jednak na wieloletni proces kształcenia pracowników i budowanie 
tożsamości przedsiębiorstwa zakłada się brak zwolnień na rzecz np. przekwalifi-
kowania pracowników. 

Osoby poszukujące informacji o przedsiębiorstwie, a szczególnie o jego roli 
w rozwoju regionu, odnajdą te wątki w Haus der Geschichte (Dom Historii) w cen-
trum Stuttgartu. Jest to muzeum poświęcone historii Szwabii i miasta Stuttgart, 
jednak obok przedstawiania stricte faktów i wydarzeń historycznych, nacisk został 
położony na społeczność i lokalną tożsamość. W części wystawy dotyczącej czasów 
bardziej współczesnych można zauważyć, że autorzy starają się za pomocą różnych 
mediów i muzealiów odpowiedzieć na pytanie „kim jesteśmy?” W związku z tym, 
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że Stuttgart jest miastem zamieszkanym w dużej części przez osoby o pochodzeniu 
migracyjnym, pytanie to wydaje się jeszcze istotniejsze 4. Odpowiedzi na pytanie 
o tożsamość szukano na różne sposoby – zmiany w demografii i stylu życia pokaza-
no za pomocą fotografii rodzinnych z ostatniego stulecia, zebranych w archiwach 
i od obecnych mieszkańców; różnorodność kulturową ukazano poprzez gabloty 
z przedmiotami reprezentującymi różne religie, a zarejestrowane nagrania z oso-
bistymi opowieściami migrantów (zarówno tych z czasów II wojny światowej, jak 
i współczesnych) uświadamiają, że wszystkich tych ludzi łączyła chęć znalezienia 
nowego, bezpiecznego miejsca do życia w południowych Niemczech. Pokazano też, 
co porusza, co mobilizuje, co działa na mieszkańców – wystawiona jest chociażby 
kolekcja banerów, plakatów i innych materiałów używanych w czasie demonstracji 
przeciwko budowie nowego dworca Stuttgart 21. 

Z punktu widzenia tematyki zarządzania dziedzictwem przedsiębiorstw ciekawa 
jest narracja mówiąca, że region jest miejscem, gdzie mieszkają ludzie pracowici, 
kreatywni i przedsiębiorczy, co przełożyło się na sukces gospodarczy i istnienie 
wielu dużych przedsiębiorstw właśnie w okolicy Stuttgartu – nie tylko Daimler 
i Benz tutaj eksperymentowali, swoją działalność prowadzi również Bosch oraz 
producent słodyczy Ritter.

Za rodzaj pomnika, który Mercedes-Benz sobie postawił, można uznać 
Mercedes-Benz Arena znajdującą się niedaleko muzeum. Nie brakuje też oczywi-
ście miejsc pamięci bardziej historycznych. W parku w Bad Cannstatt wciąż można 
zwiedzić legendarny pawilon ogrodowy (il. 1), w którym Daimler i Maybach prze-
prowadzali pierwsze eksperymenty. Obok plansz i makiet wyjaśniających historię 
miejsca, w pawilonie stoją repliki urządzeń, na których panowie wówczas pracowali, 
oraz model ich wspólnego dzieła, wspomnianego już silnika. Repliki skonstruowali 
praktykanci Daimler-Benz AG z Stuttgart-Untertürkheim, dzięki czemu historia na 
swój sposób znów zachowuje ciągłość. 

/ patrz il. 1 s. 64

Niedaleko, na cmentarzu Uff-Kirchhoff, znajduje się grób Gottlieba Daimlera (il. 2). 
Miejscem tym po dziś dzień opiekuje się przedsiębiorstwo 5. 

/ patrz il. 2 s. 65

O istotności przedsiębiorstwa i motoryzacji dla miasta świadczą też liczne nazwy 
ulic, placów oraz przystanków stacji S-Bahn, które nawiązują do motoryzacyjnego 
dziedzictwa Stuttgartu: Mercedesstraße, Benzstraße czy Daimlerplatz. 

4 Wg danych z 2014 r. z 592 898 mieszkańców miasta 250 273 osoby mają tło migracyjne. Opracowanie 
własne na podstawie: Einwohner in Stuttgart. 

5  Materiały ulotne Mercedes-Benz Classics. 
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Historia przedsiębiorstwa i zabytkowe modele marki Mercedes-Benz odgrywają 
istotną rolę także we współczesnych, innowacyjnych działaniach koncernu. Najlepiej 
świadczy o tym chociażby przykład MercedesMe Store z Monachium. MercedesMe 
to portal, który ma łączyć różne informacje i usługi oferowane przez przedsiębior-
stwo, także te wykraczające poza motoryzację. Showroom MercedesMe powstał 
w Monachium przy Odeonsplatz, w miejscu salonu marki, który działał tam od 
lat 50. XX w. [MercedesMe Store]. W ramach ekspozycji świątecznej w 2015 r. 
wystawiono zabytkowe modele samochodów, wszystkie w kolorze czerwonym, 
adekwatnie do bożonarodzeniowych dekoracji. Miejsce stało się w tym czasie 
jednym z najbardziej obleganych w centrum miasta, atrakcyjnym ze względu na 
połączenie klasyki motoryzacji z nowoczesnymi technologiami.

Wolfsburg – w poszukiwaniu narracji historycznej 

Kronika miasta podaje 6, że Wolfsburg istniał na mapie jako posiadłość i zamek 
należący do arystokratycznej rodziny już od wieków – pierwsza wzmianka o rodzie 
von Bartensleben pochodzi z 1302 r. Pobliskie osady Fallersleben i Vorsfelde wystą-
piły w tekstach źródłowych już wiele lat wcześniej – odpowiednio w 942 i 1145 r. 

Z punktu widzenia omawianej tematyki interesujący jest jednak dopiero czas 
od lat 30. do lat 60. XX stulecia. W 1937 r. Adolf Hitler zlecił budowę zakładu, w któ-
rym byłyby produkowane samochody Volkswagen projektu Ferdynanda Porsche. 
W 1938 r. na terenie współczesnego Wolfsburga rozpoczęto budowę od zera miasta 
noszącego dość specyficzną nazwę – Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben (Miasto 
Samochodu Kraft durch Freude przy Fallersleben), która wskazywała ewidentnie na 
funkcję nowej miejscowości. Samochód KdF znany jest powszechnie jako tzw. garbus. 
Plany dla nowego miasta były bardzo ambitne – uwzględniały koncepcję miasta- 
ogrodu i docelowo miało w nim zamieszkać 90–100 tys. ludzi. Wojna uniemożliwiła 
jednak realizację tych zamierzeń – do 1942 r. zbudowano zaledwie 3 tys. mieszkań. 

Niechlubny, ale nie do pominięcia, jest wątek pracy przymusowej. W czasie 
II wojny światowej fabryka została włączona do machiny wojennej – przy produkcji 
m.in. Kübelwagen (wojskowa wersja garbusa) i bomb lotniczych V1 pracowali głów-
nie jeńcy, robotnicy przymusowi i więźniowie obozów. Kronika miasta wspomina, 
że krajobraz Wolfsburga był miejscami zdominowany przez baraki i tymczasowe 
lokale mieszkalne. Volkswagenwerk (zakład produkcyjny VW) został w czasie nalo-
tów w dwóch trzecich zniszczony, natomiast zabudowania mieszkalne pozostały 
praktycznie nienaruszone. 

6  Historia miasta opracowana na podstawie: Wolfsburg Stadtchronik.
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W 1945 r. miastu nadano nową nazwę – Wolfsburg, od nazwy pobliskiego, 
wspomnianego już, zamku. Po wojnie ponownie uruchomiono Werk oraz rozpo-
częto planowanie „nowego” miasta (sic!) i budowę mieszkań, często na miejscu 
dawnych baraków. Gwałtownemu rozwojowi sprzyjała fala uchodźców, którzy 
zasilili Wolfsburg. Ponadto legendarny dyrektor Volkswagena, dr Heinrich Nordhoff, 
z sukcesem wyprowadził na prostą zakład produkcyjny – w 1955 r. opuścił fabrykę 
milionowy garbus. W związku z tym wiele osób z zagranicy, szczególnie z Włoch, 
przyjeżdżało tutaj do pracy – robotnicy stworzyli bardzo silną wspólnotę, powstała 
nawet drużyna piłkarska ISC Lupo. W 1965 r. miasto liczyło 84 099 mieszkańców, 
z czego 6708 osób to byli obcokrajowcy. W 1962 r. otwarto centrum kultury zapro-
jektowane przez słynnego Alvara Aalta. Obiekt ten można uznać za symbol „nowo 
narodzonego” Wolfsburga. 

Wolfsburg stanowi więc niezwykle rzadki przypadek, gdzie historia miasta 
i dziedzictwo społeczności równe są historii i dziedzictwu jednego przedsiębiorstwa.

Z racji, że miasto niejako wyrosło wokół obszaru fabrycznego, VW-Werk znajduje 
się w zasadzie w centrum Wolfsburga – położone jest wzdłuż kanału Mittellandkanal, 
tereny Autostadt z kolei graniczą z dworcem kolejowym. W budynku dworca mieści 
się tzw. Autostadt Lounge, gdzie następuje powitanie gości koncernu i gdzie cze-
kają na nich busy dowożące do Autostadt. By ułatwić pieszym dostęp do świata 
koncernu, zbudowano specjalną kładkę nad kanałem. Tym samym teren firmy 
płynnie przechodzi w teren miejski. Obecnie dla koncernu pracuje ponad 50 tys. 
osób [Produktionsstandorte], jest to więc najważniejszy pracodawca nie tylko 
w najbliższej okolicy, ale i w całym regionie. 

Interesująca z punktu widzenia kreowania wizerunku marki jest koncepcja 
Autostadt – miasta w mieście, nazywanego przez koncern „platformą komuni-
kacyjną przedsiębiorstwa” [Die Autostadt]. Autostadt zalicza się do klasycznych 
egzemplifikacji brandland, czyli parków rozrywki mających w interesujący i doświad-
czalny sposób przybliżyć daną markę – jej różne produkty, historię, wizję, idee itd. 
[Wirtschaftslexikon].

Autostadt to teren parkowy z kilkunastoma obiektami architektonicznymi 
(pawilony marek, tory do testowania pojazdów, centrum odbioru samochodów) 
położony po obu stronach Mittellandkanal między dworcem, zakładem produk-
cyjnym Volkswagena a stadionem Volkswagen Arena. Nad obszarem góruje 
zabytkowa elektrownia z lat 30. XX w. 7 (il. 3). 

/ patrz il. 3 s. 66

7 Informacja uzyskana w Autostadt, wrzesień 2015 r. 
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W samych pawilonach poszczególnych marek należących do koncernu niewiele 
jest informacji o historii. Przeszłość występuje jedynie w tle, jako element, który 
wpłynął na współczesny wizerunek produktów. Funkcję stricte muzealną na tere-
nie Autostadt pełni ZeitHaus, który poświęcony jest ogólnie historii motoryzacji, 
nie tylko Volkswagena. Ekspozycja skupiona jest raczej na technice, a nie na 
historii przedsiębiorstwa czy historii społecznej (jak w Mercedes-Benz Museum 
w Stuttgarcie). Uzupełnieniem wystawy w ZeitHaus są, wychodzące poza obszar 
muzeum, szklane „boksy” z wybranymi modelami. Gabloty ustawiono na terenie 
Autostadt, ale i na parkingach wokół, co jest ciekawym zabiegiem „parkowania” 
obok siebie nowych i zabytkowych aut (il. 4). Ekspozycja o czasach II wojny świa-
towej i pracy przymusowej znajduje się na terenie Werku, z tego względu dostęp 
do niej jest ograniczony. W związku z faktem, że bilet do Autostadt obejmuje także 
rejs statkiem po kanale w kierunku Fallersleben, wielu turystów korzysta z tej moż-
liwości. Z perspektywy statku płynącego wzdłuż Werku możliwe jest dostrzeżenie 
rozmiarów fabryki, charakterystycznych zabytkowych zabudowań oraz – dzięki 
komentarzom przewodników – zapoznanie się z historią miasta. 

/ patrz il. 4 s. 67

O historii motoryzacji tylko i wyłącznie z punktu widzenia Volkswagena opowiada 
Stiftung AutoMuseum Wolfsburg, ulokowane w dawnej fabryce odzieży. Zbiory 
muzeum wywodzą się z działu historii techniki koncernu. Kolekcja modeli z logo 
VW jest więc zdecydowanie bogatsza niż w ZeitHaus, ale ekspozycja sprawia wra-
żenie nieco niedofinansowanej i dużo skromniejszej – pojazdy są bowiem jedynie 
ustawione w hali i opatrzone krótkim komentarzem, zwykle bardzo „technicznym”. 
Niemniej fundacja, której podlega obecnie muzeum, intensywnie pracuje i rozwój 
instytucji jest widoczny z miesiąca na miesiąc – aktywnie uczestniczy w zlotach 
i imprezach, organizuje wiele wystaw czasowych, a strona internetowa jest nie-
zwykle bogata w informacje [Stiftung]. 

Historia społeczna związana z VW widoczna jest bardzo wyraźnie w Stadtmuseum 
Schloss Wolfsburg. Ekspozycja dotycząca historii miasta skupiona jest wokół odpo-
wiedzi na pytanie „kim jest mieszkaniec Wolfsburga?” i uwzględnia różne wątki: 
powstanie miasta, napływ imigrantów, poszukiwanie tożsamości, Wirtschaftswunder, 
sport jako narzędzie integracji itd. Pokazane są tam kuriozalne muzealia oddające 
nierozłączność miasta, mieszkańców i Volkswagena, np. serie naczyń z logo przed-
siębiorstwa; przedmioty codziennego użytku pokazujące, jak robotnik Werku się 
dorabiał, jak zmieniał styl i tryb życia; przedmioty obrazujące wpływ samochodów 
Volkswagena na kulturę popularną (np. występowanie w powieściach, filmach). 
Autorzy wystawy starali się „zrozumieć” swoje miasto i jego specyfikę, do głosu 
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(dosłownie, dzięki nagranym wspomnieniom) dopuszczają wielu zwykłych obywa-
teli. Nie ominięto też „trudnej” przeszłości: jedno piętro poświęcone jest pracy 
przymusowej dla Volkswagena. 

Do współczesnych pomników, które postawił sobie koncern, należy zaliczyć 
Kunstmuseum. Muzeum sztuki zostało sfinansowane pośrednio także przez 
Volkswagena, fundacja założycielska powstała bowiem dzięki majątkowi małżeń-
stwa, które odpowiadało za VW Ubezpieczenia, których koncern sam nie mógł 
prowadzić 8. Wystawy prezentują bardzo wysoki poziom, a nowoczesne muzeum 
stanowi niewątpliwie wizytówkę Wolfsburga. Innym „pomnikiem” jest Volkswagen 
Arena. Interesujące jest tutaj podkreślenie tożsamości miejsca i ciągłości historii 
sportu kompleksu poprzez znajdującą się przy wejściu galerię fotografii pokazują-
cych np. początki pierwszych zespołów piłki nożnej, w tym wspomnianego już ISC 
Lupo (il. 5). Historia finansowania przez koncern obiektów użyteczności publicznej 
nie jest nowa, już w 1951 r. Volkswagen ofiarował miastu Wolfsburg odkryty basen, 
tzw. VW-Bad [Wolfsburg Stadtchronik]. 

/ patrz il. 5 s. 68

Na terenie Wolfsburga można odnaleźć kilka pomników związanych z historią 
miasta, a tym samym koncernu, np. przy dworcu, co również jest miejscem nie-
przypadkowym, znajduje się pomnik Der Auswanderer ku czci wszystkich osób, 
które porzuciły swoje ojczyzny, by rozpocząć nowe, lepsze życie w Wolfsburgu. 

Analizując mapę miasta, można łatwo dostrzec, że nazwy ulic również wska-
zują na motoryzacyjne DNA miasta: Dieselstraße, Heinrich-Nordhoff-Straße, 
Porschestraße czy Daimlerstraße. Kult Volkswagena jest zauważalny w najróżniej-
szych formach i miejscach, niezależenie od celowych działań koncernu – np. jedna 
z księgarni w centrum handlowym urządziła kącik dla dzieci w formie uroczego VW 
Bulli, a apteka przy Porschestr. nazywa się Porscheapotheke. Jednym z najnowszych 
i najważniejszych obiektów Wolfsburga jest centrum nauki i doświadczeń phaeno, 
zaprojektowane przez Zahę Hadid. Mimo że Volkswagen należy do partnerów 
instytucji, nie ma widocznej reklamy czy promocji koncernu. Należy to odnotować 
na korzyść działalności przedsiębiorstwa – wspieranie instytucji użyteczności 
publicznej, edukacyjnych czy kulturalnych, ale bez wykorzystywania tego faktu 
do nachalnej działalności marketingowej. 

8  Informacja uzyskana w Kunstmuseum, wrzesień 2015 r.



64
to

żs
am

oś
ć 

pr
ze

ds
ię

bi
or

st
w

Podsumowanie 

W obu analizowanych miastach można zauważyć podobieństwa, jeśli chodzi 
o występowanie dziedzictwa związanego z przedsiębiorstwami. Istnieje ono 
zarówno w formie zainscenizowanych przestrzeni opowiadających o marce, jak 
i w miejscach publicznych, gdzie obecność dziedzictwa wynika bezpośrednio 
z historii czy potrzeb lokalnej społeczności. 

Ponadto, badanie wykazało, że oba miasta łączą podobne wątki, jeśli chodzi 
o historię:

początek: w obu miastach występuje ulokowanie mitu założycielskiego 
danego przedsiębiorstwa, miasta są miejscem narodzin przedsiębiorstw; 
utożsamianie miasta z marką jest bezsprzeczne i oczywiste; 
odradzanie się: w historii obu miast i obu przedsiębiorstw pojawia się 
element odradzania – czy to przez kolejne próby zapaleńców ze Stuttgartu, 
czy ciągłe „odbudowy” Wolfsburga;
poszukiwanie tożsamości: przedsiębiorstwa i związany z nimi kult pracy, 
identyfikacja, są jednymi z podstawowych elementów kształtujących lokalną 
tożsamość miasta, szczególnie biorąc pod uwagę pochodzenie dużej liczby 
mieszkańców; 
wpływ: oba miasta i oba przedsiębiorstwa są kluczowe dla rozwoju regionu, 
zarówno w kwestii gospodarczej, jak i społecznej; 
równowaga: instytucje publiczne i koncern dzielą się rolami w opowiadaniu 
historii przedsiębiorstw, wzajemnie uzupełniając narrację. 

Zebrany materiał z jednej strony stanowi opis sytuacji, która jest efektem dotych-
czasowej działalności marketingowej przedsiębiorstw oraz przemian występują-
cych na przestrzeni ostatnich dekad. Świadczy o konieczności odwoływania się 
do źródeł, by móc budować przyszłość, zachęca do brania pod uwagę roli historii 
w aktualnej działalności. Z drugiej strony, jest to punkt wyjścia do dalszej obserwa-
cji i oceny znaczenia wydarzeń, chociażby tych, które nastąpiły w ostatnim czasie 
(np. kryzysu wywołanego przez oszustwa koncernu Volkswagen, co podważyło 
zaufanie i wpłynęło na postrzeganie niemieckiego przemysłu w ogóle; zachwianie 
dotychczasowej, w miarę stabilnej, sytuacji społeczeństwa multikulturowego), na 
tożsamość i interpretację dziedzictwa. Czy i jak te oraz inne zmiany wpłyną na toż-
samość mieszkańców? Jaki będzie stosunek do „ich” przedsiębiorstw? Czy bogata 
i długa historia pozwoli utrzymać na rynku marki? Te pytania zostaną poruszone 
w czasie dalszych badań nad związkami miast i przedsiębiorstw, nad relacją dzie-
dzictwa i marki. 

•

•

•

•

•
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Na zebrany materiał trzeba patrzeć także, a może przede wszystkim, jak na 
pochodną rynkowej pozycji obu koncernów [zob. Selected luxury car brands; 
Leading motor vehicle manufacturers; Leading automobile manufacturing groups], 
ich dorobku inżynierskiego, innowacyjności, umiejętności twórczego i efektywnego 
wprowadzania nowych rozwiązań w produkowanych pojazdach. Oba analizowane 
przedsiębiorstwa stanowią duże, kompleksowe, dynamiczne systemy złożone z ludzi 

– ich wiedzy, pomysłów, organizacji, z ich tradycjami, dorobkiem, wypracowanymi 
przez lata wartościami – powiązane z niezbędnymi składnikami materialnymi. To 
właśnie te osiągnięcia stały się podstawą do stworzenia omawianych w pracy 
ekspozycji i wyraźnego, wysmakowanego wzmocnienia określonych aspektów 
historii przedsiębiorstw. 



Stuttgart (Mercedes-Benz) Wolfsburg (Volkswagen)

Muzea fabryczne Mercedes-Benz 
Museum, Mercedes-Benz 
Motorenwerk Cannstatt

ZeitHaus (Autostadt), 
Stiftung AutoMuseum

Muzea i galerie miejskie/

państwowe

Haus der Geschichte Baden-
Württemberg

Stadtmuseum Schloss 
Wolfsburg, Kunstmuseum

Brandlands – Autostadt

Areny sportowe Mercedes-Benz Arena Volkswagen Arena

Pomniki,

miejsca pamięci

Gottlieb-Daimler 
Gedächtnisstätte,
Uff-Kirchhoff

Galeria fotografii 
przy Volkswagen 
Arena, pomnik „Der 
Auswanderer”

Ulice i place Mercedesstraße, Benzstraße,
Daimlerplatz itd.

Dieselstraße, Heinrich-
Nordhoff-Straße, 
Daimlerstraße, 
Porschestraße itd.

Inne MercedesMe (Monachium) Ekspozycje sklepowe, 
phaeno,
Autostadt Lounge

tab.  1. Wybór miejsc poddanych analizie z podziałem na kategorie 
Źródło: Opracowanie własne
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il. 1. Pawilon ogrodowy Gottlieba Daimlera 
Fot. Weronika Pokojska
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il. 2. Grób Gottlieba Daimlera na cmentarzu Uff-Kirchhoff 
Fot. Weronika Pokojska 
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il. 3. Zabytkowa elektrownia w Wolfsburgu 
Fot. Weronika Pokojska 

il. 4. Parking przed Autostadt z gablotami z zabytkowymi samochodami 
Fot. Weronika Pokojska
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il. 4. Parking przed Autostadt z gablotami z zabytkowymi samochodami 
Fot. Weronika Pokojska
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il. 5. Fotografia dokumentująca mecz ISC Lupo 
Fot. Weronika Pokojska 
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Can We Resurrect the Dinosaurs? 
Considerations on the Cultural 
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Czy możemy wskrzesić 
dinozaury? Rozważania 
na temat dziedzictwa 
kulturowego w kontekście 
zarządzania humanistycznego 
na podstawie analizy serii 
filmów o Parku Jurajskim
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abstract

 The article is an attempt to analyse categories of heritage 
in the context of humanistic management, taking into consideration 
the Jurassic Park films: Jurassic Park (USA 1993, dir. Steven Spielberg), 
The Lost World: Jurassic Park (USA 1997, dir. Steven Spielberg), 
Jurassic Park III (USA 2001 dir. Joe Johnston), Jurassic World (USA 2015, 
dir. Colin Trevorrow). The resurrection of dinosaurs has been treated 
as a metaphor of cultural heritage. On this basis, it is possible 
to talk about commercialization of heritage, the role of legislation 
in its management, and on the ethical values in its protection.

/

di
no

sa
ur

us

he
rit

ag
e

słowa kluczowe 
dziedzictwo

zarządzanie dziedzictwem
zarządzanie humanistyczne

metafora
dinozaury



za
rz

ąd
za

ni
e 

dz
ie

dz
ic

tw
em

m
et

af
or

a

di
no

za
ur

y

dz
ie

dz
ic

tw
o

za
rz

ąd
za

ni
e 

hu
m

an
is

ty
cz

ne

słowa kluczowe 
dziedzictwo

zarządzanie dziedzictwem
zarządzanie humanistyczne

metafora
dinozaury

Tekst jest próbą analizy kategorii dziedzictwa w kontekście 
zarządzania humanistycznego. W tym celu wykorzystano 
interpretację czterech filmów o Parku Jurajskim: Park Jurajski 
(1993, reż. Steven Spielberg), Zaginiony Świat: Jurassic Park 
(1997, reż. Steven Spielberg), Jurassic Park III (2001, reż. Joe Johnston) 
oraz Jurassic World (2015, reż. Colin Trevorrow). Wskrzeszenie 
dinozaurów zostało potraktowane jako metafora dziedzictwa 
kulturowego. Na tej podstawie możliwa jest dyskusja o komercjalizacji 
dziedzictwa, roli przepisów prawnych w zarządzaniu nim 
oraz o wartościach etycznych w procesie jego ochrony.

abstrakt
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Termin „dziedzictwo” jest terminem trudnym do zdefiniowania. Wynika to po 
pierwsze z wielości kontekstów: dziedzictwo jako doświadczenie indywidualne 
i zbiorowe, dziedzictwo w kontekście kultury, ale i narodu. Po drugie, przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest łączenie doświadczeń z różnych dziedzin, m.in. historii, 
etnografii, architektury czy historii sztuki [Gaweł 2013, s. 87–100]. Zarówno od 
strony prawnej, naukowej, jak i praktycznej brakuje jednolitej definicji dziedzictwa 
[Lipińska 2011, s. 15]. Aby nie wprowadzać zbędnego chaosu terminologicznego, na 
potrzeby niniejszego artykułu przyjęte zostaje za Kamilem Zeidlerem rozumienie 
dziedzictwa kulturowego jako pewnego dorobku materialnego i duchowego, prze-
kazywanego z pokolenia na pokolenie [Zeidler 2010, s. 15].

Na gruncie zarządzania dziedzictwem bardzo dobrze widać konflikt wartości 
ekonomicznych oraz pozaekonomicznych w tradycji nauk o zarządzaniu. Przykładem 
jest np. skrócenie krakowskiego hejnału, emitowanego od 1927 r. na antenie 
I Programu Polskiego Radia. W 2013 r. zdecydowano się ze względów ekonomicz-
nych transmitować tylko jedno powtórzenie charakterystycznej dla Krakowa 
melodii. Wcześniej transmisja trwała 4 minuty. Tradycja przegrała ze zmianami 
w ramówce [Gaweł 2013, s. 94]. Właściwie od czasu powstania nauk o zarządzaniu 
na przełomie XIX i XX w. wyraźnie widoczne było kształtowanie się dwóch nurtów: 
humanistycznego, zapoczątkowanego przez Maxa Webera, oraz ekonomicznego, 
którego inicjatorem był Frederick Taylor [Kociatkiewicz, Kostera 2013, s. 10]. W kla-
sycznym akademickim podręczniku Podstawy zarządzania organizacjami Ricky W. 
Griffin wyróżnia organizacje nastawione na zysk (komercyjne), czyli różnego 
rodzaju przedsiębiorstwa, oraz nienastawione na zysk (niekomercyjne), których 
cele są związane m.in. z edukacją, usługami socjalnymi czy bezpieczeństwem 
publicznym [2013, s. 27–28]. Podział ten zarysowuje pewne rozróżnienie między 
wymiarem ekonomicznym zarządzania a jego znaczeniem humanistycznym, ale nie 
może być na pewno jedyną i podstawową bazą definiowania różnic pomiędzy tymi 
dwoma kontekstami. W organizacjach komercyjnych będziemy mieli do czynienia 
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z elementami społecznymi, jak szereg relacji międzyludzkich o charakterze formal-
nym i nieformalnym. Z kolei organizacje niekomercyjne dysponują określonymi 
zasobami finansowymi, więc nie są pozbawione kontekstu ekonomicznego.

Zarządzanie humanistyczne rozwijające się od dłuższego czasu, także w Polsce, 
jako samodzielna dyscyplina naukowa jest zagadnieniem wielowymiarowym i zło-
żonym. „[…] stawia człowieka w centrum tego procesu jako podmiot i istotę owego 
działania” [Nierenberg 2011, s. 35]. Zdaniem Moniki Kostery i Michała Zawadzkiego 
jest to jeden z trzech istotnych aspektów tego nurtu w zarządzaniu. Drugim jest 
szeroko pojęta tradycja humanistyki z całym kontekstem politycznym, historycznym 
i etycznym. Trzecim zaś ludzkie doświadczenie z szeregiem emocji, przeżyć i ludzkich 
losów [Kostera, Zawadzki 2015]. Wyodrębnienie humanistycznego zarządzania nie 
jest próbą zbudowania nowej teorii, z założenia lepszej od swojej ekonomicznej sio-
stry, ale chęcią wzbogacenia doświadczenia organizatorskiego o aspekty, które przez 
wiele dekad były pomijane bądź marginalizowane. Nie wyklucza kategorii zysku, 
ale pokazuje, że zysk nie może być celem samym w sobie. „Wydaje się, że celem 
każdego działania człowieka winien być rozwój w rozumieniu ontologicznym. I w tym 
sensie zysk niekoniecznie jest kategorią antyhumanistyczną. Pozwala on organizacji 
trwać” [Nierenberg 2011, s. 38]. Zatem nie mamy do czynienia z różnymi rodzajami 
zarządzania, bo tak często zarządzanie humanistyczne jest postrzegane – jako coś 
innego, z założenia opozycyjnego i wrogiego – ale z procesem wielowymiarowym, 
którego nie można ograniczać tylko i wyłącznie do funkcji planowania, organizo-
wania, kierowania oraz kontroli. „Zarządzanie, które w sposób celowy organizuje 
i przekształca rzeczywistość, nie tylko analizuje zasoby, skutki ekonomiczne czy 
techniki użyte podczas działań gospodarczych (co stanowi przedmiot zarządzania 
ekonomicznego), ale bada również (lub badać powinno) rolę człowieka jako reżysera, 
aktora, obserwatora czy nieświadomego uczestnika procesów” [Batko 2013, s. 19].

W powyższym kontekście zarządzanie dziedzictwem jest działaniem niepozba-
wionym wymiaru ekonomicznego, ale działaniem, w którym finanse są wymiernym 
środkiem służącym do realizacji celów niewymiernych. Dbałość o dziedzictwo 
może zwiększyć atrakcyjność turystyczną regionu, stanowić element społecznej 
lub narodowej tożsamości, przypominać o wydarzeniach z przeszłości. Zdaniem 
Łukasza Gawła nie chronimy dziedzictwa dla „przyszłych pokoleń”, ale dlatego, 
że potrzebujemy go „tu i teraz”. Ważny jest kontekst teraźniejszy. „Dziedzictwo 
autentycznie potrzebne dzisiaj, będzie potrzebne również w przyszłości. W tym 
bezcennym zasobie trzeba dostrzec wielowymiarową, wieloaspektową konstrukcję 
o istotnym znaczeniu społecznym. Dzięki dziedzictwu kulturowemu (narodowemu, 
regionalnemu) możemy budować swoje relacje z otoczeniem, określać swoją toż-
samość kulturową, poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę w dynamicznie 
zmieniającym się świecie” [Gaweł 2013, s. 98]. 
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Wskrzeszanie dinozaurów jako metafora dziedzictwa kulturowego

Człowiek od zawsze potrzebował opowieści. Starożytne mity, biblijne przypowieści, 
pogańskie legendy czy średniowieczne moralitety to jedne z wielu historycznych 
przykładów. Każdy z nas świadomy jest ich istotnej kulturotwórczej roli. Wśród 
ich wielu funkcji wyróżnić można m.in. wyjaśnianie i interpretowanie złożonych 
zjawisk, podtrzymywanie tradycji czy kształtowanie społecznie pożądanych postaw. 
Do dziś posługujemy się schematami fabularnymi wypracowanymi przed wiekami, 
np. gatunki filmowe powstały na kanwie swoich literackich poprzedników. Nauka 
również chętnie sięga po różne znane powszechnie historie jako narzędzia inter-
pretacji czy zrozumienia pewnych procesów, np. Freud i jego kompleks Edypa. 
Widoczne jest to także w naukach o zarządzaniu. Dla przykładu Barbara Czarniawska 
w książce Trochę inna teoria organizacji pisze o przywódcach, przywołując postać 
Mojżesza, a rolę kierownika porównuje do postaci Ebenezera Scrooge’a z Opowieści 
wigilijnej Dickensa [2013, s. 82–83]. 

Poszukiwanie analogii między procesami a opowieściami znanymi z historii 
czy sztuki oparte jest na zasadzie metafory. „Metafora jest figurą stylistyczną 
polegającą na odniesieniu jednego zjawiska, podmiotu lub idei do innego, nie-
związanego z nim bezpośrednio. Oprócz funkcji literackiej i retorycznej odgry-
wa także kluczową rolę poznawczą, pozwalającą na rozwinięcie wyobraźni 
praktycznej i teoretycznej” [Kostera 2012, s. 157]. Metaforyczne postrzeganie 
jest częścią naszego doświadczenia. George Lakoff i Mark Johnson w książce 
Metafory w naszym życiu usystematyzowali wiedzę na ten temat, tworząc spójną 
teorię językoznawstwa kognitywnego, które postrzega doświadczenie językowe 
jako formę odbicia procesów umysłowych. Autorzy nie traktują metafory jako 
środka poetyckiego. „System pojęć, którymi się zwykle posługujemy, by myśleć 
i działać, jest w swej istocie metaforyczny” [Lakoff, Johnson 2010, s. 29]. Każde 
pojęcie abstrakcyjne lub niedostatecznie zrozumiałe (idee, uczucia, czas) zostaje 
przedstawione za pomocą wyraźniejszych kategorii (orientacje przestrzen-
ne, przedmioty) [tamże, s. 163]. Metafora „czas to pieniądz” jest przykładem 
postrzegania czasu jako kategorii abstrakcyjnej, której człowiek nie odczuwa 
bezpośrednio jako przedmiotu. Pieniądze można zaoszczędzić lub roztrwonić, 
podobnie można zrobić z czasem, którego człowiek nie widzi, nie czuje, nie może 
dotknąć. Za pomocą tej metafory nabywa wrażenie, że coś takiego jest możliwe 
do zrobienia. Zdaniem Garetha Morgana metafory pobudzają naszą wyobraźnię 
praktyczną i teoretyczną. Dzięki nim ludzie tworzą nowe metody zarządzania 
oraz lepiej radzą sobie ze zmieniającą się rzeczywistością [Morgan 2002, s. 167].



Michał Wójciak

85

04
dz

ie
dz

ic
tw

o

za
rz

ąd
za

ni
e 

hu
m

an
is

ty
cz

ne

Bazując na doświadczeniach filmoznawczych, możliwe jest wykorzystanie ana-
lizy filmu jako narzędzia metodologicznego w naukach o zarządzaniu. W filmoznaw-
stwie film badany jest pod kątem wykorzystania określonych środków formalnych, 
takich jak scenografia, muzyka, montaż czy narracja [Helman, Pitrus 2008, s. 5–8]. 
Podobnie jednak, jak bada się literaturę, można również podjąć próbę odczytania 
filmu bądź grupy filmów w określonym kontekście tematycznym, np. pod kątem 
reprezentowanej ideologii, wątków miłosnych czy militarnych. Na potrzeby tek-
stu przeanalizowany został cykl czterech filmów o Parku Jurajskim: Park Jurajski 
(1993, reż. Steven Spielberg, USA), Zaginiony Świat: Jurassic Park (1997, reż. Steven 
Spielberg, USA), Jurassic Park III (2001, reż. Joe Johnston, USA), Jurassic World 
(2015, reż. Colin Trevorrow, USA) w kontekście wątków związanych z zarządzaniem 
dziedzictwem. Wskrzeszenie dinozaurów zostało potraktowane jako metafora 
dziedzictwa kulturowego.

Choć dinozaury reprezentują porządek przyrody, a nie kultury, to taka metafora 
jest możliwa, ponieważ w wielu definicjach dziedzictwa zaznacza się, że jest ono 
dziełem człowieka lub wspólnym dziełem człowieka i przyrody. Według Konwencji 
z 1972 r. w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 
dziedzictwem są m.in. 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 [Konwencja 1972]. 
Również definicja parku kulturowego ujęta w ustawie o ochronie zabytków uwzględ-
nia obecność elementów natury. Park kulturowy jest wydzielonym obszarem, 
ukształtowanym historycznie w wyniku działalności człowieka, zawierającym 
wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze [Zalasińska 2010, s. 258–259]. Jego 
prawny sposób ochrony, określony w ustawie, jest zbliżony do ochrony parku kra-
jobrazowego, który jest formą ochrony przyrody, opartej na zasadach określonych 
w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej z 2000 r. [Lipińska 2011, s. 16].

Idea stworzenia parku pokazującego wskrzeszony świat prehistoryczny wpisuje 
się w kontekst zarządzania dziedzictwem z uwagi na to, że bohaterowie kolejnych 
części muszą zmierzyć się z problemem, co zrobić ze stworzonym na wyspie eko-
systemem. Poza tym, powołanie do życia wymarłego przed milionami lat gatun-
ku możliwe jest dzięki ingerencji człowieka poprzez wykorzystanie elementów 
naturalnych. Stworzona zostaje nowa jakość. We wszystkich częściach filmowego 
cyklu o dinozaurach wyraźnie widoczny jest charakterystyczny dla zarządzania 
dziedzictwem dualizm. Z jednej strony, dziedzictwo jest dobrem publicznym, więc 
jest traktowane jako coś, o co należy dbać razem, wspólnymi siłami. Z drugiej strony, 
mamy interes prywatny, czyli jednostki, które chcą wykorzystać pewne możliwości 
ekonomiczne związane z dziedzictwem, z jego posiadaniem oraz sprzedażą.
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Park Jurajski i Zaginiony Świat: Jurassic Park –
interpretacja w kontekście zarządzania dziedzictwem

Wyreżyserowany przez Stevena Spielberga w 1. połowie lat 90. XX w. Park Jurajski 
zaliczany jest do Kina Nowej Przygody – nurtu zapoczątkowanego w amerykańskiej 
kinematografii pod koniec lat 70. XX w. Dzięki rozwiniętym technikom filmowym 
na ekranie pojawiły się dinozaury. Wykorzystano w tym celu kukły, makiety, ste-
rowane elektronicznie modele, ale także zdecydowano się na połączenie zdjęć 
aktorskich z animacją komputerową [Szyłak i in. 2011, s. 273]. Akcja pierwszej 
części cyklu rozpoczyna się w momencie, kiedy na wyspie Isla Nublar, położonej 
w okolicach Kostaryki, od pięciu lat trwają prace nad stworzeniem tytułowe-
go parku, który mają zamieszkiwać żywe dinozaury, powołane do życia dzięki 
eksperymentom z DNA pozyskanym z krwi zachowanej w szczątkach komarów 
zatopionych w bursztynach. Inicjatorem przedsięwzięcia jest John Hammond, 
zarządzający firmą InGen. W związku z wypadkiem, w którym ginie jeden z pra-
cowników, zaatakowany przez dinozaura w trakcie wprowadzania zwierzęcia do 
klatki, inwestorzy zaangażowani finansowo w rozwój przedsięwzięcia domagają 
się dokonania inspekcji bezpieczeństwa. W tym celu na wyspę zostają zapro-
szeni: paleontolodzy doktor Ellie Sattler i Alan Grant, matematyk Ian Malcolm 
oraz prawnik Donald Gennaro. Do ekspedycji dołączają również wnuki Johna 
Hammonda. W wyniku nadciągającej burzy oraz działań Dennisa Nedry’ego, 
programisty, który otrzymuje zlecenie wykradzenia embrionów z laboratorium 
dla konkurencyjnej firmy, dochodzi do awarii systemu. Zwiedzający znajdują się 
w niebezpieczeństwie.

Analizując fabułę filmu pod kątem wątków związanych z zarządzaniem dzie-
dzictwem, warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób John Hammond promuje 
park. Jego zdaniem w przyszłości będzie to „najnowocześniejszy park rozrywki 
na całym świecie, korzystający z najnowszej techniki. I nie mówię o makietach. 
Makiety ma każdy. Nie, nasze żywe atrakcje biologiczne są tak zdumiewające, że 
poruszą wyobraźnię całej planety” 1. W kontekście dziedzictwa można te słowa 
interpretować jako dyskusję dotyczącą sposobu, w jaki powinny być chronione 
obiekty, które zdecydowano się zachować czy odnowić. Jest to pytanie o auten-
tyzm, o granice ingerencji w tkankę historyczną. Czy dziedzictwo jest odtwarzaniem, 
czy próbą ocalenia tego, co z przeszłości pozostało?

Z kolei reprezentujący inwestorów prawnik Donald Gennaro postrzega park 
przede wszystkim jako źródło potencjalnego zysku. „Ten park przyniesie fortu-
nę” – stwierdza w momencie, kiedy bohaterowie przybywają na wyspę i mają 

1 Park Jurajski (1993, reż. S. Spielberg), 00:23:16 – 00:23:32.
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możliwość zobaczyć pierwsze roślinożerne dinozaury 2. Z kolei w scenie obiadu 
Gennaro zastanawia się nad potencjałem biznesowym obiektu. Jednak jego chci-
wość zostaje skrytykowana przez samego Hammonda: 

„Donald Gennaro: Za wstęp możemy brać, ile zechcemy, 2 tys. dolarów 
za dzień, 10 tys. dolarów za dzień, ludzie zapłacą. Do tego pamiątki… 

John Hammond: Donald. Ten park ma być nie tylko dla bogaczy. Każdy 
na świecie ma prawo zobaczyć nasze zwierzęta. 

Donald Gennaro: Jasne. I zobaczą. Wprowadzimy dzień zniżkowy” 3. 

Dialog ten można interpretować jako dotyczący kwestii finansowych w kontekście 
zarządzania dziedzictwem. Jest pytaniem o to, jak daleko powinien sięgać proces 
komercjalizacji zabytków, ale też dziedzictwa niematerialnego. Działania moneta-
ryzujące pewne zjawiska związane z przeszłością są często zagrożeniem dla nich 
samych. Określenie granic w tym procesie jest bardzo trudne. 

Scena ta jest również istotna z uwagi na charakter dyskusji, zainicjowanej 
przez Iana Malcolma w dalszej jej części. Zdaniem matematyka zachowanie Johna 
Hammonda oraz naukowców, których reprezentuje, jest nieodpowiedzialne i nie-
etyczne: „Wyjaśnię wam problem z potęgą nauki, którą tu wykorzystujecie. Aby ją 
osiągnąć, nie potrzeba było żadnej dyscypliny. Przeczytaliście, czego dokonali inni, 
i zrobiliście następny krok. Nie zdobyliście sami tej wiedzy, więc nie bierzecie za nią 
odpowiedzialności. Stajecie na ramionach geniuszy, by osiągnąć coś najszybciej, jak 
można. Zanim wiedzieliście, czym dysponujecie, już to opatentowaliście, zapakowa-
liście i włożyliście do kolorowych pudełek, a teraz to sprzedajecie” 4. Ta wypowiedź 
dotyczy nie tylko komercjalizacji dziedzictwa. Odtwarzanie zjawisk z przeszłości bez 
odpowiedniego zamysłu etycznego może być zagrożeniem. Jakiekolwiek działanie 
w tym względzie powinno opierać się na głębokiej analizie i namyśle. W toku 
dyskusji Hammond próbuje nieco ostudzić krytyczne nastawienie matematyka, 
powołując się na przykład kondorów: 

„John Hammond: Kondory. Kondory są na skraju zagłady. Gdybym na tej 
wyspie stworzył kondory, nie sprzeciwiałbyś się.

2 Tamże, 00:21:30.

3 Tamże, 00:34:31–00:34:50.

4 Tamże, 00:35:30–00:36:00.
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Ian Malcom: To nie jest gatunek wyniszczony przez wyręb lasu 
czy budowę zapory. Dinozaury miały swoją szansę i natura 
zdecydowała o ich wyginięciu. 

John Hammond: Nie rozumiem tej naiwnej postawy. Zwłaszcza 
u naukowca. Jak moglibyśmy stać na progu odkrycia i nie zrobić nic? 

Ian Malcolm: A co takiego jest w odkryciu? To akt przemocy, agresji, 
kaleczący swój obiekt. To, co nazywasz odkryciem, ja nazywam gwałtem 
na świecie natury” 5.

W tym dialogu istotne jest zaznaczenie różnicy pomiędzy zjawiskiem chronienia 
obiektu lub zjawiska zagrożonego zniknięciem a odtwarzaniem czegoś, co w natu-
ralny sposób zniknęło.
Krytyczne nastawienie jest widoczne również w wypowiedziach pozostałych 
naukowców:

„Ellie Sattler: Skąd wiadomo cokolwiek o wymarłym ekosystemie? Jak 
może pan sądzić, że da się go kontrolować? W tym budynku są trujące 
rośliny. Wybrał je pan, bo ładnie wyglądają. Ale te agresywne organizmy 
nie mają pojęcia, w którym stuleciu się znalazły, i będą się bronić. Użyją 
wszelkich środków.

John Hammond: Dr. Grant. Jeśli choć jedna osoba może 
docenić moje dzieło…

Alan Grant: Świat zmienia się gwałtownie, a my wszyscy chcemy go 
dogonić. Nie chcę wyciągać ostatecznych wniosków, ale dinozaury 
i człowiek, dwa gatunki rozdzielone przez 65 mln lat ewolucji, zostały 
nagle postawione obok siebie. Skąd możemy wiedzieć, co się stanie?” 6.

Nie można pochopnie podejmować działań związanych z odtwarzaniem przeszłości. 
Wymagana jest w tym względzie odpowiednia wiedza historyczna, ale konieczna 
jest także dyskusja nad etycznym wymiarem oraz sensem tego typu działań.

Nie licząc śmierci pracownika w pierwszej scenie filmu, Donald Gennaro i Dennis 
Nedry są pierwszymi bohaterami, którzy giną. Zostają zjedzeni przez dinozaury. Ich 
chciwość zostaje ukarana. Donald Gennaro nie budzi sympatii widzów. Postrzegał 
park tylko i wyłącznie przez pryzmat potencjalnego zysku. Dennis Nedry z kolei miał 
zyskać określoną korzyść finansową, wykradając embriony dla konkurencyjnej firmy. 

5 Tamże, 00:36:12–00:36:55.

6 Tamże, 00:36:57–00:37:47.



Michał Wójciak

89

04
dz

ie
dz

ic
tw

o

za
rz

ąd
za

ni
e 

hu
m

an
is

ty
cz

ne

Zysk nie może być jedynym czynnikiem motywującym chęć ochrony dziedzictwa. 
Warto również przyjrzeć się postaci Johna Hammonda – niejednoznacznej w kon-
tekście opowiedzianej w Parku Jurajskim historii. „Spielberg, choć nie zdejmuje 
z Hammonda brzemienia odpowiedzialności za katastrofę, to jednocześnie pokazuje 
stworzenie Jurassic Park jako wynik pasji, namiętności górującej nad rozsądkiem. 
Na ekranie powstaje portret marzyciela, który ucieleśnił swój sen i z przerażeniem 
dostrzega, że zamienił się on w koszmar” [Szyłak i in. 2011, s. 275]. Hammond przez 
bardzo długi czas nie dopuszcza do siebie myśli, że stworzony przez niego obiekt 
będzie musiał być zamknięty, bo nie jest bezpieczny. Jednocześnie jego celem nie 
jest tylko i wyłącznie stworzenie komercyjnego przedsiębiorstwa. Interesuje go 
rozwój nauki, ale nie zastanawia się nad konsekwencjami tego rozwoju.

Akcja kolejnej części cyklu (Zaginiony Świat: Jurassic Park), zrealizowanej 
w 1997 r., dzieje się cztery lata po wydarzeniach z Parku Jurajskiego na wyspie 
Isla Sorna, położonej 140 km od Isla Nublar, na której hodowano dinozaury przed 
ich bezpośrednim przeniesieniem do właściwego parku przygotowywanego dla 
zwiedzających. Różne gatunki dinozaurów uległy rozmnożeniu, dzięki czemu na 
wyspie powstał swoisty ekosystem.

Badacze znani z pierwszej części filmu podpisali umowę o zachowaniu poufności 
i tylko Ian Malcolm postanowił przełamać milczenie, ale jego opowieści w mediach 
zostają uznane za nieprawdopodobne. W filmie dużą rolę odgrywa Instytut Badań 
Genetycznych InGen, którego John Hammond był szefem. W związku z katastrofą na 
wyspie został odsunięty przez radę nadzorczą od pełnionej funkcji. Pojawia się idea, 
aby stworzyć park rozrywki z żywymi dinozaurami w San Diego. Całym projektem 
dowodzi bratanek Johna Hammonda, Peter Ludlow. John Hammond obawia się 
nowych planów instytutu i próbuje znaleźć sposób, by temu zapobiec. Zaprasza 
do siebie znanego z pierwszej części serii matematyka, aby poprosić go o pomoc:

„John Hammond: Teraz to tylko kwestia czasu, a zagubiony świat 
zostanie odnaleziony i splądrowany. Zapobiec temu może tylko opinia 
publiczna, a dla jej pozyskania potrzebuję fotografii tych zwierząt, 
żyjących w naturalnym środowisku.

Ian Malcolm: W ciągu czterech lat z kapitalisty stał się pan naturalistą” 7.

John Hammond po latach stwierdza, że popełnił błąd i przyznaje, że obawy Malcolma 
były zasadne. Chce zorganizować ekspedycję na wyspę, na której jest już badaczka 
Sarah Harding. Dołączają do niej Ian Malcolm oraz fotograf Nick van Owen. Wkrótce 
po nich zjawia się na wyspie ekipa wysłana przez InGen z Ludlowem na czele, która 

7 Zaginiony Świat: Jurassic Park (1997, reż. S. Spielberg), 00:12:06–00:12:28.



90
za

rz
ąd

za
ni

e 
dz

ie
dz

ic
tw

em

di
no

za
ur

y

m
et

af
or

a

w bardzo brutalny sposób poluje na dinozaury i zamyka je w klatkach, by później 
przetransportować do Stanów. Grupą dowodzi doświadczony łowca zwierząt Roland 
Tembo, który chce zapolować na tyranozaura. Obie ekipy reprezentują odmienny 
sposób podejścia do zwierząt zamieszkujących wyspę. Grupa wspierana przez 
Hammonda wykazuje się szacunkiem wobec natury, próbuje pomóc m.in. ranne-
mu tyranozaurowi. Zupełnie inne podejście charakteryzuje grupę finansowaną 
przez InGen, można je opisać jako przedmiotowe. Nie interesuje ich los zwierząt, 
a jedynie cel, jakim jest ich schwytanie. 

W dalszej części filmu okazuje się, że Nick van Owen jest nie tylko fotografem, 
ale też na zlecenie Hammonda ma nie dopuścić do transportu zwierząt. Nocą 
wypuszcza je z klatek. Na skutek różnych wypadków dochodzi do spotkania obu grup, 
które muszą współpracować, aby ocalić życie. Pomimo wszystkich przeciwności 
ostatecznie udaje się złapać samicę tyranozaoura wraz z jej małym potomkiem. 
Zwierzęta zostają przetransportowane do San Diego, gdzie samica po opuszcze-
niu statku sieje spustoszenie w mieście. Peter Ludlow zostaje zjedzony, samica 
karmi nim małego, zachęcając go do pierwszego w życiu polowania. Podobnie jak 
w pierwszej części chciwość zostaje ukarana. Ludlow jest postacią niesympatycz-
ną. Koncentruje się tylko i wyłącznie na chęci otwarcia parku, co związane jest 
z potencjalnymi zyskami.

W tej części filmowego cyklu John Hammond stara się wziąć odpowiedzialność 
za wydarzenia będące skutkiem jego wcześniejszych działań. Uważa, że wyspa 
powinna pozostać w stanie nietkniętym. Zwraca na to uwagę w wywiadzie telewi-
zyjnym, którego udziela w jednej z końcowych scen: „Jest sprawą najwyższej wagi, 
byśmy wspólnie z Departamentem Środowiska Kostaryki wypracowali zasady ochro-
ny i izolacji tej wyspy. Tym zwierzętom potrzebna jest do życia nasza nieobecność, 
nie pomoc. My możemy tylko stać z boku i zaufać naturze. Życie znajdzie sobie 
ścieżkę 8”. Zarządzanie dziedzictwem jest procesem, który powinien opierać się na 
wspólnych działaniach społeczności (czy to społeczności lokalnej, czy też narodu), sił 
politycznych (takich jak rząd, ministerstwo czy jednostki samorządu terytorialnego) 
oraz przedstawicieli sektora prywatnego. Zarządzanie dziedzictwem można więc 
określić działaniem różnych grup interesów celem kształtowania dobra publicznego. 

8 Zaginiony Świat: Jurassic Park (1997, reż. S. Spielberg), 02:00:52–02:01:27.
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Jurassic Park III i Jurassic World – interpretacja 
w kontekście zarządzania dziedzictwem

Trzecia część cyklu, zrealizowana już przez innego reżysera, należy zdecydowanie do 
najsłabszych spośród czterech filmowych opowieści o Parku Jurajskim. Tym razem 
wyprawa na Isla Sornę ma charakter ratunkowy i zostaje zainicjowana przez rozwie-
dzionych małżonków, których syn zaginął na wyspie. Do działań poszukiwawczych 
zostaje zaangażowany Alan Grant, paleontolog znany z pierwszej części cyklu, wraz 
z Billym Brennanem, który jest jego zawodowym partnerem. Z punktu widzenia 
tematyki związanej z zarządzaniem dziedzictwem istotne są dwie sceny. Pierwszą 
z nich jest lot Erika, syna państwa Kirby, wraz z obecnym partnerem matki, Benem. 
Bohaterowie lecą w okolicach wyspy na paralotni doczepionej do łodzi. Atrakcja 
jest zorganizowana przez grupę młodych ludzi, którzy prowadzą firmę oferującą 
rozrywkę w postaci przelotów w okolicach miejsc zamieszkanych przez dinozaury. 
Wątek ten można powiązać z kwestią komercjalizacji dziedzictwa. Druga scena to 
moment, w którym wychodzi na jaw, że Billy ukradł z gniazda jaja raptora. Dzięki ich 
sprzedaży zamierzał pozyskać środki na kosztowne badania paleontologiczne. Kiedy 
Alan odkrywa ten fakt, stwierdza, że Billy nie jest lepszy od ludzi, którzy stworzyli 
wyspę. Ponownie napiętnowane jest nieposzanowanie dziedzictwa i dostrzeganie 
w nim tylko wymiaru finansowego.
Jurassic World, który miał premierą w 2015 r., jest próbą zmierzenia się z legendą 
Parku Jurajskiego, pierwszą częścią cyklu. W filmie odnaleźć można bardzo wiele 
nawiązań do dzieła Spielberga, zarówno w warstwie wizualnej, jak i fabularnej. Widz 
trafia w sam środek dobrze prosperującego, komercyjnego przedsięwzięcia. Park 
jest ogromny, wykorzystywane są w nim nowoczesne technologie, m.in. hologramy. 
Obiektem zarządza menadżerka Claire Dearing, do której na weekend przybywają 
dwaj siostrzeńcy. Dwie istotne postaci to: Owen Grady – wojskowy, który zajmuje 
się w parku kwestią zabezpieczeń oraz tresuje raptory, a także Vic Hoskins, który 
chciałby wykorzystać dinozaury w celach militarnych. 

W jednej z pierwszych scen Claire opisuje kondycję obiektu potencjalnym 
sponsorom nowej atrakcji, a jej słowa bardzo dobrze obrazują kierunek rozwoju 
parku: „Mimo iż przychody rosną z roku na rok, koszty operacyjne są większe 
niż kiedykolwiek. Nasi udziałowcy byli cierpliwi, ale nie oszukujmy się, dinozaury 
na nikim nie robią już wrażenia. 20 lat temu wskrzeszeniu wymarłych gatunków 
towarzyszyła magia. Teraz dzieci patrzą na stegozaura jak na słonia z miejskiego zoo. 
To jednak nie oznacza, że rozwój obiektów zwolnił. Nasze koparki DNA odkrywają 
nowe gatunki każdego roku. Ale klienci pragną większych, głośniejszych, bardziej 
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krwiożerczych 9”. Tworzone są nowe hybrydy gatunkowe, które mają zachwycić 
i przyciągnąć nowych odbiorców. Zwierzęcym bohaterem czwartej części jest 
Indominius Rex, posiadający m.in. geny raptora czy mątwy. Claire na polecenie 
Simona Masraniego, jednego z inwestorów, jest proszona o skontaktowanie się 
z Owenem Gradym, aby ten ocenił jakość zabezpieczeń zastosowanych względem 
nowego osobnika.

Rozmowa między głównymi bohaterami pokazuje, jak różny jest ich sposób 
myślenia: 

„Claire Dearing: Park co kilka lat potrzebuje nowych atrakcji, 
by ożywić zainteresowanie klientów. Podobnie jak w programie 
kosmicznym. Modyfikacja genetyczna wzbudzi zachwyt. 

Owen Grady: To dinozaury. Zachwycają i bez tego. 

Cailre Dearing: Nie według naszych grup docelowych. 
Indominus Rex przywróci nam blask” 10. 

Postawę Claire można jednoznacznie ocenić jako kapitalistyczną. Kobieta skon-
centrowana jest na bieżącym zarządzaniu parkiem oraz nieustannie podkreśla, 
że jego główną funkcją jest wypracowywanie zysku pomimo rosnących kosztów 
utrzymania. Grady uważa, że dinozaury nie potrzebują genetycznych ulepszeń i są 
fascynujące jako zwierzęta same w sobie. Jako treser traktuje raptory, którymi 
się opiekuje, z szacunkiem, dzięki czemu zwierzęta są mu posłuszne. Ten sposób 
myślenia widoczny jest także w rozmowie z Vickiem Hoskinsem, który widzi w zwie-
rzętach potencjał militarny:

„Owen Grady: Przychodzisz tu i niczego się o nich nie uczysz 
poza tym, co chcesz wiedzieć. Stworzyliście je, a teraz myślicie, 
że są waszą własnością.

Vic Hoskins: Bo tak jest. Wymarłe zwierzęta nie mają żadnych praw.
Owen Grady: Nie są już wymarłe, Hoskins.

Vic Hoskins: Dokładnie. Siedzimy na żyle złota. […] Te zwierzęta 
mogą zastąpić tysiące żołnierzy piechoty” 11. 

9 Jurassic World (2015, reż. C. Trevorrow), 00:07:04–00:07:35.

10 Jurassic World (2015, reż. C. Trevorrow), 00:32:41–00:32:59.

11 Tamże, 00:21:50 – 00:22:35.
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Podobnie jak Claire Hoskins nie widzi w dinozaurach żywych istot, a jedynie środek 
do osiągnięcia określonego celu. W dalszej części filmu nowy gatunek dinozaura 
okazuje się szalenie groźny m.in. ze względu na zabójczy instynkt. Zabija nie 
dlatego, że jest głodny, ale dlatego że sprawia mu to satysfakcję. Wydostaje się 
z klatki, stając się zagrożeniem dla zwiedzających obiekt. Początkowo Claire chce 
unieszkodliwić dinozaura, tak aby jak najmniej osób się o tym dowiedziało, nie chce 
narazić reputacji obiektu na szwank. Specjalna jednostka zostaje oddelegowana 
do wykonania zadania. Sytuacja okazuje się jednak o wiele bardziej niebezpieczna, 
a członkowie ekipy giną w skutek starcia z niebezpiecznym gadem. Ostatecznie 
Claire decyduje się na ewakuację zwiedzających, zdając sobie sprawę, że to jednak 
ich bezpieczeństwo jest sprawą priorytetową. 

Vic Hoskins, wykorzystując chaos, w jakim pogrążony jest park, postanawia 
przejąć dostępne w laboratorium embriony: „Ktoś musi zadbać o przyszłość firmy. 
Wyobraźcie sobie jego mniejszą wersję: zabójczą, inteligentną, zdolną ukryć się 
przed najbardziej zaawansowaną technologią wojskową. To żywa broń, niepodobna 
do innej. Czego nauczyliśmy się przez miliony lat ewolucji? Natura to dar 12”. Chwilę 
po wygłoszeniu tej kwestii zostaje zjedzony przez jednego z raptorów. Po raz kolejny 
chciwość zostaje w filmie ukarana. 

Czwarta część cyklu, podobnie jak poprzednie, oparta jest na dychotomii war-
tości ekonomicznych i pozaekonomicznych, takich jak szacunek wobec porządków 
historii oraz natury. Jest także opowieścią o procesach globalizacyjnych i nieustannej 
potrzebie dostarczania odbiorcom niekończących się wrażeń. Zmiany te dotyczą 
również instytucji kultury, które stają dziś przed dylematem, jak daleko podążać 
za oczekiwaniami zwiedzających. 

Podsumowanie

Tytułowe pytanie artykułu nie jest tylko pytaniem o to, czy mamy prawo, ale też 
jakie jest nasze prawo w kwestii dbania o dziedzictwo. Na ile mamy prawo, żeby 
wskrzeszać lub zmieniać pewne komponenty? Na podstawie analizy czterech 
filmowych opowieści o Parku Jurajskim, uznając akt wskrzeszania dinozaurów za 
metaforę zarządzania dziedzictwem, można wyróżnić kilka istotnych zagadnień 
związanych z procesem jego chronienia oraz tradycji materialnych i niematerialnych. 
Przede wszystkim dziedzictwo nie może być chronione tylko i wyłącznie z pobu-
dek ekonomicznych. Powinna obowiązywać zasada szacunku wobec przeszłości. 
W przytoczonych filmowych przykładach chciwość w ostatecznym rozrachunku 
przegrywa, ale doświadczenia życiowe pokazują, że w świecie realnym nie jest 

12 Jurassic World (2015, reż. C. Trevorrow), 01:42:53–01:43:22.



to regułą. Istotnym elementem jest normatywność. Prawo reguluje i chroni, ale 
źle dobrane lub niejasne przepisy mogą skutecznie zniszczyć istotne elementy 
tradycji. Dlatego ważne jest, aby w kwestii tworzenia reguł prawnych angażować 
interesariuszy reprezentujących różne instytucje, grupy i branże. Zarządzanie dzie-
dzictwem to także kreowanie/odtwarzanie przeszłości w teraźniejszości. Istotne 
jest to, w jakiej formie dziedzictwo zostaje zachowane i jak daleko forma ta jest 
zmieniona. Dziedzictwo łatwo ulega procesowi komercjalizacji. Pytanie jednak, czy 
oczekujemy pewnych kulturowych kalek, czy też autentycznych przeżyć i emocji.



Michał Wójciak

95

04
dz

ie
dz

ic
tw

o

za
rz

ąd
za

ni
e 

hu
m

an
is

ty
cz

ne

BIBLIOGRAFIA

źródła drukowane

Batko 2013 — Batko Roman, Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec. Organizacja publiczna 
w płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2013.
Czarniawska 2013 — Czarniawska Barbara, Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie 
jako konstrukcja sieci działań, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2013.
Gaweł 2013 — Gaweł Łukasz, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – w stronę nowej 
metodologii, „Problemy Zarządzania” 2013, nr 4 (44), s. 87–100.
Griffin 2013 — Griffin Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami,PWN, Warszawa 2013.
Helman, Pitrus 2008 — Helman Alicja, Pitrus Andrzej, Podstawy wiedzy o filmie, 
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.
Kociatkiewicz, Kostera 2013 — Kociatkiewicz Jerzy, Kostera Monika, Zarządzanie 
humanistyczne. Zarys programu, „Problemy Zarządzania” 2013, nr 4 (44), s. 9–19.
Konwencja 1972 — Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego 
i naturalnego przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną 
Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej 
edycji, Dz.U. z 1976 r. nr 32, poz. 190.
Kostera 2012 — Kostera Monika, Archetypy, opowieści archetypiczne i metafory, 
[w:] Beata Glinka, Monika Kostera, Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Wolters 
Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 155–170.
Lakoff 2010 — Lakoff George, Johnson Mark, Metafory w naszym życiu,
Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2010.
Lipińska 2011 — Lipińska Izabela, Turystyka dziedzictwa kulturowego – wybrane aspekty 
ochrony prawnej parku kulturowego, „Turystyka Kulturowa” 2011, nr 3.
Morgan 2002 — Morgan Gareth, Wyobraźnia organizacyjna, PWN, Warszawa 2002.
Nierenberg 2011 — Nierenberg Bogusław, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
Szyłak i in. 2011 — Szyłak Jerzy i in., Kino Nowej Przygody,
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.
Zalasińska 2010 — Zalasińska Katarzyna, Prawna Ochrona Zabytków w Polsce,
Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2010.
Zeidler 2010 — Zeidler Kamil, Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, 
C.H. Beck, Warszawa 2010.



źródła elektroniczne

Kostera, Zawadzki 2015 — Kostera Monika, Zawadzki Michał, Czy pracownika trzeba 
traktować jak narzędzie do zdobywania pieniędzy i władzy, Krytyka Polityczna 2015,
http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20150415/kostera-zawadzki-
zarzadzanie-dla-ludzi [dostęp: 13.12.2015].



Kr
up

ow
ki

 s
tr

ee
t



MICHAŁ MURZYN

05 /

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ



The Cultural Parks 
as a Form of Local 

Heritage Management.
The Case of Zakopane
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Parki kulturowe jako forma 
lokalnego zarządzania 
dziedzictwem.
Przykład Zakopanego
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abstract

 Cultural parks are one of the five forms of monuments’ 
protection in Poland. This form represents the contemporary 
doctrine of cultural heritage conservation and indicates 
the need for a better local communities’ empowerment. 
However, cultural parks are a very rarely used form of protection. 
The case of Zakopane shows the importance of this form 
in the urbanization processes on the example of the Zakopane 
Valley Cultural Park and Cultural Park of Krupowki Area.

/

th
e 

cu
ltu

ra
l p

ar
ks

he
rit

ag
e 

m
an

ag
em

en
t

słowa kluczowe 
zarządzanie dziedzictwem

parki kulturowe
Krupówki



pa
rk

i k
ul

tu
ro

w
e

Kr
up

ów
ki

za
rz

ąd
za

ni
e 

dz
ie

dz
ic

tw
em

słowa kluczowe 
zarządzanie dziedzictwem

parki kulturowe
Krupówki

Parki kulturowe to jedna z pięciu form ochrony zabytków 
w polskim ustawodawstwie. Pomimo tego że wyrażają one 
współczesną myśl konserwatorską wskazującą na potrzebę 
zaangażowania lokalnych mieszkańców w opiekę nad ich 
własnym dziedzictwem, są najrzadziej stosowaną formą 
ochrony zabytków. Przykład Zakopanego wskazuje jednak, 
że można wykorzystać je do powstrzymywania patologii 
przestrzennych występujących na obszarze gmin. W stolicy 
Tatr zostały uchwalone dwa parki: Park Kulturowy Kotliny 
Zakopiańskiej i Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki.

abstrakt

/
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Park kulturowy to niezwykły sposób na zarządzanie zabytkową przestrzenią przez 
lokalną społeczność. Samo pojęcie parku kulturowego pojawiło się w obrocie 
prawnym dopiero w 1990 r., kiedy to sejm zaktualizował ustawę o ochronie dóbr 
kultury i muzeach z dnia 15 lutego 1962 r., wprowadzając w art. 5 pkt 12 nowe 
sformułowanie: „Pod względem rzeczowym przedmiotem ochrony mogą być 
w szczególności: […] 12) krajobraz kulturowy w formie ustanawianych stref ochrony 
konserwatorskiej, rezerwatów i parków kulturowych [podkreślenie M.M.]” 1. Zapis 
ten nie został rozwinięty, a parki kulturowe stanowiły jedynie przedmiot ochrony, 
ale nie została określona ich forma prawna. Dopiero kolejna ustawa z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami po pierwsze ustanowiła park 
kulturowy formą ochrony zabytków, po drugie określiła zasady i sposób jego 
powoływania 2. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadzono kolejne 
regulacje dla przyjmowania parków kulturowych, gdzie dodano obowiązek prze-
prowadzenia konsultacji społecznych 3. 

Parki kulturowe w Polsce
Park kulturowy stał się w nowym prawodawstwie jedną z form ochrony zabyt-
ków, obok wpisu do rejestru zabytków, pomnika historii, wpisu na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania 
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 

1 Art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach.

2 Art. 7 pkt 3, art 16–17 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. 2003.162.1568 z dnia 17.09.2003 r.).

3 Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015.774 z dnia 10.06.2015 r.).

wstęp
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realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego 4. Na uwagę zasługuje 
fakt, iż jest to forma ochrony zupełnie inna od pozostałych. W czym tkwi jej nie-
zwykłość? Rejestr zabytków prowadzi Wojewódzki Konserwator Zabytków (WKZ), 
który decyduje, jakie obiekty zostaną objęte ochroną konserwatorską. Pomnik 
historii ustanawiany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek 
właściwego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który jest również odpo-
wiedzialny za Listę Skarbów Dziedzictwa. Ustanowienie ochrony w dokumentach 
planistycznych bądź decyzjach o warunkach zabudowy następuje w uzgodnieniu 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków 5. W dużym uproszczeniu wymienione 
wyżej formy ochrony zabytków zależne są od organów „państwowych”: od WKZ, 
ministra, prezydenta. Parki Kulturowe natomiast przyjmowane są przez Radę 
Gminy, a – jak wiemy – organ ten stanowią wybrani w wyborach reprezentanci 
danej społeczności. Zatem to władza samorządowa mająca moc uchwałodawczą 
ustanawia park kulturowy na terenie, który sama wyznacza, określając sposoby 
jego ochrony. Ustawa nakłada obowiązek wystąpienia do WKZ w celu uzyskania 
opinii, ale jego zdanie jest niezobowiązujące, może być uwzględnione, ale tak 
naprawdę nie musi (wskazuje na to forma opinii, a nie uzgodnienia z konserwato-
rem wojewódzkim). Właśnie to jest w tym najcenniejsze, że jest to sposób, w jaki 
lokalna społeczność chroni wybraną przez siebie przestrzeń. Parki powoływane są 
przez mieszkańców, którzy sami z własnej inicjatywy uznają „jakiś obszar” za cenny 
i warty dodatkowych regulacji porządkowych. Jednocześnie zobowiązując się do 
przestrzegania i egzekwowania ustanowionych przez siebie norm. W ustawie nie 
ma odwołania od obowiązku uzgadniania działań na terenie parku z WKZ (jak jest 
np. w przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków), zatem to jednostka 
samorządu terytorialnego odpowiedzialna jest za nadzór nad postanowieniami 
zawartymi w uchwale.

Mimo że parki kulturowe wyrażają pragnienie współczesnej myśli konserwa-
torskiej, która wskazuje na potrzebę zaangażowania lokalnych spadkobierców 
w ochronę reliktów przeszłości, ale też na konieczność decentralizacji podejmo-
wania decyzji w zakresie miejscowych zabytków, jest to najmniej popularna forma 
ochrony. Obecnie w Polsce jest 2478 gmin, a ile z nich wybrało właśnie taki sposób 
ochrony cennych kulturowo przestrzeni 6? Z danych opublikowanych na stronach 
internetowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa wynika, że w Polsce na dzień 

4 Art. 7 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014.1446 z dnia 
24.10.2014 r., z późn. zm.).

5 Na podstawie zapisów ustawy z dnia 27.03.2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. 2015.199 z dnia 10.02.2015 r.). 

6 http://administracja.mac.gov.pl/adm/baza-jst/843,Samorzad-terytorialny-w-Polsce.html
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31 października 2012 r. ustanowiono 24 parki kulturowe 7, w grudniu 2015 r. poda-
no, że na dzień 31 października 2013 było ich zaledwie 26 8, zaś w aktualnościach 
opublikowanych w styczniu 2016 r. wykazano, że parków kulturowych w Polsce 
na dzień 31 grudnia 2015 r. było 30 (w tym również wymieniono Park Kulturowy 
Twierdza Gdańsk z 2002 r.). Na dzień dzisiejszy, czyli na koniec 2016 r., dane te nie 
zostały zaktualizowane. Wikipedia, powołując się na informacje zaczerpnięte z NID 
na dzień 31 października 2013 r., wymienia ich 27 (dodano park kulturowy, który 
został uchwalony we Wrocławiu w 2015 r.) 9. W Aktualizacji do Raportu o syste-
mie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989 pod redakcją Jacka 
Purchli, która została wydana w 2010 r., podano, że w Polsce jest 20 parków kul-
turowych (wliczając w to również park kulturowy Twierdza Gdańsk”) [Aktualizacja 
do Raportu 2010 s. 23], Marcin Gawlicki na łamach „Ochrony Zabytków” wskazy-
wał, że w 2008 r. było ich 12 [2008, s. 64]. Jednak żadne z tych źródeł nie podaje 
prawdziwej liczby uchwalonych w Polsce parków. Z informacji, które udało mi się 
pozyskać z Dzienników Urzędowych poszczególnych województw, a także z wywia-
du przeprowadzonego pod koniec 2015 r. wynika 10, że obecnie zostały uchwalone 
33 parki kulturowe 11. Być może i te dane nie są wyczerpujące. 

7 http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/dla-samorzadow/parki-kulturowe

8 http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Parki_kulturowe/Zestawienie_parkow/
miejsce.php?ID=30.

9 https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_kulturowy.

10 Wywiady telefoniczne przeprowadzone w okresie od września do grudnia 2015 r. z osobami odpowie-
dzialnymi za zarządzanie poszczególnymi parkami kulturowymi. 

11 Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze, Forteczny Park Kulturowy Twierdza Kłodzka, Park Kulturowy 
Kotliny Jeleniogórskiej – Dolina Pałaców i Ogrodów, Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu, Park 
Kulturowy Wietrzychowice, Park Kulturowy Kalwaria Pakoska, Park Kulturowy Kościół pw. św. Oswalda 
w Płonkowie, Park Kulturowy Sarnowo, Park Kulturowy Dolina Trzech Młynów w Bogdańcu, Park 
Kulturowy Grodzisko w Wicinie, Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu, Park Kulturowy Wzgórze 
Zamkowe w Sieradzu, Park Kulturowy ulicy Piotrkowskiej, Park Kulturowy Kotliny Zakopiańskiej, Park 
Kulturowy Stare Miasto w Krakowie, Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki, Park Kulturowy Ossów – 
Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku, Park Kulturowy Stary Radom, Wilanowski Park Kulturowy, Park 
Kulturowy Zespołu Staromiejskiego oraz Zespołu OO. Dominikanów w Jarosławiu, Park Kulturowy 
Ośmiu Błogosławieństw we wsi Sierakowice, Park Kulturowy Osada Łowców Fok w Rzucewie, Park 
Kulturowy Klasztorne Stawy, Park Kulturowy Cmentarz Żydowski w Żorach, Park Kulturowy Hałda 
Popłuczkowa, Park Kulturowy Miasta Końskie, Park Kulturowy Warmińskiej Drogi Krajobrazowej 
Gietrzwałd – Woryty, Mickiewiczowski Park Kulturowy, Park Kulturowy Wzgórze Zamkowe, Dolina 
Budzówki i Nysy Kłodzkiej w Kamieńcu Ząbkowickim, Park Kulturowy Osieczek, Park Kulturowy Kościół 
pw. św. Marii Magdaleny w Łopatkach, Park Kulturowy etnograficznego podregionu kutnowskiego 
związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim, Park Kulturowy Warmińskiej Drogi 
Krajobrazowej Pieniężno – Jesionowo. Ponadto uchwalono także Park Kulturowy w Chwarszczanach, 
który został uchylony wyrokiem Sądu Administracyjnego w Szczecinie, sygn. akt II SA/Sz 166/10, oraz 
Zwierzyniecki Park Kulturowy w Krakowie, który został uchylony wyrokiem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 55/07, a postanowienie sądu zostało podtrzymane 
wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt II OSK 1487/07), natomiast Park 
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Dlaczego akurat wymienione gminy zdecydowały się na przyjęcie tej formy 
ochrony, skoro jest ona tak mało popularna? W celu znalezienia odpowiedzi na 
to pytanie rozmawiałem z przedstawicielami gmin na temat powodów przyjęcia 
parku na terenie ich samorządu. Motywacje były bardzo różne, nie zawsze jednak 
ochrona zabytków miała decydujące znaczenie, bardzo często były to względy 
czysto praktyczne. Zaletą przyjęcia tej uchwały jest np. to, że na terenie parku 
nie można wydawać decyzji o warunkach zabudowy, a w przypadku gdy nie ma 
planu miejscowego, gmina zobowiązana jest rozpocząć procedurę planistyczną dla 
tego terenu w okresie trzech miesięcy od dnia przyjęcia uchwały. Inne powody to 
możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na rewitalizację przestrzeni parku 
oraz wykorzystanie go do „walki” z chaosem reklamowym i handlem, a także do 
powstrzymania niszczącej gospodarki leśnej. Park kulturowy to także przyczynek 
do przyjęcia na tym terenie jeszcze bardziej prestiżowej formy ochrony, jaką jest 
pomnik historii. Zgodnie z zapisami prawa pomnikiem historii może być obiekt 
wpisany do rejestru zabytków bądź będący parkiem kulturowym. Wynika z tego, 
że ta forma ochrony rozwiązywała różne problemy, na które nie znaleziono innych, 
skuteczniejszych przepisów. 

Park Kulturowy Kotliny Zakopiańskiej 
W Zakopanem pierwszy impuls do rozważań na temat przyjęcia na terenie miasta 
parku kulturowego stanowiły również względy praktyczne. Już w 2006 r. został 
utworzony Park Kulturowy Kotliny Zakopiańskiej. Był to jeden z dwóch, obok uchy-
lonego później Zwierzynieckiego Parku Kulturowego w województwie małopolskim, 
a jego celem była ochrona „terenów zielonych” przed zabudową. W związku z tym, 
że w 2003 r. uchylono niemalże wszystkie miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego w Polsce, nowe inwestycje budowlane mogły być realizowane 
wyłącznie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy [por. Sakowicz 2009, s. 10]. 
Przepisy prawa w tej kwestii dawały możliwość budowy na terenach, które do tej 
pory były przed nią chronione (np. tereny rolne, tereny pastwisk, łąk, parków itp.). 
Nietrudno sobie wyobrazić, że sytuację tę wykorzystywały duże przedsiębior-
stwa budowlane, które kupując tanio działki na terenach rolnych, przekształcały 
je w tereny inwestycyjne. Swoją szansę na szybki zarobek wykorzystywali też 
lokalni biznesmeni. W sercu Skalnego Podhala na takich działkach powstawały 
nowe wielkokubaturowe pensjonaty i przeskalowane apartamentowce, a kolejne 
wzgórza i pagórki zostały opanowane przez nową zabudowę. Chcąc zatrzymać tę 
patologiczną sytuację, władze miasta zdecydowały się na zablokowanie ekspansji 

Kulturowy Fortyfikacji Miejskich Twierdzy Gdańsk, wymieniany w spisie NID i Wikipedii, nigdy nie był 
formalnie parkiem kulturowym, a instytucją miejską wykorzystującą to sformułowanie, obecnie zaś 
nosi nazwę Centrum Hewelianum. 
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budowlanej i powstrzymanie kolejnych egzekucji na krajobrazie miasta, powołując 
na obszarze Zakopanego park kulturowy. W ten sposób wstrzymano wydawanie 
decyzji o warunkach zabudowy i rozpoczęto przygotowania do opracowania miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta. Dzięki tej 
uchwale zakopiański krajobraz uchronił się przed całkowitą degradacją, choć nie 
wszystko udało się uratować. 

Pierwsza uchwała w tej sprawie została przyjęta 27 lipca 2006 r., Uchwałą Rady 
Miasta Zakopane nr XLIX/496/2006. Druga uchwała w sprawie parku kulturowe-
go została podjęta przez Radę Miasta Zakopane Uchwałą nr LI/538/2006 z dnia 
28 września 2006 r. Jednak obecny kształt parku zawdzięczamy dwóm kolejnym 
uchwałom Rady Miasta Zakopane: nr VII/78/2007 z dnia 1 marca 2007 r. oraz 
nr XVVVV/216/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. 12 Jak widzimy, kontrowersje i problemy 
przy stworzeniu parku kulturowego w Zakopanem były ogromne. W wyniku podjętej 
formy ochrony zabytków przyjęto granice Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej, 
które obejmują 18 obszarów noszących nazwy: Kuźnice; Pod Skocznią; Regle; 
Nosal; Cyrhla; Koziniec i Antałówka; Jagiellońska – Antałówka; Rówień Krupowa; 
Lipki; Gubałówka I; Krzeptówki; Furmanowa, Kotelnica, Tatary; Rafaczówki, Króle, 
Harenda; Koziniec – Droga na Bystre; Bachledzki Wierch; Pardałówka, Balzera; 
Chłabówka oraz Wyskówki. Ostateczna wersja przedmiotowej uchwały obowiązuje 
od 7 lutego 2008 r. Park kulturowy był wielokrotnie skarżony i pomimo uchylenia 
uchwały przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sad Administracyjny 
uwzględnił skargę kasacyjną złożoną przez Gminę Miasto Zakopane i utrzymał 
uchwałę w obrocie prawnym 13.

Przyczyny podjęcia kolejnej uchwały
o parku kulturowym dla centrum miasta

Problemy przestrzenne jednak nie zniknęły. Obecnie Zakopane boryka się z wie-
loma trudnościami w tej materii, głównie z nadmierną zabudową, przeskalowaną 
architekturą, chaosem reklamowym wzdłuż najważniejszych ulic, a także handlem, 
który głównie w obrębie ulicy Krupówki, pod Wielką Krokwią (Skocznią) oraz na 
Gubałówce osiągnął swoje apogeum, nadając tym miejscom jarmarczny charakter. 
W potocznych rozmowach, w prasie, na forach internetowych pojawiły się takie 
określenia dla Zakopanego, jak: „Bangladesz”, „syf”, „bajzel”, które doskonale obra-
zują zaistniałą sytuację. Zniszczenie tego miejsca dokonuje się w imię chwilowego 
zysku. Wysokie ceny nieruchomości, a także przemysł turystyczny, który wydaje 

12 Uchwały dostępne na stronie: http://bip.zakopane.eu.

13 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 1794/09; Wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt I OSK 645/08.
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się być niewyczerpalnym zasobem miasta, z którego każdy chce odnosić korzyści, 
powodują rozwój chaotycznych i ekspansywnych metod zarabiania pieniędzy. 
Ale tak jak skutkiem niewłaściwego wydobycia złóż naturalnych jest katastrofa 
i zniszczenie samego zasobu, tak i w turystyce należy prowadzić racjonalną i prze-
myślaną gospodarkę, w myśl zasady rozwoju zrównoważonego, aby móc ten zasób 
wykorzystywać przez kolejne lata. Jednym słowem, to względy ekonomiczne są 
przyczyną degradacji krajobrazu miasta i utraty przez Zakopane swoistego charak-
teru i niepowtarzalnego klimatu góralskiej kultury i tradycji. 

Chcąc uporządkować przypadkowy handel przynajmniej w centrum miasta, 
jeszcze w 2011 r. planowano przyjąć na obszarze ulicy Krupówki park kulturowy, 
który miał być rozwiązaniem tego problemu. Przyjęcie uchwały stało się jednak 
bezcelowe, kiedy to ustawa o zmianie ustawy kodeks wykroczeń nadała strażni-
kom miejskim dodatkowe możliwości konfiskowania towaru osobom, które bez 
zgody właściciela (w tym wypadku Gminy Miasta Zakopane) rozstawiały swoje 
stoiska i prowadziły z nich sprzedaż 14. W tym samym okresie, tj. w 2010 r., podjęto 
w Krakowie uchwałę o utworzeniu na terenie Starego Miasta parku kulturowego, 
który miał na celu uporządkowanie historycznego centrum z elementów szpecących 
i zasłaniających prawdziwe piękno tej niezwykłej przestrzeni. Problemem, podob-
nie jak na Krupówkach, były reklamy i handel, ale także artyści uliczni. Uchwała 
ta weszła w życie w 2012 r. i doskonale wpisała się w krajobraz stolicy Małopolski 
[Uchwała nr CXV/1547/10]. Choć początkowo pomysł utworzenia parku kulturowego 
był przyjmowany dość sceptycznie, okazał się wielkim sukcesem wizerunkowym 
dla całego Krakowa. 

Na fali krakowskiego zwycięstwa lokalne stowarzyszenia zakopiańskie roz-
poczęły kampanię przeciwko niszczeniu krajobrazu Zakopanego. W tym celu 
organizowano spotkania, na które zapraszano przedstawicieli władz, przestrze-
gając mieszkańców przed dalszym oszpecaniem miasta 15. Krupówki stawały się 
bohaterem kolejnych spotkań, a przykłady oklejonych kolorowym kostiumem 
budynków pojawiały się w prasie, na blogach internetowych, forach, portalach 
społecznościach, a nawet uczestniczyły w konkursach na najbardziej zeszpecony 

14 Art. 1 ustawy z dnia 31.08.2011 o zmianie ustaw – Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2011.224.1340).

15 Informacje o spotkaniach podane m.in. w: http://wiadomosci.onet.pl/podhale/posprzatajmy-salon-za-
kopanego-z-chinszczyzny-i-reklam-dyskusja-w-dworcu-tatrzanskim/164y9; http://malopolskaonline.
pl/rozmaitosci,8220Park_Kulturowy_Krupowki_-_posprzatajmy_salon_Zakopanego_z_chinszczy-
zny_i_reklam8221-4721.html; http://24tp.pl/?mod=news&strona=1&kat=2&typ=w&id=18991; http://
zakopanedlaciebie.pl/pl/przeglad-prasy/posprzatajmy-salon-zakopanego-z-chinszczyzny-i-reklam-dysku-
sja-w-dworcu-tatrzanskim.html; http://www.aktywniobywatele.pl/portfolio/park-kulturowy-krupowki; 
http://polskaua.com/2013/05/20/61371.html.
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reklamami obiekt w Polsce 16. Ogromna presja społeczna, która skupiła się głównie 
na Krupówkach, wymuszała na decydentach podjęcie kroków zmierzających do 
uporządkowania tej przestrzeni. 

Ulica ta nie jest przypadkowa, z jednej strony jest to najpopularniejszy dep-
tak w Polsce, z drugiej to także „serce” miasta. Każda zmiana na Krupówkach 
jest szeroko komentowana, każda nowa inwestycja wzbudza zainteresowanie, 
a architektura tego miejsca to zwierciadło historii zakopiańskiego budownictwa. 
To tutaj powstawały obiekty reprezentujące różne okresy z historii miasta, a jej 
wartością zabytkową jest eklektyzm i to, że obok drewnianej chałupy stoi muro-
wana kamienica, obok secesji możemy zobaczyć modernizm, styl zakopiański obok 
stylu szwajcarsko-tyrolskiego, a historyczny kostium z początku XX w. kontrastuje 
ze szklanymi elewacjami nowoczesnej architektury. 

Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki
Korzystając z dorobku i doświadczenia Krakowa 17, podjęto się przygotowania 
uchwały. Projekt opracowywano od 2013 r., a efekt prac przedstawiono na wiosnę 
2014 r. Wtedy to został zaopiniowany przez mieszkańców Zakopanego, a następnie 
procedowany na kolejnych sesjach Rady Miasta 18. Niestety, wówczas nie uzyskał 
większości w Radzie. Dopiero po wyborach samorządowych, które odbyły się 
jesienią 2014 r., nowe władze miasta powróciły do kontrowersyjnego tematu. 
Czynnie w pracach nad uchwałą uczestniczyli liderzy i przedstawiciele zaintere-
sowanych tym tematem organizacji pozarządowych. W trakcie zorganizowanych 
konsultacji, które trwały od 21 maja do 30 czerwca 2015 r., zostały zorganizowane 
liczne spotkania z zainteresowanymi. Poza uwagami do treści uchwały wpłynęło 
również wiele głosów wsparcia dla tego projektu. Warto w tym miejscu wskazać, 
że inicjatywa uchwalenia parku kulturowego od początku była popierana przez 
wiele osób, jeszcze przy procedowaniu pierwszych wersji projektu w 2014 r. na ręce 
władz złożono ponad 3,2 tys. podpisów popierających utworzenie na Krupówkach 
parku kulturowego 19. 

16 W konkursie „Miastoszpeciciel” zakopiańska willa „Poraj” została wyróżniona jako obiekt szpecący 
krajobraz miejski – zob. http://nowymarketing.pl/a/1744,miastoszpeciciel-2013-wyniki. 

17 http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,14717460,Krakowski_Park_Kulturowy_wzorem_dla_innych_
miast.html?disableRedirects=true

18 Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki pojawił się w programie Sesji Rady Miasta Zakopane, które 
odbyły się: 17.04.2014 r., 26.06.2014 r., 31.07.2014 r. 

19 Stan mieszkańców miasta na dzień 31.12.2015 r. to 26 709 – dane uzyskane w Wydziale Spraw Społecznych 
i Ewidencji Urzędu Miasta Zakopane.
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Cel utworzenia parku był dość jasny i oczywisty: miał on stanowić panaceum 
na reklamy, handel i chaos budowlany. Patologie te były tak daleko idące, że zupeł-
nie zdominowały przestrzeń Krupówek. Pod kostiumem reklamowym zniknęły 
elewacje zabytkowych kamienic, to, czego nie zakryły reklamy, zostało zasłonięte 
przez stojaki z pocztówkami, pamiątkami, torbami i walizkami. Na każdym skrawku 
wolnej przestrzeni pojawiali się kolejni handlarze stawiający przyczepy, kioski bądź 
prowizoryczne stragany osłonięte folią przeciwdeszczową. Elewacje zabytkowych 
kamienic obijano płazopodobnymi deskami, tworząc imitacje drewnianych karczm, 
do klasycystycznych dekoracji sztukatorskich przykręcano telebimy emitujące 
reklamy klubu Go-Go bądź zasłaniano je wielkoformatowymi bilbordami przed-
stawiającymi np. najnowsze modele samochodów. Całkowicie zdegradowana ulica 
zyskała charakter targowiska. Tradycyjnego białego misia z owczarkiem zastąpili 
Kubuś Puchatek, Myszka Miki i inni bohaterzy popularnych kreskówek, zamiast 
górala pojawili się piraci i diabły, drewniane pogodynki zostały wyparte przez 
dinozaury z napisem „Zakopane” bądź wyprodukowane na Wschodzie harnasie 

„ze skośnymi oczami”. Ciupaga pozostała, ale obok niej sprzedawane są maczuga, 
kusza i arabska szabla z zakrzywionym ostrzem. Sama zaś ciupaga przybrała formę 
plastikowej imitacji. Świat się zmienia, jednak zmiana, jaka nastąpiła na Krupówkach, 
serwuje fałszywe wyobrażenie o zakopiańskiej tradycji, spłaszczając bogactwo 
lokalnej kultury, które stało się produktem łatwym, szybkim, a przy tym ogołoconym 
z trójwymiarowości i różnorodności form. Pozbawiony prawdy produkt zastępuje 
prawdziwą narrację, symulakrum zaczyna funkcjonować jako rzeczywistość, a rze-
czywistość przestaje być odbierana jako ta prawdziwa. Następuje przewartościo-
wanie, o którym wspominali autorzy Raportu na temat funkcjonowania systemu 
ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989: „[…] »zapotrzebowanie na 
dziedzictwo« będzie determinowało jego charakter. Z punktu widzenia edukacyjno

-informacyjnego (tożsamość) oraz z punktu widzenia turystycznego (gospodarka) 
będzie potrzebne dziedzictwo spełniające wyobrażenia o dziedzictwie. Wyobrażenia 
ukształtowane przez masową kulturę i wyobrażenia masowego odbiorcy. Będzie 
to dziedzictwo rozumiane i traktowane jako »produkt kulturowy«. To oznacza, że 
będzie ono musiało spełniać oczekiwania związane ze wzorcem produktu kulturo-
wego, a nie tradycyjnie rozumianego zabytku / dzieła sztuki / dokumentu historii. 
Ta opozycja ma istotne znaczenie. Produkt kulturowy jest postrzegany przez pry-
zmat swojego wzorca i oceniany przez porównanie, w jakim stopniu realizuje ów 
wzorzec (zamek średniowieczny ma wyglądać tak, jak go przedstawiają filmy Walta 
Disneya). Inaczej niż w zabytku-dokumencie, który jest ceniony przede wszystkim 
jako dzieło niepowtarzalne. W zabytku-produkcie kulturowym ceniona może być 
też wartość »nowości«, która jest przecież w opozycji do wartości »starożytniczej« 
(Alois Riegl). Podobnie jest z »kompletnością« i »czytelnością«, które są również 



112
Kr

up
ów

ki

ważnymi cechami produktu kulturowego, bo pozwalają na zrozumienie zabytku. 
W zabytku-dokumencie te cechy nie są ważniejsze niż autentyzm formy i substancji. 
Wreszcie zupełnie oczywista jest w produkcie kulturowym wartość użytkowa, czyli 
dostosowywanie zabytku-produktu do wszelkich funkcji, jakich oczekuje użytkownik 
(turysta)” [Böhm i in. 2008, s. 12].

Park kulturowy miał być odpowiedzią na to, co wydarzyło się na Krupówkach, 
ale też na to, co dzieje się w całym Zakopanem, miał być narzędziem, działaniem, 
które przerwie wieloletnie zaniedbania w tym temacie. Od początku ogromne 
kontrowersje wzbudzały granice parku i niektóre zapisy ustanawiające zakazy 
i ograniczenia, głównie te, które dotyczyły handlu i reklam. Wyznaczenie obszaru 
podlegającego ochronie było zadaniem niezwykle trudnym. Pierwsze wersje zakła-
dały wyłącznie zakreślenie obszaru samej ulicy wraz z elewacjami. Z biegiem czasu 
wskazywano jednak potrzebę nieco szerszego wyznaczenia granic, z elewacjami 
bocznymi, podwórkami, otwarciami widokowymi itp. W tym celu skorzystano 
z doświadczeń wypracowanych przez architekturę krajobrazu, zastosowano analizę 
wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (WAK) opracowaną przez prof. Janusza 
Bogdanowskiego [1989]. Oczywiście zakres i sposób analizy był wyłącznie ama-
torską próbą zmierzenia się z tematem, głównie w celu roboczego określenia 
obszaru parku kulturowego. Główna trudność w sformułowaniu zakresu parku 
polega na tym, że Krupówki to ulica kształtująca się w sposób charakterystyczny 
dla założeń wiejskich – jest typem układu ruralistycznego, który z biegiem czasu 
i rozwoju miasta został włączony w urbanistyczną strukturę Zakopanego. Należało 
przeprowadzić waloryzację tego terenu i wybrać te elementy, które są charaktery-
stycznym świadectwem stanowiącym o najwyższych wartościach tej ulicy. Celem 
było zakreślenie obszaru najcenniejszego kulturowo, obszaru założenia Krupówek, 
w którym pominięte miały zostać obiekty uznane za dysharmonijne. Za takowe 
wskazuje się głównie osiedla mieszkalne oddzielające małomiasteczkową architek-
turę Krupówek od terenów reliktu rolnego Równi Krupowej 20. Na początku przyjęto 
kilka zasad, m.in. że granice parku będą pokrywać się z granicami działek (poza 
kilkoma wyjątkami, gdzie było to niecelowe), a obszar parku zostanie określony 
poprzez wynik analizy widokowej oraz występowanie zabytków na tym terenie. 
Ważnym elementem ustalania granic była zasada proporcjonalności. Otóż zakres 
ochrony konserwatorskiej, który w pewien sposób ograniczał swobodne kształ-
towanie przestrzeni, musiał zostać wyznaczony na terenie najcenniejszym, tam, 
gdzie wartości zabytkowe, a także skala problemu są najwyższe. Analizę widoko-
wą przeprowadzono z najważniejszych punktów ulicy i uzupełniono ją wglądami 
w podwórka, prześwity na tyły zabudowy itp. Wynik zakresu postrzegalnego 

20 Krytyka założeń nowych osiedli budowanych w latach 60. XX w. widoczna jest np. w: Bogdanowski 1971, 
s. 147–148.
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z Krupówek nałożono na mapę, na której również oznaczono wszystkie obiekty 
i tereny wpisane do rejestru zabytków i do gminnej ewidencji zabytków, zazna-
czono także tereny stref ochrony konserwatorskiej określone w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, dodatkowo w okolicy znajdowały się 
obszary parku kulturowego Kotliny Zakopiańskiej, które też dołączyły do zesta-
wienia. Wszystkie warstwy nałożone na jedną mapę pozwoliły na wyznaczenie 
wstępnych granic parku. Następnie projekt poddano wewnętrznej ocenie przez 
powołany w tym celu zespół, który składał się z radnych i wybranych specjalistów 
w dziedzinie prawa i konserwacji zabytków. Bardzo pozytywnym efektem prac 
analitycznych było to, że w zasadzie dyskusje i kontrowersje dotyczące obszaru 
parku toczyły się nad kilkoma nieruchomościami. Swój głos w wyznaczaniu gra-
nic mieli również mieszkańcy, którzy zgłaszali poprawki i wskazywali zagrożenia 
w terenach jeszcze niewyznaczonych, bądź na brak zasadności obejmowania 
obszarów zaproponowanych w projekcie. W efekcie tych uzgodnień, dyskusji, 
z uwzględnieniem wyników wszystkich prac zostały przyjęte granice parku, które 
stanowią załącznik do uchwały.

Drugą częścią uchwały, nad którą toczyły się liczne dyskusje, była jej treść. Stała 
się ona przedmiotem wielu kontrowersji prawnych i merytorycznych. Największy 
sprzeciw budziły kwestie ograniczenia liczby reklam oraz prowadzenia działalności 
handlowej na zewnątrz lokali. Z oczywistych względów (ekonomicznych) były to 
główne punkty każdej dyskusji. Krupówki stanowiły i nadal stanowią największą 
wartość handlową w Zakopanem, nie dziwi zatem sprzeciw tej części społecz-
ności, która jest z nimi najbardziej związana zawodowo bądź zależna finansowo. 
Przeciwnicy parku wielokrotnie deklarowali poparcie dla tej inicjatywy, jednak 
chcieli mniej rygorystycznych zapisów dotyczących prowadzenia handlu oraz bar-
dziej liberalnych zasad dotyczących sytuowania reklam w tej przestrzeni. Podczas 
prowadzonych konsultacji społecznych, na których zaproszeni mieszkańcy mogli 
swobodnie wyrażać swoje obawy i zastrzeżenia, wypracowano – wśród przeciw-
ników i zwolenników – pewne zasady ugodowe, które ostatecznie zostały przyjęte 
w uchwalonym projekcie. Nie udało się stworzyć projektu w pełni zadowalającego 
wszystkich zainteresowanych. Kompromisem było dopuszczenie handlu poza loka-
lem, jednak prowadzonego jedynie z ustandaryzowanych stoisk w formie fasiągu. 
W 2016 r., aktualizując uchwałę, wprowadzono jeszcze dodatkowy załącznik wyglądu 
straganu nawiązujący do historycznych wozów, które możemy zaobserwować na 
starych fotografiach. Oczywiście rozwiązanie to nie jest akceptowalne przez wszyst-
kich, był to jednak jedyny sposób, aby pogodzić różne stanowiska. Z reklamami było 
nieco łatwiej, gdyż na terenie parku już dziś obowiązują przepisy regulujące kwestię 
kształtowania nośników informacji wizualnej. Zostały one zapisane w ustaleniach 
szczegółowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zapisy 
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te dla różnych terenów parku są nieco inne, co również powodowało trudności ze 
stworzeniem jednolitych zasad. Ostatecznie podjęto decyzję, że reklamy w uchwale 
o parku kulturowym zostały „odesłane” do zapisów miejscowych planów, czyli obo-
wiązują tylko te, które zostały dopuszczone w zapisach dokumentu planistycznego, 
pozostałe nośniki uznawane będą za niezgodne z zasadami parku kulturowego. Jest 
to rozwiązanie tymczasowe, docelowo planuje się opracować kodeks reklamowy 
(uchwałę reklamową) dla całego miasta i połączyć go z przedmiotową uchwałą. 

Jednym z głównych motywów przyjęcia tej formy ochrony były względy egzeku-
cji istniejących już przepisów planistycznych. Z uwagi na liczbę spraw dotyczących 
nielegalnych działań inwestycyjnych na terenie Podhala Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego ma ograniczone możliwości „ścigania” za powieszenie rekla-
my. W porównaniu z budową sześciokondygnacyjnego pensjonatu przykręcenie 
za dużej reklamy wydaje się mało istotne i zapewne każda pojedyncza sprawa nie 
miałaby wpływu na wizerunek tej przestrzeni, jednak gdy zsumujemy wszystkie tego 
typu działania, okaże się, że skala procederu jest zatrważająca. W 2015 r. przeprowa-
dzono inwentaryzację reklam i szyldów znajdujących się na terenie potencjalnego 
parku kulturowego, ale skupiono się głównie na nośnikach widocznych z pierzei 
ulicy Krupówki. Obliczono, że na odcinku kilometrowego deptaka znajduje się ok. 
1170 reklam i szyldów. Na niektórych obiektach policzono przeszło 40 różnych 
nośników. Już z pobieżnych wyliczeń i analiz wynika, że większość tych reklam jest 
niezgodna z obowiązującym stanem prawnym. Reklamy to jeden z powodów, dla 
których przedmiotowa uchwała została podjęta.

Ważnym elementem przyjęcia parku kulturowego były konsultacje z mieszkań-
cami miasta, zarówno ze zwolennikami i inicjatorami tej uchwały, jak i z przeciwni-
kami oraz tymi, których zapisy tej uchwały dotkną najbardziej. Włączenie lokalnej 
społeczności do prac nad projektem jest realizacją zasady partycypacji mieszkańców 
w dziele ochrony ich własnego dziedzictwa. Początkowo planowano, że konsultacje 
potrwają ok. 2 tygodni natomiast już podczas pierwszych spotkań uznano, że należy 
je przedłużyć. W ramach uzgodnień odbyły się trzy wykłady, których prelegentami 
byli Aleksander Böhm, specjalista w dziedzinie architektury krajobrazu, Dominika 
Hołuj, specjalista w dziedzinie ekonomii miast historycznych, i Mariusz Makowski, 
psycholog społeczny 21. Prelekcje miały na celu zapoznać słuchaczy w podstawowym 
zakresie z różnorodnością problemów, ale też z szerokim spektrum zalet, jakie niesie 
za sobą przyjęcie takiej formy ochrony zabytkowego krajobrazu. Na wcześniejszym 
etapie Zakopane gościło także Zbigniewa Myczkowskiego, kierownika zespołów 
opracowujących plan ochrony dla Starego Miasta w Krakowie, Wilanowskiego 
Parku Kulturowego czy projektowanego parku kulturowego Nowej Huty, oraz 

21  http://www.konsultacje.zakopane.eu/park-kulturowy-obszaru-ulicy-krupowki.
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ówczesną koordynator zespołu zarządzającą pracą krakowskiego parku kulturo-
wego – Annę Włodarczyk. Ponadto mieszkańcom przedstawiono projekt uchwały 
wraz z granicami planowanego parku z prośbą o wyrażenie swojego zdania w tej 
sprawie. Uwagi można było zgłaszać na piśmie, w formie elektronicznej, a także 
bezpośrednio podczas kilku spotkań poświęconych wyłącznie analizie zapisów 
uchwały. Wpłynęło ponad 120 wniosków na piśmie z uwagami 22. Jedne zawierały 
poparcie dla tej inicjatywy i wskazywały na potrzebę zaostrzenia zasad, inne kry-
tycznie analizowały każdy zapis. W zasadzie niewiele głosów wyrażało sprzeciw dla 
uporządkowania tej przestrzeni, a jedynie okazywano sprzeciw wobec rygorystycz-
nych zapisów dotyczących ograniczeń. Jak wspomniałem wcześniej, sprzeciw dla 
zakazów zawartych w uchwale wynika ze stawek obowiązujących na Krupówkach 
i zysków, jakie można osiągnąć. Trudno o rzetelne informacje na temat realnego 
zarobku poszczególnych stoisk, ale żeby chociaż orientacyjnie określić, jakie to 
mogą być kwoty, wystarczy sięgnąć do wyników przetargów na stoiska z produk-
tami mlecznymi z Listy Produktów Tradycyjnych województwa małopolskiego, 
które na Krupówkach co roku wynajmuje Biuro Promocji Zakopanego. Przetarg 
na 4 stoiska, który został rozstrzygnięty w grudniu 2015 r., wskazuje, że najniższa 
kwota wynajmowanego stoiska to 9680 zł miesięcznie, a najwyższa 13 710 zł mie-
sięcznie 23. Tyle płacą dzierżawcy za stoisko zajmujące ok. 2 metrów kwadratowych. 
Co do reklam, kwoty rocznego wynajmu za reklamę o powierzchni ok. 10 metrów 
kwadratowych sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nie dziwi więc determinacja 
tych ludzi, którzy walczą o swój dobrobyt. Jednakże ich zysk jest jednocześnie 
ogromną stratą wizerunkową, a w konsekwencji także ekonomiczną dla całego 
miasta. W efekcie to będzie również strata dla samych handlujących. Zarobek na 
własnej nieruchomości wynika jedynie z faktu, że znajduje się ona w najbliższym 
sąsiedztwie bardzo znanej przestrzeni publicznej. Reklama wisząca na kamienicy 
położonej przy Krupówkach jest najczęściej cenna nie ze względu na nią samą, ale 
ze względu na szereg aspektów, które sprawiły, że akurat ta ulica stanowi utrwa-
loną w tradycji przestrzeń, którą każdy musi zobaczyć. Sława Krupówek to sława 
całego tego obszaru. 

Podsumowanie
Opracowanie projektu uchwały, a także przyjęcie jej na sesji Rady Miasta jako obo-
wiązującego prawa miejscowego stanowi dopiero początek zmagań o zachowanie 
charakteru tego miejsca. Jest to bardzo ważny krok, jednak to zaledwie początek 

22 http://bip.zakopane.eu/wynik-konsultacji-spolecznych.

23 http://bip.zakopane.eu/przetarg-nieograniczony-na-oddanie-w-dzierzawe-stoisk-regionalnych-miesz-
czacych-sie-na-ul-krupowki.
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działań. Park kulturowy nie kończy się w momencie przyjęcia, a sama uchwała nie 
rozwiązuje wszystkich problemów. To proces, dlatego tak ważne jest powołanie 
zespołu, który będzie zajmował się tym tematem. Nie jest to tylko kwestia egze-
kucji, gdyż karanie w tych okolicznościach powinno być ostatecznością. Działania 
powinny zostać przede wszystkim ukierunkowane na tworzenie warunków, które 
pozwolą z jednej strony zachować wartości, dla których podejmuje się taką uchwałę, 
a z drugiej stworzyć szanse i możliwości dla samych mieszkańców. To lokalna spo-
łeczność, jako spadkobiercy danej przestrzeni, jest w tym procesie niezwykle ważna. 
Dopóki społeczność danego miejsca nie będzie traktować parku kulturowego jako 
szansy, czegoś pozytywnego, to nie można mówić o sukcesie dla jego ustanowienia, 
choćby z przestrzeni zniknęły wszystkie reklamy. Nawet najpiękniej odrestaurowane 
zabytki, które nie mają właściciela, nie mają szans na przetrwanie, a ich ochrona 
jest bezcelowa. Dziedzictwo w takim ujęciu stawia bardzo wysoko spadkobierców, 
czyli tych, którzy są depozytariuszami, i nie mam tu na myśli samych właścicieli 
poszczególnych nieruchomości, ale wszystkich mieszkańców miasta, sympatyków, 
wszystkich tych, którzy czują się związani emocjonalnie z daną przestrzenią. Jeżeli 
możemy powiedzieć, że dany obszar stanowi ważny element zainteresowania 
i troski nie tylko samych mieszkańców, ale osób z całej Polski, możemy już mówić 
o znaczeniu dla dziedzictwa narodowego. Czy zatem Krupówki stanowią dziedzictwo 
narodowe? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie indywidualnie. 

Ustanawianie parków kulturowych zyskuje na popularności, coraz częściej słyszy 
się o kolejnych inicjatywach. Choć to trudna droga i niełatwe zadanie, w którym 
wartości emocjonalne, historyczne, artystyczne, estetyczne, naukowe i inne muszą 
stanąć naprzeciw źle pojmowanej wartości ekonomicznej, według mnie warto 
tworzyć takie obszary. Warto dbać o te miejsca, które najmocniej związane są 
z lokalną społecznością. Park kulturowy mógłby być w każdej gminie, wskazując 
każdemu tę przestrzeń, która dla mieszkańców danego miejsca stanowi ogromną 
wartość i podstawę ich tożsamości. Parków kulturowych jest mniej niż pomników 
historii, a przecież nie muszą one stanowić wyjątkowych w skali całego kraju miejsc, 
mogą i powinny to być obszary cenne głównie dla miejscowej ludności. Taki cel 
sugeruje forma jego przyjmowania, która zależy niemalże wyłącznie od konkretnej 
społeczności, niekoniecznie zaś od specjalistów. 
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dziedzictwem między granicami. 
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abstract

Heritage management is a task that requires effort on many 

levels: intellectual, organizational and financial. In Sápmi to this 

difficulties we should add living between the borders of four states 

and four legal systems. Although reindeer milk has been replaced 

by the powdered one, dork transformed into a modern waterproof 

jackets and traditional costumes are worn only to celebrate 

the holidays, heritage (tangible and intangible) is now effectively 

protected and used. The article, on the example of Sweden, will 

present Sami heritage management mechanisms at three levels: 

local, national and transnational.

/
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słowa kluczowe 
zarządzanie dziedzictwem

mniejszość etniczna
dziedzictwo materialne

i niematerialne

Zarządzanie dziedzictwem to zadanie wymagające wysiłku na wielu 

płaszczyznach: intelektualnej, organizacyjnej, finansowej. W Sápmi 

do trudności dodać należy życie między granicami czterech państw 

i czterech systemów prawnych. Choć mleko reniferów dawno 

zostało wyparte przez skondensowany proszek, dork zamieniono 

na nowoczesne nieprzemakalne kurtki, a tradycyjne stroje Saamowie 

noszą tylko z okazji świąt, dziedzictwo (materialne i niematerialne) 

jest tu skutecznie chronione i wykorzystywane. W artykule, 

na przykładzie Szwecji, zaprezentowane zostaną mechanizmy 

zarządzania dziedzictwem Saamów na trzech poziomach: lokalnym, 

narodowym i ponadnarodowym. 
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wstęp Zarządzanie dziedzictwem to zadanie wymagające wysiłku na wielu płaszczyznach: 
intelektualnej, organizacyjnej, finansowej. W Sápmi – ojczyźnie Saamów, leżącej 
na pograniczu Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji – do trudności dodać należy życie 
między granicami czterech państw i czterech systemów prawnych, w nieprzyjaznej 
człowiekowi, mroźnej krainie. Choć mleko reniferów dawno zostało wyparte przez 
skondensowany proszek, dork zamieniono na nowoczesne nieprzemakalne kurtki, 
a tradycyjne stroje Saamowie noszą tylko z okazji świąt, dziedzictwo (materialne 
i niematerialne) jest tu skutecznie chronione i wykorzystywane – to ogromny 
potencjał, przyciągający na daleką północ tysiące badaczy i turystów zafascyno-
wanych tą niezwykłą kulturą. Warto bowiem pamiętać, iż „dziedzictwo kulturowe 
stanowi z jednej strony przedmiot ochrony, z drugiej zaś potencjał, który winien 
zostać wykorzystany dla przyszłego rozwoju. Tylko bowiem harmonijne włączanie 
dziedzictwa do wielkiej zmiany cywilizacyjnej, której jesteśmy świadkami, daje 
gwarancję jego skutecznej ochrony” [Od świata granic 2001, s. 6].

Najbardziej niezwykły lud świata
Saamowie to mniejszość etniczna, która osiedliła się na północy Europy ok. 10 tys. 
lat temu. Rozległy obszar Sápmi, częściowa izolacja między grupami etnograficznymi, 
a także różnice klimatyczne i związane z nimi odmienne warunki życia sprawiły, 
że doszło do wykształcenia się kilku grup, a mianowicie Saamów górskich (którzy 
zamieszkiwali przede wszystkim środkową część Półwyspu Skandynawskiego, 
migrując ze stadami reniferów), leśnych (ich głównym zajęciem było traperstwo, 
myślistwo, a także uprawa ziemi i hodowla bydła) i morskich (dla których źródłem 
utrzymania było przede wszystkim rybołówstwo). Badacze wyróżniają także 
Saamów kolskich, zamieszkujących rosyjską część Sápmi. 

Szacuje się, że jest to ok. 70 tys. osób, z czego: 17,6–20 tys. Saamów po stro-
nie szwedzkiej, 31,6–43 tys. po stronie norweskiej, 6 tys. w fińskiej części i 1,9 tys. 
w rosyjskiej. Na obszarze Sápmi mieszka w sumie ok. 2 mln ludzi. Saamowie 
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stanowią większość jedynie w okolicach Guovdageaidnu (norweska nazwa: 
Kautokeino) [Rydving 2004, s. 359–361] . Język saamski należy do rodziny języków 
ugrofińskich, posługuje się nim ok. 50 tys. Saamów. Pozostali znają wyłącznie 
oficjalną mowę kraju, w którym mieszkają. Istnieje 10 głównych odmian języka 
saamskiego: północna, Lule, Kildin, Inari, Skolt, południowa, Ter, Ume, Arjeplog 
i Akkala. Sześć pierwszych ma status oficjalnych, są nauczane w szkołach. Najbardziej 
rozpowszechniona jest północna wersja. Saamski uważa się jeden z najbardziej 
rozwiniętych języków opisujących naturę – Saamowie znają setki słów używanych 
do opisania śniegu i lodu, zwierzyny czy ukształtowania terenu. Powszechnie uważa 
się także, że język Saamów to język serca. Warto zauważyć, że Saamowie nazywali 
ludzi z zewnątrz „ludźmi bez języka”. Saamowie przez lata żyli w zgodzie z naturą, 
dopasowując porządek dnia do zmieniających się pór roku. Przyroda dawała im 
źródło utrzymania: renifery, ryby, leśną zwierzynę. Sposobem organizacji społecz-
ności była siida, związana ze wspólną hodowlą renów. 

Joik i duodji jako przykłady kultury niematerialnej i materialnej
Jedną z najbardziej niezwykłych tradycji Sápmi jest joikowanie. Johan Turi w swojej 
książce Opowieść o Lapończykach napisał, że to „sposób wspominania innych ludzi. 
Niektóre wspominają o nienawiści, inne zaś o miłości, a jeszcze inne o żałobie. 
Bywają też pieśni o takiej czy innej krainie albo o czymś żywym – wilku, reniferze, 
oswojonym lub dzikim” [za: Vorren, Manker 1980, s. 116]. Według etnologów joiko-
wanie to najbardziej pierwotna i prymitywna forma muzyki ludowej w Europie 
[Marciniakówna 1984, s. 20–21]. To krótkie, wielokrotnie powtarzane frazy. Joanna 
Turkiewicz w relacji z podróży antropologicznej na Półwysep Kolski pisze: „Saam, 
opisując joik (po saamsku juoigan), nigdy nie powie, ani że śpiewa, ani że śpiewa 
o kimś. Lapończyk »śpiewa kogoś«, czyli opisuje go tak, jak odbiera jego naturę, 
jego byt wśród innych stworzeń na świecie” [2005, s. 145]. Autorka podkreśla rów-
nież, że joik to spoiwo łączące pokolenia. Uwydatnia on związek Saamów z naturą 
i tradycyjnym sposobem życia 1. 

Niezwykle interesujące jest również duodji – tradycyjny sposób robienia 
ozdób i rzeczy codziennego użytku z drewna, kości, skóry, wyróżniający się deli-
katną, niezwykle staranną ornamentacją. Jak trafnie zauważyli Anna Nacher 
i Marek Styczyński, „nomadów nie stać na zbytek, ale – ponieważ są zanurzeni 
w oszałamiającym spektaklu przyrody – lubią się otaczać rzeczami pięknymi” 
[Nacher, Styczyński 2013, s. 69]. 

1 J. Turkiewicz zauważa także, że „na przestrzeni dziejów podstawowym instrumentem, jakiego używali 
Saami, była ludzka krtań. Technicznie rzecz biorąc, Saami śpiewają do ostatniego oddechu, uruchamiając 
całe ciało jako wsparcie dla głosu”. 
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Walka o przetrwanie
Począwszy od XVII w., przez kolejne trzy stulecia ojczyzna Saamów Sápmi była 
postrzegana przez rządy państw skandynawskich jako ziemia niczyja, w dodatku 
bogata w zasoby naturalne. Stała się więc celem polityki, której głównymi narzę-
dziami były podatki i chrystianizacja. Ostatnie dekady XX w. przyniosły wielkie 
przemiany społeczne, ekonomiczne i kulturowe w Sápmi. Proces industrializacji 
miał negatywny wpływ na nieskażone dotychczas środowisko naturalne, tak 
ważne dla Saamów. Zmechanizowanie rolnictwa wpłynęło natomiast na wzrost 
liczby ludności saamskiej migrującej do miast i – co za tym idzie – odchodzenie 
od tradycji przodków. W tym samym czasie nastąpiły zmiany, które doprowadziły 
do odrodzenia się tożsamości Sápmi. Głównymi ich przyczynami były powojenne 
akty prawne dotyczące praw człowieka oraz mniejszości etnicznych, konflikt o tamę 
na rzece Alta, który zwrócił oczy opinii publicznej na sprawy Saamów, oraz budzący 
się od lat 60. XX w. oddolny ruch wśród Saamów i zakładane przez nich organizacje 
na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Warto podkreślić, że 
ochrona dziedzictwa kulturalnego była jednym z głównych powodów, dla których 
Saamowie upomnieli się o swoje prawa. 

Zarządzanie dziedzictwem 
Analizując polityczną i społeczną sytuację Saamów, która bezpośrednio przekłada 
się na możliwości zarządzania dziedzictwem (od logistyki i organizacji po kwestie 
prawne i finansowe), warto skupić się na organizacjach zrzeszających członków 
tej mniejszości, których celem jest ochrona i promocja kultury oraz tożsamości. 
Próbując wprowadzić typologię, wyróżnić możemy: 

lokalne i wyspecjalizowane organizacje – do tej grupy należą organizacje 
skupiające młodzież, hodowców reniferów, artystów ludowych, a ich 
zadaniem jest oddolne promowanie kwestii Saamskich, a także dbałość 
o przekazywanie tradycji wśród Saamów;
parlamenty Saamów (Sámediggi) – oficjalne przedstawicielstwa narodowe 
Saamów, parlamenty krajowe, których zadaniem jest przede wszystkim 
reprezentowanie Saamów zamieszkujących dane państwo, prezentowanie 
opinii i wniosków, wspieranie działań członków tej społeczności oraz 
współdecydowanie w sprawach ich dotyczących. W każdym z tych państw 
funkcjonuje parlament Saamów. Nieco inaczej kształtuje się sytuacja Saamów 
w Rosji, gdzie stanowią oni niewielki odsetek ludności, a na ich położeniu 
odbija się stosunek władz do mniejszości w ogóle. Dzięki staraniom i licznym 
naciskom na rząd w Moskwie, 14 grudnia 2008 r. miał miejsce pierwszy 
Kongres rosyjskich Saamów, który zadeklarował starania o utworzenie 

•

•
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własnego organu przedstawicielskiego. W grudniu 2010 r. w Murmańsku 
powołano Kuelnegk Soamet Sobbar (Zgromadzenie Saamów Kolskich), 
zaakceptowane przez pozostałe parlamenty Saamów, niezaakceptowane 
natomiast przez rosyjski rząd;
organizacje ponadnarodowe – Rada Saamów i konferencje Saamów, 
których głównym zadaniem jest reprezentowanie Saamów na arenie 
międzynarodowej oraz uzgadnianie wspólnej linii politycznej wobec sytuacji 
w krajach przez nich zamieszkiwanych, a także ochrona i promowanie 
języka, kultury i sztuki. 

W niniejszym artykule opisane wyżej trzy poziomy, na których Saamowie 
decydują lub współdecydują o swoim dziedzictwie, przybliżone zostaną na 
przykładzie Szwecji. 

Ogólna charakterystyka sytuacji Saamów w Szwecji
Królestwo Szwecji rozciągające się na obszarze prawie 450 tys. kilometrów kwa-
dratowych zamieszkuje 9,8 mln osób 2. Zakładając, że mieszka tu około 20 tys. 
Saamów, można wyliczyć, że stanowią oni zaledwie 0,21 proc. społeczeństwa. 
Szwecja jest monarchią konstytucyjną o parlamentarno-gabinetowym systemie 
rządów [Bankowicz 2006, s. 101]. Wedle art. 3 Aktu o Formie Rządu z 28 lutego 
1974 r. (znowelizowanego w 1991 r.), „prawa fundamentalne Królestwa” stanowią 
cztery akty konstytucyjne, zajmujące nadrzędną pozycję wobec innych ustaw 
[Konstytucja Królestwa Szwecji, art. 3, s. 24]. Są nimi Akt o Formie Rządu, Akt 
o Sukcesji, Akt o Wolności Druku oraz Akt o Wolności Wypowiedzi. Artykuł drugi 
Aktu o Formie Rządu przypomina, iż „Władza publiczna powinna być oparta na 
poszanowaniu zasad równości wszystkich ludzi oraz wolności i godności jednostki 
ludzkiej […]. Popierać należy warunki dla zachowania i rozwoju życia kulturalne-
go i społecznego mniejszości etnicznych, językowych i religijnych” [Konstytucja 
Królestwa Szwecji, art. 1, s. 28]. Kwestia ta powraca także w art. 15: „żadna ustawa 
ani inny akt prawny nie mogą prowadzić do dyskryminacji obywatela za względu 
na jego przynależność do mniejszości z powodu rasy, koloru skóry lub pochodze-
nia etnicznego” [Konstytucja Królestwa Szwecji, art. 15, s. 30]. Status oficjalnego 
posiada oczywiście język szwedzki, którym posługuje się na co dzień 9 mln ludzi 
na całym świecie 3. Ustawowo wyróżnione zostały również języki mniejszości 

2 Wstępne statystyki ludności na rok 2015, dok. elektron., http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/
Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/
Manadsstatistik---Riket/25896/ [dostęp: 16.09.2015].

3 1 lipca 2009 r. weszła w życie Ustawa o języku (Språklagen), która przypisuje językowi szwedzkiemu 
miano głównego i wspólnego języka Szwecji. 
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fińskiej, tornedalskiej, saamskiej, romskiej i żydowskiej. Co ważne, serwisy rządowe 
podkreślają, że są one częścią szwedzkiego dziedzictwa kulturowego 4. Zasadniczym 
założeniem polityki wobec mniejszości narodowych jest jej dwutorowość: z jednej 
strony ochrona, z drugiej wszelkie wysiłki mające na celu ich wsparcie, będące 
pewnego rodzaju zadośćuczynieniem za czasy dyskryminacji (a także wypełnieniem 
zaleceń Unii Europejskiej). 

Wybrane aspekty polityki wobec Saamów
Po latach dyskryminacji i zapomnienia, w 1977 r. Saamom został przyznany status 
ludności autochtonicznej, a co za tym idzie – lepsza pozycja i więcej praw wśród 
innych mniejszości zamieszkujących terytorium Szwecji 5. Działania państwa miały 
na celu zagwarantowanie Saamom takich środków, by ich opinie nie ginęły w gło-
sowaniu większości obywateli 6. Szwedzkie władze nie próbują tuszować przeszłości. 
Dokument opisujący obecną politykę wobec Saamów zaczyna się od stwierdzenia 

„[…] przez jakiś czas kultura i wartości Saamów miały niską pozycję w szwedzkim 
społeczeństwie” 7. Dziś poświęca się im wiele uwagi, badając wnikliwie zarówno 
obecną sytuację, jak i prognozy. 

Na oficjalnej stronie rządowej http://www.sweden.gov.se znaleźć można kil-
kadziesiąt dokumentów odnoszących się do kwestii zachowania języka i kultury 
Ludzi Północy. Wiele z nich poświęconych jest myślistwu, łowiectwu i rybołówstwu, 
które były głównym źródłem utrzymania Saamów i wyznacznikiem ich tożsamości. 
W świetle ustaw z lat 70. XX w., ograniczających prawa Saamów do wypasu renife-
rów, interesująca jest notatka Ministerstwa Rolnictwa z 27 lipca 2006 r. dotycząca 
ich hodowli. Podkreśla się w niej, że działalność ta jest istotnym składnikiem dzie-
dzictwa kulturowego Saamów, a także wskazuje rolę rządu w ochronie stad i ich 
pasterzy 8. Kwestie hodowli reniferów zostały uregulowane w Ustawie o hodowli 
reniferów 9. Tradycyjne rejony wypasu reniferów zajmują około jednej trzeciej 
powierzchni państwa. Pastwiska znajdują się głównie na terenie północnej Szwecji, 
w regionach Norrbotten, Västerbotten i Jämtland. Saamom przyznane zostało 
także prawo do użytkowania ziemi (którą zamieszkiwali od pokoleń), a także dóbr 
natury. Utworzono 51 specjalnych wiosek na kształt siidy, a ich mieszkańcy mają 

4 Serwis rządowy: www.regeringen.se/sb/d/2184/a/19444 [dostęp: 16.09.2015].

5 Parlament Saamów w Szwecji, dok. elektron., http://www.sametinget.se/english [dostęp: 16.09.2015].

6 Tak jak dzieje się to w przypadku wyborów do Riksdagu, w którym nie ma przedstawicieli Saamów. 
Natomiast we władzach samorządowych jest ich tylko garstka.

7 Serwis rządowy www.sweden.gov.se/ [dostęp: 16.09.2015].

8 Reindeer husbandry Act, dok. elektron., http://www.sweden.gov.se [dostęp: 16.09.2015].

9 Tamże.
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pełne prawo do hodowli reniferów, łowiectwa i myślistwa (bez względu na to, do 
kogo należy ziemia, na której odbywa się polowanie). Określenie „hodowca reni-
ferów” przysługuje obecnie każdej zarejestrowanej osobie. Dodatkowo zadaniem 
wyspecjalizowanej komisji (Reindeer Husbandry Policy Committee) jest przygo-
towywanie raportów dotyczących tej gałęzi gospodarki, a także propozycji zmian 
w prawie, które miałyby służyć jak najlepszemu zarządzaniu. Odpowiedzialny za 
politykę wobec Saamów, a także kwestie rybołówstwa i hodowli reniferów jest 
minister rolnictwa. Statystyki podają, że w Szwecji ok. 3,5 tys. Saamów zajmuje 
się hodowlą reniferów, z czego dla ponad 2 tys. jest to główne źródło dochodów. 
Zarejestrowanych zostało także 900 przedsiębiorstw powiązanych z tym obszarem 
gospodarki 10. Wsparcie państwa przejawia się m.in. poprzez dopłaty do mięsa, 
pomoc w wypłacaniu odszkodowań za straty spowodowane na pastwiskach przez 
dzikie zwierzęta oraz pomoc udzielaną rolnikom szwedzkim poszkodowanym 
w związku z hodowlą reniferów. Brak państwowej pomocy uniemożliwiłby wielu 
Saamom kontynuowanie tradycji, nieodwracalnie zmieniając obraz Sápmi. 

Ruchy oddolne
Jednym z niezmiernie ważnych czynników, które zmieniły sytuację Saamów zarówno 
w krajach nordyckich, jak i na arenie międzynarodowej, jest powstanie oddolnego 
ruchu oraz aktywna działalność elit. Za początki ruchu Saamów można uznać rok 
1918, kiedy to w lutym organizacja Vilhelmina-Åsele (powstała w 1904, jej zadaniem 
było dążenie do poprawy warunków życia Saamów) zorganizowała w Östersund 
4-dniowe spotkanie ponad 200 działaczy saamskich z całej Szwecji. Głównym 
powodem zgromadzenia był projekt ustawy dotyczącej wypasu reniferów. Burmistrz 
Sztokholmu Carl Lindhagen, niezadowolony z kształtu projektu, zasugerował, by na 
ten temat wypowiedzieli się również Saamowie. Podczas zebrania miano omówić 
kwestie edukacji szkolnej i warunków wypasu stad. Ustalono, że zaproponowane 
w ustawie ustalanie tożsamości Saamów wyłącznie na podstawie tego, czy dana 
osoba zajmuje się reniferami, czy też nie, jest niewłaściwe. Negatywnie ocenione 
zostały także letnie szkoły, migrujące z rodzinami podczas ich wędrówek z renife-
rami. Wydaje się jednak, że najważniejszym osiągnięciem spotkania w Östersund 
jest powołanie Centralnej Unii Saamów (choć przetrwała tylko do 1923 r.) [Nickul 
1977, s. 70]. Wkrótce współpracujący z organizacją Torkel Tomasson zaczął wydawać 

„Samefolkets Egen Tidning” – dziś jedną z najbardziej wpływowych gazet wydawa-
nych przez Saamów (od lat 60. XX w. pod nazwą „Samefolket”) 11. 

10 Swedish Board of Agriculture statistics, dok. elektron., http://www.sjv.se/swedishboardofagriculture/
statistics.4.68dc110a12390c69dde8000500.html [dostęp: 16.09. 2015].

11 http://www.samefolket.se/ [dostęp: 16.09.2015].
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W 1937 r. odbyła się kolejna konferencja Saamów w Arvidsjaur, następną (rów-
nież w Arvidsjaur) zorganizowano 11 lat później. Dyskutowano o wypasie reniferów 
i prawach Saamów. Przełomowe było kolejne spotkanie – w Jokkmokk w październi-
ku 1950 r. – po latach starań powstała Svenska Samernas Riksförbund. To działająca 
do dziś niezależna organizacja, której celem jest „reprezentowanie i promowanie 
interesów ekonomicznych, społecznych, prawnych, administracyjnych i kultural-
nych szwedzkich Sammów, ze szczególnym uwzględnieniem hodowli reniferów” 12. 

W Szwecji działa obecnie wiele stowarzyszeń zajmujących się ochroną i upo-
wszechnianiem dziedzictwa Saamów. Świetną okazją do promocji jest doroczny 
festiwal w Jokkmokk, który przyciąga na północ Szwecji rzesze Saamów i turystów. 

Parlament Saamów w Szwecji
Szczególny status przyznany Saamom wiąże się także z uzyskaną przez nich auto-
nomią kulturalną, której najważniejszym przejawem jest Parlament Saamów 13. 
W 1989 r. powołana siedem lat wcześniej komisja badająca prawa Saamów 
(Samerättsutredningen) zasugerowała, że właściwe byłoby ustanowienie organu 
przedstawicielskiego Saamów 14. Tak też się stało – Sámediggi, powołany na mocy 
ustawy z 1 stycznia 1993 r., rozpoczął swoją działalność 26 sierpnia 1993 r. uroczy-
stym otwarciem obrad przez króla Szwecji Karola XVI Gustawa 15. Pierwsze wybory 
odbyły się 16 maja 1993 r.

W związku z faktem, iż w wyborach do Parlamentu Saamów głosować mogą 
tylko członkowie tej społeczności, ustalona została wiążąca definicja, która mówi, 
że Saamem jest osoba, która postrzega siebie jako Saama i mówi językiem saam-
skim lub był to język ojczysty jej rodziców bądź dziadków (lub widnieją oni na liście 
wyborczej do Sámediggi) 16. Co 4 lata, w 3. niedzielę maja, odbywają się powszech-
ne wybory, w których wyłonionych zostaje 31 deputowanych oraz ich zastępcy. 
Na potrzebę elekcji przyjmuje się, że cały kraj jest okręgiem wyborczym. Czynne 
prawo wyborcze przysługuje wszystkim Saamom wpisanym na listy wyborcze, 
którzy ukończyli 18 lat. Bierne prawo wyborcze posiadają wyłącznie obywatele 
Szwecji, którzy są uprawnieni do głosowania. Wyborcy, najpóźniej 30 dni przed 
dniem wyborów, dostają drogą pocztową karty do głosowania oraz kopertę. Głos 
można oddać w lokalach wyborczych lub drogą pocztową. 

12 http://www.sapmi.se/om_0_0.html [dostęp: 16.09.2015].

13 The Sami Act of 12 June 1987, rozdz. 1.

14 W 1989 r. Parlament Saamów w Finlandii istniał już od ponad 15 lat. 
15 Parlament Saamów szwedzkich, dok. elektron., www.sametinget.se/9688 [dostęp: 16.09.2015].

16 The Sami Act of 12 June 1987.
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W świetle konstytucji podstawowym zadaniem Sámediggi jest wszelka działal-
ność mająca na celu ochronę dziedzictwa i promocję kultury Ludzi Północy. Wśród 
głównych obowiązków parlamentu wspomniana ustawa wymienia zarządzanie dota-
cjami z budżetu państwa oraz środkami przekazywanymi przez Fundację Saamów 
(Samefonden), mianowanie zarządu Szkoły Saamów (Sameskolan), wiodącą rolę 
w pracach dotyczących języka oraz informowanie władz państwowych o ogólnej 
sytuacji Saamów, nastrojach społecznych, kwestiach związanych z hodowlą reni-
ferów czy użytkowaniem ziemi 17. Parlament Saamów pełni w Szwecji podwójną 
funkcję: wyłonionej w wyborach reprezentacji interesów mniejszości oraz agencji 
państwowej. Stanowi to o jego specyfice – z jednej strony nazywany jest Riksdagiem 
Saamów, z drugiej zarzuca mu się brak istotnych uprawnień – nie może stanowić 
prawa czy nakładać podatków 18. Jednak działalność Sámediggi, mediowanie między 
organizacjami Saamów i rządem, koncentrowanie się na dziedzictwie i sprawne 
rozdysponowywanie środków państwowych sprawiają, że nieustannie buduje on 
swoją pozycję w systemie. 

Organizacje ponadnarodowe
Trudna sytuacja geopolityczna Saamów, konieczność podtrzymywania więzi ponad 
wytyczonymi przez państwa granicami oraz głębokie przekonanie o tym, że jedynie 
wspólne działania na rzecz uzyskania praw należnych im jako ludności autochtonicz-
nej przyniosą oczekiwany efekt, doprowadziły do powstania organizacji ponadna-
rodowych, skupiających Saamów z Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji. Inauguracja 
cyklicznych spotkań – konferencji Saamów – miała miejsce w szwedzkim mieście 
Jokkmokk. Mimo iż w konferencji trwającej od 31 sierpnia do 3 września 1953 r. 
Saamowie paradoksalnie byli mniejszością, samo spotkanie należy zaliczyć do naj-
ważniejszych momentów w historii tej społeczności. Rozmawiano przede wszystkim 
o sytuacji wspólnoty, zagrożeniach, jakie niesie zmieniający się w ogromnym tempie 
świat, o kwestiach języka, tożsamości, a także o sprawach związanych z ekonomią. 
Najważniejszym rezultatem spotkania było powołanie podczas kolejnej konferencji 
w 1956 r. Rady Saamów – Sámirađđi. We wstępie do programu konferencji napisano 
wówczas: „My, Saamowie, jesteśmy jednym narodem, zjednoczeni naszą kulturą, 
językiem, historią i życiem na obszarach, które od niepamiętnych czasów […] jako 
jedyni zamieszkiwaliśmy” 19. Rada Saamów jest organizacją pozarządową, zrzeszającą 
organizacje członkowskie z terenu Sápmi. W Radzie zasiada 15 delegatów działają-
cych w stowarzyszonych z nią organizacjach. Przy wyborze uwzględnia się populację 

17 The Sami Act of 12 June 1987.

18 Parlament Saamów szwedzkich, dok. elektron., http://www.sametinget.se/9690 [dostęp: 16.09.2015].

19 Rady Saamów, dok. elektron., http://www.saamicouncil.net/en/about-saami-council/ [dostęp: 16.09.2015].
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Saamów w każdym z państw oraz zasadę, iż każda z organizacji członkowskich ma 
w Radzie przynajmniej 1 delegata. Do głównych zadań Rady należy „promowanie 
praw i interesów Saamów w czterech krajach, w których żyją, wzmacnianie poczucia 
więzi oraz dążenie do powszechnego uznania Saamów za naród, a także utrzymania 
gospodarczych, społecznych i kulturalnych praw Saamów w ustawodawstwie […] 
Norwegii, Szwecji, Rosji i Finlandii” 20. Prowadzić do tego celu mają m.in. umowy 
i konsultacje pomiędzy rządami a organizacjami reprezentującymi Saamów, jak 
również aktywna polityka Rady (tworzenie programów ramowych dla wspólnych 
działań, przedstawianie opinii i propozycji w kwestiach dotyczących praw, języka, 
kultury czy bieżących wydarzeń) 21. Zauważa się dwutorowość działań Rady: z jednej 
strony budowana od lat pozycja na arenie międzynarodowej pozwala na działania 
zmierzające do korzystnych zmian legislacyjnych, a z drugiej strony organizacje, 
działając na poziomie lokalnym, wzmacniają tożsamość Saamów i wdrażają wypra-
cowane przez Radę koncepcje i założenia. Przedstawiciele Rady podkreślają, że chcą 
zachować równowagę między przyjaznymi stosunkami z rządami a twardą obroną 
swoich przekonań, uważając dialog za podstawę kontaktów. 

Z Radą związane są również liczne organizacje promujące kulturę i sztu-
kę Saamów 22. Corocznie wybierany jest także komitet do spraw kultury. Rada, 
wykonując powierzone jej zadania, aktywnie współpracuje z Radą Społeczno-
Gospodarczą (ECOSOC), biorąc udział przede wszystkim w pracach Stałego Forum ds. 
Ludów Tubylczych 23, w pracach Komitetu Praw Człowieka przy ONZ oraz Komitetu 
ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej. Działalność Rady wpłynęła także na powoła-
nie Specjalnego Sprawozdawcy ds. Praw Człowieka Ludności Autochtonicznej przy 
biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka. Ponadto zauważalny był 
jej udział w pracach nad stworzeniem przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
Deklaracji w sprawie Osób Należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, 
Religijnych i Językowych z 1992 r. Wchodzi ona także w skład zarządu funkcjonującej 
od września 1996 r. Rady Arktycznej (tworzonej przez państwa nordyckie, Stany 
Zjednoczone, Kanadę i Rosję) 24.

20 Rady Saamów, http://www.saamicouncil.net/en/about-saami-council/ [dostęp: 16.09.2015].

21 Tamże. 
22 Rady Saamów, http://www.saamicouncil.net/en/organization/ossodagat/kulturossodat/ 

[dostęp: 16.09.2015].

23 Forum powstało m.in. dzięki staraniom Rady Saamów.
24 Rady Saamów, http://www.saamicouncil.net/en/about-saami-council/  [dostęp: 16.09.2015].
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Podsumowanie 
Naród podzielony przez granice państwowe, mimo trudnej historii, zachował swo-
ją tożsamość. „Jesteśmy jednym ludem. Mamy wspólny język, wspólną historię 
i kulturę oraz silne poczucie bycia razem. Musimy przywrócić właściwe miejsce 
w społeczeństwie naszym wartościom, naszej kulturze i sposobowi życia i rozwijać 
je. Jesteśmy Sámi i pragniemy być Sámi. Nie jesteśmy ani gorsi, ani lepsi od innych 
ludzi” 25. Wydaje się, że zarządzanie dziedzictwem między granicami 4 krajów, 
równolegle na kilku poziomach (lokalnym, narodowym i ponadnarodowym) jest 
zadaniem karkołomnym. Jednak Saamowie znają wartość swojego dziedzictwa 
i potrafią nim zarządzać. Warto wspomnieć choćby o olbrzymiej determinacji, 
z jaką bronią swojego języka. Dla przykładu odmianą Lule w 1997 r. biegle posłu-
giwało się jedynie 150 osób i nikt nie przewidywał, że może to się zmienić. Grupa 
rodziców postanowiła jednak mówić ze swoimi dziećmi jedynie po saamsku i zor-
ganizować dodatkowe lekcje języka. Po 10 latach liczba użytkowników odmiany 
Lule wzrosła o 25 proc.

Na zakończenie słowa Nilsa-Aslak Valkeapä:

25 http://www.galdu.org/web/index.php?sladja=43&giella1=eng [dostęp: 16.09.2015].

„Kiedy wszystko jest skończone 
Nic nie może być usłyszane 

Nic 
I jest słyszane”

[Lehtola 2004, s. 130].
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Wündsorf-Waldstadt

abstract

The political changes which have influenced the situation in Germany 

after 1945 caused, that the soviet army started occupying the east 

regions for several years as the guarantee of world peace. Soviet 

soldiers left several elements-symbols of their occupation what creates 

the landscape of contemporary post-military localities. The main 

objective of this article is to show the changes in the development 

of cultural heritage of post-soviet garrisons. The author presents how 

the local society and government deal with difficult heritage without their 

heirs in chosen localities. The analysis of the development of cultural 

heritage is based on the data taken from several fieldworks in Germany. 

The research showed different attitude to heritage of soviet post-military 

bases in places near the agglomeration of Berlin and other, located 

in peripheral areas of the urban settlement system.
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słowa kluczowe
garnizony poradzieckie
dziedzictwo kulturowe

zagospodarowanie przestrzenne
Wündsorf-Waldstadt

Zmiany polityczne kształtujące Niemcy po 1945 r. spowodowały, że wojska 

radzieckie wkroczyły do wschodnich landów na kilkadziesiąt lat jako 

gwarant obrony światowego pokoju, pozostawiając po sobie widoczne 

elementy tworzące krajobraz współczesnych miejscowości powojskowych.

Głównym celem artykułu jest ukazanie przemian w zagospodarowaniu 

obiektów garnizonów poradzieckich, ze szczególnym uwzględnieniem 

dziedzictwa kulturowego pozostawionego przez wojska radzieckie 

w Brandenburgii. W swoim artykule autor, poprzez przegląd wybranych 

miejscowości, odpowiada na pytanie, jak traktuje się dziedzictwo 

trudne, pozostawione bez dotychczasowego dziedzica. W analizie 

zagospodarowania wykorzystano materiały zebrane podczas wyjazdów 

terenowych do wybranych baz poradzieckich na terenie Niemiec.

Badanie wskazało na istotne różnice w zagospodarowaniu dziedzictwa 

kulturowego garnizonów znajdujących się w pobliżu aglomeracji Berlina 

oraz zlokalizowanych peryferyjnie względem aktualnej sieci osadniczej.
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wstęp Pojęcie dziedzictwa kulturowego jest bardzo różnie definiowane. Według Słownika 
języka polskiego dziedzictwo to „majątek przejęty jako spadek”, ale też „dobra kul-
tury, nauki i sztuki pozostawione przez poprzednie pokolenia” [SJP]. Nieco inaczej 
dziedzictwo kulturowe definiuje UNESCO. Według definicji wyrażonej w konstytucji 
tej organizacji dziedzictwo kulturowe to zabytki o charakterze materialnym (zabytki 
nieruchome) oraz niematerialnym, na które składają się m.in. tradycje oraz przekazy 
ustne [Dziedzictwo kulturowe 2015]. Według tej definicji dziedzictwem kulturowym 
objęto zarówno zabytkowe budowle, jak i niemierzalne ekonomicznie wartości 
duchowe ważne dla społeczeństwa, a wiążące się z danymi miejscami [Góral 2012, 
s. 21; Kronberg 2006, s. 34]. W poniższym artykule przeanalizowana zostanie tylko 
kwestia dziedzictwa materialnego, ze względu na bardzo specyficzną i trudną do 
zbadania charakterystykę dziedzictwa niematerialnego, które w dużej mierze jest 

„zdeponowane” w pamięci osób, które zamieszkiwały dawniej garnizony, a obecnie 
na stałe przebywają w krajach dawnego Związku Radzieckiego.

O tym, czy budynek lub tradycja mogą zostać nazwane dziedzictwem, decyduje 
społeczeństwo. Powoduje to, że obiekty dziedzictwa są w dużej mierze subiektyw-
nie wybierane przez społeczność lokalną, która decyduje, co z całości krajobrazu 
kulturowego powinno się zachować z przeszłości dla przyszłych pokoleń [Graham, 
Howard 2008, s. 5; Graham i in. 2000, s. 6]. To właśnie społeczeństwo rozstrzyga 
o tym, czy dane miejsca, budynki będą zadbane, czy zostaną całkowicie zniszczone, 
a przy tym wymazane ze zbiorowej pamięci. Pokazuje to dwie strony dziedzictwa, 
z jednej strony mamy dziedzictwo obce, z drugiej to, z którym się utożsamiamy, 
płacimy na jego utrzymanie i pielęgnację. Pierwsze zostało ukształtowane przez 
pewną żyjącą dawniej społeczność, niekiedy nieobecną osobowo ze względu na 
uwarunkowania polityczne, która nadała obiektom miano dziedzictwa, dziś jest ono 
negatywnie postrzegane przez obecnie żyjących mieszkańców, ze względu na inny 
światopogląd, inną ideologię czy narodowość. Ten rodzaj dziedzictwa może zostać 
naznaczony negatywną oceną i pomimo wieku zabudowań czy obiektów lub ich 
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znaczenia w historii regionu, będzie zneutralizowany [Tomaszewski 2012, s. 284]. 
Dziedzictwo odrzucone, „nie nasze” w rozumieniu społeczeństwa lokalnego, poja-
wiało się w Polsce za każdym razem, gdy dokonywano zmian granic. Tak stało się 
również po 1945 r., gdy międzynarodowe decyzje polityczne i powojenna migracja 
ludności spowodowały przejęcie wielu zabytków kultury materialnej na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych, niejednokrotnie związanych z kulturą niemiecką. Pomimo 
istnienia prawnej definicji zabytku lokalne społeczności z powodów ekonomicznych 
czy ideologicznych przez wiele lat nie były zainteresowane utrzymywaniem obiek-
tów dziedzictwa w stanie przedwojennym, w takim, w jakim zostawili je Niemcy. 
Zjawisko to nie dotyczy wszystkich obiektów na zachodzie i północy Polski, wiele 
zabytków jest obecnie odrestaurowanych, dba się o to, aby były w stanie pozwa-
lającym na odwiedzanie przez turystów (np. Zamek Książ, Hala Stulecia, Kościoły 
Pokoju w Jaworze i Świdnicy czy Międzyrzecki Rejon Umocniony). Głównymi 
powodami silnego negatywnego nacechowania dziedzictwa pozostawionego przez 
Niemców były indoktrynacja i względy ideologiczne głoszone po II wojnie światowej. 
W wyniku prowadzenia tej polityki wiele cennych obiektów usunięto z krajobrazu 
kulturowego [tamże, s. 287–288]. Przykładem niechcianego oraz zagrożonego 
zniszczeniem dziedzictwa może być zabudowa dawnego miasteczka Miedzianka 
w województwie dolnośląskim, które w latach 70. XX w. zostało prawie całkowicie 
rozebrane, pomimo istnienia na jego terenie zabytków takich jak pałac, kościół 
ewangelicki czy zabudowa Rynku [por. Springer 2011]. Również w analizowanym 
przypadku garnizonów poradzieckich bardzo widoczny jest aspekt dziedzictwa 
bez dziedziców, czyli budynków, miejsc i krajobrazu kulturowego, które istnieją 
bez osób utożsamiających się z danym dziedzictwem. W przypadku garnizonów 
poradzieckich prawdziwi „dziedzice” tych obiektów zostali po 1994 r. rozproszeni po 
terenach dawnych republik składających się na Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich, skutkiem czego od połowy lat 90. XX w. miejscowości te stanowią 
swoiste dziedzictwo bez dziedziców.

Zarys historii i charakterystyka wybranych
garnizonów poradzieckich w Brandenburgii 

Wojska radzieckie rozpoczęły stacjonowanie w Niemczech wraz z zakończeniem 
działań wojennych w maju 1945 r. W Berlinie i okolicach zostały rozlokowane 
jednostki wojskowe, które miały być siłami okupacyjnymi w radzieckiej strefie 
wydzielonej po zakończeniu działań wojennych w Niemczech. W dawnych gar-
nizonach użytkowanych przed wojną przez Wehrmacht i Luftwaffe rozpoczął 
się okres radziecki. W latach 1945–1994 we wszystkich jednostkach radzieckich 
w Niemieckiej Republice Demokratycznej przebywało łącznie prawie 10 mln 
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żołnierzy pochodzących z różnych republik Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich [Morre, Buettner 2014, s. 4]. Stan ilościowy Zachodniej Grupy Wojsk 
w Niemczech w roku 1990 wyniósł 340 tys. żołnierzy oraz 21 tys. osób cywilnych 
(głównie kobiet i dzieci z rodzin żołnierzy). Ostatni żołnierze wojsk rosyjskich 1 
wyjechali z Niemiec w 1994 r. Po opuszczeniu garnizonów przez Rosjan niemal 
natychmiast rozpoczęto proces konwersji, czyli przekształceń funkcji dotychcza-
sowych obszarów wojskowych na cele cywilne.

Obiekty garnizonów poradzieckich w Niemczech, które zostały wybrane do 
analizy, posiadają różną genezę powstania. Pierwsza grupa garnizonów obejmuje 
obiekty powstałe na początku XX w., wybudowane w ramach inwestycji militar-
nych poczynionych przez władze niemieckie przed wybuchem I wojny światowej 
(Wünsdorf-Waldstadt). Drugą grupę stanowią garnizony powstałe w okresie lat 
30. i 40. XX w., wybudowane w czasie działalności Hitlera (Elstal, Forst Zinna, 
Schönwalde i Krampnitz). Ostatnia grupa to garnizony stworzone już po II wojnie 
światowej (Vogelsang). Garnizony oprócz różnego okresu powstania różnią się też 
ogólną powierzchnią i liczbą budynków, dostępnością komunikacyjną, położeniem 
w strukturze osadniczej oraz obecnym cywilnym wykorzystaniem budynków je 
stanowiących.

Charakterystyka zagospodarowania dziedzictwa
poradzieckiego w Niemczech 2

/ patrz il. 1. s. 239

Garnizony poradzieckie, które zostały przekazane władzom cywilnym, charaktery-
zują się czytelnym układem urbanistycznym, który odróżnia je od innych układów 
zabudowy miejscowości wiejskich znajdujących się w okolicy [Szmytkie 2014, s. 114]. 
Garnizony wojskowe zostały zbudowane według prostych układów, lokowanych 
w wielu przypadkach niezależnie od historycznie przebiegających dróg czy istniejącej 
wcześniej zabudowy, którą włączano w skład garnizonu. Niejednokrotnie zdarzało 
się, że garnizon budowano w pobliżu istniejących wsi, wtedy zachowywano dawną 
zabudowę. Jednakże przy włączaniu wsi w układy osiedli wojskowych wysiedlano 
miejscową ludność, a domy przekazywano na użytek garnizonu [Moniak 2013, s. 103]. 

1 W 1992 r. ZSRR zostaje rozwiązany, a z nim Armia Radziecka, która odtąd staje się armią rosyjską sta-
cjonującą poza granicami kraju.

2 Badania terenowe nad zagospodarowaniem i dziedzictwem wybranych (il. 1) poradzieckich garnizonów 
w Niemczech zostały przeprowadzone w latach 2013–2015. W ramach badań przeprowadzono inwenta-
ryzację funkcjonalną i przestrzenną na bazie materiałów kartograficznych oraz pomiarów kameralnych. 
Zinwentaryzowano również wybrane elementy dziedzictwa poradzieckiego (pomniki, płaskorzeźby, 
malowidła oraz inne obiekty świadczące o pobycie wojsk radzieckich).
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Układy urbanistyczne tych miejscowości są regularne, o powtarzalnych elementach 
zabudowy. Schemat bloków urbanistycznych w ramach garnizonów wojskowych 
był stosowany (z pewnymi zmianami) w wielu innych bazach wojskowych tego typu 
na terenie Niemiec już od XIX w. Przykładem schematu planistycznego, który jest 
zauważalny w badanych osiedlach, a był stosowany w bazach wojskowych z lat 
30. XX w., jest liniowy układ zespołu budynków koszarowych oraz położonych do 
nich prostopadle budynków o charakterze socjalnym, które wspólnie otaczają 
centralnie ulokowany plac apelowy/ćwiczeń. Ten schematyczny mikroukład urba-
nistyczny powtarzano wzdłuż wytyczonych głównych ciągów komunikacyjnych 
w granicach omawianych miejscowości, wypełniając powierzchnię całego osiedla. 
Opisane powyżej mikroukłady i ich modyfikacje były stosowane w wielu różnych 
lokalizacjach III Rzeszy przez cały okres 2. połowy lat 30. i początku lat 40. XX w. 
do zakończenia II wojny światowej. Po 1945 r. wojska radzieckie w dużym stopniu 
pozostawiły układy tych miejscowości w niezmienionym kształcie. Jedynie w zakre-
sie części niemieszkalnej garnizonów dokonywano inwestycji, dotyczyło to głównie 
zabudowań o funkcjach warsztatowych i garażowych oraz budynków o charakterze 
socjalnym. Czasem inwestycje w budynki tego rodzaju całkowicie zmieniały pier-
wotne zagospodarowanie koszar pozostawionych przez Wehrmacht czy Luftwaffe.

/ patrz il. 2 s. 230

W układach urbanistycznych osiedli można zauważyć uzupełniające elementy 
w zabudowie, które zostały wybudowane w okresie radzieckim. Są to bloki z pre-
fabrykatów o specyficznej fizjonomii – tzw. leningrady, które można spotkać na 
wielu osiedlach blokowych dawnego Związku Radzieckiego [Wojtkun 2011, s. 616]. 
Znajdowały się one we wszystkich analizowanych osiedlach pogarnizonowych (il. 2). 
Bloki te były budowane na przełomie lat 70. i 80. XX w. z prefabrykatów przywo-
żonych statkami i koleją z leningradzkich fabryk. W zamierzeniu wojskowych bloki 
mieszkalne miały być miejscem zamieszkania dla oficerów, którzy przybywali do 
garnizonów ze swoimi rodzinami. Pozostałych rekrutów lokowano w koszarach, 
które powstały jeszcze w czasach niemieckich.

/ patrz il. 3 s. 231

Krajobraz osiedli poradzieckich nie ograniczał się tylko do budynków w miejsco-
wościach, ale wyróżniał się również innymi elementami, które stanowiły symbole, 
znaki rozpoznawcze tych miejscowości, a obecnie są pozostałościami po niemiec-
kim lub radzieckim okresie użytkowania garnizonów. W skład tych historycznych 
pamiątek wchodzą płaskorzeźby przedstawiające ćwiczenia żołnierzy, betonowe 
bunkry przeciwlotnicze, place apelowe wraz z mównicami, pomniki bohaterów 
rewolucji bolszewickiej bądź miejsca, które jednoznacznie kojarzyły się z daną 
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miejscowością (il. 3). Były to miejsca najczęściej fotografowane przez żołnierzy, 
którzy tam stacjonowali i zdjęcia te traktowali jako pamiątki ze służby. Takimi sym-
bolami były czołgi T-34 (Vogelsang), pomniki W.I. Lenina (Wünsdorf-Waldstadt) czy 
też kamienna rzeźba lwa (Elstal). Niektóre z tych elementów przetrwały do czasów 
obecnych, jednak ich stan znacznie się pogorszył.

Wśród osiedli zajmowanych przez wojska radzieckie znajdowały się również 
ważne historycznie miejsca. Za przykład może posłużyć dawny garnizon w okolicach 
miejscowości Elstal, w której w latach 30. XX w. wybudowano wioskę olimpijską 
(Olympisches Dorf) dla sportowców występujących na olimpiadzie lekkoatletycznej 
rozgrywanej w Berlinie w 1936 r. W ramach wioski wzniesiono niewielkie obiekty 
mieszkalne dla sportowców, basen, hale sportowe i kilka innych budynków różnego 
przeznaczenia. Po zakończonej olimpiadzie obiekty przekazano do użytkowania 
wojsku. W 1945 r. tereny te przejęły wojska Armii Czerwonej, które zagospodaro-
wały je jako ośrodek sportowy dla swojej kadry. W prawie niezmienionej formie 
obiekty zachowały się do chwili obecnej. Obecnie na terenie wioski działa muzeum 
na wolnym powietrzu ukazujące historię tego miejsca. Można je zwiedzać przez cały 
rok, w stałych godzinach [Das Olympische]. Co ważne, dostępność tych obiektów 
jest wysoka ze względu na bliskość aglomeracji Berlina, przebiegającą w pobliżu 
autostradę i dobrze zorganizowaną komunikację podmiejską obsługującą Elstal.

W przypadku garnizonów położonych w oddaleniu od miejscowości sytuacja 
zagospodarowania kształtuje się nieco inaczej. Niektóre garnizony lokowano w dużej 
odległości od istniejącej sieci osadniczej z ważnych powodów praktycznych, dla 
bezpieczeństwa okolicznej ludności oraz swobody prowadzenia ćwiczeń i manewrów 
wojskowych, odbywających się na przyległych poligonach. W okresie radzieckim 
lokalizacja garnizonów w obszarach leśnych była bardzo korzystna. Ulokowanie baz 
wojskowych poza obszarem zabudowanym umożliwiało swobodne wykonywanie 
manewrów wojskowych na pilnowanym terenie, na który nikt z osób cywilnych 
zamieszkujących w pobliżu nie miał wstępu. Jednocześnie utrudniało ewentualne 
ucieczki przez żołnierzy stacjonujących w garnizonie. Położenie na terenach słabo 
zaludnionych, w gęstych lasach zaczęło być dużym problemem zaraz po opuszczeniu 
baz przez wojska rosyjskie. Miejscowości, w których lokowano koszary, znajdo-
wały się poza głównymi trasami komunikacyjnymi, nie miały dróg dojazdowych 
przystosowanych do ruchu samochodów osobowych, były położone w znacznym 
oddaleniu od miast. Niekiedy do dziś są one bardzo trudne do zagospodarowania 
i wykorzystania dla celów cywilnych. W niektórych przypadkach użytkowanie jest 
utrudnione przez znaczne zanieczyszczenie gleby spowodowane przez wojska 
radzieckie [Gall]. Kolejnymi czynnikami, które utrudniają ponowne wykorzystanie 
tych obszarów, są współczesne procesy migracyjne i łączący się z nim problem 
kurczących się miast we wschodniej części Niemiec [por. Cieśla, s. 83]. Przemiany 
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gospodarcze wschodniej części kraju oraz umożliwienie swobodnej migracji osób 
spowodowały znaczny odpływ mieszkańców ze wschodnich landów do zachodniej 
części Niemiec. Problem dotyczy głównie dużych miast, ale w pewnym stopniu 
dotyka również mniejsze miejscowości [Historisches Gemeindeverzeichnis 2006, 
s. 22–25]. Skutkiem migracji ze wschodnich landów Niemiec jest nadpodaż mieszkań, 
często w budynkach o kiepskim stanie technicznym bądź w blokach wielorodzinnych. 
Prowadzi to do wyburzania dużych powierzchni osiedli blokowych w miastach takich 
jak Weisswasser czy Hoyerswerda [Wieliński]. Sytuacja wygląda bardzo podobnie 
w przypadku opuszczanych w latach 90. XX w. garnizonów stanowiących zespół 
budynków koszarowych, prefabrykowanych bloków oraz wielu innych budowli 
o przeznaczeniu militarnym, których zagospodarowanie stało się dużym problemem 
dla lokalnych władz. Mimo chęci zagospodarowania tych terenów okazywało się 
(zwłaszcza na terenach oddalonych od innych miejscowości w gminie), że koszt 
przystosowania budynków do zamieszkania tam społeczności jest bardzo wysoki, 
a prognozy liczby mieszkańców w regionie są niekorzystne. Dlatego też do chwili 
obecnej garnizony ulokowane w znacznym oddaleniu od zamieszkałych miejsco-
wości pozostają niezagospodarowane bądź są w pewnym stopniu neutralizowane 
przez stopniowe wyburzanie budynków.

Miejscowości, które posiadają lepszą dostępność dzięki przechodzącym przez 
nie dobrej jakości drogom dojazdowym czy liniom kolejowym, prężnie rozwijają 
się jako osiedla cywilne, np. Wünsdorf-Waldstadt czy Elstal odnotowały znaczny 
wzrost liczby mieszkańców po opuszczeniu koszar przez Rosjan. Stało się to głów-
nie dzięki napływowi osób z okolic oraz pośrednio przez proces suburbanizacji 
Berlina. W dużym stopniu na sukces w zagospodarowaniu tych osiedli miały wpływ 
relatywna bliskość aglomeracji miejskiej Berlina, generująca znaczną liczbę miejsc 
pracy, oraz występujące tu niskie koszty zakupu mieszkań o dość dobrym stanie 
zachowania. Mimo to 20 lat od przekazania osiedli nadal (stan na kwiecień 2015 r.) 
można dostrzec pojedyncze budynki mieszkalne, które nie są użytkowane.

Wnioski z analizy zagospodarowania poradzieckiego dziedzictwa 
kulturowego w dawnych jednostkach wojskowych na terenie Brandenburgii

Wraz z 1994 r. w badanych miejscowościach zakończył się okres radziecki. Wyjeżdżający 
żołnierze rosyjscy zabrali ze sobą sprzęt wojskowy, wozy bojowe, czołgi, samoloty, 
dokumentację garnizonową oraz cenny dobytek osobisty. Rzeczy, które pozostały 
w koszarach, trafiły w ręce osób postronnych odwiedzających garnizony. Jednak 
w garnizonach pozostały jeszcze inne elementy znaczące krajobraz kulturowy miejsc, 
takie jak obiekty i instalacje, których wywiezienie wraz z wycofującymi się żołnie-
rzami okazało się nieekonomiczne. Są to różnego rodzaju znaki drogowe, instrukcje 
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użytkowania maszyn, tablice propagandowe, pomniki czy murale namalowane 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Artefakty pozostałe po Rosjanach dla żołnierzy 
były zrozumiałe i czytelne, dla nowych mieszkańców stały się symbolem przeszło-
ści, pozostałością po dawnych użytkownikach osiedla. Tak jak podkreślają Holtorf 
i Williams [2006, s. 235], krajobraz, w tym kulturowy, ulega ciągłym przemianom, jego 
stan jest zmienny. Układ i wypełnienie obrazu, jaki został zapamiętany przez daną 
społeczność, w pewnym okresie, za jakiś czas stanie się nieaktualny, w pewnym sensie 
historyczny. Niekiedy może być projekcją, którą utrwalają w sobie dawni mieszkańcy 
bądź osoby odwiedzające te miejscowości w danym okresie.

Z krajobrazem pamięci zdefiniowanym przez Holtorfa i Williamsa wiążą się 
również elementy generujące efekt zapominania oraz przypominania sobie przez 
osoby pewnych idei czy historii poprzez poszczególne części składowe kulturowe-
go krajobrazu. W ramach garnizonów poradzieckich takimi częściami składowymi 
były pomniki przywódcy rewolucji bolszewickiej 1917 r. W.I. Lenina – które przy-
pominały o ideowych podstawach ZSRR. Liczne były również pomniki zwycięstwa 
nad faszyzmem i inne upamiętniające bohaterów wojny ojczyźnianej (1941–1945).

W ramach współczesnych garnizonów zauważa się elementy „krajobrazu 
zapominania”. Jego tworzenie rozpoczęło się po 1945 r., gdy żołnierze radzieccy 
niszczyli wszelkie obiekty, które przypominały dawnych użytkowników – armię 
hitlerowską. Podobnie dzieje się obecnie. Niekiedy dziedzictwo poradzieckie jest 
przez lokalne władze traktowane bez większego znaczenia, głównie jako problem, 
który należy jak najszybciej rozwiązać, najlepiej z zyskiem dla gminy. Jest to nie-
rozerwalnie związane ze zmianami postrzegania krajobrazu kulturowego poprzez 
lata. To społeczeństwo, które użytkuje obecnie dany obszar, ocenia, które elementy 
należy traktować jak dziedzictwo kulturowe, co należy zachować, a co zlikwidować, 
opierając się na swoich wartościach mentalnych czy światopoglądzie [tamże, s. 241]. 
W odniesieniu do badanych osiedli oznacza to, że lokalna społeczność w pewnym 
okresie może uważać dawne garnizony za miejsce pracy, nieco później za skład 
materiałów budowlanych i artykułów gospodarstwa domowego, a jeszcze później 
za miejsce nietypowe, unikalne turystycznie, wyróżniające się spośród innych 
atrakcji w regionie.

Każde osiedle powojskowe jest swoistym miejscem pamięci zarówno dla sta-
cjonujących tu dawniej żołnierzy niemieckich, jak i radzieckich. Miejsca pamięci 
dotyczące jednej lokalizacji, o tych samych koordynatach geograficznych, mogą 
stanowić wiele odrębnych krajobrazów kulturowych [Nora 1984, s. XIX–XXI]. Ta sama 
ulica była miejscem, po którym defilowali niemieccy żołnierze i spacerowały 
radzieckie rodziny, a obecnie biegają dzikie zwierzęta.

/ patrz il. 4 s. 242
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O historii i dziejach osiedli poradzieckich można obecnie dowiedzieć się z różnych 
źródeł. Niektóre z nich mają własne placówki, które promują dziedzictwo pozo-
stawione przez ponad 60-letnią wojskową historię danej miejscowości. Wünsdorf-
Waldstadt jest jednym z osiedli, które ma własne muzeum garnizonowe (il. 4), ale 
przy zwiedzaniu miejscowości można również skorzystać z innej, unikalnej formy 
poznania dziedzictwa poradzieckiego. Przedsiębiorstwo posiadające zespół budyn-
ków dawnego sztabu wojsk udostępnia zwiedzającym, za stałą opłatą, w określone 
dni, obiekty, które ma pod swoją opieką. Są to budynki dawniej zajmowane przez 
siedzibę głównego dowództwa wojsk radzieckich w NRD. Dla zwiedzających są 
dostępne dwie trasy prowadzące przez obiekty w Wünsdorf-Waldstadt, można 
je zwiedzić z przewodnikiem. Uczestnictwo w tej wycieczce umożliwia obejrzenie 
obiektów, które normalnie nie są dostępne dla turystów. Kwota, którą należy zapła-
cić, aby móc uczestniczyć w zwiedzaniu z przewodnikiem, wynosi kilkadziesiąt euro, 
co może skutecznie odstraszać potencjalnych turystów o ekonomicznym budżecie 
wyjazdowym. Jednak jest to jedyna możliwość, aby zobaczyć miejsca, budynki, 
które zostały opuszczone z dnia na dzień i obecnie nie są użytkowane. Taka forma 
zwiedzania jest związana z ruchem urban exploration, nieoficjalną formą turystyki 
miejsc niedostępnych [Błahut 2006, s. 65]. Cechami tego ruchu jest zwiedzanie 
miejsc niedostępnych, położonych zarówno na terenach zurbanizowanych, jak i poza 
miastami, zazwyczaj opatrzonych zakazem wstępu [Pokojska 2015, s. 157–161]. Idea 
zwiedzania ruin jest szeroko rozpowszechniona na świecie [Bator 2010, s. 29–32]. 
Wielu zwolenników tego rodzaju turystyki można znaleźć zarówno w Europie, 
Stanach Zjednoczonych Ameryki, jak i Japonii. Jest to niejako powrót do roman-
tycznej wizji miejsc tajemniczych, które stanowiły ruiny zamków czy kościołów. 
Również opisywane obiekty pogarnizonowe idealnie wpisują się w tę konwencję.

Podsumowanie
Dziedzictwo poradzieckie na terenie Brandenburgii jest znaczącym elementem 
w powojennym krajobrazie kulturowym regionu. Jednak jego przyszłość ściśle zale-
ży od inicjatyw obecnych i przyszłych mieszkańców oraz ich poczucia dziedzictwa 
budynków i innych obiektów. Bez oddolnych projektów, chęci promowania i zacho-
wania pamięci o historii obiekty składające się na garnizony poradzieckie ulegną 
zniszczeniu i stopniowemu zapomnieniu przez młodsze pokolenia. Dziedzictwo to 
może stać się atrakcją turystyczną odróżniającą badane miejscowości od pozosta-
łych w regionie ze względu na to, że dziedzictwo militarne cieszy się w Niemczech 
dużym zainteresowaniem [Błahut 2006].
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Garnizony poradzieckie w Niemczech przechodzą podobne przemiany jak 
inne tego typu osiedla w Europie Środkowej i Wschodniej. Intensywność tych 
procesów ściśle zależy od położenia w sieci osadniczej i czynników zewnętrznych 
kształtujących gospodarkę całego regionu. W kwestii zagospodarowania analizo-
wane osiedla pogarnizonowe nie odbiegają od odpowiedników znajdujących się 
w Polsce. Stworzone w podobnej konwencji Borne Sulinowo stało się pełnoprawnym 
miastem; osiedla przy lotnisku Kluczewo czy Podczele stanowią ważne części miast, 
odpowiednio Stargardu Szczecińskiego i Kołobrzegu. W przypadku Świętoszowa 
miejscowa jednostka kontynuuje tradycje wojskowe wsi. Są również osiedla, które 
ostatecznie nie zostały zagospodarowane dla ludności cywilnej, przez co niszczeją 
lub są wyburzane (Kłomino, Pstrąże) [Suszczewicz 2015, s. 219–233]. Każde z nich 
boryka się z problemem niechcianego dziedzictwa poradzieckiego. Zajmowanie się 
nim jest trudne, ponieważ te wszystkie miejscowości nigdy nie leżały w granicach 
Polski. Prawdziwy obraz tych miejsc można było dostrzec dopiero po wyjeździe 
żołnierzy radzieckich na początku lat 90. XX w. Był to krajobraz obcy dla pierw-
szych mieszkańców, złożony z ulic o nazwach pisanych cyrylicą, z pomnikami wojny 
ojczyźnianej i muralami przedstawiającymi jedność republik Związku Radzieckiego. 
Te i inne elementy krajobrazu w czasie pobytu wojsk radzieckich były dziedzictwem 
dla mieszkańców, ich aktywnymi miejscami pamięci, do których przychodzili 
w ramach rozkazów czy dla przyjemności, bądź wracali retrospektywnie w czasie 
rozmów towarzyskich. Po wyjeździe żołnierzy to dziedzictwo straciło dziedzi-
ców. Podobnie było w okresie powojennym w stosunku do majątków i obiektów 
wcześniej należących do ludności Niemców mieszkających we Wrocławiu czy 
Polaków ze Lwowa. Po okresie komunizmu stosunki polsko--rosyjskie uległy zmianie. 
Z konstytucji zniknął wpis o przyjaźni pomiędzy Polską a ZSRR. Związek Radziecki 
rozpadł się na Federację Rosyjską i szereg innych państw, a los jego dziedzictwa 
pozostawiony poza jego granicami miał zależeć od polskich lokalnych społeczności 
i samorządów. Zasiedlane osiedla pogarnizonowe powoli traciły pierwotny charakter 
obozu wojskowego. Zmieniono nazwy ulic na odpowiadające miejscowym realiom. 
Jednakże problem dziedzictwa poradzieckiego nadal zostaje nierozwiązany. Kolejne 
budynki są wyburzane z powodów technicznych (zagrożenie zawaleniem) [Wełnic]. 
Dziedzictwo poradzieckie staje się elementem gry politycznej, która nasiliła się 
zwłaszcza po agresji Rosji na wschodnią część Ukrainy i Krym. Pomniki w Tallinie, 
Pieniężnie czy Kęszycy Leśnej (il. 5) stają się tematami burzliwych politycznych 
debat [Stankiewicz; Gorczyca]. W przypadku ostatniej z wymienionych miejsco-
wości mieszkańcy zdecydowali się na remont pomnika, pomimo tego że jest to 
dzieło radzieckie, ponieważ stanowi on atrakcję turystyczną wsi [Brożek 2015b]; 
w przypadku prób jego zniszczenia społeczność gotowa była pełnić wartę przed 
pomnikiem [Brożek 2015a].
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/ patrz il. 5 s. 244

Zagospodarowanie dziedzictwa kulturowego zależy głównie od postawy lokalnej 
społeczności. To właśnie ona decyduje, czym jest dla niej dziedzictwo, czyli obiekty, 
które chcą pozostawić dla przyszłych pokoleń. W przypadku niemieckich osiedli 
pogarnizonowych zauważa się dwutorowość działań związanych z zagospodaro-
wywaniem dziedzictwa. Z jednej strony społeczności pasjonaci przejmują obiekty 
i tereny powojskowe, przekształcając je w obiekty, które promują dzieje garnizonów, 
a mieszkańcy dbają o pomniki położone na terenie ich miejscowości [Tomczak]. 
Pomimo napiętej sytuacji międzynarodowej zainteresowanie dziedzictwem pora-
dzieckim nie ustaje – tworzy się tzw. „teatry pamięci” [Holtorf, Williams 2006, 
s. 249]. Jest to widoczne poprzez realizowane filmy dokumentalne, wystawy [Lenin 
in Vogelsang; Dokumentarfilm 2015], czy choćby internetowe galerie zdjęć doku-
mentujących unikatowe miejsca wewnątrz osiedli poradzieckich.

Z drugiej strony pozostają osiedla znajdujące się na terenach leśnych, z dala 
od innych miejscowości. Władze landu, mając na uwadze problemy gospodarcze 
i koszt inwestycji w zagospodarowanie tych garnizonów na cele cywilne, postano-
wiły o ich sukcesywnej likwidacji. 

Dziedzictwo poradzieckie w Brandenburgii stanowi nierozłączną część powo-
jennej historii tego regionu, podobnie jak mur berliński czy checkpoint Charlie 
w Berlinie. Poprzez aktywne działania lokalnych regionalistów i innych osób włącza-
jących się w ochronę miejsc związanych z garnizonami pozostawionymi przez wojska 
radzieckie możliwe jest przezwyciężenie podziałów wynikających z aktualnej sytuacji 
politycznej oraz nadanie dziedzictwu nowej fasady. Przykład zagospodarowania 
obiektów dziedzictwa poradzieckiego na terenie landu Brandenburgia wyraźnie 
pokazuje, że dziedzictwo trudne, pozostawione bez dozoru dotychczasowych 
dziedziców może stać się atrakcyjne i ważne kulturowo zarówno dla mieszkańców 
regionu, jak i odwiedzających go turystów.
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il. 1. Lokalizacja wykorzystanych do analiz garnizonów poradzieckich w Brandenburgii
Źródło: Opracowanie własne
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il. 2. Opuszczony blok mieszkalny typu Leningrad w Schönwalde 
Fot. M. Suszczewicz

il. 3. Jeden z poradzieckich pomników w miejscowości Wünsdorf-Waldstadt 
Fot. M. Suszczewicz
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il. 3. Jeden z poradzieckich pomników w miejscowości Wünsdorf-Waldstadt 
Fot. M. Suszczewicz
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il. 4. Muzeum garnizonowe w Wünsdorf-Waldstadt 
Fot. M. Suszczewicz
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il. 4. Muzeum garnizonowe w Wünsdorf-Waldstadt 
Fot. M. Suszczewicz
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il. 5. Przemiany radzieckiego pomnika łącznościowca w Kęszycy Leśnej (woj. lubuskie) 
Fot. M. Suszczewicz
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abstract

The article presents forms of monuments’ protection, mentioned 

in the Polish Act about monuments protection and care from 

2003, used in relation to tangible heritage of Nowa Huta – 

architecture and town planning from the 2nd part of the 20th 

century. There were analysed forms of monuments’ protection 

already applied in Nowa Huta (inscriptions in the monuments 

register, protection arrangements in local plan of spatial 

development) and those planned to be implemented (approval 

as history monument, culture park). The author also presents 

efforts that has been undertaken for the inscription of the Nowa 

Huta’s area onto the UNESCO World Heritage List. In addition 

there are case studies of transformations and phenomenons 

interfering in some particular objects. The topic was worked 

out basing on documentation available in the Office of The City 

Monuments Preservation Officer, literature, press and author’s 

observations. The article’s findings expresses the need for divers 

methods of protection and educational effort for the protection 

of  multidimensional Nowa Huta’s area.

/

słowa kluczowe 
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słowa kluczowe 
dziedzictwo kulturowe

Nowa Huta
Kraków

Artykuł przedstawia formy ochrony zabytków wymienione w Ustawie 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r., stosowane 

w odniesieniu do materialnego dziedzictwa kulturowego Nowej Huty – 

architektury i urbanistyki z 2. połowy XX w. Przeanalizowane zostały 

zarówno już stosowane w Nowej Hucie formy ochrony zabytków 

(wpisy do rejestru zabytków, ustalenia ochrony w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego), jak i te planowane (uznanie za 

pomnik historii, utworzenie parku kulturowego). Zaprezentowane 

zostały także dotychczasowe starania w zakresie wpisu Nowej Huty na 

Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dodatkowo omówiono wybrane 

przypadki przekształceń i zjawisk ingerujących w poszczególne obiekty. 

Temat został opracowany na podstawie dokumentacji dostępnej 

w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, literatury, doniesień 

prasowych oraz własnych obserwacji autora. W artykule zauważono, 

że w przypadku tak rozległego obszaru i złożonego dziedzictwa 

kulturowego, jakim jest Nowa Huta, potrzebne jest stosowanie 

jednocześnie różnych form ochrony zabytków nieruchomych oraz 

podejmowanie działań uświadamiających i edukacyjnych w zakresie 

znaczenia i konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego.
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wstęp Nowa Huta powstawała od 1949 r. – pierwotnie jako osobne miasto, a od 1951 r. jako 
część Krakowa – według projektu autorstwa Tadeusza Ptaszyckiego i jego zespołu. 
Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budowanego zaplecza mieszkaniowego 
olbrzymiej huty stali zakładała liczne odwołania do zachodnich i rodzimych wzor-
ców. Miała zatem Nowa Huta być nie tylko miastem socjalistycznym, budowanym 
w duchu socrealizmu, ale równocześnie miastem idealnym, zaspokajającym nie-
mal wszystkie potrzeby swoich mieszkańców, gdzie ludzie i przestrzeń tworzyliby 
harmonijną całość. W urbanistyce Nowej Huty korzystano m.in. z koncepcji tzw. 
jednostki sąsiedzkiej, opracowanej przez Clarence’a Perry’ego w latach 20. XX 
stulecia w Nowym Jorku, która polegała na samowystarczalności poszczególnych 
osiedli w zakresie usług. Plan Nowej Huty z centralnie usytuowanym placem 
i promieniście rozchodzącymi się od niego ulicami przypomina z kolei połowę 
renesansowego miasta gwiaździstego, a duża obecność zieleni miejskiej przywodzi 
na myśl miasto-ogród Ebenezera Howarda.

Architektura Nowej Huty wyraźnie dzieli się na trzy etapy: niewielkie bloki 
z czterospadowymi dachami, nawiązujące do osiedli pracowniczych i willowych 
przełomu XIX i XX w. czy projektów Franciszka Adamskiego (lata 1949–1950), 
historyzujące bloki okresu socrealizmu, odwołujące się przede wszystkim do 
renesansu, baroku i klasycyzmu (1950–1956), oraz poodwilżowa zabudowa moder-
nistyczna i funkcjonalna (po 1956 r.) 1. Choć pierwotnego projektu Nowej Huty nie 
zrealizowano w pełni, pozostaje ona jednym z niewielu założeń kompleksowej 
budowy nowego miasta w 2. połowie XX w., tej jakości i skali, stanowiąc przegląd 

1 Więcej o urbanistyce i architekturze Nowej Huty zob. zwłaszcza: Beiersdorf, Komorowski 2010, s. 23–55; 
Komorowski 2000, s. 63–84; tenże 2005a, s. 189–214; tenże 2005b, s. 97–140; Jagło 2013, s. 21–28; 
Juchnowicz 2007, s. 25–34; Sibila 2007, s. 35–50; Smaga 2012, s. 7–22; Włodarczyk 2012, s. 23–55.
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architektury i urbanistyki swojego czasu 2. Właśnie na materialnym dziedzictwie 
architektury i urbanistyki Nowej Huty skupia się ten artykuł, choć warto zaznaczyć, 
że istniejącą zabudowę wzbogaca rustykalne dziedzictwo kulturowe sprzed 1949 r., 
które nadal jest obecne w tkance miejskiej, jak również dziedzictwo niematerialne, 
w tym tradycje opozycyjne, zwłaszcza lat 80. XX w. 3

Dostrzeżenie wartości architektury i urbanistyki Nowej Huty i konieczności 
ochrony tego aspektu miejscowego dziedzictwa kulturowego – z nielicznymi wyjąt-
kami – do niedawna nie było sprawą oczywistą. Kluczowe okazały się tu ostatnie 
dwie dekady. Bodaj pierwsze próby naukowego opisu wspomnianej tematyki podej-
mował Waldemar Komorowski [zob. m.in. Komorowski 1986, s. 34–37]. Obiektem 
zainteresowania szerszego grona dziedzictwo kulturowe Nowej Huty stało się 
po raz pierwszy w 2. połowie lat 90. XX w., podczas konferencji „Dziedzictwo kul-
turowe Nowej Huty w rozwoju obszaru strategicznego Kraków – Wschód” w 1997 r. 
oraz sesji naukowej „Narodziny Nowej Huty” w 1998 r. [Dziedzictwo kulturowe 
NH 1997; Narodziny NH 1999]. Istotne znaczenie dla rozwoju badań nad dziedzic-
twem Nowej Huty miały następnie publikacje towarzyszące wystawom organizo-
wanym w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa „Dzieje Nowej Huty” 
[Nowa Huta – przeszłość i wizja 2005; Sibila 2007a; tenże 2007b; Kryptonim „Gigant” 
2008; Nowa przestrzeń 2013; Nowa Huta 1949+ 2013] oraz artykuły zamieszczane 
w różnych źródłach, których autorami są Jacek Salwiński, Zbigniew Beiersdorf, 
a zwłaszcza wspomniany już Waldemar Komorowski [Beiersdorf, Komorowski 
2010, s. 23–55; Komorowski 2000, s. 63–84; tenże 2005, s. 189–214; Salwiński 2007, 
s. 717–720]. O ochronie dziedzictwa kulturowego Nowej Huty w rozumieniu art. 7 
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami możemy 
natomiast mówić dopiero od dekady [Ustawa o ochronie zabytków 2003]. Obecnie 
(2016 r.) w przypadku Nowej Huty stosowane są dwie z przewidzianych w Ustawie 
czterech form ochrony zabytków nieruchomych: wpis do rejestru zabytków oraz 
ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dwie 
kolejne formy: uznanie za pomnik historii oraz utworzenie parku kulturowego, mają 
zostać zastosowane w Nowej Hucie w najbliższym czasie. 

2 O innych realizacjach tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej w podobnym czasie zob. Lorek 2007, 
s. 7–24.

3 Więcej o nowohuckim dziedzictwie sprzed 1949 r., dziedzictwie niematerialnym i tradycjach opozycyjnych 
zob. m.in. Miezian 2002; Danilczyk, Kasprzyk 2005, s. 39–96; Lempart 2006; taż 2007), Zapomniane 
dziedzictwo Nowej Huty. Łuczanowice, Kraków; Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Pleszów 2007; 
Lempart, Górski 2009; Szkice z dziejów Łuczanowic 2009; Lempart 2010; taż 2011; taż 2012; też 2013, 
s. 9–14; Miezian 2014. O dziedzictwie niematerialnym: Czas zatrzymany 2006; Czas zatrzymany 2008a; 
Czas zatrzymany 2008b; U progu wolności 2005; Nowa Huta dla Wolnej i Niepodległej 2014; Jagło 2013b; 
tenże 2013c; Franczyk 2004.
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Wpisy do rejestru zabytków
Pierwszy wpis do rejestru zabytków związany z dziedzictwem kulturowym Nowej 
Huty z okresu po 1949 r. miał miejsce 30 grudnia 2004 r. Wówczas Małopolski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru pod numerem A-1132 

„układ urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, jako reprezentatywny 
przykład urbanistyki socrealizmu w Polsce”. Przedmiotem ochrony stał się „układ 
urbanistyczny, czyli rozplanowanie ulic, placów, zieleńców, usytuowanie, bryły 
i gabaryty budowli, wystrój wnętrz architektoniczno-krajobrazowych, zieleń kom-
ponowana”. Wpis objął ochroną obszar Nowej Huty zaprojektowany przez Tadeusza 
Ptaszyckiego i jego zespół, a więc ograniczony al. Jana Pawła II, skarpą wiślaną 
(z wyłączeniem wybudowanego na przełomie lat 80. i 90. XX w. os. Centrum E) oraz 
ulicami: Klasztorną, Bulwarową i Kocmyrzowską, wraz z osią widokowo-komunika-
cyjną al. Solidarności i budynkami dawnego Centrum Administracyjnego huty (il. 1).

/ patrz il. 1 s. 270

W uzasadnieniu nie tylko scharakteryzowano urbanistykę i architekturę Nowej 
Huty, ale także podkreślono, że „przywołane walory historyczne, urbanistyczne 
i architektoniczne decydują o istotnym znaczeniu układu urbanistycznego Nowej 
Huty w dziejach i krajobrazie kulturowym Krakowa oraz w kontekście historii Polski 
i urbanistyki europejskiej, spełniając tym samym wymogi określone w Ustawie 
[…] i pozwalają kwalifikować nieruchomość jako zabytek” 4.

Wpisanie układu urbanistycznego Nowej Huty do rejestru zabytków miało 
wymiar zarówno praktyczny (objęcie ochroną), jak i symboliczny (dowarto-
ściowanie dziedzictwa Nowej Huty). Zakres gwarantowanej ochrony był jednak 
tylko podstawowy, zwłaszcza że wpis nie zabezpieczał detali poszczególnych 
budynków ani wnętrz lokali użytkowych. Po raz pierwszy konkretne nowohuckie 
obiekty budowlane wpisane zostały do rejestru zabytków dopiero 27 kwiet-
nia 2015 r. – 10 lat po objęciu ochroną układu urbanistycznego. Małopolski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał wówczas do rejestru pod numerem 
A-1431/M „zespół zabudowy Pl. Centralnego im. R. Reagana w Krakowie Nowej 
Hucie, składający się z budynków os. Centrum A-1, os. Centrum B-1, os. Centrum 
C-1 i os. Centrum D-1” [pisownia oryginalna – J.K.]. W uzasadnieniu wpisu pod-
kreślono, że zabudowa Placu Centralnego jest przykładem historycznego zespołu 
budowlanego w rozumieniu art. 3, pkt. 13 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. Uzasadnienie zawiera ponadto opis historii i architektury wpisanych 

4 Cytaty dot. wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego Nowej Huty za: Decyzja w sprawie 
wpisania zabytku do rejestru zabytków nieruchomych z dnia 30.12.2004 r., numer rejestru: A-1132, 
sygn. OZKr-IV/AS/69/2004 [kopia dokumentu dostępna w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków 
w Krakowie].
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obiektów, trzeźwą ocenę obecnej sytuacji budynków w centrum Nowej Huty 
i niekorzystnych zmian, jakim podlegają, oraz smutną konstatację: „Z dawnego 
wystroju wnętrz zachował się jedynie wystrój dawnej Cepelii i EMPIK-u. W ostatnich 
dniach zniknęło wyposażenie Filatelistyki i Księgarni” [pisownia oryginalna – J.K.]. 
Ochroną w ramach wpisu objęte zostały bryły, sylwety, charakterystyczne walory 
stylowe i detal architektoniczny budynków przy Placu Centralnym. Uwzględniając 
obawy mieszkańców przed dokonaniem wpisu do rejestru, Biuro Miejskiego 
Konserwatora Zabytków przygotowało szczegółowe wytyczne konserwatorskie, 
które określają zakres ochrony i koniecznych uzgodnień przy ingerowaniu w sub-
stancję budynków. Opracowane wytyczne, zawarte w decyzji o wpisie do rejestru, 
mówią m.in. o ochronie elewacji, detali architektonicznych i wnętrz lokali użyt-
kowych, konieczności stosowania odpowiednich materiałów podczas remontów, 
zakazie termomodernizacji i umieszczania reklam wielkoformatowych. Jednocześnie 
dopuszczone zostały wymiana okien (przy zachowaniu dotychczasowych podziałów 
i kolorystyki) oraz drzwi w mieszkaniach, wymiana i rekonstrukcja witryn, a także 
drzwi lokali użytkowych w uzasadnionych przypadkach, oraz remonty mieszkań 5.

Ostatnim nowohuckim obiektem ujętym w rejestrze zabytków jest budynek 
dawnego kina Światowid, który został wpisany do rejestru 29 maja 2015 r. pod 
numerem A-1430/M. Obecnie w budynku znajduje się siedziba powstającego 
Muzeum PRL-u. W uzasadnieniu wpisu zauważono, że „powrót do pierwotnej 
funkcji nie jest możliwy, istotna ze względów konserwatorskich jest ochrona for-
my architektonicznej, zwłaszcza, że bliźniaczy obiekt, kino »Świt« został już zmo-
dernizowany i adaptowany do funkcji handlowej. […] Kino »Światowid«, pomimo 
utraty pierwotnej funkcji, jest jednym z nielicznych, zachowanych w oryginalnej 
formie obiektów użyteczności publicznej tego okresu” [pisownia oryginalna – J.K.]. 
Decyzja o wpisie zawiera ponadto krótką historię obiektu, opis jego architektury 
oraz konkluzję, że „podane powyżej fakty przesądzają o wartościach zabytkowych, 
artystycznych, estetycznych i historycznych budynku”, a „oryginalność i wyjątko-
wość obiektu uzasadnia natomiast konieczność zachowania ww. nieruchomości dla 
przyszłych pokoleń” 6. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków deklarował 
publicznie kolejne wpisy nowohuckich obiektów do rejestru zabytków: Teatru 
Ludowego, Szpitala im. S. Żeromskiego czy dawnego Centrum Administracyjnego 
huty [Radłowska 2014a; Drath 2015]. Wpisów tych, jak dotąd, nie dokonano. 
W Gminnej Ewidencji Zabytków ujęte są natomiast niemal wszystkie budynki 
z obszaru układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, co gwarantuje 

5 Cytaty dot. wpisu do rejestru zabytków zabudowy Placu Centralnego za: Decyzja MWKZ.

6 Cytaty dot. wpisu do rejestru zabytków budynku dawnego kina Światowid za: Decyzja ws. wpisania 
dobra kultury 2015.
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im podstawowe zabezpieczenie w świetle Ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz Ustawy Prawo budowlane [GEZ 2015; Ustawa o ochronie 
zabytków 2003; Ustawa Prawo budowlane 1994 r.].

Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum 
Nowej Huty” przystąpiono na mocy Uchwały nr VIII/64/11 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 16 lutego 2011 r. Plan został uchwalony przez Radę Miasta Krakowa 4 grudnia 
2013 r. Uchwałą nr XCII/1362/13 po prawie trzech latach przygotowań i obowią-
zuje od 31 grudnia 2013 r. Powierzchnia, której dotyczy plan, wynosi 297,65 ha 
i obejmuje układ urbanistyczny Nowej Huty wpisany do rejestru zabytków wraz 
z os. Centrum E, bez osi widokowo-komunikacyjnej al. Solidarności, budynków 
dawnego Centrum Administracyjnego huty oraz Szpitala im. S. Żeromskiego. Plan 
ma w §3 ustalonych sześć celów, z czego cztery odnoszą się bezpośrednio do 
dziedzictwa kulturowego i jego ochrony:

„ochrona historycznego układu urbanistycznego Centrum Nowej Huty, 
wpisanego do rejestru zabytków, wraz ze wszystkimi elementami 
kształtującymi urbanistykę miasta takimi jak: ulice, place, zwarte pierzeje, 
pasaże i wypełnione zielenią wnętrza urbanistyczne; 
ustalenie zasad ochrony i kształtowania zabudowy z zachowaniem 
charakterystycznych kształtów brył i gabarytów oraz detali 
architektonicznych i kolorystyki elewacji;
ochrona wartości kulturowych i krajobrazowych, poprzez ochronę 
charakterystycznej sylwety Centrum Nowej Huty, z zachowaniem 
charakterystycznych osi i ciągów kompozycyjnych i widokowych;
ustalenie zasad obsługi infrastrukturalnej i komunikacyjnej 
podporządkowanej historycznemu układowi ulic, zieleni i placów” 
[Uchwała nr XCII/1362/13]. 

W planie, poza przepisami ogólnymi, wyróżnione zostały dwie zasadnicze części: 
zasady zagospodarowania obowiązujące na całym obszarze planu oraz ustalenia 
szczegółowe dla kwartałów zabudowy. W §7 wymienione są zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego, w tym te odnoszące się do dziedzictwa 
kulturowego: nakaz zachowania istniejących kształtów dachów, utrzymania 
i stosowania jednolitej kolorystyki elewacji, używania materiałów wykończe-
niowych nawiązujących do historycznych czy zalecenie stosowania tynków szla-
chetnych w odcieniach kolorów nawiązujących do pierwotnych i projektowanych. 
Ustalono również, że stolarka okienna i balkonowa powinna być w kolorze białym, 
z dopuszczeniem koloru brązowego w wybranych budynkach, a drzwi wejściowe 
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do klatek schodowych w blokach w kolorze popielatym, z dopuszczeniem koloru 
czarnego w budynkach przy Placu Centralnym. Balustrady balkonów w blokach 
powinny mieć kolor zielony, zaś witryny i drzwi lokali usługowych, dla których 
ustalono ochronę w ustaleniach szczegółowych, powinny być kolorze czarnym. 
Wprowadzony został również zakaz docieplania budynków, który zacierałby arty-
kulację architektoniczną i detale.

Z kolei w §9 wymienione są zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
dóbr kultury współczesnej oraz krajobrazu kulturowego. Zapisano tam ochronę 
kompozycji historycznego układu urbanistycznego poprzez zachowanie istniejącej 
siatki ulic, placów, zieleni komponowanej, usytuowania brył i gabarytów budowli. 
Dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na 
obszarze układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków ustalono m.in. 
nakaz zachowania kształtu brył i gabarytów oraz ochrony elewacji (w tym: wystroju 
kompozycji i artykulacji, detali architektonicznych, balustrad balkonów, ozdobnych 
krat, witryn, bram, wejść, zwijanych rolet nad wejściami do lokali użytkowych oraz 
neonów, podziału i kolorystyki stolarki okiennej, historycznej kolorystyki elewacji). 
Zgodnie z zapisami planu nie wolno zabudowywać balkonów oraz montować 
zadaszeń nad balkonami, przebudowywać poddaszy i nadbudowywać budyn-
ków posiadających attyki, a także zabudowywać przewiązek, podcieni oraz sieni. 
Szczególną ochronę brył i wszystkich elementów elewacji zapisano dla budynków 
Teatru Ludowego oraz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza 
(w tym wypadku również ochrona okładziny ceramicznej obiektu).

Zapisy dotyczące dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza zaś stosowania reklam 
na obiektach, znalazły się również w §10 planu, opisującym zasady wynikające 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Zakazano tam lokalizacji stałych 
wielkogabarytowych urządzeń reklamowych, a odnośnie do innych nośników 
reklamowych i informacyjnych umieszczanych na budynkach zapisano szczegółowe 
wytyczne dotyczące powierzchni (np. dla nośników płaszczyznowych maksymalnie 
2 metry kwadratowe powierzchni, dla witryn maksymalnie 30 proc. powierzchni 
witryny), lokalizacji (np. zakaz zasłaniania detali architektonicznych) czy nośników 
świetlnych (np. zakaz reklam ze światłem pulsującym). Jednocześnie dopuszczono 
stosowanie neonów rurkowych. W §10 uwzględniono również ochronę historycz-
nych nawierzchni ciągów komunikacyjnych, konieczność nawiązywania do pierwot-
nych nawierzchni chodników i placów oraz nakaz zachowania historycznych murów 
oporowych i ogrodzeniowych, a także obiektów małej architektury o znaczeniu 
historycznym, takich jak tablice, pomniki, płyty, fontanny [Uchwała nr XCII/1362/13].

Dodatkowo w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Krakowa układ urbanistyczny Nowej Huty objęto strefą ochrony 
wartości kulturowych z podziałem na dwie kategorie: dominacji – zasoby dobrze 
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zachowane, wymagające ekspozycji i ochrony, z ograniczoną możliwością ingerencji 
(obszar z wyłączeniem osiedli: Handlowego, Kolorowego i Spółdzielczego), oraz 
rewaloryzacji – zasoby zachowane w mniejszym stopniu, wymagające ochrony, 
rehabilitacji i uzupełnień, z możliwością realizacji nowych obiektów (osiedla: 
Handlowe, Kolorowe i Spółdzielcze) [Studium]. Zapisy dotyczące ochrony Szpitala 
im. S. Żeromskiego ujęte były z kolei w Miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego „Mogiła”, który został unieważniony orzeczeniem Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego 28 czerwca 2013 r., potwierdzonym wyrokiem Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z 7 maja 2015 r. [Unieważniony MPZP].

Park kulturowy
Planowane utworzenie parku kulturowego na obszarze Nowej Huty jest wynikiem 
Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przyję-
cia i przekazania pod obrady Rady Miasta projektu uchwały dotyczącej zamiaru 
utworzenia w Krakowie dwóch parków kulturowych: na terenie Nowej Huty oraz 
Starego Podgórza i Krzemionek [Zarządzenie nr 1408/2014]. W odpowiedzi na 
Zarządzenie Prezydenta Rada Miasta Krakowa przyjęła 11 czerwca 2014 r. Uchwałę 
nr CIX/1642/14 w sprawie zamiaru utworzenia parków kulturowych na obszarze 
Gminy Miejskiej Kraków pn.: „Park Kulturowy Nowa Huta” oraz „Park Kulturowy 
Stare Podgórze z Krzemionkami” [Uchwała nr CIX/1642/14]. Sporządzenie pro-
jektu „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta w Krakowie” powierzono 
wyłonionemu w przetargu zespołowi pod kierunkiem Zbigniewa Myczkowskiego 
z Politechniki Krakowskiej [Gurgul 2015].

Opracowywanie projektu planu ochrony podzielone było na dwa etapy. 
W pierwszym przeprowadzono analizę zasobu krajobrazowego i uwarunkowań 
widokowo-kompozycyjnych wnętrz architektoniczno-krajobrazowych, w etapie 
drugim dokonano waloryzacji i diagnozy zachodzących obecnie przemian oraz 
opracowano wytyczne dotyczące ochrony i kształtowania krajobrazu. Prace nad 
dokumentem zakończyły się zgodnie z planem, czyli 30 września 2016 r. Następnie 
Rada Miasta Krakowa ma przyjąć kolejne uchwały: w sprawie ogłoszenia o podję-
ciu prac nad utworzeniem parku, o utworzeniu parku kulturowego oraz przyjęciu 
jego planu ochrony. Po podjęciu pierwszej z wymienionych uchwał planowane 
są: zbieranie wniosków i uwag dotyczących projektu uchwały o utworzeniu 
parku kulturowego, konsultacje społeczne oraz uzyskanie opinii Małopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pierwotnie zakończenie całej procedury 
i utworzenie Parku Kulturowego Nowa Huta planowane było na połowę 2017 r. – 
przed sesją Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbędzie się w lipcu 
2017 r. w Krakowie. 5 września 2016 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał Zarządzenie 
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nr 2291/2016 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa 
projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad 
utworzeniem parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta. Projekt 
uchwały został jednak wycofany z sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 
28 września 2016 r. Konkretne terminy dalszego procedowania sprawy nie są 
obecnie (koniec października 2016 r.) znane.

Obszar o powierzchni ponad 300 ha, którego dotyczy projektowany park 
kulturowy, pokrywa się niemal w całości z obszarem układu urbanistycznego 
Nowej Huty (wraz z osią widokowo-komunikacyjną al. Solidarności i budynkami 
dawnego Centrum Administracyjnego kombinatu) wpisanym do rejestru zabytków. 
Rozszerzony został jednak o tereny wokół Dworku Jana Matejki w Krzesławicach 
oraz Opactwa oo. Cystersów w Mogile. Park kulturowy obejmie prawdopodobnie 
również os. Centrum E oraz teren wokół Nowohuckiego Centrum Kultury. Celem 
planu ochrony będzie dopełnienie przepisów wynikających z miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na terenie, który obejmie 
park kulturowy. Dokument dotyczyć będzie sposobu gospodarowania (zarządza-
nia i urządzania) na obszarze Nowej Huty dla ochrony jej krajobrazu kulturowego. 
Zapisy planu koncentrować się będą m.in. na zabytkach nieruchomych wpisanych 
do rejestru zabytków oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, ich otoczeniu, 
zaniedbanej zieleni zasłaniającej architekturę i osie widokowe, dominantach kulturo-
wych i krajobrazowych, narastającym problemie braku miejsc parkingowych, histo-
rycznej sieci dróg czy edukacji w zakresie dziedzictwa kulturowego [Zamówienie; 
Jak powstaje Park Kulturowy; Radłowska 2016; Zarządzanie nr 2291/2016].

Uznanie za pomnik historii i wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
28 kwietnia 2004 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę nr XLV/431/04 w sprawie 
działań zmierzających do uznania Nowej Huty za pomnik historii i wpisania jej na 
listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Zapisano w niej, że „zobowiązuje 
się Prezydenta Miasta Krakowa do wystąpienia z wnioskiem do Ministra Kultury 
o podjęcie działań zmierzających do uznania przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, Nowej Huty za pomnik historii, a następnie wpisania jej na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO” [Uchwała nr XLV/431/04]. 

Pierwsza dokumentacja w sprawie uznania Nowej Huty za pomnik historii 
gotowa była w lutym 2010 r. W kolejnych latach była aktualizowana, uzupeł-
niania i opiniowana przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 
w Krakowie (obecnie Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
w Krakowie), Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Narodowy 
Instytut Dziedzictwa (dawny Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków). 
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W sierpniu 2013 r. do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wysłano „doku-
mentację z zakresu konserwacji zabytków architektury i urbanistyki przygotowaną 
w związku ze zgłoszeniem do procedury uznawania obiektu za Pomnik Historii” 
pt. „Kraków – Nowa Huta zespół urbanistyczny z 2. połowy XX w.” Ta obszerna doku-
mentacja zgłaszająca Nową Hutę do uznania za pomnik historii zawiera szczegółowe 
opisy architektury i urbanistyki Nowej Huty, zarządzania jej dziedzictwem, jego 
ochrony, a także bogaty materiał dokumentacyjny. Proponowany obszar zgłaszany 
do uznania za pomnik historii pokrywa się z obszarem układu urbanistycznego wpi-
sanego do rejestru zabytków. W uzasadnieniu zgłoszenia napisano, że „Nowa Huta 
jest najlepszą realizacją urbanistyczną Europy Wschodniej lat czterdziestych i pięć-
dziesiątych XX., przewyższającą ówczesne dokonania […]. Jej architektura w o wiele 
większym stopniu niż w innych nowych miastach dawnego bloku wschodniego 
uwzględnia tradycję narodową i doświadczenia zachodnioeuropejskiego budow-
nictwa historycznego” [Kraków-Nowa Huta 2013; Nowa Huta – pomnik historii].

Zgodnie ze wspomnianą uchwałą Rady Miasta Krakowa z 2004 r. prowadzone 
są również działania mające na celu wpisanie Nowej Huty na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. W lutym 2014 r. wysłano do Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
wniosek o rozpatrzenie wpisu kandydatury Nowej Huty na krajową listę informa-
cyjną (ang. Tentative List). Proponowana nazwa i obszar wpisu zostały określone 
tak samo, jak w przypadku dokumentacji zgłaszającej Nową Hutę do uznania za 
pomnik historii. Formularz wniosku zawiera m.in. charakterystykę Nowej Huty, 
opis jej historii i rozwoju, wyjątkowej powszechnej wartości, autentyzmu, inte-
gralności i ochrony prawnej. W uzasadnieniu wniosku napisano, że Nowa Huta to 
wybitny przykład wśród podobnych założeń na świecie, który doskonale oddaje 
poszukiwania urbanistyczne XX w. i wyróżnia się na tle innych realizacji w bloku 
wschodnim. Zwrócono również uwagę na obecne w Nowej Hucie odwołania 
do różnych idei architektonicznych i urbanistycznych, dbałość o detal i wnętrza, 
a także historię polityczną miejsca. We wniosku zauważono, że Nowa Huta jest 
dobrze zachowana, jej autentyzm jest czytelny, a obszar integralny (posiada jasno 
wytyczone granice i naturalnie ukształtowaną strefę buforową). Nie zidentyfiko-
wano także innego przykładu tego typu dobra, które byłoby już wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa. Przygotowany wniosek został przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa przekazany Komitetowi ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
w Polsce. Komitet jednak przyjął uchwałę, która stwierdzała, że wniosek o wpis 
Nowej Huty na listę informacyjną jest przedwczesny, ponieważ zgodnie z art. 15, 
pkt 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na Listę Światowego 
Dziedzictwa mogą być zgłaszane zabytki uznane przez Prezydenta RP za pomnik 
historii. Obecnie Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO Jacek Purchla 
mówi o dwóch możliwych drogach wpisu Nowej Huty na Listę Światowego 
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Dziedzictwa: jako jednego z miejsc nowego seryjnego wpisu transgranicznego 
wspólnego np. z dawną Stalinallee w Berlinie czy Mińskiem na Białorusi lub jako 
rozszerzenie istniejącego wpisu układu urbanistycznego Starego Miasta w Krakowie 
[Formularz 2014; Nowa Huta UNESCO; Piłat 2015].

Ochrona dziedzictwa w praktyce
W ostatnich latach opracowano dokumentację dotyczącą różnych aspektów 
dziedzictwa kulturowego Nowej Huty, która może wspierać działania ochronne. 
Wymienić tu należy przede wszystkim ewidencję i wytyczne konserwatorskie 
dotyczące wnętrz użyteczności publicznej, studium kolorystyki obiektów architek-
tonicznych czy program konserwatorski dla zespołu zabudowy Placu Centralnego 
[Komorowski 2001; tenże 2004; Plac Centralny]. Jednocześnie obserwować można 
jednak przekształcenia i zjawiska, które ingerują w dziedzictwo kulturowe Nowej 
Huty – nie zawsze w sposób korzystny, a często niestety i nieodwracalny. 

Najgłośniejszą w ostatnim czasie ingerencją było zniszczenie wnętrza lokalu 
dawnej księgarni Skarbnica przy Placu Centralnym. W kwietniu 2014 r. z prawa 
pierwokupu lokalu od Gminy Miejskiej Kraków skorzystał dotychczasowy najemca – 
prowadząca księgarnię, która następnie w czerwcu tego samego roku sprzedała cały 
lokal. Nowy właściciel przebudował wnętrze: wyburzono antresolę, powierzchnię 
podzielono na trzy mniejsze lokale, wykonano podwieszony sufit zakrywający 
detale architektoniczne, zdjęto żyrandole, wymieniono witryny, zatracając ich 
oryginalne podziały i układ wejść. W jednym z nowo powstałych lokali zlokalizo-
wano sieciową piekarnię, w drugim aptekę, trzeci natomiast na razie pozostaje 
niezagospodarowany. Wpisu do rejestru zabytków zabudowy Placu Centralnego, 
chroniącego wnętrza użytkowe, dokonano 27 kwietnia 2015 r., a więc niedługo po 
zniszczeniu wnętrza dawnej księgarni [Borkowski, Kursa 2014; Gurgul 2015a] (il. 2).

/ patrz il. 2 s. 271

Nieco lepszy los spotkał budynek dawnego kina Świt. Po zamknięciu kina w 2002 r. 
w obiekcie przez kilka lat prowadzono różnego rodzaju działalność handlową, a sam 
budynek niszczał. Następnie właściciel – spółka Apollo Film – przeprowadziła 
gruntowny remont, który zakończył się w 2013 r. Obiekt otrzymał nową funkcję – 
w dawnej sali kinowej zlokalizowano supermarket, a na pierwszym piętrze kawiarnię, 
będącą jednocześnie niewielkim kinem. Ponadto powstały inne lokale użytkowe. 
Nowa koncepcja budynku jest wynikiem kompromisu pomiędzy odnowieniem 
okazałego gmachu a nadaniem miejscu komercyjnej funkcji. Prace prowadzone 
były w konsultacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Odnowione zostały m.in. 
wnętrza, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, a tam, gdzie było to możliwe, zacho-
wano detale architektoniczne. Budynek oświetlono, powrócił charakterystyczny 
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neon, a współczesne szyldy reklamowe zostały podporządkowane wyglądowi 
elewacji (il. 3). Swój charakter straciła niestety główna sala kinowa [Radłowska 
2013a; też 2013b; też 2014b]. 

/ patrz il. 3 s. 272

Drogą kompromisu pomiędzy służbami konserwatorskimi a właścicielem 
prowadzony jest również obecnie (2016 r.) remont dawnego Domu Młodego 
Robotnika, który przekształcany jest w wielorodzinny budynek mieszkalny pod 
nazwą Modernity. Inwestor odnawia elewację oraz najwartościowsze elementy 
wnętrza. Powstały przewidziane w pierwotnym projekcie budynku sterczyny 
wieńczące obiekt (il. 4).

/ patrz il. 4 s. 273

Swój charakter zmieniły natomiast poddasze budynku oraz klatki schodowe, zmia-
nie uległ także kształt niektórych okien i podział wnętrza na lokale mieszkalne. 
W budynku pojawią się nowe wejścia, a cały teren będzie ogrodzony. Wybrane 
reprezentacyjne pomieszczenia, takie jak sala balowa, mają jednak zachować 
charakter publiczny [Gurgul 2015 b]. 

Wśród prowadzonych w ostatnim czasie prac budzących zainteresowanie 
społeczne, a często i kontrowersje, wymienić należy remont elewacji budynku 
Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody, który w 2015 r. poddano termomodernizacji 
z zastosowaniem styropianu. Zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora 
Zabytków zachowano jednak detale architektoniczne, takie jak gzymsy, portale czy 
pilastry [Radłowska 2015b]. W najbliższym czasie spodziewać się można rozpoczęcia 
remontu dwóch bliźniaczych gmachów dawnego Centrum Administracyjnego huty, 
które Skarb Państwa do końca 2017 r. ma przejąć na własność od ArcelorMittal 
Poland SA. Organizacją prac przy adaptacji budynków S i Z do nowych funkcji ma się 
zająć specjalnie powołana jesienią 2014 r. spółka Nowe Centrum Administracyjne, 
która tymczasowo zarządza obiektami po opuszczeniu ich przez hutę. Początkowo 
planowano remont budynków oraz umieszczenie tam m.in. jednostek Urzędu 
Wojewódzkiego i stworzenie przestrzeni dla działań społecznych, zapewniając jed-
nocześnie, że w planowanych pracach zostanie uwzględniona ochrona zarówno ele-
wacji zewnętrznej, jak i najważniejszych wnętrz. Jednak w marcu 2016 r. Wojewoda 
Małopolski Józef Pilch w jednym z wywiadów zapowiedział: „Te budynki powinny 
trafić do firm zagranicznych, pozwolimy im wewnątrz wyburzać i przebudowywać, 
przy pozostawieniu zewnętrznej bryły”. Wypowiedź ta spotkała się z dezaprobatą 
społeczności lokalnej oraz specjalistów. W odpowiedzi na istniejące zapotrzebo-
wanie Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida 5 kwietnia 2016 r. zorganizował otwartą 
debatę poświęconą wartościom kulturowym Centrum Administracyjnego i jego 
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przyszłości z udziałem architektów, historyków sztuki, konserwatorów oraz przed-
stawicieli spółki NCA. Wystosowano wtedy także list otwarty w obronie budynków. 
Z kolei 16 października 2016 r. odbył się Dzień Otwarty Centrum Administracyjnego 
Kombinatu pod hasłem „Razem dla Huty”, zorganizowany przez Ośrodek Kultury 
im. C.K. Norwida i Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” we 
współpracy z licznymi partnerami lokalnymi (instytucje kultury, organizacje poza-
rządowe, przedsiębiorstwa, inicjatywy nieformalne) [Radłowska 2015a; Kachel, 
Skowron 2016; Centrum Administracyjne Kombinatu 2016; Razem dla Huty].

Zakończenie
Przywołane przypadki odnoszące się do ochrony nowohuckiego dziedzictwa w prak-
tyce dotyczą dużych inwestycji w obiektach nieobjętych w momencie remontu 
indywidualnym wpisem do rejestru zabytków, ale ujętych w gminnej ewidencji 
zabytków i znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru. Prowadzący prace 
we wszystkich wymienionych budynkach powoływali się na konsultacje ze służbami 
konserwatorskimi. Przykład lokalu po dawnej księgarni Skarbnica pokazał jednak, 
że skuteczna ochrona dziedzictwa kulturowego Nowej Huty pozostaje często 
tylko teorią i rozmija się z rzeczywistością. Potwierdzają to niestety przypadki 
o mniejszym zasięgu, ale za to najbardziej widoczne i powszechne, czyli zbyt duża 
powierzchnia i niewłaściwa forma reklam (il. 5), a także przekształcenia elewacji, 
w tym detali architektonicznych oraz kształtu i kolorystyki okien (il. 6), witryn 
czy balustrad. Ustalenia ochrony w Miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego „Centrum Nowej Huty” odnoszące się do tych i innych kwestii w wielu 
przypadkach nie są respektowane ani skutecznie egzekwowane. Z kolei wpis do 
rejestru zabytków układu urbanistycznego oraz ujęcie budynków w gminnej ewi-
dencji zabytków dały tylko podstawowe zabezpieczenie. 

/ patrz il. 5 s. 274

/ patrz il. 6 s. 275

W przypadku tak rozległego obszaru i złożonego dziedzictwa kulturowego, jakim 
jest Nowa Huta, potrzebne jest stosowanie jednocześnie różnych form ochrony 
zabytków nieruchomych, które – wzajemnie się uzupełniając – pozwolą na sku-
teczne zapobieganie niekorzystnym przekształceniom i zjawiskom. Konieczne 
wydają się zatem indywidualne wpisy do rejestru zabytków najwartościowszych 
i najbardziej charakterystycznych obiektów – podobnie jak stało się to z zespołem 
zabudowy Placu Centralnego i budynkiem dawnego kina Światowid. Ważne jest 
również zachowanie najcenniejszych wnętrz i budynków jako własności gminy 
w sytuacji, kiedy inne metody zabezpieczenia przed zniszczeniem są niemożliwe 



do zastosowania, co pozwoliłoby uniknąć sytuacji podobnych do przypadku księ-
garni Skarbnica. Z pewnością jasne wytyczne i skuteczne narzędzia do ochrony 
dziedzictwa kulturowego Nowej Huty da projektowany park kulturowy oraz plan 
jego ochrony. Nie obejdzie się jednak bez uświadamiania i edukacji w zakresie 
znaczenia i konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego. Tu z pomocą może 
przyjść uznanie Nowej Huty za pomnik historii, a w przyszłości wpisanie jej na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
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il. 1. Granice układu urbanistycznego Nowej Huty wpisanego do rejestru zabytków, 
załącznik do decyzji znak OZKr-IV/AS/69/2004 z 30.12.2004 o wpisie do rejestru 
zabytków pod numerem A-1132 układu urbanistycznego dzielnicy Nowa Huta 
w Krakowie [kopia dokumentu dostępna w Biurze Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w Krakowie].
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il. 2. Budynek z lokalem dawnej księgarni Skarbnica przy Placu Centralnym, 2015 r. 
Fot. Jarosław Klaś
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il. 3. Budynek dawnego kina Świt po remoncie i adaptacji do nowych funkcji, 2015 r. 
Fot. Jarosław Klaś
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il. 4. Remont dawnego Domu Młodego Robotnika – obecnie Modernity, 2015 r. 
Fot. Jarosław Klaś
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il. 6. Stare okna w kolorze białym i nowe w kolorze brązowym – Plac Centralny, 2015 r. 
Fot. Jarosław Klaś
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il. 5. Stare neony i nowe reklamy – os. Teatralne, 2015 r. 
Fot. Jarosław Klaś
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abstract

The article is about the Exploseum – a museum located in the former 

DAG factories in Bydgoszcz, which were producing explosive 

materials during The Second World War, to the needs of Third Reich. 

The aim of the article is to proof, that the selection of the object 

and its adaptation for a  new function, was justified, according 

to the technical heritage valorization method proposed by W. Affelt. 

The article attempts to show, that the Exploseum is a good example 

of management of postindustrial heritage. Promoting good practices 

seems to be especially justified according to the increasing interest 

in the revitalization of postindustrial spaces in recent years.

/

po
sti

nd
us

tr
ia

l h
er

ita
ge

po
sti

nd
us

tr
ia

l h
er

ita
ge słowa kluczowe

Bydgoszcz
DAG

dziedzictwo poprzemysłowe
Exploseum

muzeum
zarządzanie dziedzictwem



za
rz

ąd
za

ni
e 

dz
ie

dz
ic

tw
em

m
uz

eu
m

DA
G

By
dg

os
zc

z

słowa kluczowe
Bydgoszcz
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dziedzictwo poprzemysłowe

Exploseum
muzeum

zarządzanie dziedzictwem

Artykuł poświęcono Exploseum – instytucji muzealnej znajdującej 

się na terenie dawnych zakładów DAG w Bydgoszczy, produkujących 

w czasie II wojny światowej materiały wybuchowe na potrzeby 

III Rzeszy. Celem artykułu było wykazanie, że wybór obiektu oraz jego 

adaptacja do nowych funkcji były uzasadnione, zgodnie z metodą 

waloryzacji dziedzictwa techniki zaproponowaną przez W. Affelta. 

W artykule starano się wykazać, że Exploseum jest dobrym przykładem 

zarządzania dziedzictwem poprzemysłowym. Rozpowszechnianie 

tego typu „dobrych praktyk” wydaje się szczególnie uzasadnione 

w związku ze zwiększonym zainteresowaniem rewitalizacją obszarów 

poprzemysłowych, obserwowanym w ostatnich latach.
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wstęp W ostatnich latach można zaobserwować wzrastające zainteresowanie rewitaliza-
cją obszarów poprzemysłowych i adaptacją poszczególnych obiektów do nowych 
funkcji. Dzieła techniki w powszechnej świadomości powoli przestają stanowić 
zabytki niższej klasy, stając się równowartościową częścią dziedzictwa. Niestety 
niektóre z tych działań nie polegają na kompleksowej odnowie i adaptacji obiek-
tów postindustrialnych, ale skupiają się zaledwie na zachowaniu fasady obiektu 
(np. Manufaktura w Łodzi), co w znacznym stopniu skutkuje utratą jego wartości 
zabytkowych. Tym bardziej istnieje potrzeba przedstawiania tzw. dobrych praktyk 
w zakresie zarządzania dziedzictwem poprzemysłowym, które przyczyniają się do 
zachowania zarówno materialnej, jak i niematerialnej spuścizny poprzednich pokoleń.

W niniejszym artykule zarządzanie dziedzictwem poprzemysłowym zostanie uka-
zane na przykładzie dawnej fabryki materiałów wybuchowych DAG Bromberg, w któ-
rej obecnie znajduje się oddział Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy – Exploseum.

W pracy zastosowano triangulację metody badawczej, na którą składają się: 
obserwacja uczestnicząca, przeprowadzona w sierpniu 2015 r., analiza danych 
zastanych (publikacje naukowe dotyczące fabryki DAG w Bydgoszczy, strona inter-
netowa muzeum i inne) oraz wywiad przeprowadzony z kierownikiem Działu Historii 
Techniki Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Maciejem 
Kułakowskim.

W pierwszej części pracy przedstawiono status zabytków techniki w Polsce, 
następnie skoncentrowano się na szansach i zagrożeniach wynikających z zago-
spodarowania obiektów poprzemysłowych i dostosowania ich do nowej funkcji. 
Zasadnicza część pracy, odnosząca się do Exploseum, podzielona została na dwie 
części – analizę wartości kulturalnych oraz społeczno-ekonomicznych (za „zabytko-
znawczą analizą wartościującą” Waldemara Affelta) odnoszącą się do waloryzacji 
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dziedzictwa techniki. W celu przedstawienia wartości kulturalnych niezbędne jest 
szkicowe zarysowanie historii obiektu, zaś by ocenić wartość społeczno-ekonomiczną 
instytucji, potrzebna jest koncentracja na jej bieżącym działaniu. W pracy starano się 
dowieść, że Exploseum w Bydgoszczy stanowi dobry przykład zarządzania dziedzic-
twem poprzemysłowym, przyczyniając się do generowania zarówno materialnych, 
jak i niematerialnych zysków dla całego społeczeństwa.

Zabytki techniki w Polsce
Zabytki przemysłu i techniki w Polsce zwykle traktowane są jako mniej wartościowe 
niż obiekty sakralne czy rezydencje mieszkalne. Badacze upatrują powodów tego 
stanu w powszechnym przeświadczeniu, że kultura w większym stopniu niż przemysł 
przyczyniła się do konsolidacji narodu na przestrzeni wieków [Januszewski 2009, 
s. 15]. Jednak to właśnie dzięki działalności produkcyjnej możliwe było bogacenie 
się kraju, podniesienie poziomu życia obywateli, powstanie obiektów użyteczności 
publicznej (które nierzadko były fundowane przez majętnych fabrykantów) czy 
budowanie tożsamości regionalnej, np. w oparciu o takie branże, jak górnictwo 
czy włókiennictwo.

Niepostrzeganie obiektów postindustrialnych w kategorii zabytków skutkuje 
także brakiem ich ustawowej ochrony. Zabytki techniki objęte ochroną konser-
watorską stanowią zaledwie 3,5 proc. wszystkich obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków nieruchomych 1. Jak wskazują badacze, niski jest także poziom wiedzy 
służb konserwatorskich, które zwykle posiadają wykształcenie z obszaru klasycz-
nie pojmowanej historii sztuki, nieobejmującej zabytków techniki [Tucholski 2011, 
s. 159]. Brakuje również rzeczoznawców zajmujących się tą tematyką – wg listy 
przygotowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w Polsce na 
ponad 100 rzeczoznawców, zaledwie 5 posiada uprawnienia związane z dziedziną 
zabytków techniki, z czego zaledwie jedna osoba specjalizuje się w „nieruchomych 
zabytkach techniki, przemysłu i inżynierii budowlanej”, pozostałe w większości 
zajmują się zabytkowymi pojazdami konnymi [Januszewski 2009, s. 16]. 

W Europie Zachodniej od lat 70. XX w. prowadzone są działania zmierzające 
do adaptacji zabytków poprzemysłowych na cele kulturalne, turystyczne i spo-
łeczne. Za przykład mogą tu posłużyć takie instytucje, jak znajdujące się w Wielkiej 
Brytanii: Angielskie Narodowe Centrum Górnictwa w dawnej kopalni węgla 
kamiennego Caphouse w Yorkshire, skansen Blists Hill Open Air Museum z wikto-
riańską wioską górniczą czy Muzeum Nauki i Przemysłu w Manchester Castelfield 
[Środulska-Wielgus 2008, s. 123]. W Polsce inicjatywy tego typu na szeroką skalę 
podjęto dopiero na początku XXI w. Chociaż już wcześniej zdarzały się pojedyncze 

1 Opracowanie własne na podstawie: Wykaz zabytków 2015.
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działania mające na celu nadanie nowej funkcji dawnym terenom przemysłowym 
(np. Muzeum Żup Solnych w Wieliczce, Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich 
Górach, Skansen Górniczy „Królowa Luiza” w Zabrzu) [Gasidło 2010, s. 127], jednak 
są one w Polsce stosunkowo nowe. 

Główną tego przyczyną był poprzedni ustrój społeczno-gospodarczy, który 
nie wymuszał na przedsiębiorstwach podążania za zmieniającą się technologią. 
Jeszcze pod koniec lat 80. XX stulecia w zakładach przemysłowych funkcjonowały 
zabytkowe urządzenia. Zostały one zachowane głównie dzięki brakowi konkurencji 
w warunkach gospodarki centralnie planowanej. Wysoka efektywność nie była 
priorytetem, w związku z czym większość sprzętu znajdującego się w zakładach była 
przestarzała [Gerber 2011, s. 112]. Sytuacja diametralnie zmieniła się po 1989 r., kiedy 
to przekształcenie gospodarki na kapitalistyczną wymusiło na przedsiębiorstwach 
modernizację. Zmiany w strukturze własności i brak dotacji państwowych sprawiły, 
że w nowej rzeczywistości ekonomicznej działalność większości przedsiębiorstw 
okazywała się nierentowna. Znajdujący się w zakładach sprzęt wyprzedawano, 
a to, co pozostało, padało najczęściej łupem złomiarzy. W związku z prywatyza-
cją większości przedsiębiorstw podjęto starania zmierzające do skatalogowania 
zabytków przemysłowych. Przeprowadzono rządowy program ewidencji zabytków 
techniki, który niestety w późniejszych dziesięcioleciach nie był kontynuowany 
[Januszewski 2009, s. 16]. 

W ostatnich latach w Polsce obserwowany jest wzrost zainteresowania rewi-
talizacją obszarów poprzemysłowych i adaptacją budynków postindustrialnych 
na nowe cele. Sharon Zukin twierdzi, że zmiana w postrzeganiu obiektów postin-
dustrialnych może być rozpatrywana w szerszym kontekście, jako ogólny wzrost 
zainteresowania otaczającą nas przestrzenią i kwestią czasu. W jej ocenie przełom 
epoki oraz zmiana funkcji obiektów zazwyczaj wiążą się z uczuciem tęsknoty za 
odchodzącym światem, co z kolei może stać się przyczyną działań zmierzających 
do jego ochrony [Zukin 2012, s. 35].

Zwiększone zainteresowanie zabytkami techniki obserwowane jest nie tylko 
ze strony właścicieli tych obiektów, ale także odwiedzających (np. Szlak Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego w 2014 r. odwiedziło 724 201 osób, czyli o 13 proc. 
więcej niż w roku poprzednim [Szlak Zabytków Techniki 2015, s. 47]). Zmianę rangi 
dziedzictwa przemysłu i techniki można także dostrzec na przykładzie stosunkowo 
nowej formy ochrony zabytków – pomnika historii (wprowadzonej nowelizacją 
ustawy o ochronie dóbr kultury i muzeach z 30 maja 1990 r.). Od 1994 r. na liście 
pomników historii znalazło się 60 obiektów i kompleksów, z czego 15 2 (czyli 25 proc.) 

2 Zabytki przemysłu i techniki na liście pomników historii, stan na 12.12.2015 r.: 1) kopalnia soli w Bochni, 
2) młyn Papierniczy w Dusznikach-Zdroju, 3) osiedle robotnicze Nikiszowiec w Katowicach, 4) wie-
lokulturowy krajobraz przemysłowej Łodzi, 5) zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem 
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stanowią zabytki techniki i przemysłu 3. Wraz ze wzrostem chęci poznawania dzie-
dzictwa techniki i dbałości o nie pojawia się pytanie, jaki sposób zarządzania nim 
jest najbardziej korzystny, biorąc pod uwagę potrzeby różnorakich interesariuszy.

Zarządzanie dziedzictwem poprzemysłowym
Dziedzictwo kulturowe traktować można jako zasób – z jednej strony skończony 
i nieodnawialny (bo raz zniszczonych zabytków nie da się już odtworzyć tak, by 
zachowały swoją autentyczność), z drugiej cały czas poszerzany o nowe zjawiska 
(np. dziedzictwo poprzemysłowe) [Kobyliński 2011, s. 29–30]. Zarządzanie dzie-
dzictwem kulturowym, jako coraz prężniej rozwijająca się dyscyplina naukowa 
i praktyczna, zmusza nas do refleksji nad pytaniami nie tylko o to, co powinni-
śmy zachować, ale również jaki jest tego cel i kto będzie odbiorcą tych działań 
[Gaweł 2014, s. 65]. Zarządzanie dziedzictwem jest to takie wykorzystanie dostęp-
nego zasobu, które przynosi największe korzyści z jego użytkowania. Są to zarówno 
zyski z turystyki, wpływy z biletów na wydarzenia organizowane w obiektach 
zabytkowych lub odnoszące się do lokalnych zwyczajów, jak i pożytki natury nie-
materialnej – wzmocnienie tożsamości mieszkańców i ich poczucia dumy z miejsca 
zamieszkania, upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych i osób biorących 
w nich udział czy zmiana wizerunku danego miejsca. Nie można w tym miejscu 
zapomnieć o idei zrównoważonego rozwoju, czyli takiego korzystania z dostępnych 
źródeł, by następne pokolenia mogły również czerpać z nich pożytek.

Affelt proponuje, by przed decyzją o ponownym zagospodarowaniu obszarów 
poprzemysłowych przystąpić do ich oceny z punktu widzenia „zabytkoznawczej 
analizy wartościującej”. Badacz twierdzi, że konieczna jest zarówno analiza wartości 
kulturalnych (tożsamości społecznej, autentyczności, integralności, unikatowości, 
artystyczności, historyczności), jak i wartości społeczno-ekonomicznych (przy-
datności użytkowej, zachowania funkcji, potencjału ekonomicznego, walorów 
edukacyjnych, estetyczności), dodatkowo pod uwagę powinny być brane „wartości 
specjalnego znaczenia”, np. różnorodność krajobrazu kulturowego [Affelt 2009, 
s. 34]. Affelt zwraca zatem uwagę, że zrządzanie dziedzictwem poprzemysłowym 
powinno opierać się nie tylko na spoglądaniu za siebie i dostrzeganiu walorów 

fortyfikacji z Paczkowa, 6) Twierdza Srebrnogórska, 7) mury obronne w Stargardzie Szczecińskim, 
8)  podziemia zabytkowej Kopalni Rud Srebrnonośnych oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich 
Górach, 9) Krzemionki Opatowskie, 10) zespół Stacji Filtrów Lindleya w Warszawie, 11) kopalnia soli 
w Wieliczce, 12) Hala Stulecia we Wrocławiu, 13) XIX-wieczna osada fabryczna w Żyrardowie, 14) Kanał 
Augustowski, 15) Kanał Elbląski. 

3 Opracowanie własne na podstawie: Marcinek 2014.
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obiektu wynikających z jego zabytkowości, ale także na analizie możliwych form 
jego zagospodarowania i korzyści, jakie z tego wynikną, zarówno w aspekcie eko-
nomicznym, jak i tożsamościowym.

Dziedzictwo poprzemysłowe stwarza wiele możliwości dla jego zarządców, ale 
wiąże się z nim także dużo problemów. Obiekty poprzemysłowe posiadają zwykle 
dużą kubaturę, przez co są trudne w adaptacji, a podatek od ich użytkowania 
jest wysoki. Czasami teren, na którym się znajdują, w wyniku długotrwałego 
użytkowania został znacznie zanieczyszczony, przez co konieczna jest kosztowna 
rekultywacja. Te tereny rzadko znajdują się w centrach miast, zazwyczaj ulokowane 
są na ich obrzeżach, z drugiej jednak strony są dobrze skomunikowane z resztą 
miasta (siecią dróg lub torów kolejowych), zaś na ich terenie znajdują się wszystkie 
niezbędne media.

Coraz częściej zdarza się, że zarządcy obiektów poprzemysłowych dostrzegają 
szanse wypływające z ich adaptacji do nowych funkcji, które w różnym stopniu 
przyczyniają się do zachowania dziedzictwa kulturowego. Wśród najpopularniej-
szych form zagospodarowania obiektów postindustrialnych możemy wyróżnić:

tworzenie centrów rozrywki i wypoczynku,
przekształcanie obszaru postindustrialnego w dzielnicę mieszkalną (lofty),
organizację muzeów i skansenów przemysłowych,
udostępnienie obiektów w obecnym stanie, z możliwością ich zwiedzania 
i aktywnego spędzenia czasu [Koncepcja uruchomienia i rozwoju 2010, s. 210].

Adaptowane do nowych funkcji obiekty poprzemysłowe często przekształcane 
są w wielkopowierzchniowe centra handlowe (np. Stary Browar w Poznaniu, 
Manufaktura w Łodzi, Galeria Kazimierz w Krakowie, Silesia City Center w Katowi-
cach czy Stara Papiernia w Konstancinie-Jeziornej) lub dzielnice mieszkaniowe 
(Lofty u Scheiblera w Łodzi, Browar Lubicz w Krakowie, Fabryka Wódek Koneser 
w Warszawie). Wykorzystanie komercyjne niekiedy jest jedyną szansą na zacho-
wanie zabytku, jednak zwykle mało użyteczną, biorąc pod uwagę propagowanie 
dziedzictwa kulturowego [Gaweł 2011, s. 128]. Decydujący głos przy przekształce-
niach zazwyczaj ma nie konserwator zabytków, ale inwestor – często prowadzi 
to do daleko idących nadużyć [Affelt 2011, s. 134]. Zdarza się, że z obiektu poprze-
mysłowego zachowywana jest jedynie fasada i kilka elementów wpisujących się 
w koncepcję architekta. Użytkownicy przestrzeni nie zawsze wiedzą, w jakim 
miejscu się znajdują i jak wyglądała jego historia, nie można jednak podważyć, że 
sam fakt zachowania obiektu jest cenny dla społeczeństwa.

Z punktu widzenia zarządzania dziedzictwem poprzemysłowym zmiana funkcji 
obiektu na muzealną jest najlepszą formą jego zachowania, jednak – w przeciwień-
stwie do wykorzystania komercyjnego – nienastawioną na generowanie zysków, 

•

•

•

•
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przez co wytwarzającą większe koszty [Harzheim 2009, s. 61]. Nieczynne zakłady 
przemysłowe są przekształcane w galerie wystawiennicze i udostępniane w całości 
do zwiedzania (MOCAK w Krakowie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum 
Śląskie w Katowicach) lub poddane zabiegom konserwatorskim, stają się atrakcjami 
turystycznymi (Kopalnia Guido w Zabrzu, Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich 
Górach, Browar Żywiec).

Przypadki udostępniania obiektów postindustrialnych do zwiedzania w nie-
zmienionej formie lub adaptacji ich na cele muzealne wciąż należą w Polsce do 
mniejszości. Tym bardziej należy wskazywać przykłady dobrego zarządzania 
dziedzictwem poprzemysłowym oraz zyski z takiego przekształcenia obszarów 
poprzemysłowych dla całej społeczności. W niniejszym artykule zarządzanie 
dziedzictwem poprzemysłowym zostanie ukazane na przykładzie dawnej fabryki 
materiałów wybuchowych DAG Bromberg, w której obecnie znajduje się oddział 
Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy – Exploseum.

Historia fabryki DAG Bromberg
Pod koniec lat 30. XX w. na zalesionych, pokrytych licznymi wydmami terenach, 
w niewielkiej odległości od Bydgoszczy, planowano utworzenie polskiej fabryki 
zbrojeniowej. Z powodu wybuchu II wojny światowej plany nie zostały zrealizowa-
ne przez Polaków, ale skutecznie w życie wdrożyli je Niemcy. Od razu po zajęciu 
Bydgoszczy (niem. Bromberg) otoczyli oni 23 kilometry kwadratowe powierzchni 
siatką, wyznaczając obszar przyszłej fabryki. Dzięki właściwościom terenu moż-
liwe było zamaskowanie budynków oraz amortyzacja ewentualnych wybuchów. 
Niewątpliwą zaletą obszaru była także niewielka odległość od Wisły, która miała 
zapewnić duże ilości wody niezbędne do produkcji materiałów wybuchowych, oraz 
przecinająca teren magistrala węglowa Śląsk – Gdynia, umożliwiająca dogodny 
transport [Pszczółkowski 2010, s. 90]. 

DAG (niem. Dynamit Aktien Gesellschaft) Fabrik Bromberg była jedną z wielu filii 
przedsiębiorstwa produkującego materiały wybuchowe, którego początki (lata 60. 
XIX w.) związane są z osobą Alfreda Nobla. DAG dzięki zapotrzebowaniu zgłaszanemu 
przez rząd III Rzeszy szybko urosło do rangi największego przedsiębiorstwa branży 
chemicznej na świecie. W latach 1933–1945 powstały 32 fabryki DAG zajmujące się 
produkcją materiałów wybuchowych. Do największych areałowo należały przed-
siębiorstwa znajdujące się w Bydgoszczy i Krzystkowicach [tamże, s. 36–48, 84].

Obszar inwestycyjny DAG Bromberg podzielono na dwie równoległe części, 
opatrzone kryptonimami „Torf” (gdzie produkowano proch, nitrocelulozę i nitro-
glicerynę) oraz „Kohle” (do wytwarzania trotylu i dinitrobenzenu oraz elaboracji 
amunicji), które oddzielała wspomniana magistrala kolejowa. Do 1944 r. na tym 
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terenie powstało ponad 100 budynków, 400 kilometrów dróg i 40 kilometrów 
torów kolejowych. W skład założenia wchodził także poligon prób balistycznych. 
Ze względu na położenie fabryki w Puszczy Bydgoskiej oraz konieczność maskowania 
zabudowań fabryka zatrudniała leśniczego. Niespotykanym w innych fabrykach 
DAG rozwiązaniem była budowa w odległości ok. 2–3 kilometrów od właściwych 
obiektów makiety zakładu w skali 1:1, która miała zmylić potencjalne naloty. W byd-
goskim kompleksie zastosowano rozwiązania charakterystyczne dla wszystkich 
fabryk DAG oraz zakładów produkujących materiały wybuchowe – budowę dużej 
liczby niewielkich obiektów połączonych ze sobą siecią korytarzy, w takiej odległości, 
by z jednej strony zminimalizować straty spowodowane możliwymi eksplozjami, 
a z drugiej maksymalnie skrócić odległości transportowe. Również układ funkcjo-
nalno-przestrzenny wykazuje liczne zbieżności z innymi fabrykami powstałymi 
na terenie Rzeszy przed 1939 r. Unikatowość bydgoskiej fabryki polega jednak na 
zachowaniu w oryginalnej postaci dużej części budynków. Inne kompleksy DAG 
w Europie uległy bowiem daleko idącym przekształceniom. Dzięki zachowaniu 
stosunkowo czytelnego układu budynków w strefie „Torf” możliwe jest odtworze-
nie ówczesnego procesu produkcji materiałów wybuchowych, szczególnie etapu 
dotyczącego wytwarzania nitrogliceryny [Pszczółkowski 2012, s. 5–56].

Ogromne ilości produkowanych materiałów wybuchowych (20 proc. zapo-
trzebowania III Rzeszy na froncie wschodnim [Exploseum]) wymagały zatrudnienia 
wielu pracowników. Warunki ich pracy urągały wszelkim normom – głównie ze 
względu na niebezpieczne i szkodliwe materiały, niską płacę oraz złe wyżywienie. 
Przez cały czas działania DAG (produkcję uruchomiono w 1942 r.) w zakładach pra-
cowało łącznie 40 tys. osób, jednak jednorazowo nie więcej niż kilkanaście tysięcy. 
Wykorzystywano pracę jeńców wojennych, pracowników przymusowych i więźniów 
obozów koncentracyjnych (1 tys. żydowskich więźniarek z obozu Stutthof). Na tere-
nie zakładu powstał obóz pracy, składający się z ponad 200 baraków, w którym 
zakwaterowano ok. 75 proc. wszystkich pracowników. Mimo ciężkich warunków, 
w jakich znaleźli się robotnicy, na szeroką skalę rozwinięta była działalność sabo-
tażowa i konspiracyjna, polegająca na psuciu produkowanych materiałów wybu-
chowych oraz przekazywaniu tajnych informacji wywiadowcom znajdującym się 
poza zakładem [Pszczółkowski 2012, s. 57–113].

20 stycznia 1945 r., ze względu na spodziewane zajęcie Bydgoszczy przez 
Armię Czerwoną, produkcja została wstrzymana. Niemcy ewakuowali się, niszcząc 
jednocześnie dokumentację techniczną. Sześć dni później zakład został przejęty 
przez wojska II Frontu Białoruskiego. Żołnierze radzieccy bezprawnie wywieźli 
do ZSRR całe wyposażenie fabryki, mimo że na mocy prawa międzynarodowego 
przysługiwało ono Polsce. Szacuje się, że wywieziono ok. 1300–1500 wagonów 
załadowanych wyposażeniem fabryki DAG [Pszczółkowski 2010, s. 90–92].
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Po opuszczeniu przez wojska radzieckie zakład stał się własnością państwa 
polskiego. W latach 50. XX w. na terenie dawnej fabryki DAG powstały zakłady 
chemiczne Organika-Zachem. Prowadzona działalność produkcyjna przyczyniła 
się do znacznego przekształcenia części budynków. W ramach restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa po 1989 r. większość budynków została wyburzona i odda-
na pod budowę Bydgoskiego Parku Technologicznego. W 2008 r. część terenu 
(strefa produkcji nitrogliceryny) została przekazana Muzeum Okręgowemu im. 
Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia „skansenu architek-
tury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów 
Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy” [tamże]. 

Exploseum – Centrum Techniki Wojennej DAG Fabrik Bromberg
Powstanie muzeum na terenie dawnej niemieckiej fabryki materiałów wybucho-
wych DAG to zasługa grupy pasjonatów ze Stowarzyszenia Bunkier, którzy wspólnie 
z Miejskim Konserwatorem Zabytków podjęli pierwsze starania zmierzające do 
ochrony strefy produkcji nitrogliceryny i zainteresowania przedstawicieli władz 
samorządowych pomysłem udostępnienia jej na potrzeby zwiedzających.

Do zagospodarowania wybrano najlepiej zachowaną część dawnej nazistow-
skiej fabryki DAG – strefę wytwarzania nitrogliceryny. Składała się ona z trzech 
części – dwóch bliźniaczych linii służących do produkcji (jedna pełniła funkcję 
rezerwową i nigdy nie została użyta) oraz magazynów. Zaplanowano podejście 
dwutorowe – linia rezerwowa, przez to, że zachowała się w lepszym stanie, miała 
zostać udostępniona na potrzeby zwiedzających. Tym samym konieczne było doko-
nanie przekształceń tkanki zabytkowej w celu udostępnienia obiektów jako trasy 
turystycznej połączonej z ekspozycją muzealną. Z kolei dawną linię produkcyjną 
planowano pozostawić bez ingerencji w stanie trwałej ruiny, by mogła służyć celom 
badawczym. Magazyny fabryki w przyszłości miały zostać przekształcone na zaple-
cze muzeum i pomieszczenia warsztatowe [Woźniak 2012, s. 7–9]. Udostępniony 
do zwiedzania obszar stanowi zaledwie 1 proc. dawnej fabryki DAG Bromberg 
[Exploseum DAG].

Projekt utworzenia muzeum w dawnej fabryce DAG otrzymał dofinansowanie 
w kwocie ponad 5 042 377 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 w ramach działania 
7.2 „Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemy-
słowych i powojskowych”, wkład własny budżetu miasta wyniósł 3 795 805 zł. 
Dofinansowanie zostało przeznaczone na adaptację 8 budynków do potrzeb 
muzealnych i organizację ekspozycji, przystosowanie nad- i podziemnych tuneli 
do celów trasy turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków 
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wraz z remontem drogi dojazdowej [Skansen architektury przemysłowej]. Łącznie 
powstała trasa o długości 2 kilometrów, do zwiedzania udostępniono 20 pomiesz-
czeń o łącznej kubaturze 2 tys. metrów kwadratowych [Pszczółkowski, 2012, s. 5]. 
W 2011 r. obszar został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego, w którym na terenie obecnego muzeum wyznaczono strefę ochrony konser-
watorskiej oraz strefę ochrony archeologicznej [Miejska Pracownia Urbanistyczna].

Nowo utworzony dział Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy otrzymał nazwę Exploseum. Z jednej strony przywodzi ona na 
myśl skojarzenia związane z produkowanymi niegdyś w tym miejscu materiałami 
wybuchowymi, z drugiej może być także nawiązaniem do coraz bardziej popularnej 
formy alternatywnego zwiedzania miast, czyli urban exploringu. Jest to elitarna 
(bo nieprzeznaczona dla szerokiej publiczności) forma odkrywania na co dzień 
niewidocznych i trudno dostępnych obszarów miasta, zazwyczaj opuszczonych 
i niezamieszkałych, często sytuująca się na granicy prawa [Pokojska 2015, s. 154]. 

/ patrz il. 1 s. 302

Zamysłem twórców koncepcji muzeum było połączenie autentyzmu przestrzeni 
(która już wcześniej przyciągała licznych urban explorerów) z narracyjną, interaktyw-
ną ekspozycją [Woźniak 2012, s. 7–9]. Przestrzenie poprzemysłowe zwykle cechują 
się dużą kubaturą, często są to też pomieszczenia niestandardowe, co wynikało 
z pierwotnego dostosowania ich do potrzeb produkcyjnych. Z jednej strony sprawia 
to kłopoty w ich adaptacji, z drugiej może stać się szansą do realizacji projektów 
niestandardowych, kreatywnych, dostosowanych bezpośrednio do danego miejsca 
(site-specific). Twórcy ekspozycji w Exploseum wykorzystali możliwości przestrzeni, 
np. wstawiając plansze z wykresami w otwory po mieszalnikach, co umożliwiło ich 
ekspozycję na trzech piętrach obiektu, lub przekształcając kaskady technologiczne 
służące do stabilizacji nitrogliceryny w kino. W efekcie tych zabiegów powstała trasa 
turystyczna obejmująca nad- i podziemne części kompleksu, dzięki której odwie-
dzający mogą poznać cały proces produkcji nitrogliceryny dokonywany niegdyś 
w tutejszych zakładach, ale także spojrzeć na historię tego miejsca z szerszej per-
spektywy. Dawne i obecne przeznaczenie budynków zostało przedstawione na il. 2.

/ patrz il. 2 s. 303

Tematyka wystawy dotyczy nie tylko samego procesu powstawania materiałów 
wybuchowych. Rozpoczyna się od przedstawienia sylwetki założyciela zakładów 
DAG – Alfreda Nobla, jego eksperymentów związanych z wynalezieniem dynamitu, 
a także laureatów nagrody jego imienia. Oprócz historii poszczególnych fabryk 
DAG i przedstawienia procesu produkcyjnego, duży nacisk został położony na 
ukazanie konsekwencji funkcjonowania przemysłu zbrojeniowego oraz skutków 
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działań wojennych. Ekspozycja w Exploseum daje nie tylko możliwość poszerzenia 
informacji na temat fabryk materiałów wybuchowych, ale staje się także okazją 
do refleksji, promując postawy pacyfistyczne.

/ patrz il. 3 s. 304

W muzeum udostępniane są oryginalne eksponaty, częściowo pochodzące 
z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Osobną kategorię stanowią tzw. explo-
naty, których udostępnienie jest wynikiem prac archeologicznych prowadzonych 
na terenie dawnej fabryki DAG w 2009 r. Są to głównie przedmioty codziennego 
użytku i elementy produkcyjne. Jednym z najciekawszych znalezisk są metalowe 
tabliczki należące do pracowników, na których oprócz danych personalnych znalazły 
się informacje dotyczące funkcji wykonywanych w zakładzie. Ekspozycja została 
uzupełniona o materiały interaktywne, repliki, makiety. Komplementarną jej czę-
ścią jest dziedzictwo niematerialne – gromadzone w ramach programu Okruchy 
Przeszłości, realizowanego dzięki dofinansowaniu pochodzącemu od Muzeum 
Historii Polski. Program został zainicjowany przez byłych pracowników DAG. W jego 
ramach rejestrowano wspomnienia dotyczące działalności i organizacji zakładu, 
a także jego wpływu na funkcjonowanie Bydgoszczy. Materiały zostały udostęp-
nione na wystawie w formie audiowizualnej.

/ patrz il. 4 s. 305

Exploseum zostało udostępnione zwiedzającym w lipcu 2011 r. Od tego czasu 
odwiedziło je blisko 40 tys. osób (wyk. 1). Dużym utrudnieniem dla turystów jest 
dojazd. Dziennie kursują zaledwie dwa autobusy miejskie dojeżdżające w okolicę 
muzeum (przystanek znajduje się 1 km od wejścia). Do października 2015 r. możliwe 
było wyłącznie zwiedzanie z przewodnikiem (3–5 grup dziennie), w niewielkich 
grupach, po wcześniejszej rezerwacji. Od jesieni 2015 r., dzięki technologii identy-
fikacji radiowej, możliwe jest zwiedzanie indywidualne, co zapewne przyczyni się 
do wzrostu liczby zwiedzających.

/ patrz wykresy s. 306

Według raportu dotyczącego badania ruchu turystycznego w Bydgoszczy zwiedzają-
cy dobrze oceniają Exploseum – 47 proc. osób wystawiło obiektowi bardzo wysoką 
notę, wysoko muzeum ocenia 40 proc. respondentów. W porównaniu do innych 
obiektów stosunkowo duża grupa osób (3 proc.) wystawiła ocenę bardzo niską 
[Badanie ruchu turystycznego 2013, s. 65]. Może to być związane ze wspomnianymi 
już czynnikami – utrudnionym dojazdem i koniecznością wcześniejszej rezerwacji. 
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Są to jednak czynniki, które – choć w istotny sposób wpływają na percepcję 
wystawy – nie dotyczą kwestii merytorycznych. Zarządzający mają świadomość 
ich istnienia i w miarę swoich możliwości czynią starania związane z ich poprawą.

Sporą część odwiedzających stanowią uczniowie – muzeum oprócz standar-
dowego zwiedzania oferuje także lekcje muzealne, dostosowane do ich wieku. 
Interesującą ofertą dla innych grup zorganizowanych są pokazy chemiczne i grup 
rekonstrukcyjnych, warsztaty z produkcji mydła (przygotowywane wspólnie 
z Muzeum Historii Mydła i Brudu w Bydgoszczy) czy możliwość skorzystania z poli-
gonu i strzelnicy. Muzeum aktywnie włącza się w organizację takich wydarzeń, jak 
Bydgoska Noc Muzealna czy ogólnopolska Noc Muzeów. Od 2013 r. w Exploseum 
odbywają się popularno-naukowe spotkania z cyklu Explo Niedziela. W 2015 r. 
powstał Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy, którego obiekt 
stał się częścią. W tym samym czasie dołączył on także do prestiżowego grona 
obiektów leżących na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ang. ERIH – 
European Route of Industrial Heritage), stając się jednym z siedmiu polskich punk-
tów kotwicznych. Jest to duża szansa zarówno na szerszą promocję muzeum, jak 
i wymianę doświadczeń z innymi obiektami dotyczącą zarządzania dziedzictwem 
przemysłowym.

Zakończenie
Podsumowując wszystkie powyższe informacje dotyczące historii fabryki materia-
łów wybuchowych w Bydgoszczy, można uznać, że zagospodarowanie tego kom-
pleksu na cele muzealne było słuszną decyzją, biorąc pod uwagę reprezentowane 
wartości kulturalne (wg typologii W. Affelta). Dawne zakłady DAG są elementem 
tworzącym tożsamość społeczną mieszkańców regionu – duża część obecnych 
obywateli miasta pracowała w fabryce w trakcie II wojny światowej i po jej zakoń-
czeniu. Jest to także swoisty pomnik upamiętniający losy osób, które straciły życie 
lub zdrowie, pracując w tym miejscu. Kułakowski twierdzi, że fabryki DAG Bromberg 
nie można traktować w kategoriach dziedzictwa niechcianego bądź trudnego – 
podtrzymywanie pamięci o losach tego miejsca jest koniecznością i stanowi hołd 
oddany pracującym tam przymusowo osobom. Wiąże się z nim także wartość 
historyczności – obiekty są świadectwem dziejów Bydgoszczy w trakcie II wojny 
światowej, ponadto stanowią typowy przykład budowy fabryki materiałów wybu-
chowych oraz zakładów DAG, które powstawały na terenach przynależących do 
III Rzeszy. Obiekty są autentyczne, unikatowe i integralne. Chociaż nie zachowało 
się oryginalne wyposażenie, to możliwe jest odtworzenie procesu produkcyjnego na 
podstawie zachowanych elementów budowli. Badaniom dotyczącym tego tematu 
sprzyja nie tylko działalność muzealnicza prowadzona w części obiektów, ale także 
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zachowanie w niezmienionym stanie jednej z linii produkcyjnych nitrogliceryny. 
Dużą wartość stanowi także powiększana z roku na rok baza relacji dawnych pra-
cowników fabryki, która przyczynia się do poszerzenia wiedzy o tym okresie. Brak 
wartości artystycznych kompleksu nie umniejsza jego znaczenia, obiekty miały 
bowiem wyłącznie charakter użytkowy.

Również reprezentowane wartości społeczno-ekonomiczne dowodzą, że jest 
to dobry przykład przystosowania dziedzictwa poprzemysłowego do nowych 
funkcji. Kompleks cechuje się przydatnością użytkową – wykorzystywany jest na 
potrzeby muzeum oraz prowadzonej przez instytucję działalności popularno-nauko-
wej. Znajdująca się na jego terenie strzelnica i poligon służą celom rozrywkowym, 
a zachowana w nienaruszonym stanie druga linia produkcji nitrogliceryny wykorzy-
stywana jest na cele naukowe. Na potrzeby muzealne została przekazana niewielka 
część dawnych zakładów DAG, a na pozostałym terenie umiejscowiono Bydgoski 
Park Technologiczny, co w znaczący sposób przyczyniło się do rewitalizacji tego 
obszaru. Dawna funkcja użytkowa obiektu nie została zachowana w sposób bezpo-
średni. Na tym terenie nie istnieją już zakłady produkujące materiały wybuchowe, 
ale na podstawie zachowanych obiektów oraz ekspozycji muzealnej możliwe jest 
odtworzenie procesu produkcyjnego. Exploseum ma także potencjał ekonomiczny. 
Powstanie instytucji przyczyniło się do stworzenia nowych miejsc pracy, zyski finan-
sowe generuje sprzedaż biletów. W najbliższym czasie, dzięki umożliwieniu indy-
widualnego zwiedzania muzeum i włączeniu obiektu w lokalne i europejskie szlaki 
kulturowe dotyczące dziedzictwa poprzemysłowego, prognozowany jest wzrost 
przychodów. Warto również dodać, że przy finansowaniu działań wykorzystywane 
są środki zewnętrzne – pochodzące z funduszy UE oraz grantów. Nie do przecenienia 
są walory edukacyjne, jakimi cechuje się obiekt. Muzeum staje się punktem wyj-
ścia do rozmów na temat historii Bydgoszczy w czasie II wojny światowej. Stanowi 
jedyne muzeum techniki w regionie, co w szczególny sposób predestynuje je do 
dbałości o zabytki industrialne. Jest też upamiętnieniem morderczej pracy tysięcy 
osób zatrudnionych w tych zakładach oraz propagatorem postaw pacyfistycznych, 
co stanowi zarazem o jego wartości politycznej. Pozostałości fabryki DAG posiadają 
także wartość estetyczną – jesteśmy w stanie na ich podstawie wyobrazić sobie, jak 
mogła wyglądać ta fabryka w czasach II wojny światowej i jak ogromnym zapleczem 
przemysłowym, wykorzystywanym na potrzeby wojenne, dysponowała III Rzesza.

Zagospodarowanie dawnej fabryki DAG na potrzeby centrum techniki wojennej 
Exploseum stanowi przykład dobrego zarządzania dziedzictwem poprzemysłowym, 
jest także egzemplifikacją tezy dotyczącej coraz większego zainteresowania dzie-
dzictwem postindustrialnym. Dzięki inicjatywie Miejskiego Konserwatora Zabytków 
oraz Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłośników Zabytków Techniki, władze miasta 
postanowiły przekształcić zabytek industrialny w atrakcję turystyczną. Celem 



powstania muzeum było także zachowanie lokalnego dziedzictwa, dotyczącego 
czasów II wojny światowej. Miejski Konserwator Zabytków wykazał się dużą 
wiedzą i determinacją zarówno w kwestii doprowadzenia projektu do końca, jak 
i objęcia całego obszaru ustawową ochroną. Działania zmierzające do zachowania 
części dawnej fabryki DAG skupiały się nie tylko na samym zabezpieczeniu terenu. 
Wiodące pytanie dotyczące zarządzania obiektem brzmiało: Dla kogo i w jakim 
celu chcemy go zachować? Głównym odbiorcą działań są nie tylko turyści, ale 
także mieszkańcy, dla których muzeum powinno stać się miejscem refleksji nad 
przeszłością, zachowania pamięci o zbrodniczej historii okresu II wojny światowej, 
a także swoistym pomnikiem dla wszystkich tych, którzy w zakładach DAG stracili 
swoje zdrowie i życie. 
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il. 1. Budynek żelatynizacji (1153) – pozostawiony w stanie trwałej ruiny 
Fot. Agnieszka Pudełko
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il. 2. Dawne i obecne przeznaczenie budynków DAG Fabrik Bromberg 
Źródło: Exploseum – strona internetowa muzeum, www.exploseum.pl
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il. 3. Fragment ekspozycji dotyczącej Armii Czerwonej (budynek 1157)
Fot. Agnieszka Pudełko
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il. 4. Metalowe tabliczki stanowiące kartotekę pracowników DAG Bromberg – część ekspozycji dotyczącej 
działalności konspiracyjno-sabotażowej (budynek 1157)
Fot. Agnieszka Pudełko
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liczba odwiedzających

wyk. 1. Liczba zwiedzających Exploseum w latach 2011–2015
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Exploseum
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cultural property

protection of movable antiques
export of works of art from Poland

illicit trafficking

abstract

In Poland every year a thousand crimes take place against antiques, such 

as forgery, theft, destruction, handling of stolen goods, illegal export 

abroad, resulting in a loss of more than two thousand works of art. 

In the globalization era and the disappearance of borders,the illicit trade 

of cultural heritage is presume to be an international threat. The paper 

presents a general recognition of the problem taking into consideration 

the heritage of nations and its protection under general national 

regulations and also the methods to counteract these threats. The paper 

discusses currently adopted tools for the cultural property protection 

and describes public sector institutions which are in charge of this 

activities. Due to the wide size of the issue the paper was intentionally 

narrowed to present the most important phenomena of crime against 

movable cultural property and methods to counter them.
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słowa kluczowe
dobra kultury

ochrona zabytków ruchomych
wywóz dzieł sztuki z Polski

nielegalny obrót

W Polsce rokrocznie dokonuje się ponad 1 tys. przestępstw wobec 

zabytków, m.in. fałszerstw, kradzieży, niszczenia, paserstwa, 

nielegalnego wywozu za granicę, co skutkuje utratą powyżej 2 tys. dzieł 

sztuki. W dobie globalizacji i zaniku granic przestępczość ta przybrała 

charakter międzynarodowy. Opracowanie dotyczy ogólnego ujęcia 

problematyki zagrożenia przestępczością skierowaną przeciwko 

dobrom kultury, które stanowią dziedzictwo narodu i podlegają 

ustawowej ochronie ze strony państwa, oraz metod przeciwdziałania 

tym zagrożeniom.W artykule omówiono aktualnie dostępne narzędzia 

służące do walki z przestępczością przeciwko dziełom sztuki oraz 

instytucje administracji rządowej, które się nimi posługują. Z uwagi 

na obszerny rozmiar zagadnienia opracowanie celowo zawężono do 

zaprezentowania najistotniejszych zjawisk dotyczących przestępczości 

wobec ruchomych dóbr kultury i metod przeciwdziałania im.
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wstęp Zagrożenie przestępczością skierowaną przeciwko dobrom kultury to poważny 
problem o zasięgu globalnym. Według oficjalnych danych w ciągu ostatnich 20 lat 
skradziono lub wywieziono z Polski ponad 8,5 tys. dzieł sztuki, w tym przede 
wszystkim obrazy, rzeźby, przedmioty kultu religijnego i numizmaty. Do najczęściej 
popełnianych przestępstw dotyczących zabytków należą:

kradzież z włamaniem,
kradzież,
niszczenie i uszkodzenie zabytku,
paserstwo,
wywóz zabytku za granicę bez wymaganego pozwolenia,
podrabianie, przerabianie zabytku (fałszerstwo),
oszustwo,
przywłaszczenie [Chroń dziedzictwo narodowe].

Największe straty ponoszą kolekcje prywatne i obiekty sakralne. Stosunkowo 
najrzadziej złodzieje atakują muzea. Ale jeżeli już się decydują, straty są bardzo 
bolesne dla narodowej kultury, np. gdy we wrześniu 2000 r. z Muzeum Narodowego 
w Poznaniu skradziono wyceniony na 7 mln dolarów obraz Claude’a Moneta Plaża 
w Pourville, strata była ogromna, ponieważ to jedyne dzieło tego artysty i jedna 
z nielicznych prac impresjonistycznych w zbiorach polskich [Skradzione arcydzieła]. 
Rocznie na całym świecie dochodzi do ok. 50 tys. kradzieży dzieł sztuki 1. Interpol 
ma w swojej bazie ponad 30 tys. szczególnie wartościowych dzieł, które do dziś nie 
zostały odnalezione. Najwięcej kradzieży ma miejsce we Włoszech (20 tys. rocznie) 
i w Rosji (2 tys. rocznie). Eksperci szacują, że roczne obroty na czarnym rynku sztuki 
sięgają 7 mld dolarów [Ní Chonaill i in. 2012, s. 88].

Przestępców można podzielić na kilka kategorii. Pierwsza to zwyczajni złodzieje 
mieszkań prywatnych, którzy niejako przy okazji kradzieży różnych wartościowych 
przedmiotów zabierają także dzieła sztuki. Osobna grupa to złodzieje kościelni, 
którzy masowo ograbiają obiekty sakralne z przedmiotów wykonanych z metali 
szlachetnych, obrazów, rzeźb i wszelkich elementów dekoracyjnych. Kategoria 
kolejna to złodzieje, którzy okradają kościoły, muzea, biblioteki i prywatnych kolek-
cjonerów. Są świetnie przygotowani, bywa, że działają na konkretne zamówienie, 

1 Część wszystkich kradzieży dotyczy zbiorów muzealnych, np. w polskich muzeach w latach 1990–1996 
dokonano ogółem 66 przestępstw kradzieży i kradzieży z włamaniem [szerzej zob.: Frydrych 1997, s. 6]. 
Z analizy danych statystycznych wynika, że od 2005 r. zdecydowanie wzrosło zagrożenie kradzieżą 
w muzeach i galeriach [za: Trzciński 2010, s. 102].
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ich łupem padają najcenniejsze dobra kultury i najczęściej błyskawicznie wędrują 
za granicę. W ostatnich latach proceder rabowania dzieł sztuki został zdominowa-
ny przez zorganizowane grupy przestępcze. Ich zainteresowanie dziełami sztuki 
wynika z faktu, iż są one świetnym sposobem koncentracji kapitału. Zarówno 
sami złodzieje, jak i stosowane przez nich metody znacznie różnią się między sobą. 
Ekskluzywną grupą wśród złodziei dzieł sztuki są tzw. wolni strzelcy, działający na 
zlecenie kolekcjonerów. Posługują się oni najbardziej wyrafinowanymi metodami, 
a ich łupem padają najcenniejsze dzieła. Do kradzieży przygotowują się miesiąca-
mi, szukając słabych punktów w systemach zabezpieczeń. Efektem końcowym ich 

„cichego skoku”, który wychodzi na jaw dopiero po pewnym czasie, jest najczęściej 
nielegalne zbycie przedmiotu [Ní Chonaill i in. 2012, s. 88–91].

Dzieła sztuki niejednokrotnie warte są miliony i często łatwe do ukrycia – 
wystarczy je wyciąć z ramy, zwinąć i schować. Z całą pewnością to, obok słabych 
zabezpieczeń w muzeach i galeriach, stanowi pokusę dla przestępców. I pomimo że 
zrabowane cenne przedmioty ciężko zbyć po ich faktycznej cenie, gdyż transakcja 
odbywa się na nielegalnym rynku, to często nawet jej ułamek jest dla złodzieja 
niezłym zarobkiem. Przestępczość kierowana na zabór dzieł sztuki powoduje jed-
nocześnie zwiększenie częstotliwości innych czynów przestępczych, tj. nielegalny 
wywóz z kraju i handel skradzionymi dziełami. 

W związku z nasilaniem się procesu globalizacji, łatwości przemieszczania się 
i zaniku granic przestępczość wobec dzieł sztuki wykazuje charakter przestępczo-
ści zorganizowanej o zasięgu międzynarodowym. Z roku na rok nasila się zjawisko 
przemytu dzieł sztuki poza granice kraju i ich nielegalny obrót. Otwarcie polskich 
zachodnich i południowych granic oraz trudne do wyegzekwowania przepisy 
ułatwiają ograbianie kraju z cennych dóbr kultury. Przepisy o ochronie zabytków 
możliwie efektywnie obowiązywały do momentu wstąpienia Polski do strefy 
Schengen, potem liczba pozwoleń wydawanych na ich wywóz z Polski spadła, 
gdyż dzisiaj nie ma już kontroli przy granicach wewnętrznych UE i zdecydowanie 
łatwiej o przemyt zabytkowych dzieł sztuki. W 2006 r. wydano 310 pozwoleń 
(97 na wywóz do UE, 213 poza teren UE), w roku 2007 już tylko 88 (35 na wywóz 
do UE), w 2008 r. 32 pozwolenia (10 na wywóz do UE), w pierwszym kwartale 2009 
r. jedynie 5 pozwoleń (1 na wywóz do UE), a w 2011 r. tylko 9 [Ogrodzki 2009, s. 11]. 
W rzeczywistości obywatele zaczęli ignorować obowiązek posiadania pozwolenia 
na wywóz. Do dziś rokrocznie wpływa tylko kilka wniosków. 

Według krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę 
niezgodnie z prawem w ciągu ostatnich 20 lat skradziono ponad 8575 zabytko-
wych dzieł sztuki z polskich zbiorów publicznych i prywatnych. Jeszcze w 2007 r. 
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do rejestru dostępnego na stronie www.skradzionezabytki.pl zostało wpisanych 
278 zabytków, a w 2008 r. już tylko 45 (prawo zgłoszenia ma każdy). Od 2011 r. do 
2014 r. oficjalnie nie skradziono żadnego [Hołodyńska 2013]. 

Przemyt dzieł sztuki uzależniony jest od możliwych do osiągnięcia korzyści 
finansowych, zaspokojenia kolekcjonerskich pasji, czasami związany jest z pra-
gnieniem odzyskania utraconej własności, dlatego osiąga tak ogromną skalę. 
Na rynkach światowych utrzymują się wysokie ceny dzieł sztuki, a ich wartość stale 
rośnie [tamże]. Zdarzają się przypadki nieświadomego przemytu, kiedy przedmiot 
przewożony jest jako pamiątka lub prezent. Nieświadome wywożenie dzieł sztuki 
wiąże się z niewiedzą osób przekraczających granicę na temat obowiązujących 
przepisów wywozowych. Jednakże nie zwalnia ich to z odpowiedzialności prawnej, 
gdyż ustawodawca przewidział sankcję również za nieumyślną formę nielegalnego 
wywozu [Ustawa z 17.09.2003]. Takich sytuacji w kontekście ogólnego przemytu jest 
stosunkowo niewiele. Największa ilość nielegalnie wywożonych dzieł sztuki, zwłasz-
cza cennych i ważnych dla dziedzictwa kulturowego, pochodzi ze zorganizowanej 
i zaplanowanej przez osoby indywidualne lub grupy osób działalności przemytniczej.

Mówiąc o przestępczości przeciwko dobrom kultury, nie można pominąć 
samego rynku dzieł sztuki, zwłaszcza tego „czarnego”, zakonspirowanego, który ze 
względu na prawo popytu i podaży jest największym stymulatorem tej przestęp-
czości i co roku generuje obroty rzędu kilku miliardów dolarów. Z tego powodu 
w świecie przestępczym zainteresowanie tą branżą nieustannie rośnie. 

W przypadku kradzieży dzieł sztuki problemem nie jest sama kradzież, lecz 
zbycie dzieła. Zamiana skradzionych dzieł sztuki na pieniądze skłania przestęp-
ców do fałszowania certyfikatów autentyczności, aktów własności oraz innych 
dokumentów potwierdzających legalność pochodzenia dzieła. Skuteczną metodą 
fałszowania legalności skradzionych dzieł jest również sprzedawanie ich w krajach 
(np. Włochy), w których prawo stanowi, że nabywca pozostający w dobrej wierze 
może uzyskać prawo własności nabytego dzieła, choćby pochodziło ono z kradzieży. 
Działanie to wymaga jednak pewnego czasu, podczas którego dzieło często pozo-
staje w obrocie nieoficjalnym, zanim zostanie zalegalizowane. Efektywną metodą 
opóźnienia wykrycia momentu przestępstwa jest zastąpienie skradzionego dzieła 
falsyfikatem. Fakt ten wychodzi na jaw dopiero po przeprowadzeniu szczegółowej 
ekspertyzy. 

Fałszowanie dzieł sztuki ma tak długą historię jak kolekcjonerstwo. Cel fał-
szerstw był zawsze ten sam – chęć oszukania. Metody fałszowania są bardzo 
wyrafinowane i rozwijają się wraz z rozwojem nauki oraz technik ich wykrywania. 
Poziom i stopień trudności fałszerstwa zależy zarówno od docelowego rynku zbytu, 
jak i od imitowanego okresu powstania fałszowanego dzieła. Omawiając proble-
matykę falsyfikatów na rynku sztuki, należy też zwrócić uwagę na inny mechanizm, 
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związany z fałszowanymi obiektami, a mianowicie ich wywóz za granicę, wysta-
wienie na aukcję w zagranicznym domu aukcyjnym, a następnie przywóz do kraju. 
Nielegalnie wywiezione z Polski falsyfikaty, m.in. dzieł polskich twórców, pojawiają 
się w galeriach lub domach aukcyjnych za granicą (wykorzystywane są w tym celu 
małe domy aukcyjne w Europie, ponieważ dzieło znanego artysty zakupione np. na 
aukcji w Szwajcarii wydaje się poza podejrzeniami), są zamieszczane w katalogach 
aukcyjnych i w ten sposób zyskują tzw. historię. Następnie po ich przywozie do 
kraju, przy próbie sprzedaży podawana jest informacja o numerze katalogowym, 
wskazująca, że obiekt był wystawiony na aukcji. Zabieg ten ma na celu uprawdo-
podobnienie oryginalności dzieła. 

Czasem jednak fałszerstwo potrafi pójść w drugą stronę i autentyczne dzieło 
sztuki doprowadza się do stanu, w którym imituje ono swoją własną kopię, na ogół 
takich operacji dokonuje się przy okazji przemytu dzieł sztuki. Tutaj stosuje się 
odmładzanie, najczęściej spotykane w przypadku przemytu ikon oraz malowideł 
na deskach, gdzie tylną stronę działa powleka się warstwą współczesnego drewna, 
która nie tylko symuluje młody wiek przedmiotu, ale także ukrywa pieczęcie i cer-
tyfikaty oraz sygnatury identyfikacyjne [Szczekala 2012, s. 119]. Fałszerze wykazują 
się coraz większą przebiegłością we wprowadzaniu sfałszowanych dzieł na rynek. 
Działają przy tym w poczuciu bezkarności, albowiem najgorsze, co ich może spo-
tkać, to kłopot ze sprzedaniem falsyfikatu [Sarzyński 2003, s. 6–8]. Każdy sklep, 
urząd pocztowy, bank ma obowiązek skonfiskować fałszywy banknot, ale żaden 
antykwariusz czy dom aukcyjny nie ma prawa do konfiskaty fałszywego obrazu. 
Zapobieganiu i wykrywaniu fałszerstw służą wciąż doskonalone naukowe metody 
badawcze, które i tak nie są w stanie nadążyć za pomysłowością fałszerzy. 

Główną rolę w zapobieganiu przemytu dzieł sztuki odgrywają m.in. takie służ-
by, jak straż graniczna, policja, służby celne i finansowe. Straż Graniczna, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, posiada kompetencje w przedmiocie rozpoznawania, 
zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. 
Dotyczy to m.in. przestępstw i wykroczeń pozostających w związku z przemiesz-
czaniem przez granicę państwową towarów i przedmiotów określonych w usta-
wie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Straż Graniczna nie ochrania 
bezpośrednio granicy i nie kontroluje ruchu granicznego. Granica wewnętrzna 
jest chroniona w zmieniony sposób – drogi dojazdowe do granic, graniczne szlaki 
wodne i trasy międzynarodowe są kontrolowane przez tzw. grupy mobilne (zespoły 
patrolowo-interwencyjne), których funkcjonariusze wyposażeni są w odpowiedni 
sprzęt i przeszkoleni z przepisów prawa obowiązujących w poszczególnych krajach. 
Analizując dotychczasowe ujawnienia Straży Granicznej, można wyodrębnić nastę-
pujące przypadki nielegalnego wywozu zabytków:
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na podstawie podrobionych dokumentów,
na podstawie dokumentów oryginalnych, jednakże dotyczących innych 
przedmiotów (np. meble),
ukryte w specjalnie przygotowanych skrytkach w samochodach osobowych 
i ciężarowych (np. ikony, przedmioty gospodarstwa domowego),
ukryte pomiędzy innymi przedmiotami wywożonymi legalnie, tj. zgodnie 
z prawem (np. obrazy, elementy architektoniczne),
ukryte w bagażach podręcznych i rejestrowane w przypadku przekraczania 
granicy, 
wywożone jako złom (np. elementy archeologiczne),
przesłane drogą pocztową (np. militaria i przedmioty związane z II wojną 
światową) [Krupiński 2009, s. 30].

Duży udział w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom ma Służba Celna, 
do której zadań należy, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o Służbie Celnej, realizacja polityki celnej w części dotyczącej przywozu 
i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów 
odrębnych, a w szczególności: rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwal-
czanie przestępstw i wykroczeń przeciwko dobrom kultury, określonych w art. 109 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i art. 53 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W zakresie zadań określonych w art. 2 ust. 1 pkt 6 Służbie Celnej przysługują 
uprawnienia procesowe wynikające z przepisów kodeksu postępowania karnego. 
Przed wejściem w życie omawianej regulacji organy celne po dokonaniu wykrycia 
nielegalnego wywozu zabytków przekazywały sprawę do dalszego prowadzenia 
organom policji ze względu na brak kompetencji do prowadzenia tego typu spraw. 
Obecnie sprawy takie prowadzone są przez komórki karne skarbowe w Izbach 
Celnych 2 lub komórki dochodzeniowo-śledcze w Urzędach Celnych [Skaldawska 
2010, s. 20].

W ostatnich latach funkcjonariusze Służby Celnej dokonali licznych zatrzymań 
nielegalnie wywożonych zabytków. Najwięcej zatrzymanych dzieł sztuki stanowi-
ły: obrazy (w tym grafiki i rysunki), ikony, rzeźby, posągi, przedmioty użytkowe, 
przedmioty kultu liturgicznego, materiały biblioteczne, numizmaty, zegary, meble 
i instrumenty. Miejscami, gdzie doszło do zatrzymań, były: urzędy pocztowe, porty 
lotnicze, granica lądowa.

Służba Celna współpracuje z wieloma instytucjami i korzysta z pomocy insty-
tucji wyspecjalizowanych w ochronie zabytków. W związku z coraz częstszy-
mi przypadkami kradzieży dzieł sztuki na całym świecie służba ta na bieżąco 

2 Jednostka struktury organizacyjnej Służby Celnej.
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otrzymuje informacje za pośrednictwem Komendy Głównej Policji, Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych oraz korzysta z szerokiego dostępu do bazy danych Interpolu 
o skradzionych dziełach sztuki 3. W 2010 r. weszły w życie nowe przepisy wywozo-
we, na podstawie których funkcjonariusz celny musi dokonywać wstępnej oceny 
wywożonego obiektu pod kątem jego wieku, wartości, oryginalności dokumentów 
wywozowych itd. Jest to zadanie bardzo trudne, gdyż wymaga ogromnej wiedzy 
w tej dziedzinie, dlatego główny nacisk w wyszkoleniu funkcjonariuszy kładzie się 
na szczególne zwracanie uwagi na obiekty mogące być zabytkami, aby o wycenę 
i ocenę zwracali się do specjalistów. W związku z tym niezbędna jest ścisła współ-
praca Służb Celnych z instytucjami kultury i organami zajmującymi się ściganiem 
przestępczości przeciwko zabytkom.

Polska jako jedyny kraj w Europie ma porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem 
Finansów, Ministrem Kultury, Komendantem Głównym Policji i Komendantem 
Głównym Straży Granicznej w sprawie współdziałania w zwalczaniu nielegalnego 
wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków, poprzez udzielanie sobie 
wzajemnej pomocy w zakresie: czynności kontrolnych, wymiany informacji, szko-
lenia i wymiany doświadczeń [Policja w ochronie]. Organy te mogą powoływać 
wspólne grupy robocze do opracowania zasad współpracy i ustalić zasady postę-
powania z zabytkami zatrzymanymi przez organy celne i organy Straży Granicznej, 
w tym dotyczące miejsca i warunków ich przechowywania. Współpraca w zakresie 
czynności kontrolnych obejmuje w szczególności: 

niedopuszczenie przez organy celne i organy Straży Granicznej do wywozu za 
granicę zabytków bez wymaganego pozwolenia, 
udzielanie wzajemnej pomocy w zakresie identyfikacji zabytków, co do 
których istnieje przypuszczenie, że zostały utracone w wyniku przestępstwa 
[Porozumienie z 3.11.2004, poz. 135 §4].

Współpraca w zakresie wymiany informacji dotyczy w szczególności: 
ujawnionych przypadków wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy 
zabytków bez pozwolenia lub nieprzywiezienia zabytku do kraju w okresie 
ważności pozwolenia,
nieprawidłowości występujących w dokumentach związanych z przywozem 
lub wywozem zabytków za granicę,
zabytków, które zostały umieszczone w krajowym wykazie zabytków 
skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem,
negatywnych zjawisk występujących w zakresie objętym Porozumieniem 
[tamże, poz. 135 §5].

3 Interpol – międzynarodowa organizacja policji pomagająca organom ścigania w walce z wszelkimi for-
mami przestępczości. Działa ona w 190 krajach. Od 30.07.2008 r. uruchomiono dostęp polskiej policji 
do bazy danych Interpolu [zob.: Uruchomienie dostępu].
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Przy Komendzie Głównej Policji działa profesjonalny Krajowy zespół do walki 
z przestępczością przeciwko dziedzictwu narodowemu [Policja – bieżące informa-
cje], który zajmuje się m.in.: 

analizowaniem skali zagrożenia wymienioną przestępczością, 
utrzymywaniem kontaktów z podmiotami międzynarodowymi zwalczającymi 
tego rodzaju przestępczość, 
wypracowywaniem, we współpracy z innymi podmiotami, skutecznych 
narzędzi wykrywania sprawców, 
współpracą z Centralnym Biurem Śledczym KGP w zakresie zwalczania 
przestępczości przeciwko dobrom kultury narodowej,
systematycznym monitorowaniem potencjalnych miejsc zbywania 
skradzionych dóbr kultury (domy aukcyjne, antykwariaty, giełdy staroci itp.) 
[por. Grajewski 2011, s. 28].

Ze względu na to, że zjawisko przemytu dzieł sztuki na obszar innych państw oraz 
ich nielegalny obrót istnieje również w innych krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza 
we Francji, Belgii, Czechach, Niemczech i Włoszech, a także krajach sąsiadujących 
z Unią (Rosja), policje poszczególnych państw utworzyły w swoich strukturach spe-
cjalne wydziały do walki z tym rodzajem przestępczości. Wydziały te współpracują 
z organami administracji rządowej, tj. ministerstwami kultury i urzędami celnymi, 
a także z domami aukcyjnymi, muzeami, galeriami, antykwariatami i władzami 
kościelnymi. Główną rolę w prowadzeniu międzynarodowych poszukiwań skradzio-
nych dzieł sztuki odgrywa Interpol, zrzeszający 190 państw, z siedzibą Sekretariatu 
Generalnego w Lyonie. System informatyczny, jakim dysponuje Interpol, jest 
jednym z największych i najbardziej rozbudowanych systemów łączności, dzięki 
temu istnieje możliwość bezpiecznego i szybkiego pozyskiwania przez państwa 
członkowskie danych o utraconych i skradzionych dziełach sztuki. Jest to ważne 
narzędzie do walki z przestępczością zorganizowaną. 

Od 15 sierpnia 2009 r. Interpol w ramach zwalczania przestępczości związanej 
z nielegalnym obrotem dziełami sztuki uruchomił aplikację dostępu online do swo-
jej bazy Stolen Works of Art na temat skradzionych dzieł sztuki. Jest to jedyna na 
świecie tak duża baza danych zawierająca informacje o blisko 34 tys. skradzionych 
i poszukiwanych przez Interpol przedmiotach sztuki i dobrach kultury, utraconych 
na szkodę wielu krajów. Baza aktualizowana jest na bieżąco, w miarę otrzymywania 
przez Sekretariat Generalny Interpolu nowych komunikatów o kradzieżach.

Dostęp do niej, poza funkcjonariuszami policji i innych organów ścigania, mają 
również osoby pracujące w instytucjach kultury (ministerstwa, muzea, galerie), 
a także kolekcjonerzy, antykwariusze, pracownicy domów aukcyjnych oraz innych 
kompetentnych instytucji [Interpol udostępnia bazę].  
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W ciągu dziesięcioleci powstało wiele aktów normatywnych, konwencji i reko-
mendacji służących wzmocnieniu ochrony dziedzictwa kulturowego na szczeblu 
krajowym i w ramach współpracy państw. Od wielu lat podejmowane są działania 
mające na celu walkę z nielegalnym handlem dziełami sztuki. Skupiają się one na 
dwóch głównych zagadnieniach: zapobieganiu nielegalnemu eksportowi, importowi 
i przepływowi dóbr kultury oraz zwrocie skradzionych i nielegalnie wywiezionych 
dóbr kultury. 

W portalu internetowym UNESCO dostępna jest baza obowiązujących w róż-
nych krajach świata dokumentów prawnych dotyczących ochrony, sprzedaży, 
wywozu obiektów kultury. Każdy dokument dostępny jest w języku oryginału, 
a także w oficjalnym tłumaczeniu na język angielski. Aktualnie baza zawiera 
757 dokumentów ze 113 krajów członkowskich UNESCO, stanowiąc cenne narzędzie 
do walki z grabieżą, nielegalnym handlem oraz importem i eksportem dzieł sztuki 
na świecie. Baza danych jest łatwo dostępnym źródłem informacji, z której mogą 
korzystać instytucje odpowiedzialne za ochronę dzieł sztuki, prawnicy, służby celne, 
galerie sztuki, a także prywatni kolekcjonerzy [UNESCO]. 

W odzyskiwaniu skradzionych dzieł sztuki szczególnie ważną rolę odgrywa 
właściwa informacja. Rozwój elektronicznych nośników informacji przyczynił się 
do sporządzenia w wielu krajach baz danych dzieł sztuki i katalogów utraconych 
dzieł sztuki. W Polsce jej podstawowym źródłem jest Katalog utraconych dzieł sztuki, 
opracowany i administrowany przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych [OOZP]. 
Katalog jest zasobem wiedzy na temat zabytków skradzionych lub wywiezionych 
za granicę niezgodnie z prawem, zawierającym m.in.: 

opis dzieła sztuki (kategoria, autor, pochodzenie itp.),
wymiary i technikę wykonania,
informacje o właścicielu,
informacje o utracie,
informacje o odzyskaniu (w przypadku zabytków odzyskanych),
informacje o nielegalnym wywozie [Katalog skradzionych zabytków].

Większość zabytków w katalogu posiada zdjęcia lub ilustracje graficzne. Straty 
zabytków zgłaszane są do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezio-
nych za granicę niezgodnie z prawem przez policję, Służbę Celną, Straż Graniczną, 
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków i ich delegatury, muzea, a także przez 
osoby prywatne i instytucje będące właścicielami lub zarządcami zabytków.

Innym cennym narzędziem służącym do walki z przestępczością przeciwko 
dziełom sztuki jest Polski rejestr dzieł sztuki [PRDS]. Jest to internetowa baza danych 
gromadząca informacje o dziełach sztuki znajdujących się w kolekcjach państwo-
wych i prywatnych w celu ich udostępnienia wszystkim zainteresowanym, przy 
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jednoczesnym zachowaniu anonimowości właściciela. Każdy obiekt skatalogowany 
w rejestrze charakteryzowany jest przez zdjęcie oraz następujące, podstawowe 
dane: 

autor dzieła, 
tytuł, 
rodzaj sygnatury, 
technika wykonania i wymiary, 
stan prawny (kolekcja państwowa, z możliwością jej wskazania, np. Muzeum 
w X lub kolekcja prywatna bez podania nazwiska właściciela) [tamże].

Możliwe jest też zamieszczenie dodatkowej, krótkiej informacji pomagającej 
w identyfikacji obiektu, np. opatrzony ekspertyzą autorstwa XY z danego roku. 
Umieszczenie opisu obiektu w rejestrze jest najprostszą i najtańszą formą jego 
ochrony przed kradzieżą, gdyż łatwa jego identyfikacja uniemożliwia wprowadze-
nie go do powszechnego obrotu handlowego, a w przypadku kradzieży – pomaga 
w odzyskaniu.

Podobne bazy danych istnieją w większości cywilizowanych krajów. Istnieje 
ponad 110 stron www w 39 różnych krajach świata, głównie europejskich, zamiesz-
czających serwisy informacyjne dotyczących skradzionych dzieł sztuki, a także bazy 
danych różnej kategorii dzieł sztuki. Ich opis sporządzony jest zwykle zgodnie z mię-
dzynarodowym standardem opisu ruchomych dóbr kultury, znanym powszechnie 
jako Object ID, i zazwyczaj zawiaduje nimi policja [zob. Lechowski]. Inicjatorem 
wdrożenia projektu Object ID w Polsce był Krajowy zespół do walki z przestępczo-
ścią przeciwko dziedzictwu narodowemu Biura Kryminalnego Komendy Głównej 
Policji [Policja – bieżące informacje].

Object ID jest standardem gromadzenia i zapisu danych dotyczących przed-
miotów kultury materialnej, stworzonym w celu identyfikacji obiektów utraconych 
w wyniku przestępstwa, klęski żywiołowej czy zagubienia. System dokumentacji 
obiektu służy instytucjom i osobom prywatnym do opisu i katalogowania obiektów 
dziedzictwa kulturowego. Jest to ujednolicony według przyjętych standardów spo-
sób opisu dzieła sztuki. System wymaga wypełnienia formularza poprzez uzupełnie-
nie dziewięciu kategorii według ustalonego wzorca. „Projekt Object ID ma na celu:

wprowadzenie jednolitego i międzynarodowego standardu dokumentacji 
dzieł sztuki dostosowanego do europejskich sposobów rejestracji 
i dokumentacji dóbr kultury,
zachęcenie prywatnych posiadaczy i kolekcjonerów do dokumentowania 
posiadanych dzieł sztuki i przedmiotów zabytkowych,
zwiększenie świadomości społecznej w zakresie konieczności ochrony 
dziedzictwa narodowego,
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ułatwienie policji działań związanych z poszukiwaniem utraconych kolekcji 
prywatnych dóbr kultury, zapewnienie dobrej jakości dokumentacji 
na wypadek kradzieży zbiorów, ułatwienie identyfikacji skradzionych dóbr 
kultury w przypadku ich ujawnienia” [System dokumentacji 2008, s. 59].

Należy także wspomnieć o największym na świecie prywatnym Rejestrze Zaginionych 
Dzieł Sztuki (Art Loss Register), który powstał w 1991 r. i gromadzi dane o 150 tys. 
skradzionych na całym świecie obiektów. Dzięki niemu udało się już odzyskać ponad 
1 tys. dzieł sztuki wartych 100 mln dolarów [The Art Loss Register]. Informacje o kra-
dzieżach dzieł sztuki zamieszczają również w formie drukowanej i elektronicznej 
różne czasopisma z zakresu sztuki. Są to m.in. międzynarodowy kwartalnik „IFAR 
Journal”, „Trace”, „Salvo NEWS” i w Polsce „Cenne, Bezcenne, Utracone”.

Mówiąc o narzędziach mających służyć walce z nielegalnym wywozem i obro-
tem dziełami sztuki, oprócz dokumentacji opisowej i fotograficznej oraz katalo-
gowania, istotne jest niedające się usunąć oznakowanie dzieła sztuki. Oczywiście 
rodzaje znakowań są ściśle uzależnione od charakteru przedmiotu – inne będą 
właściwe dla obrazów, inne dla książek, inne dla wyrobów z metali szlachetnych 
czy zabytkowej broni. Znakowanie może być jawne i utajone.

Dobrze widoczne oznakowanie, w miejscach trudnych do wyodrębnienia z cało-
ści dzieła może zniechęcić złodzieja, jeżeli ich usunięcie spowodowałoby widoczne 
zniszczenia i obniżyło komercyjną wartość przedmiotu. Znacznie większym utrud-
nieniem dla przestępcy jest wprowadzenie dodatkowego, utajonego znakowania. 
Ukrytą sygnaturą może być dowolny znak graficzny (symbol, litera itp.) wykonany 
przy użyciu fluorescencyjnych farb.

Wiadomo, iż nie ma idealnych zabezpieczeń. Postępowi techniki w tym zakresie 
towarzyszy nieustannie pomysłowość przestępców. Czasami jednak, mimo wszel-
kich zabezpieczeń i należytej ochrony, przedmioty giną, są nielegalnie wywożone 
i sprzedawane. Ogromną rolę w poprawie ochrony dzieł sztuki mogą odgrywać 
działania edukacyjno-informacyjne skierowane do wszystkich posiadaczy cennych 
zbiorów, dzięki którym wzrośnie liczba dzieł sztuki umieszczanych w krajowych 
i międzynarodowych bazach danych. Niezbędne jest także uświadomienie, jak 
ważna jest dobra dokumentacja zabytków, co pozwoli na ewentualną późniejszą 
skuteczną identyfikację w przypadku kradzieży.
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abstract

Holocaust Memorials are eight places that are the sites of former 

Nazi death camps, listed exhaustively by the Act of 1999. Under 

the provisions of this act they are subject to special legal protection. 

It is done by identifying the specific rules of organizing assemblages  

in the Holocaust Memorials and their protection zones, economic 

activities in these places, construction of any buildings there, even 

temporary buildings and construction equipment, and the possibility 

of expropriation of properties located in these areas. The aim 

of this study is to identify the source, purpose and justification for 

the introduction of the special protection regime of the Holocaust 

Museum in Polish law. For this purpose the documents reflecting 

the course of the legislative work on the Act of 1999 was analyzed. 

It also presents doubts about the scope of the Act – the choice 

of the areas, and not others that are subject to specific regulations.
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słowa kluczowe
Pomniki Zagłady

ochrona zabytków
miejsca martyrologii narodów

hitlerowskie obozy zagłady

Pomniki Zagłady to osiem miejsc stanowiących tereny byłych 

hitlerowskich obozów zagłady, wymienionych w sposób wyczerpujący 

przez ustawę z 1999 r. Na mocy przepisów tego aktu podlegają one 

szczególnej ochronie prawnej poprzez określenie zasad odbywania 

zgromadzeń na terenie Pomników Zagłady i ich stref ochronnych, 

prowadzenie działalności gospodarczej w tych miejscach, wznoszenie 

na nich obiektów budowlanych, tymczasowych obiektów budowlanych 

i urządzeń budowlanych oraz możliwość wywłaszczenia nieruchomości 

znajdujących się w tych miejscach. Celem niniejszego opracowania1  

jest ustalenie źródła, celu i uzasadnienia wprowadzenia do polskiego 

porządku prawnego szczególnej ochrony Pomników Zagłady. W tym 

celu analizie poddano przede wszystkim dokumenty odzwierciedlające 

przebieg prac legislacyjnych nad projektem ustawy z 1999 r. 

Przedstawiono także wątpliwości związane z zakresem przedmiotowym 

ustawy, tj. wyborem takich, a nie innych terenów podlegających 

szczególnym regulacjom prawnym.

abstrakt
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1. Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 
2015–2017 jako projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant”.
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wstęp Tytułowe Pomniki Zagłady to tereny byłych hitlerowskich obozów zagłady w rozu-
mieniu art. 2 ustawy z 1999 r. [Ustawa o ochronie terenów 1999]. We wskazanym 
przepisie zostały one wymienione i są to: Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu, 
Pomnik Męczeństwa na Majdanku, Muzeum „Stutthof” w Sztutowie, Muzeum 
Gross-Rosen w Rogoźnicy, Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince, Muzeum 
Martyrologiczne – Obóz w Chełmnie nad Nerem, Muzeum Byłego Obozu Zagłady 
w Sobiborze, były Obóz Zagłady w Bełżcu. Co istotne, tylko wskazane osiem miejsc 
podlega ochronie na podstawy ustawy z 1999 r.

Artykuł 5 Konstytucji RP [Konstytucja RP 1997] stanowi o tym, że Rzeczypospolita 
Polska strzeże dziedzictwa narodowego. Jest to obowiązek wszystkich władz publicz-
nych, więc zarówno władzy ustawodawczej, wykonawczej, jak i władzy sądowniczej 
[Sługocki 2014, s. 15]. W związku z tym nie budzi wątpliwości konieczność ochrony 
prawnej Pomników Zagłady, zwłaszcza że stanowią one niezwykle ważny element 
naszego dziedzictwa, choć bolesny, związany bowiem z masową eksterminacją.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie, jakie są źródło, cel i uzasadnie-
nie wprowadzenia szczególnej ochrony Pomników Zagłady. Przez źródło rozumie 
się tutaj przyczyny podjęcia decyzji politycznej o rozpoczęciu prac nad owymi 
szczególnymi regulacjami prawnymi, przez cel rozumie się określenie stanu, do 
którego regulacja ma prowadzić, oraz problemu społecznego, który ma rozwiązać. 
Przez uzasadnienie z kolei rozumie się przytoczenie argumentów, które w sposób 
racjonalny motywują podjętą decyzję prawodawczą [Tkaczyk 2010, s. 11].

Autor niniejszego tekstu przeanalizował dokumenty będące odzwierciedle-
niem przebiegu procesu legislacyjnego nad projektem ustawy z 1999 r. Poza tym, 
do przestawienia modelu szczególnej ochrony Pomników Zagłady wykorzystano 
metodę dogmatycznoprawną, sprowadzającą się do analizy aktów prawnych odno-
szących się do ochrony prawnej zabytków oraz ich szczególnej kategorii – Pomników 
Zagłady. W pracy uzupełniająco posłużono się metodą teoretycznoprawną, poprzez 
odwołanie się do literatury przedmiotu.
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Szczególna ochrona Pomników Zagłady
Pomniki Zagłady są szczególną kategorią zabytków. Regulacją ogólną, odnoszącą 
się do ochrony zabytków, jest ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
[Ustawa o ochronie zabytków 2003]. Jako podstawowe formy ochrony zabytków 
na kanwie tej ustawy można wymienić wpis do rejestru zabytków, uznanie za 
pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenia ochrony w miejscowym 
planie zagospodarowania 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) 
[zob. art. 7 ustawy o ochronie zabytków 2003]. Ustawa także przewiduje przepisy 
karne, które mają na celu zapewnienie ochrony zabytków 1.

Inną formą ochrony dziedzictwa jest prowadzenie muzeów, które jest uregu-
lowane przepisami ustawy o muzeach [Ustawa o muzeach 1996]. W przypadku 
dwóch Pomników Zagłady – Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu oraz Pomnika 
Męczeństwa w Majdanku – znajdują zastosowanie dwie szczególne ustawy poświę-
cone ochronie tych miejsc [Ustawa o upamiętnieniu Męczeństwa w Oświęcimiu 
1947; Ustawa o upamiętnieniu męczeństwa na Majdanku 1947].

Jednakże w odniesieniu do ośmiu Pomników Zagłady znajduje zastosowanie 
dodatkowa, szczególna regulacja, którą jest omawiana w niniejszym opracowaniu 
ustawa o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. Szczególna 
ochrona Pomników Zagłady znajduje wyraz w czterech aspektach. Po pierwsze, 
na terenie Pomników Zagłady lub ich stref ochronnych przyjęto odmienne zasa-
dy odbywania zgromadzeń 2. Przede wszystkim, odbycie zgromadzenia wymaga 
w przypadku tych miejsc zgody wojewody 3, a wojewoda jest władny odmówić 
zgody na odbycie zgromadzenia m.in. wówczas, gdy cel lub odbycie zgromadzenia 
może naruszyć powagę lub charakter Pomnika Zagłady 4. Po drugie, ograniczona 
jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w tych miejscach 5. Po trze-
cie, zabrania się – co do zasady – budowy obiektów budowlanych, tymczasowych 
obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych na terenie Pomnika Zagłady 

1 Stanowią o tym przepisy art. 108–120 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2 O szczególnych zasadach odbywania zgromadzeń na obszarze Pomników Zagłady więcej zob.: Wilk 2015, 
s. 647–660.

3 Zgoda jest wydawana w formie decyzji administracyjnej, zob.: art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie terenów 
byłych hitlerowskich obozów zagłady.

4 Art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

5 Art. 8 ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.
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i jego strefy ochronnej 6. Po czwarte zaś, istnieje możliwość wywłaszczenia na 
rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych na obszarze Pomnika Zagłady 
lub jego strefy ochronnej 7.

Warto odnotować, że na mocy przepisów ustawy z 1999 r. zadania, które 
dotychczas odnosiły się do władz jednostek samorządu terytorialnego, zostały 
przekazane administracji rządowej. W związku z tym w przypadku czterech wskaza-
nych aspektów szczególnej ochrony Pomników Zagłady właściwe rzeczowo stały się 
organy administracji rządowej – tak centralne 8, jak i terenowe 9. Regulacje ustawy 
z 1999 r. stanowią więc odstępstwo od zasady decentralizacji władz publicznych, 
znajdującej wyraz w art. 15 ust. 1 Konstytucji RP 10.

Wobec powyższego regulacje ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich 
obozów zagłady w istotny sposób ingerują w konstytucyjnie zagwarantowane wol-
ności i prawa człowieka i obywatela – wolność zgromadzeń (gwarantowaną w art. 57 
Konstytucji RP), wolność gospodarczą (art. 20 Konstytucji RP) oraz własność (art. 21 
ust. 1 Konstytucji RP). Ingerencja w konstytucyjne wartości nie jest niedopuszczalna, 
niemniej jednak może mieć tylko charakter wyjątkowy i następować po spełnieniu 
wymogów wysłowionych przez polską konstytucję 11. Szczególny charakter ustawy 

6 Art. 10 ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

7 Art. 13 ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

8 Odnosi się to per exemplum do przyznania ministrowi właściwemu ds. kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego kompetencji do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu oznakowania granic 
Pomników Zagłady i ich stref ochronnych, a także wzorów znaków wskazujących te granice (zob. art. 4 
ust. 2 ustawy), jak i kompetencji do określenia, w drodze rozporządzeń, granic poszczególnych Pomników 
Zagłady (art. 4 ust. 3 ustawy). 

9 Tytułem przykładu, na mocy art. 6 ust. 1 ustawy wojewoda stał się organem reprezentującym Skarb 
Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami położonymi na obszarze Pomnika Zagłady 
i jego strefy ochronnej. Ponadto, wojewoda stał się organem właściwym do wydawania decyzji w spra-
wach zgromadzeń na terenie Pomników Zagłady i ich stref ochronnych (art. 7 ust. 1 ustawy), wyrażenia 
zgody na prowadzenia na tych obszarach działalności gospodarczej (art. 8 ust. 2) oraz postępowania 
budowlanego (art. 10 ust. 2).

10 Przepis ten stanowi o tym, że ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację 
władzy publicznej. Wskazać należy, iż decentralizacja wiąże się z zasadą pomocniczości, która oznacza, 
że władze publiczne powinny, co do zasady, podejmować rozstrzygnięcia na szczeblu jak najbliższym 
obywatela. Ma to związek z istotą udziału obywateli w rządzeniu. Ponadto, decentralizacja zakłada, 
że nikt lepiej nie zna lokalnych potrzeb, niż bezpośrednio odczuwający skutki lokalnych problemów. 
Zob. Banaszak 2012, s. 135–136.

11 Z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wynika, że ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw człowieka i oby-
watela może mieć miejsce tylko wówczas, gdy zostanie spełniony warunek materialny (ograniczenie 
następuje ze względu na bezpieczeństwo państwa lub porządek publiczny, bądź dla ochrony środowiska, 
zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób) oraz warunki formalne (ograniczenie 
musi być konieczne, proporcjonalne oraz nie może naruszać istoty wolności i praw).
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o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady skłania do refleksji nad 
źródłem przyjęcia tych regulacji, celem (celom) im przyświecającym oraz uzasad-
nieniem tych regulacji.

Analiza treści projektu ustawy z 1999 r.
Proces tworzenia prawa można podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich jest faza 
podjęcia decyzji politycznej, która sprowadza się do postanowienia rozpoczęcia 
prac nad nowym prawem, przyjęcia celów, kierunków przyszłej regulacji oraz jej 
podstawowych zasad [Leszczyński 2003, s. 17]. Pytanie o powody podjęcia decyzji 
politycznej o pracach nad projektem ustawy z 1999 r. stanowi pytanie o źródło 
szczególnej ochrony Pomników Zagłady. 

Dokumentem, w którego treści powinny znaleźć się zarówno informacje 
o powodach podjęcia inicjatywy ustawodawczej, jak i cele, do których ma ona 
prowadzić, jest uzasadnienie projektu ustawy [zob. Brodziński 2009, s. 154].

Zgodnie z Regulaminem Sejmu 12 do projektu ustawy dołącza się uzasadnienie, 
które powinno m.in. wyjaśniać potrzebę i cel wydania ustawy, przedstawiać rzeczy-
wisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana, wykazywać różnicę pomiędzy 
dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym, przedstawiać przewidywane 
skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne. Spełnienie tych wymogów 
regulaminowych powinno pozwolić na poznanie źródła, celu i uzasadnienia szcze-
gólnej ochrony prawnej Pomników Zagłady.

Pismem z dnia 16 marca 1999 r. 13 Rada Ministrów przedstawiła Sejmowi RP 
projekt ustawy o ochronie Miejsc Martyrologii Narodów oraz o zmianie niektó-
rych ustaw. Zwraca uwagę, że tytuł przedstawionego aktu prawnego był istotnie 
odmienny od końcowego rezultatu prac legislacyjnych (czyli uchwalonej ustawy 
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady). Już teraz można zazna-
czyć, antycypując niejako dalsze rozważania, że zmiana tytułu ustawy w toku prac 
legislacyjnych wiązała się także ze zmianą zakresu przedmiotowego aktu, wyraża-
jącego się w objęciu szczególnymi regulacjami tych, a nie innych miejsc.

Analiza uzasadnienia projektu ustawy z 1999 r. już prima facie pozwala spo-
strzec, że ma ono charakter lakoniczny. W uzasadnieniu wskazano, że na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się wiele miejsc męczeństwa i zagłady narodów, 

12 Stanowi o tym art. 34 ust. 2 pkt 1–4 uchwały Sejmu RP – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 30.07.1992 r. (tj. M.P. z 1998 r. nr 44, poz. 618 ze zm.). W 1999 r., podczas prac legislacyjnych 
nad omawianym w niniejszym opracowaniu aktem, obowiązywał analogicznie brzmiący art. 31 ust. 2 
ówczesnego Regulaminu Sejmu. 

13 Sejm III kadencji, druk sejmowy nr 994.
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w tym zwłaszcza obozy koncentracyjne i obozy zagłady, a „ich ochrona, a także 
dbałość o utrzymanie spokoju na ich terenie stanowi zadanie Rządu polskiego, 
którego realizacja w istotny sposób wpływa na obraz naszego kraju w świecie” 14.

Dalej zaś argumentowano, że „jednocześnie znane są zdarzenia negatywnie 
wpływające na zachowanie powagi i charakteru tych miejsc” 15, przy czym nie poda-
no, jakie konkretnie to są zdarzenia. W dalszej części można przeczytać: „Powyższe 
rodzi konieczność stworzenia instrumentów i mechanizmów umożliwiających 
organom administracji rządowej interwencję w razie zaistnienia takich sytuacji, 
godzących w dobre imię państwa polskiego” 16 – przy czym znów nie wskazano, 
jakie „sytuacje” projektodawca miał na myśli oraz w jaki sposób wpłynęły one na 
dobre imię Polski. Wskazany fragment odnosi się więc do źródeł podjęcia przez 
Radę Ministrów aktywności prawodawczej, ale odnosi się w sposób tak ogólny, że 
w istocie nie pozwala zrekonstruować źródła regulacji, tj. konkretnych powodów, 
które przesądziły o wniesieniu projektu do sejmu.

Nie brakuje też ogólnego stwierdzenia, że projektowany akt prawny „częściowo 
wypełnia lukę prawną w zakresie ochrony terenów o szczególnym znaczeniu dla 
upamiętnienia męczeństwa Polaków oraz męczeństwa i zagłady innych narodów”, 
przy czym projektodawca nie wyjaśnił, na czym polega owa luka prawna i z jakich 
powodów zaistniała konieczność ingerencji ustawodawczej w przedmiotową 
materię prawną.

W tym miejscu warto zauważyć, że we wniesionym przez Radę Ministrów 
projekcie ustawy w inny sposób zarysowano zakres przedmiotowy, oprócz bowiem 
ośmiu Pomników Zagłady, które objęto zakresem uchwalonej 7 maja 1999 r. usta-
wy, projektowane regulacje odnosiły się także do Muzeum Martyrologii Jeńców 
Wojennych w Łambinowicach 17. Analiza uzasadnienia projektu nie pozwala na jasne 
i konkretne sprecyzowanie wyznaczników, na podstawie których zaplanowano 
objęcie regulacjami tych, a nie innych miejsc (kwestia ta budziła istotne wątpli-
wości podczas prac legislacyjnych, o czym będzie mowa w następnym rozdziale 
niniejszego opracowania). Ma to istotne znaczenie, dziewięć miejsc wymienionych 
w art. 2 projektu ustawy nie stanowi bowiem wyczerpującego katalogu „miejsc 
martyrologii narodów”. Innymi słowy, wbrew brzmieniu tytułu projektowanego 
aktu nie odnosił się on do wszystkich miejsc, które stanowią miejsca martyrologii 
narodów, a tylko do wybranych dziewięciu.

14 Uzasadnienie do projektu ustawy o ochronie Miejsc Martyrologii Narodów oraz o zmianie niektórych 
ustaw, Sejm III kadencji, druk sejmowy nr 944, s. 1.

15 Tamże.

16 Tamże.

17 Zob.: art. 2 pkt 5 projektu ustawy o ochronie Miejsc Martyrologii Narodów oraz o zmianie niektórych 
ustaw, Sejm III kadencji, druk nr 994.
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Jeśli chodzi o kryterium wyboru tych miejsc, w uzasadnieniu wskazano w spo-
sób ogólny, że ustawa nie reguluje całości problematyki ochrony miejsc pamięci, 
a jedynie ogranicza się do ustanowienia zasad ochrony Miejsc Martyrologii Narodów, 
tj. terenów, na których znajdowały się nazistowskie obozy koncentracyjne i obozy 
zagłady oraz największy hitlerowski obóz martyrologii jeńców wojennych.

Poza owymi ogólnymi uwagami uzasadnienie projektu sprowadza się w istocie 
do streszczenia kolejnych proponowanych jednostek redakcyjnych aktu prawnego.

Przedstawione powyższe uwagi prowadzą do konkluzji, że w projekcie ustawy 
nie zawarto treści, które stanowiłyby wyraz dostrzeżenia problemu społecznego, 
analizy jego źródeł oraz środków, które mogłyby prowadzić do jego rozwiązania 18. 
W związku tym problem społeczny, uzasadniający ingerencję prawną, nie został 
scharakteryzowany 19; nie przedstawiono jego skali, natężenia i specyfiki, nie poku-
szono się nawet o reprezentatywną egzemplifikację jego przejawów i skutków. 
Na podstawie analizy uzasadnienia projektowanego aktu nie można stwierdzić, 
na czym polegał problem związany z ochroną prawną ośmiu miejsc stanowiących 
miejsca martyrologii narodów.

W związku z powyższym do ustalenia źródła, celu i uzasadnienia szczególnej 
ochrony prawnej Pomników Zagłady konieczne jest przeanalizowanie przebiegu 
prac legislacyjnych. 

Analiza prac legislacyjnych nad projektem ustawy
Złożony przez Radę Ministrów projekt ustawy był rozpatrywany po trzech dniach 
od jego wpłynięcia, na 78. posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, 
w dniu 19 marca 1999 r. 20 Podczas tego posiedzenia miało miejsce pierwsze czy-
tanie projektu ustawy o ochronie Miejsc Martyrologii Narodów oraz o zmianie 
niektórych ustaw.

Od początku prac wątpliwości posłów budziły zasadność i rodzaj kryteriów, 
które sprawiły, że regulacje projektowanej ustawy odnosiły się do dziewięciu wska-
zanych w niej miejsc. Warto zwrócić uwagę na tytuł projektu ustawy, stanowiący 
o ochronie „Miejsc Martyrologii Narodów”. Zgodnie ze słownikowym znaczeniem 

„martyrologia” oznacza „cierpienie i męczeństwo narodu lub wyznawców jakiejś 
religii”. W związku z tym tytuł odnosi się do ochrony miejsc, w którym doszło do 
cierpienia i męczeństwa narodów. Zamknięty katalog takich miejsc nie istniał i nie 

18 Na problemy z jakością uzasadnień projektów ustaw wskazuje m.in. Waglowski 2015, s. 103–151.

19 Edyta Tkaczyk zwraca uwagę: „W dawniejszej praktyce uzasadnienia projektów ustaw były zdawkowe, 
nie zawierały wiele więcej niż streszczenie proponowanych przepisów i ewentualnie – z reguły goło-
słowne – zapewnienie, że nowa regulacja nie pociągnie za sobą żadnych wydatków” [2010, s. 11].

20 Zapis przebiegu posiedzenia został opublikowany w biuletynie, Sejm III kadencji, Biuletyn nr 1410/III.
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istnieje, a jego stworzenie jest albo niemożliwie, albo niezmiernie trudne i obar-
czone dużym ryzykiem błędu, polegającego na pominięciu niektórych z nich 21. 
Warto odnotować, że tytuł ustawy w pierwotnym brzmieniu pozwalał na objęcie 
regulacjami nie tylko hitlerowskich miejsc kaźni, ale także np. stalinowskich.

W związku z tym dziewięć wymienionych w ustawie miejsc, do których odno-
sić się miały regulacje, nie stanowiło wszystkich desygnatów wyrażenia „miejsca 
martyrologii narodów”. Projektodawca dokonał zatem wyboru określonych miejsc 
i zdecydował o objęciu szczególną ochroną tylko niektórych z nich.

Przedstawiciel wnioskodawcy wskazał, że „ta lista została ułożona według 
pewnego klucza, który obejmował obozy koncentracyjne, obozy zagłady i obóz 
jeniecki w Łambinowicach, czyli największe cmentarzyska, jakie są na terenie 
państwa polskiego. Tylko dla tych miejsc przewidziano wyjątkowy i szczególny tryb 
ochronny. Zdajemy sobie sprawę, że istnieje problem dziesiątków tysięcy miejsc 
pamięci, upamiętnień, miejsc już upamiętnionych, że istnieje problem budowy 
pomników i upamiętnień, że istnieje problem tablic pamiątkowych, że istnieje 
problem byłych obozów jenieckich, że istnieje problem domów po wybitnych 
Polakach itd. […]. Z wielu względów żadne z tych miejsc, naszym zdaniem, tak 
dalekiej i szczególnej ochrony nie będzie wymagało […]. Miejsc z takim bagażem 
ofiar więcej na terenie Polski nie ma i dlatego proponujemy tak szczególne regulacje 
i tak zaostrzone kryteria ochrony” 22. W związku z tym można dojść do wniosku, że 
kryterium było to, po pierwsze, że określone miejsce było obozem koncentracyjnym, 
obozem zagłady lub obozem jenieckim, zaś po drugie, że miejsce takie, w ocenie 
projektodawcy, wymagało szczególnej ochrony ze względu na swoje znaczenie 
związane m.in. z liczbą ofiar. Widać więc, że wybór miejsc martyrologii narodów, 
podlegających regulacji, cechowała dość duża arbitralność z uwagi na brak kon-
kretnych i jednoznacznych kryteriów.

Wybór ten krytycznie oceniali niektórzy posłowie biorący udział w pracach 
komisji. Odnosili się do tego, że regulacja mogłaby obejmować m.in. Więzienie 
Pawiak w Warszawie, Zamek Lubelski 23, obóz jeniecki w Dobiegniewie (Oflag II C 

21 Jeden z posłów biorących udział w pracach komisji zobrazował problem następującymi słowami: „Polska 
jest takim krajem, że praktycznie w każdym miejscu, gdzie się wbije szpadel, czy gdzie się stanie, jest 
jakieś miejsce martyrologii. Wystarczy przejść się ulicami Warszawy, aby co kawałek zobaczyć jakąś 
tablicę upamiętniającą męczeństwo” (posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 
19.03.1999 r., Sejm III kadencji, Biuletyn nr 1410/III).

22 Wypowiedź przedstawiciela wnioskodawcy, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Piotra Stachańczyka, podczas posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 
w dniu 19.03.1999 r., Sejm III kadencji, Biuletyn nr 1410/III.

23 O tych miejscach mówił poseł Antoni Macierewicz podczas posiedzenia Komisji Administracji i Spraw 
Wewnętrznych w dniu 19.03.1999 r. (Sejm III kadencji, Biuletyn nr 1410/III).
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Woldenberg), obóz jeniecki w Żaganiu (Stalag VIIIC) 24, mauzoleum we wsi Palmiry 25, 
Centralny Obóz Pracy w Jaworznie, obóz pracy Zgoda w Świętochłowicach, obóz 
pracy w Mysłowicach 26, obóz jeniecki w okolicach Olsztynka (Stalag I B Hohenstein) 
czy obóz NKWD w Rembertowie 27 jako miejsca martyrologii narodów.
Podczas prac legislacyjnych zdecydowano o wyłączeniu z omawianego katalogu 
Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Skutkiem tego powstał 
katalog ośmiu miejsc, których kryterium wyodrębnienia miało być spełnienie jed-
nocześnie kryterium obozu koncentracyjnego oraz obozu zagłady 28.

W ślad za rozważaniami nad wyborem miejsc objętych szczególnymi regu-
lacjami ewoluowała nazwa ustawy. Z początkowej „Ustawy o ochronie Miejsc 
Martyrologii Narodów oraz o zmianie niektórych ustaw” komisja przegłosowała 
zmianę na ustawę „o ochronie terenów byłych hitlerowskich i komunistycznych 
obozów zagłady”. W związku zaś z tym, że w Polsce nie ma komunistycznych obo-
zów zagłady, zmieniono ostatecznie tytuł ustawy na „Ustawa o ochronie terenów 
byłych hitlerowskich obozów zagłady” 29.

Dostrzec można, po pierwsze, że nazwa i katalog miejsc, do których odnoszą 
się regulacje, są efektem działań zmierzających ku zobiektywizowaniu kryteriów 
ich wyboru. Po drugie, tytuł aktu i jego zakres przedmiotowy są rezultatem dążenia 
w toku prac legislacyjnych do stanu, w którym tytuł aktu prawnego będzie zakresem 
swojej treści obejmował wszystkie desygnaty wyrażenia będącego częścią tytułu 
aktu. Za sprawą tych działań poseł sprawozdawca mógł powiedzieć, na posiedze-
niu plenarnym Sejmu, że przedstawiany projekt ustawy „obejmuje […] wszystkie 
położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca martyrologii posiadające 
przymiot obozów zagłady, w tym obozy koncentracyjne, a zatem miejsca, w których 
realizowano w oparciu o specjalnie do tego skonstruowane urządzenia – komory 
gazowe, krematoria, stosy paleniskowe – zamiar eksterminacji. Wszystkie te miejsca 
to specyficzne cmentarzyska wielu narodów” 30.

24 Na tym samym posiedzeniu o miejscach tych mówił poseł Andrzej Brachmański.

25 Poseł Antoni Macierewicz na posiedzeniu komisji w dniu 30.03.1999 r. [Sejm III kadencji, Biuletyn  
nr 1425/III].

26 Ekspert komisji, Adam Kieruj, podczas posiedzenia komisji w dniu 30.03.1999 r. [Sejm III kadencji, Biuletyn 
nr 1425/III].

27 Poseł Jacek Szczot podczas posiedzenia plenarnego Sejmu w dniu 8.04.1999 r. [Zapis 47. posiedzenia 
Sejmu].

28 Zob. wypowiedź przedstawiciela projektodawcy, Piotra Stachańczyka, podczas posiedzenia komisji 
w dniu 30.03.1999 r., Sejm III kadencji, Biuletyn nr 1425/III.

29 O zmianach nazwy projektu ustawy komisja zadecydowała podczas posiedzenia w dniu 30.03.1999 r.

30 Wypowiedź Ryszarda Ostrowskiego [Zapis 47. posiedzenia Sejmu].
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Niezależnie od powyższych rozważań, kluczowe znaczenie ma ustalenie źródła 
objęcia regulacjami terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. Łatwo zauważyć, 
że podczas prac legislacyjnych zastanawiająco często odnoszono się do Pomnika 
Męczeństwa w Oświęcimiu. Czyniono to zwłaszcza w kontekście tzw. problemu 
krzyży na żwirowisku 31, które budziły kontrowersje w związku z przyjazdem papie-
ża Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Z tego powodu projekt ustawy był określany 
potocznie jako tzw. ustawa oświęcimska [Nowakowski 2007, s. 52]. Na związek 
przyczynowy pomiędzy wydarzeniami mającymi miejsce na terenie byłego obozu 
w Oświęcimiu a pracami legislacyjnymi zwracali uwagę posłowie biorący udział 
w tych pracach 32.

Istotne, a zarazem wymowne znaczenie ma okoliczność, że projekt ustawy 
był konsultowany przez projektodawcę tylko z władzami oświęcimskich jedno-
stek samorządu terytorialnego – zarówno gminy, jak i powiatu 33. Przedstawiciel 
projektodawcy poinformował, że tylko z tymi jednostkami konsultowano projekt. 
Wynika z tego, że w przypadku innych miejsc objętych regulacjami takich działań 
nie podjęto, choć akt prawny miał się odnosić także do tych terenów. Zatem dla 
wniesienia projektu ustawy z 1999 r. kluczowe znaczenie miała konieczność podję-
cia działań prawnych związanych z wydarzeniami na terenie Pomnika Męczeństwa 
w Oświęcimiu. 

W pierwotnym kształcie projektu, co zastanawiające, w katalogu miejsc 
objętych reżimem proponowanych regulacji ujęto Muzeum Martyrologii Jeńców 
Wojennych w Łambinowicach. W tym względzie może zwrócić uwagę wypowiedź 
przedstawiciela projektodawcy, który powiedział, że „ostatnie lata przyniosły 
niedobre zjawiska związane z rozwojem gospodarczym i ze zmianą roli samorzą-
dów lokalnych, bo w wielu takich strefach lokowane są różnego rodzaju obiekty 
gospodarcze i nie tylko gospodarcze. Np. w pobliżu byłego obozu w Łambinowicach, 
dosłownie w odległości kilkudziesięciu metrów działa potężna dyskoteka, której 

31 Więcej o doniesieniach medialnych dotyczących tzw. krzyży na żwirowisku oraz o kontekście procedo-
wania projektu ustawy zob.: Wilk 2015, s. 652–654 wraz z przytoczonymi tam publikacjami.

32 Na posiedzeniu Sejmu jeden z posłów wyraził opinię, że „ustawa ta, mająca w gruncie rzeczy charakter 
specustawy, ma za zadanie w podtekście rozwiązanie problemu żwirowiska oświęcimskiego”, inny zaś 
podzielił się refleksją, „czy aby projekt ustawy nie został pospiesznie napisany dla rozwiązania proble-
mu krzyży na żwirowisku oświęcimskim. Problem ten jest niewątpliwie do rozwiązania, jednak czy aby 
trzeba robić to taką właśnie drogą” [Zapis 47. posiedzenia Sejmu].

33 Powiedział o tym przedstawiciel projektodawcy podczas posiedzenia Komisji Administracji i Spraw 
Wewnętrznych w dniu 30.03.1999 r., Sejm III kadencji, Biuletyn nr 1425 oraz podczas posiedzenia plenar-
nego Sejmu, na którym doszło do drugiego czytania projektu ustawy (wypowiedź Piotra Stachańczyka 
[Zapis 47. posiedzenia Sejmu]).
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funkcjonowanie w tym miejscu jest chyba nieporozumieniem” 34. Skłania to do 
konstatacji, że opisana sytuacja faktyczna stała się źródłem wprowadzenia byłe-
go Obozu Jeńców Wojennych w Łambinowicach do projektu ustawy, choć był 
to obiekt odmiennego rodzaju, niż pozostałe miejsca ujęte w stworzonym przez 
projektodawcę katalogu 35.

Analiza prac legislacyjnych skłania do rozważań nad celem projektowanych 
regulacji. Na posiedzeniu komisji w dniu 19 marca 1999 r. przedstawiciel projek-
todawcy rozpoczął przedstawianie projektu od stwierdzenia: „Sposób ochrony 
tych terenów oraz wydarzenia, które mają miejsce w ich otoczeniu, stanowią 
o obrazie państwa polskiego i o obrazie sytuacji w naszym kraju. Ostatnie lata 
przyniosły niestety szereg wydarzeń wpływających negatywnie na zachowanie 
powagi i charakteru tych miejsc. Taka sytuacja wpływa zasadniczo na umacnianie 
negatywnego obrazu Polski w świecie. W związku z powyższym rząd proponuje 
uchwalenie ustawy, która stworzy instrumenty i mechanizmy umożliwiające orga-
nom administracji rządowej utrzymanie kontroli i odpowiedzialności za te miejsca. 
Będzie można skutecznie interweniować w sytuacjach, które godzą w dobre imię 
państwa polskiego” 36. Choć była to wypowiedź dość ogólna, to wskazywała na cel 
przyświecający projektodawcom – umożliwienie administracji rządowej oddziały-
wania (w tym interwencji) na wydarzenia, które mają miejsce na obszarze terenów 
byłych hitlerowskich obozów zagłady objętych ustawą.

W tym względzie przedstawiciel projektodawcy powiedział na etapie prac 
plenarnych w Sejmie, że „rząd zamierza na mocy tej ustawy przejąć pełną odpo-
wiedzialność za to, co na tych terenach się dzieje, i ponosić tę odpowiedzialność 
zarówno przed społeczeństwem polskim, jak i przed światową opinią publiczną” 37.

Podsumowanie
Ochrona Pomników Zagłady jest zrozumiała i uzasadniona konstytucyjnym obo-
wiązkiem władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej strzeżenia dziedzictwa 
narodowego. Potrzeba ochrony zabytków w ogólności, jak i ochrony Pomników 
Zagłady w szczególności, jest uzasadniona i nie budzi wątpliwości. Można jednak 

34 Wypowiedź przedstawiciela wnioskodawcy, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Piotra Stachańczyka, podczas posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 
w dniu 19.03.1999 r., Sejm III kadencji, Biuletyn nr 1410/III.

35 Warto przypomnieć w tym względzie, iż na posiedzeniu komisji z 19.03.1999 r. wskazywano, że pro-
jektowany katalog obejmuje „obozy koncentracyjne, obozy zagłady i obóz jeniecki w Łambinowicach” 
[Sejm III kadencji, Biuletyn nr 1410/III].

36 Sejm III kadencji, Biuletyn nr 1410/III. 

37 Wypowiedź Piotra Stachańczyka [Zapis 47. posiedzenia Sejmu].
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poddać pod refleksję ustawę szczególną, związaną z bardziej restrykcyjną ochroną 
jednej z kategorii zabytków – Pomników Zagłady, na podstawie ustawy z 1999 r. 
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

Niewielu informacji o źródle, celu i uzasadnieniu szczególnej ochrony Pomników 
Zagłady dostarcza analiza uzasadnienia projektu ustawy z 1999 r. Sprowadza się 
ona do ogólnikowych i lakonicznych stwierdzeń, a w pozostałej części stanowi 
streszczenie projektowanych jednostek redakcyjnych. Można wysunąć opinię, że 
uzasadnienie przedmiotowego projektu nie spełnia wymogów, które stawia się 
tego rodzaju dokumentom.

Pewne wnioski o źródle, celu i uzasadnieniu szczególnej ochrony Pomników 
Zagłady można wysunąć na podstawie analizy dokumentów odzwierciedlających 
przebieg prac legislacyjnych. Należy odnotować, że zakres przedmiotowy pierwot-
nego projektu ustawy nie znajdował podstawy ani w tytule projektowanego aktu, 
ani w precyzyjnych kryteriach ustalonych przez projektodawcę. Miejsca podlega-
jące szczególnej ochronie prawnej w pierwotnym projekcie nie były wszystkimi 
desygnatami wyrażenia znajdującego się w tytule aktu. W toku prac legislacyjnych 
postanowiono zharmonizować tytuł z miejscami podlegającymi szczególnej ochro-
nie; doprowadzono do stanu, w którym tytuł aktu prawnego będzie zakresem 
swojej treści obejmował wszystkie desygnaty wyrażenia będącego częścią tytułu 
aktu. Nastąpiła przy tym zmiana zakresu przedmiotowego regulacji. Wskazuje 
to, że istoty projektowanych regulacji nie stanowiła ochrona dziewięciu miejsc 
martyrologii narodów, wymienionych w początkowym projekcie, projekt został 
bowiem przyjęty pomimo zmian w tym zakresie.

Analiza prac legislacyjnych pozwala na wysunięcie tezy, że celem ustawy było 
przejęcie przez administrację rządową władztwa nad niektórymi z miejsc, które 
obecnie są Pomnikami Zabytków. Dotyczy to zwłaszcza Pomnika Męczeństwa 
w Oświęcimiu. Wydarzenia mające miejsce w końcu lat 90. XX stulecia w tym 
miejscu stanowiły źródło szczególnej ochrony Pomników Zagłady, tj. przyczynę 
podjęcia decyzji politycznej o rozpoczęciu prac nad prawem dotyczącym szczególnej 
ochrony Pomników Zagłady. Z kolei objęcie zakresem przedmiotowym niektórych 
innych miejsc stało się konsekwencją przyjęcia takiego, a nie innego kryterium, któ-
remu nie można byłoby zarzucić nielogiczności czy niewyczerpującego charakteru. 
W związku z tym można poddać w wątpliwość celowość objęcia regulacjami ustawy 
z 1999 r. wszystkich wymienionych w niej terenów byłych hitlerowskich obozów 
zagłady, skoro projektodawcy nie wykazali rzeczywistej konieczności objęcia ich 
wszystkich szczególną ochroną, wynikającą z przedstawionych i przeanalizowanych 
problemów społecznych.
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Poza tym, nie przedstawiono argumentów za przeniesieniem właściwości 
rzeczowej spraw uregulowanych ustawą z administracji samorządowej na admini-
strację rządową, choć jest to odstępstwo od konstytucyjnej zasady decentralizacji 
władz publicznych. Nie wskazano, czy dotychczasowe regulacje są niewystarczające, 
tudzież nieefektywne, oraz nie wskazano, dlaczego miałoby tak być.

Owe wątpliwości nabierają dużego znaczenia z powodu wpływu omawianych 
powyżej regulacji na wolność i prawa człowieka i obywatela, które nie mogą być 
ograniczane w sposób dowolny i arbitralny, ich limitowanie jest bowiem wyjąt-
kiem od zasady.

Projektowane regulacje argumentowano koniecznością zapewnienia utrzy-
mania spokoju na terenie miejsc martyrologii, co uznano za zadanie administracji 
rządowej, za które ma ona ponieść odpowiedzialność. Wiązano to z uznaniem, że 
realizacja tego celu wpływa na wizerunek Polski w świecie.
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abstract

The article focuses on bankruptcy of not for profit creative 

industries (ie. museums, art galleries), which results in the 

initiation of the liquidation proceedings or bankruptcy proceedings. 

The protection of material cultural heritage elements from 

bankruptcy in the creative sector is highly underregulated in Polish 

law. There is no legal regulation directly related to monuments, but 

it doesn’t mean that they are excluded from the legal protection. 

Furthermore, this paper includes an analysis of legal provisions 

concerning bankruptcy of museums, private not for profit creative 

sector enterprises and the bankruptcy of recorded private museums.
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słowa kluczowe
bankructwo

muzeum prywatne
postępowanie upadłościowe

„cicha upadłość”

Problematyka niniejszego artykułu koncentruje się na zagadnieniach 

związanych z bankructwem przedsiębiorstw not for profit sektora 

kreatywnego (tj. muzeów, galerii sztuki), które skutkuje wszczęciem 

postępowania likwidacyjnego lub procedury upadłościowej 

przedsiębiorstwa. Ochrona składników materialnego dziedzictwa 

kulturowego bankrutującego przedsiębiorstwa sektora kreatywnego 

jest niedoregulowana w prawie polskim. Nie istnieje żaden przepis 

prawa upadłościowego czy restrukturyzacyjnego odnoszący się 

wprost do zabytków, jednakże nie oznacza to, że pozbawione są 

one w ogóle ochrony prawnej. Ponadto, w niniejszym artykule 

przedstawiona została analiza przepisów prawnych dotyczących 

upadłości muzeów prywatnych przedsiębiorstw not for profit sektora 

kreatywnego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji upadłości 

prywatnych muzeów rejestrowanych.
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Współczesne realia gospodarcze wymagają od przedsiębiorców nie tylko dyspo-
nowania starannie dopracowaną strategią zarządzania przedsiębiorstwem, lecz 
również posiadania przez nowy byt gospodarczy pierwiastka innowacyjności. 
Problematyka innowacyjności stała się przedmiotem rozważań ekonomistów już 
w połowie XX w., zaś pojęcie innowacji wprowadził do literatury ekonomicznej 
Joseph Schumpeter, którego zdaniem rozwój nie jest efektem historycznych zmian 
występujących w gospodarce, lecz nagłych i skokowych procesów występujących 
samoistnie w życiu ekonomicznym [1960, s. 98–101]. Współczesne realia gospo-
darcze sprawiają, że to nie innowacyjność, lecz moda jest głównym czynnikiem 
zwiększającym popyt towarów, zatem nowoczesne przedsiębiorstwa nie powinny 
ograniczać się tylko i wyłącznie do uwzględniania trendów panujących na rynku. 
Chcąc osiągnąć zysk, współczesny przedsiębiorca powinien być kreatorem nowej 
mody, wyprzedzającym swoją innowacyjnością konkurentów. Powyższe mechani-
zmy można odnieść również do rynku dóbr luksusowych, które są interesującym 
fenomenem. Co do zasady, w momencie rozszerzenia marki o produkty łatwiej 
dostępne, tradycyjne oraz kultowe dochodzi do repozycjonowania produktów 
m.in. poprzez wzrost ich cen lub ograniczenie ich dostępności w celu zapewnienia 
ciągłości elementu aspiracji [Adamczyk, Roman 2015, s. 179–178], lecz powyższych 
założeń nie można zastosować wobec rynku sztuki, który jest nieprzewidywalny 
oraz pełen mitów. 

Wojciech Szafrański porównał rynek sztuki do kameleona, który fascynuje 
i zadziwia przeciętnego człowieka, niezdającego sobie sprawy z tego, co powoduje 
jego zmienność i wielobarwność [Szafrański 2015, s. 137]. Taki reptiliologiczny obraz 
rynku sztuki, będącego segmentem rynku dóbr luksusowych, wyklucza skutecz-
ne zastosowanie strategii przedsiębiorstw sektora kreatywnego. Rynek sztuki 
cechuje niepowtarzalność towarów, tym samym innowacyjność przedsiębiorstw 
zostaje ograniczona do sposobu oferowania usług oraz zastosowania technologii 
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informacyjnej 1. Ponadto ważnym elementem innowacyjności przedsiębiorstw jest 
wdrażanie skutecznych metod zarządzania dziedzictwem, które de facto podlega 
konstytucyjnej ochronie prawnej 2. 

Mając na uwadze powyższe, należy zwrócić uwagę na problemy definicyjne 
sektora kreatywnego [np. Mackiewicz i in. 2009, s. 4 i nast.]. Brak jednolitej definicji 
nowo powstałego oraz dynamicznie rozwijającego się sektora gospodarki w Polsce 
stanowi poważną lukę w wiedzy z tego zakresu nie tylko na gruncie zarządzania 
i ekonomii, lecz również prawa. Na potrzeby niniejszego opracowania sektory kre-
atywne rozumiane będą zgodnie z Konferencją Narodów Zjednoczonych ds. Handlu 
i Rozwoju (UNCTAD), która definiuje je, jako „cykle kreacji, produkcji i dystrybucji 
dóbr i usług, które używają kreatywności i kapitału intelektualnego jako podsta-
wowego nakładu. Tworzą zestaw działań opartych na wiedzy, skoncentrowanych, 
ale nieograniczonych do sztuki, potencjalnie generujących przychody z handlu 
i praw własności intelektualnej. Obejmują produkty namacalne i nienamacalne, 
artystyczne usługi zawierające kreatywną treść, wartość ekonomiczną i cele mar-
ketingowe” [tamże, s. 9, tłum. M. Mackiewicz]. 

Ilustracja pierwsza zawiera graficzne przedstawienie klasyfikacji sektorów kre-
atywnych według UNCTAD. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż przyjęta przez 
UNCTAD klasyfikacja sektorów kreatywnych pozwala na wyodrębnienie czterech 
podgrup sektorowych, tj. kreacji funkcjonalnych, mediów, sztuki oraz dziedzictwa. 

/ patrz il. 1 s. 425

Zdaniem Teresy Pakulskiej cechą wyróżniającą sektory kreatywne jest ryzyko 3 
i niepewność, która dotyczy w szczególności popytu na oferowane produkty i usługi 
[2012, s. 68]. Ponadto przemysły kreatywne wymagają specyficznych warunków 
rozwoju nie tylko w wymiarze społeczno-ekonomicznym, lecz również organizacyj-
nym. Przedsiębiorstwa tego sektora są niezwykle wrażliwe na czynniki zewnętrzne 
i wewnętrzne, potrzebują bowiem odpowiedniej bazy finansowej, różnorodności, 
oryginalnej wiedzy i kompetencji, nierównowagi potrzeb i możliwości ich zaspoka-
jania, dobrego powiązania i komunikacji oraz strukturalnej niestabilności [tamże, 
s. 69]. Ekskluzywność oferowanych przez nie dóbr i usług zapewnia im stałą grupę 

1 Należy poczynić uwagę za M. Poniatowską-Jaksch, że obecnie globalna sieć cyfrowa przekształciła się 
w środowisko biznesowe przedsiębiorstw, a technologia informacyjna umożliwia wprowadzanie nowych 
form zarządzania i kontroli nie tylko organizacji, lecz również między organizacjami (Poniatowska-Jaksch 
2014, s. 14).

2 Problematyka konstytucyjnej ochrony dóbr kultury została szczegółowo omówiona na gruncie lite-
raturowym, zob. m.in.: Pruszyński 2002; Zeidler 2004, s. 343–353; Frankiewicz 2013, s. 57–77; także: 
Gwardzińska Ż. 2016, s. 231–242.

3 Należy zauważyć, że ryzyko towarzyszy każdej fazie cyklu życia przedsiębiorstwa niezależnie od jego 
przynależności sektorowej (Mączyńska 2011, s. 456).
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klientów. Należy zauważyć, że przedsiębiorstwa sektora kreatywnego działają na 
wielu rynkach, w tym na rynku dóbr luksusowych oraz na rynku sztuki. Powstaje 
pytanie, czy rynek sztuki jest częścią rynku dóbr luksusowych? Uwzględniając 
specyfikę rynku sztuki, należy udzielić pozytywnej odpowiedzi. Ponadto Janusz 
Miliszkiewicz porównuje rynek sztuki do gry, zaznaczając jednocześnie, że posia-
danie dzieł sztuki jest luksusem [2013]. 
 Ważnym aspektem analizy rynku dóbr luksusowych jest rozważenie, czy muzea 
przedsiębiorstwa not for profit (muzea prywatne prowadzące działalność gospodar-
czą) 4 są podmiotami działającymi na rynku sztuki. O ile w przypadku galerii sztuki 
określenie rynku, na którym funkcjonują, nie sprawia większych problemów, o tyle 
klasyfikacja muzeów przedsiębiorstw not for profit jest problematyczna. Bezspornie 
galerie sztuki są podmiotami funkcjonującymi na rynku sztuki. Oferowane przez nie 
produkty (dobra kultury i dzieła sztuki) jednoznacznie przesądzają o ich klasyfikacji 
rynkowej. W odróżnieniu od galerii sztuki muzea nie pośredniczą w sprzedaży dzieł 
sztuki, niemniej jednak są uczestnikami rynku sztuki 5. Zauważmy, że muzea mogą 
nabywać muzealia w różnoraki sposób, m.in. poprzez zakup, zamianę, najem lub 
dzierżawę [Krokosińska-Surowiec 2009, s. 30]. Ponadto nie istnieje żaden przepis 
prawny zakazujący muzeum prywatnemu sprzedaży posiadanych dóbr kultury 
niewpisanych do inwentarza muzeum 6 i choć taki proceder dopiero zaczyna być 
praktykowany przez polskie muzea 7, to jest on powszechny w krajach Europy 
Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych.

Mając na uwadze powyższe, należy postawić pytanie, dlaczego przedsiębior-
stwa not for profit sektora kreatywnego bankrutują? 

4 Należy poczynić uwagę, że przedsiębiorstwa not for profit mogą przeznaczać wygenerowany dochód 
jedynie na swoje cele statutowe (Snażyk, Szafrański 2012, s. 77–78).

5 Szafrański, dokonując analizy podmiotów funkcjonujących na rynku sztuki, wyszczególnił 3 grupy: 
sprzedający, pośrednicy, kupujący, podmioty z otoczenia bliskiego, podmioty z otoczenia dalszego, 
jednocześnie zastrzegając, iż niektóre z tych podmiotów mogą występować w odmiennych rolach, 
w więcej niż jednej grupie (Szafrański 2013, s. 14). 

6 Zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 21.11.996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. nr 5, poz. 24 z późn. zm.; 
dalej: u.o.m.) muzea państwowe i samorządowe mogą dokonywać sprzedaży muzealiów po uzyskaniu 
zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niemiej jednak tenże przepis nie znajduje zastoso-
wania wobec muzeów prywatnych niewpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, które na gruncie 
prawa są przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 
2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447).

7 Przykładowo Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zorganizowało 
19.09.2015 r. wyprzedaż garażową przedmiotów z magazynu „Emilki”, gdzie można było nabyć m.in. 
archiwalne plakaty, książki o sztuce i designie czy konstrukcje wykonane przy okazji wielu edycji festi-
walu „Warszawa w Budowie”. A contrario 18.01.2015 r. w serwisie olx.pl zamieszczone zostało ogłosze-
nie, w którym osoba prywatna oferowała starocie muzeum rolnictwa. Ogłoszenie zostało ponownie 
zamieszczone na stronie internetowej olx.pl we wrześniu 2015 r., zob.: http://olx.pl/oferta/sprzedam-
starocie-muzeum-rolnictwa-stare-unikatowe-antyki-CID767-IDasCUn.html, [dostęp: 27.09.2015].
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Modele upadłości muzeów prywatnych
W teorii przedsiębiorstw jako przyczyny bankructwa 8 wymienia się m.in. długo-
trwały kryzys w przedsiębiorstwie, jednakże nie musi on prowadzić do upadłości 
[por. Prusak 2001, s. 79–99]. Jak zauważa Gerald Matt, muzea są przedsiębiorstwami 
skoncentrowanymi na świadczeniu usług w interesie publicznym [2006, s. 22]. O ile 
muzea publiczne są dofinansowywane z budżetu państwa lub budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, o tyle muzea prywatne muszą samodzielnie generować 
swój przychód. Taki model przedsiębiorstwa nie wyklucza zakończenia działalności 
gospodarczej z powodu jej nieefektywności, ponoszenia strat i narastających długów. 

Na potrzeby niniejszej pracy obszar badawczy został zawężony do omówienia pro-
blematyki upadłości muzeów prywatnych przedsiębiorstw not for profit, ponieważ 
procedura likwidacji muzeów publicznych została uregulowana w art. 26–28 u.o.m. 
oraz omówiona w doktrynie [np. Gajewski, Jakubowski 2015, s. 127–138; Jagielska- 

-Burduk, Zajęcki 2013, s. 153–165; Gwardzińska Ż. (w publikacji)]. Likwidacja muzeów 
kościelnych, analogicznie jak ich powstanie, odbywa się na podstawie dekretu 
biskupa, niemniej jednak nie istnieje żaden znany autorce przypadek zlikwidowa-
nia muzeum kościelnego w Polsce. Poniższy rysunek (il. 2) zawiera ogólny model 
zakończenia działalności muzeów z uwzględnieniem ich klasyfikacji rodzajowej.

/ patrz il. 2 s. 426

Problematyka upadłości muzeów prywatnych jest zagadnieniem złożonym. 
Wprawdzie postępowanie upadłościowe zostało uregulowane w ustawie z dnia 
28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe 9, lecz ustawa przewiduje per se dwa odrębne 
tryby upadłości. Primo, zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 u.p.u.n. można ogłosić upa-
dłość muzeum prywatnego przedsiębiorstwa not for profit [Zimmerman 2012, s. 9], 
będącego przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 551 k.c. [szerzej zob.: Gwardzińska Ż. 
(w publikacji)]. Zauważmy, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 u.p.u.n. jest ono 
postępowaniem wnioskowym wszczynanym na wniosek dłużnika oraz każdego 
z wierzycieli, czyli każdego, kto ma wobec przedsiębiorcy roszczenie, m.in. banku, 
instytucji kredytowej czy też osoby fizycznej. Ponadto dłużnik jest obowiązany, nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia 
upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 21 ust. 1 u.p.u.n.). 
Do 1 stycznia 2016 r. termin ten wynosił tylko 14 dni. 

8 W tym miejscu należy zauważyć, że „bankructwo” jest pojęciem ekonomicznym, które nie jest tożsa-
me z pojęciem „upadłość” występującym w języku prawnym (por.: Gospodarek 2015, s. 115). Zgodnie 
z zaprezentowaną przez E. Mączyńską definicją bankructwa: „Bankructwo to kategoria ekonomiczna 
oznaczająca zakończenie działalności gospodarczej z powodu jej nieefektywności, ponoszenia strat 
i narastających długów (wierzytelności)” (Mączyńska 2012, s. 13).

9 Tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.; dalej: prawo upadłościowe, u.p.u.n.
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Podstawą ogłoszenia upadłości, co do zasady, jest sytuacja, w której dany 
dłużnik stał się niewypłacalny (art. 10 u.p.u.n.), tzn. nie wykonuje swoich wyma-
galnych zobowiązań pieniężnych [Gospodarek 2015, s. 119]. Nowelizacja Prawa 
upadłościowego z 2015 r. 10 wprowadziła domniemanie utraty zdolności do wyko-
nywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu 
przekracza 3 miesiące (art. 11 ust. 1a u.p.u.n.), zaś w przypadku dłużnika będącego 
osobą prawną 24 miesiące (art. 11 ust. 2a u.p.u.n.). W praktyce termin ten wielo-
krotnie ulega znacznemu wydłużeniu. Zdaniem Grzegorza Wojtkowicza wynika to 
zarówno z celowych działań menadżerów, jak i trudności z precyzyjnym określe-
niem momentu, w którym nastąpiła podstawa ogłoszenia upadłości [2013, s. 343]. 
Warto zaznaczyć, że wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik lub każdy 
z jego wierzycieli osobistych (art. 20 ust. 1 u.p.u.n). Złożenie wniosku przez wierzy-
ciela wymaga zawarcia w treści dokumentu uprawdopodobnienia wierzytelności 
(art. 24 u.p.u.n.), gdyż tylko taki wniosek zostanie uznany przez sąd za poprawnie 
wniesiony. 

Zgodnie z treścią art. 27 ust. 1 u.p.u.n. sąd rozpatruje sprawę o ogłoszenie 
upadłości na postępowaniu niejawnym, wtedy też zostaje wydane postanowie-
nie o zawiadomieniu syndyka, ZUS oraz izby skarbowej o wszczęciu postępowa-
nia upadłościowego przeciwko dłużnikowi. Zauważmy, że po złożeniu wniosku 
o ogłoszenie upadłości sąd może niezwłocznie na wniosek lub z urzędu dokonać 
zabezpieczenia majątku dłużnika (art. 36 i nast. u.p.u.n.). Niemniej jednak, gdy 
postepowanie upadłościowe wszczynane jest na wniosek wierzyciela lub innego 
uprawnionego, powinien on już we wniosku, ewentualnie później w toku sprawy, 
zawrzeć żądanie zabezpieczenia majątku dłużnika [Zimmerman 2015, s. 86]. Nadzór 
nad zabezpieczonym majątkiem dłużnika sprawuje, co do zasady, tymczasowy nad-
zorca sądowy, lecz sąd może orzec inny sposób zabezpieczenia, w tym ustanowić 
zarządcę przymusowego (art. 40 ust. 1 u.p.u.n.).

Polskie prawo upadłościowe może toczyć się w dwóch trybach, jako postę-
powanie układowe lub likwidacyjne [Gwardzińska E. 2013, s. 491]. Na potrzeby 
niniejszej pracy pole badawcze zostanie zawężone do analizy upadłości likwidacyjnej, 
która stwarza problem dotyczący sytuacji faktyczno-prawnej zabytków. De lege 
lata tylko zabytki niebędące muzealiami mogą zostać sprzedane na tzw. licytacji 
komorniczej [szerzej zob.: Gwardzińska Ż. (w publikacji)], poza tym muzea reje-
strowane mają szczególne uprawnienia w zakresie nabywania zabytków w trybie 
aukcyjnym [zob.: Kaczorowska Ż., Kaczorowska M. 2012, s. 191–192; Stanulewicz 
2007, s. 109–124]. Zgodnie z treścią art. 20 pkt 1 u.o.m. muzea rejestrowe mają 
prawo pierwszeństwa zakupu zabytków od podmiotów prowadzących działalność 

10 Zob.: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2015 r. poz. 233).
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polegającą na oferowaniu do sprzedaży zabytków w terminie 14 dni. Taka konstruk-
cja prawna nie dotyczy nabywania zabytków na licytacjach komorniczych przez 
muzea rejestrowe, gdyż odbywa się ono na zasadach ogólnych w trybie kodeksu 
postępowania cywilnego [zob.: Gwardzińska Ż. (w publikacji)].

Secundo, muzea prywatne, kolekcje, jako prywatne zbiory kolekcjonera nie są 
przedsiębiorstwami, a tym samym nie stosujemy wobec nich przepisów dotyczących 
upadłości przedsiębiorstwa, aczkolwiek dopuszczalne jest ogłoszenie upadłości 
konsumenckiej kolekcjonera 11. W praktyce upadłość konsumencka zdarza się epi-
zodycznie, a jak dotąd żaden kolekcjoner sztuki nie ogłosił upadłości.

Skutkiem ogłoszenia upadłości jest utrata przez upadłego prawa zarządu 
majątkiem oraz możliwości korzystania i rozporządzania mieniem stanowiącym 
masę upadłościową, dlatego ważnym aspektem upadłości likwidacyjnej jest udział 
doradcy restrukturyzacyjnego (dawniej: syndyka), ustanowionego przez sąd gospo-
darczy. Upadły ma obowiązek przekazania majątku syndykowi, który nie tylko 
ustala listę wierzytelności, lecz również sprawuje zarząd nad majątkiem oraz jego 
likwidacją. Zasadą prawa upadłościowego jest dążenie do zbycia przedsiębiorstwa 
jako całości, zatem od momentu ustanowienia syndyka przez sąd jest on podmio-
tem odpowiedzialnym za zarząd nad upadłym muzeum prywatnym. Tym samym 
powinien on dążyć nie tylko do zbycia muzeum jako całości, lecz również należy 
domniemywać, że ciąży na nim prawny obowiązek ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami. Wykonywane przez niego czynności zarządcze i likwidacyjne powinny 
przede wszystkim uwzględniać dobro zabytków, gdyż jest on dysponentem zabytku.

Upadłość prywatnego muzeum rejestrowanego
a sytuacja faktyczno-prawna zabytków

Muzea rejestrowane stanowią formę kwalifikowaną muzeów zwykłych [Zalasińska 
2013, s. 175], charakteryzującą się wysokim poziomem merytorycznej działalności 
oraz znaczeniem posiadanych zbiorów, wykwalifikowanymi pracownikami, przy-
stosowanymi do prezentowanych zbiorów pomieszczeniami oraz stałym źródłem 
finansowania (art. 13 ust. 2 i 3 u.o.m.). Taki obraz muzeów rejestrowanych nasuwa 
dwa pytania. Po pierwsze, ile jest prywatnych muzeów rejestrowanych? Po dru-
gie, jak zarządzać dobrami kultury w postępowaniu upadłościowym prywatnego 
muzeum rejestrowego? 

11 Prawo upadłościowe nie posługuje się terminem „upadłość konsumencka”, niemniej jednak jest on 
powszechnie stosowany w praktyce jako skrót myślowy postępowania upadłościowego osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej (art. 4911 – 49112 u.p.u.n.).
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Zgodnie z danymi MKiDN 12 aktualnie funkcjonują w Polsce 653 muzea, w tym 
123 muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (tab. 1). Obecnie funkcjonują 
354 muzea publiczne, z których tylko 34 proc. zostało wpisane do Państwowego 
Rejestru Muzeów. Zauważmy, że na razie do rejestru zostały wpisane tylko 2 muzea 
prywatne, tj. prowadzone przez osoby fizyczne – Prywatne Muzeum Motoryzacji 
i Techniki w Otrębusach oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niemniej 
jednak rejestr muzeów ewoluuje, jest plastyczny. Podmioty figurujące w jego 
wykazie zmieniają się. Nie oznacza to, że wszystkim organizatorom muzeów zależy 
na wpisie do rejestru muzeów. 

/ patrz tab. 1 s. 427

W świetle powyższego należy zwrócić uwagę na art. 6 pkt 6 u.p.u.n., zgodnie 
z treścią którego nie można ogłosić upadłości uczelni. Tym samym należy domnie-
mywać, że nie można ogłosić upadłości muzeum prowadzonego przez uczelnię. 
Nie oznacza to, że uczelnia nie może zlikwidować muzeum, a Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego dokonać jego wykreślenia z rejestru muzeów. Taka 
konstrukcja prawna sprawia, że z jednej strony „muzea uczelniane” nie mogą 
ogłosić upadłości, z drugiej zaś nie istnieje żadna uniwersalna procedura szeroko 
rozumianej ich likwidacji, tak więc likwidacja jednostki podlega wewnętrznym 
regulacjom prawnym organizatora 13. Ad exemplum zgodnie z treścią § 17 ust. 1 
Regulaminu Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego 14 przekształcenie, podział lub 
likwidacja muzeum może nastąpić na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu, 
po uprzednim powiadomieniu ministra KiDN. 

Hipotetycznie w przypadku bankructwa muzeum rejestrowane wykreślane jest 
z rejestru, gdyż przestało spełniać jeden z warunków wpisu dotyczący zmniejszenia 
środków finansowych na utrzymanie i rozwój muzeum (§ 5 Rozporządzenia Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, 
warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić 
kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru 15 
w zw. z art. 14 u.o.m.). Niemniej jednak pozostaje nierozwiązany problem, co zrobić 
z muzealiami, dobrami kultury oraz innymi rzeczami stanowiącymi majątek reje-
strowanego muzeum prywatnego przedsiębiorstwa not for profit prowadzonego 
przez osoby fizyczne. Zauważmy, że w skład zasobów muzeum mogą wchodzić 

12 Źródło: Dokument elektroniczny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, http://bip.mkidn.gov.pl, 
[dostęp: 15.05.2016].

13 Należy poczynić uwagę, że muzea uczelniane wykazują podobieństwo do muzeów kościelnych.

14 Regulamin został przyjęty uchwałą nr 6/I/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30.01.2008 r. 

15 Dz.U. z 2008 r. nr 91, poz. 567.
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muzealia, niewpisane do inwentarza muzeum rzeczy ruchome i nieruchomości, 
depozyty, a także wypożyczone oraz osierocone dobra kultury 16. Na potrzeby 
niniejszej pracy rozważania zostaną ograniczone do muzealiów, które są dobrami 
narodowymi (art. 21 ust. 1 u.o.m.).

Konstrukcja prawna dóbr narodowych posiada wieloletnią tradycję i choć 
de lege lata nie zostały zdefiniowane na gruncie prawnym, to odwołując się do 
ustawy o ochronie dóbr kultury 17, należałoby stwierdzić, że dobrem narodowym 

„jest każdy przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub współczesny, mający 
znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na jego wartość histo-
ryczną, naukową lub artystyczną” 18. Analiza korelacji przepisów ustawy o ochronie 
zabytków z regulacjami ustawy o muzeach pozwala stwierdzić, że muzealia mają 
status zabytków, jeśli spełniają wymogi z art. 3 pkt 1 u.o.z. [Jagielska-Burduk, 
Markowski 2013, s. 532; por. Zalasińska 2008, s. 24 i nast.]. Nie zagłębiając się 
w szczegółową wykładnię legalnej definicji muzealiów, przyjmijmy, że niezależnie 
od posiadanego statusu zabytku oraz formy własności muzeum muzealia są dobrem 
narodowym, a tym samym posiadają status res extra commercium i nie mogą być 
zbyte, bo jak można sprzedać własność Narodu? Przeprowadzenie referendum, 
w którym obywatele Rzeczypospolitej podjęliby w sposób demokratyczny decyzję 
o ewentualnej sprzedaży dzieła będącego dobrem narodowym jest absurdalne 
i należy tępić tego rodzaju idee już w zarodku. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem 
jest przekazanie muzealiów instytucji posiadającej odpowiednie warunki do ich 
przechowywania i eksponowania. Interesujący jest fakt, iż muzealia będące wła-
snością podmiotu, który utworzył muzeum, stają się dobrem narodowym z chwilą 
wpisu do inwentarza muzeum. 

Wykreślenie z inwentarza muzeum następuje na podstawie decyzji ministra 
KiDN w ściśle określonych przez ustawę sytuacjach (art. 24 u.o.m.). Taka konstruk-
cja prawna prowadzi do absurdu. O ile wpis do inwentarza muzeum jest decyzją 
organizatora muzeum prywatnego, o tyle wykreślenie z rzeczonego inwentarza 
stanowi poważną lukę prawną 19. Tym samym należy domniemywać, że wykreślenie 

16 Szacuje się, że ok. 20 proc. obiektów wpisanych do inwentarzy własnościowych stanowią tzw. obiekty 
osierocone, których ani właściciele, ani pochodzenie nie są znane muzeom, choć wiadomo, skąd zostały 
przekazane.

17 Zob.: art. 1 ust. 1 w zw. z art. 2 ustawy z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. z 1962 r. nr 10, 
poz. 48); dalej: u.d.k.

18 Art. 2 u.d.k.

19 Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 u.o.m. minister KiDN, na wniosek dyrektora muzeum państwowego lub 
samorządowego, wydaje pozwolenie na skreślenie z inwentarza, w razie zmiany statusu prawnego 
muzealium lub błędu w zapisie inwentarzowym. Zauważmy, że rzeczony przepis nie reguluje proble-
matyki wykreślenia muzealium z inwentarza muzeów prywatnych.
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muzealiów z inwentarzy muzeów prywatnych może nastąpić tylko i wyłącznie 
w trybie nakazu skreślenia z inwentarza muzealiów w formie decyzji uznaniowej 
ministra KiDN [Antoniak 2012, s. 141] (art. 24 ust. 2 u.o.m.). 

Ważnym punktem poczynionych rozważań jest problematyka wykreślenia 
z inwentarza muzeum dzieł osieroconych 20, które nie stanowią własności muzeów 
prywatnych. Istotą dzieł osieroconych jest niemożność określenia ich właściciela 
prawnego, a tym samym należy domniemywać, że stanowią one w niektórych 
przypadkach własność Skarbu Państwa 21. Ale czy słusznie? Zauważmy, że własność 
Skarbu Państwa może być zbyta, co odróżnia ją od własności Narodu. Niemniej 
jednak zastosowanie wykładni prokonstytucyjnej dopuszcza przypisanie dobrom 
kultury będącym własnością Skarbu Państwa statusu res extra commercium. 
Wykładnia art. 5 z zw. z art. 6 ust. 1 Konstytucji przy zastosowaniu dyrektywy 
wykładni wynikającej z preambuły, tj. zobowiązania Narodu Polskiego do przeka-
zania przyszłym pokoleniom wszystkiego, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku 
historii, pozwala stwierdzić, że dzieła osierocone są dobrami narodowymi. 

20 Dzieła osierocone nie zostały zdefiniowane w prawie polskim, lecz w posiadają legalną definicję wyni-
kającą z przepisów prawa unijnego. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/28/UE z dnia 25.10.2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania 
z utworów osieroconych „utwór lub fonogram uznaje się za utwór osierocony, jeżeli żaden z podmio-
tów uprawnionych do niego nie jest znany lub, nawet, jeżeli chociaż jeden z nich jest znany, żaden nie 
został odnaleziony pomimo starannego poszukiwania podmiotów uprawnionych, przeprowadzonego 
i zarejestrowanego zgodnie z art. 3” (Dz.U. UE L nr 299 z 27.10.2012 r., s. 5; dalej: dyrektywa o dziełach 
osieroconych). Warto zauważyć, że nowelizacja ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zmianie ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1639) wdraża-
jąca dyrektywę o dziełach osieroconych uniemożliwia uznanie utworów plastycznych (obrazów, rzeźb, 
grafik, pasteli etc.) za dzieła osierocone (zob.: Art. 1 pkt 18 cyt. ustawy). Niemniej jednak ustawa z dnia 
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.; 
dalej: u.p.a.) w art. 1 ust. 2 pkt 2 u.p.a. zawiera otwarty katalog utworów, który wyszczególnia utwory 
plastyczne. Przykładem utrwalenia utworu jest m.in. namalowanie obrazu (Joanna Sieńczyło-Chlabicz, 
Joanna Banasiuk, Zofia Zawadzka, [w:] Prawo własności intelektualnej 2013, s. 47). Tym samym wobec 
utworów wykraczających poza ramy ustawowej definicji utworów osieroconych, a będących ekspona-
tami muzealnymi, stosujemy przepisy prawa spadkowego.

21 W tym miejscu należy dokonać wykładni przepisów prawa spadkowego z pominięciem zagadnień. Otóż, 
zgodnie z treścią art. 935 k.c., jeżeli spadkodawca nie pozostawił żyjącego „małżonka, jego krewnych 
i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostat-
niego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca 
zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamiesz-
kania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy 
ustawowemu”. Zauważmy, że Skarb Państwa ani gmina nie mogą odrzucić spadku nabytego w drodze 
dziedziczenia ustawowego (art. 1023 § 1 k.c.). Tym samym dzieła osierocone mogą stać się własnością 
gminy albo Skarbu Państwa, jeśli nie zostaną ustaleni prawowici spadkobiercy. De facto muzea niechętnie 
poszukują spadkobierców, a tym samym pozostają „cichymi posiadaczami muzealiów”.
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Przyjęcie powyższej wykładni czyniłoby z organów administracji publicznej 
dysponentów zabytków będących własnością Narodu, a tym samym zapewniłoby 
ochronę dziedzictwa narodowego oraz zobligowało muzealników do upowszechnia-
nia osieroconych muzealiów, które bardzo często przetrzymywane są w muzealnych 
magazynach ze względu na ich niejasną proweniencję.

Konkluzje
Współczesne muzea nie są już tymi samymi bytami, którymi były jeszcze na początku 
XX w. Obecnie oprócz muzeów publicznych dostrzegamy rozwój marginalizowanych 
przez prawo muzeów prywatnych, będących de lege lata przedsiębiorstwami not 
for profit bądź też prywatnymi kolekcjami. Jak zauważa Marcin Wojtysiak-Kotlarski, 
przedsiębiorstwo „jest najczęściej zakładane przez przedsiębiorcę, który w okre-
ślonym momencie swojego życia dostrzega pewne szanse na osiągnięcie sukcesu 
w biznesie i stara się swoją wizję i marzenia zrealizować” [2013, s. 91]. Innowacyjność 
przedsiębiorstwa zapewnia mu zyski, lecz może również stać się przyczyną jego 
bankructwa. Dokonana w niniejszym artykule analiza muzeów, w tym muzeów 
prywatnych przedsiębiorstw not for profit, pozwala podzielić zasadność tezy, że 
problematyka zakończenia działalności muzeum na skutek jego niewypłacalności 
jest zjawiskiem złożonym i niejednolitym. Co do zasady, występują dwa rodzaje 
postępowań – postępowanie likwidacyjne, stosowane wobec muzeów publicznych, 
muzeów uczelnianych, a także muzeów kościelnych, oraz postępowanie upadło-
ściowe muzeów prywatnych. Warto podkreślić, że powyższa konstrukcja prawna 
ulega licznym modyfikacjom, których nie sposób przeanalizować w jednym artykule.

Sytuacja faktyczno-prawna zabytków w postępowaniu upadłościowym muze-
ów przedsiębiorstw not for profit jest zróżnicowana, nie wszystkie zabytki można 
bowiem sprzedać. Problematyka bankructwa muzeów jest interdyscyplinarna i – 
tak jak zarządzanie dziedzictwem – stwarza liczne problemy etyczne, moralne oraz 
prawne, niekiedy prowadząc do absurdów, które należy rozpatrywać in concreto 
dla każdego przypadku.



il. 1 . Schemat sektora  kreatywnego według UNCTAD
Źródło: Mackiewicz i in. 2009, s. 9
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il. 2. Zakończenie „egzystencji muzeum” na skutek jego bankructwa. 
Źródło: Opracowanie własne



Forma organizacyjno-
prawna muzeum

Liczba Muzeów Liczba muzeów wpisanych do 
Państwowego Rejestru Muzeów

Muzeum Państwowe 22 17

Muzeum samorządowe 315 95

Muzeum współprowadzone 17 9

Muzeum kościelne 10 0

Muzeum prywatne os. fiz. 171 1

Muzeum prywatne os. praw. 118 1

 

tab. 1. Muzea w Polsce. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dane z dnia 15.05.2016 r.)
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abstract

As a result of the European Landscape Convention signed in 2000, 

the issue of protection and landscaping has become a subject of public 

interest. In the legislation or planning documents of certain countries 

of the European Union, new provisions appeared emphasizing 

the need to preserve the valuable landscapes. In Poland, the landscape 

also became the subject of many political debates what prompted 

on 24 April 2015 the Polish government to implement the project 

of so called “Landscape Act”. This article provides the overview of legal 

mechanisms aimed at protecting and development of landscape 

in Poland and other European Union countries. The analyses 

of the experience of Western European countries in terms of their 

landscape politics has shown a number of imperfections and deficiencies 

in the Polish legislation. The need to reform the Polish planning system  

is indicated as a step in the integration of landscape development issues 

into national legislative framework.
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słowa kluczowe
kształtowanie krajobrazu

ochrona krajobrazu
planowanie przestrzenne

polityka krajobrazowa
Europejska Konwencja Krajobrazowa

Za sprawą sporządzonej w 2000 r. Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej problematyka ochrony i kształtowania krajobrazu 

stała się przedmiotem powszechnego zainteresowania. W przepisach 

prawnych lub dokumentach planistycznych wielu państw Unii 

Europejskiej pojawiły się nowe zapisy podkreślające potrzebę 

zachowania cennych krajobrazów. W Polsce krajobraz również stał 

się przedmiotem wielu debat politycznych, co skłoniło polski rząd 

do przyjęcia 24 kwietnia 2015 r. projektu tzw. ustawy krajobrazowej. 

Niniejszy artykuł stanowi przegląd stosowanych w Polsce i w wybranych 

krajach Unii Europejskiej mechanizmów prawnych służących 

kształtowaniu i ochronie krajobrazu. Analizując doświadczenia 

krajów Europy Zachodniej w zakresie prowadzonej przez nie polityki 

krajobrazowej, ukazano szereg niedoskonałości i braków w polskich 

przepisach prawnych. Wskazano również potrzebę zreformowania 

polskiego systemu planistycznego w kierunku wykształcenia 

zintegrowanej z krajobrazem polityki przestrzennej.
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wstęp W ciągu ostatniej dekady obserwuje się coraz częstsze podejmowanie tematyki 
dotyczącej kształtowania i ochrony krajobrazu w Europie i jest to jeden z najważniej-
szych obszarów prowadzonej przez państwa Unii Europejskiej polityki przestrzen-
nej. Zwiększające się z roku na rok zainteresowanie krajobrazem stało się również 
przedmiotem interdyscyplinarnych badań naukowych podejmowanych przez 
naukowców specjalizujących się w różnych dziedzinach. Impulsem do podjęcia owej 
problematyki było sporządzenie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, stanowiącej 
wielostronną międzynarodową umowę przyjętą w ramach Rady Europy. Europejska 
Konwencja Krajobrazowa jest pierwszym międzynarodowym dokumentem, w któ-
rym podkreślono znaczenie oraz potrzebę ochrony, kształtowania i planowania 
krajobrazu. Jej zapisy skłoniły sygnatariuszy konwencji do ustanowienia pewnych 
wspólnych ram ochrony krajobrazu. Ponadto, w ramach Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej każda ze stron zobowiązała się do zintegrowania dokumentu z wła-
sną polityką planowania przestrzennego oraz do ustanowienia i wdrażania polityki 
krajobrazowej [Europejska Konwencja Krajobrazowa 2000]. Dla niektórych krajów 
Unii Europejskiej, m.in. dla Wielkiej Brytanii, był to jedynie kolejny impuls do dzia-
łania w ramach dawno już wypracowanych własnych strategii krajobrazowych, co 
świadczy o wysokim poziomie świadomości tych państw w zakresie poszanowania 
wartości, jaką jest krajobraz.

Wzmożone zainteresowanie krajobrazem, potrzebą jego ochrony i kształtowa-
nia pojawiło się również w Polsce. Krajobraz, zarówno przyrodniczy, jak i kulturowy, 
stał się przedmiotem debat politycznych i publicznych [por. np. Forum debaty 
publicznej 2011], a także wielu konferencji naukowych. Efektem tych wielolet-
nich dyskusji jest tzw. ustawa krajobrazowa (Ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu), która jednocześnie 
ma stanowić odpowiedź na oczekiwania Unii Europejskiej w zakresie wdrażania 
zapisów Konwencji Krajobrazowej.
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Krajobraz w polskich przepisach prawnych 
Jeszcze do niedawna w polskim ustawodawstwie nie istniała normatywna defi-
nicja pojęcia „krajobraz”, a powszechnie stosowaną definicją krajobrazu była ta 
z Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, według której krajobraz to „obszar, postrze-
gany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników 
przyrodniczych i/lub ludzkich” [Europejska Konwencja Krajobrazowa 2000]. Do cza-
su przyjęcia tzw. ustawy krajobrazowej zagadnienia związane z krajobrazem i jego 
ochroną poruszane były m.in. w Ustawie o ochronie przyrody, gdzie dotychczas 
można było się spotkać z określeniami takimi, jak „ochrona krajobrazowa” oraz 

„walory krajobrazowe” [Ustawa z 16.04.2004]. Potrzeba zachowania i ochrony 
walorów krajobrazowych danego terenu w procesie jego zagospodarowania 
została podkreślona również w Prawie ochrony środowiska [Ustawa z 27.04.2001]. 
Jedynym zdefiniowanym w polskim systemie prawnym pojęciem był krajobraz 
kulturowy. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określała go jako 
ukształtowaną historycznie w wyniku działalności człowieka przestrzeń, zawierającą 
wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze [Ustawa z 23.07.2003]. Kwestie 
dotyczące krajobrazu pojawiają się również w polskim systemie planistycznym, który 
regulowany jest przez Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
[Ustawa z 27.03.2003]. Planowanie przestrzenne jest jednym z najważniejszych 
instrumentów kształtowania krajobrazu wskazywanym w Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej. Dotychczas w zapisach Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym doszukać się można było jedynie wskazań dotyczących potrzeby 
uwzględnienia walorów krajobrazowych w procesie planowania przestrzeni oraz 
uwarunkowań wynikających z ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego.

W wyniku przyjęcia 24 kwietnia 2015 r. tzw. ustawy krajobrazowej, stanowiącej 
w istocie zbiór zmian do dziesięciu obowiązujących ustaw, podjęto pierwszą próbę 
uregulowania działań związanych z ochroną i kształtowaniem polskich krajobra-
zów oraz zdefiniowania pojęcia „krajobraz” [Ustawa z 24.04.2015]. Wprowadzona 
w wyniku zmian do Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym defi-
nicja krajobrazu określa go jako „postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą 
elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania 
czynników naturalnych lub działalności człowieka”. Ponadto ustawą uregulowano 
nowe narzędzia ochrony krajobrazu, które mają przyczynić się do polepszenia 
stanu krajobrazów w Polsce. 
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Problem kształtowania i ochrony krajobrazu
w polskim systemie planowania przestrzeni

W wyniku transformacji ustrojowej przeprowadzonej w Polsce w 1989 r. w syste-
mie planowania przestrzennego zaszło wiele zmian, z których najistotniejszą było 
odejście od scentralizowanego charakteru planowania przestrzeni [Gawroński 2010, 
s. 20]. Jednolita do tej pory struktura podmiotów planistycznych została podzielona 
według porządku hierarchicznego. Na poszczególnych poziomach administracyj-
nych, tj. lokalnym, regionalnym i krajowym, pojawiły się organy odpowiedzialne 
za prowadzenie polityki przestrzennej. Obecnie planowanie przestrzenne w Polsce 
realizowane jest na trzech szczeblach administracji publicznej. Podstawowym aktem 
polityki przestrzennej państwa jest koncepcja przestrzennego zagospodarowania 
kraju. Stanowi ona najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. 
Na szczeblu regionalnym sporządzane są plany zagospodarowania przestrzennego 
województwa, które dodatkowo określają kierunki jego rozwoju. Z kolei na pozio-
mie gminy realizowane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
stanowiące akty prawa miejscowego oraz studia uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego poprzedzające uchwalenie planów miejscowych. 
Oprócz wymienionych wyżej podstawowych dokumentów planistycznych polski 
system planowania przestrzennego dopuszcza tworzenie wielu dokumentów 
fakultatywnych, takich jak: strategie rozwoju, raporty o stanie zagospodarowania 
przestrzennego czy też studia ochrony krajobrazu. Niemniej jednak, głównie ze 
względu na ich fakultatywny charakter, opracowania te sporządzane są sporadycz-
nie i charakteryzują się małą skutecznością. 

W polskim systemie prawnym kwestie dotyczące zagadnień związanych z kra-
jobrazem i jego ochroną, choć się pojawiają, w istocie nie implikują do podejmo-
wania w tym zakresie określonych działań. Przewidywane przez Ustawę o ochronie 
przyrody oraz Ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami formy ochrony 
powierzchniowej, takie jak parki narodowe, parki krajobrazowe, parki kulturowe czy 
też obszary chronionego krajobrazu, stanowią jedynie formę ochrony biernej, która 
przez społeczeństwo odbierana jest negatywnie i traktowana często jako hamulec 
rozwoju. Co więcej, za ich pomocą chronione są jedynie poszczególne elementy 
krajobrazu, a nie jego całość. Analizując przepisy istniejących regulacji prawnych, 
a przede wszystkim systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
stosowanej w jego ramach praktyki, można stwierdzić, że w istocie system ten nie 
jest skuteczny. Ani polityka przestrzenna państwa, ani szereg dokumentów praw-
nych stanowiących narzędzia ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
nie dają wystarczających podstaw do racjonalnego i efektywnego kształtowania 
polskiego krajobrazu. Szanse na zmianę w tym zakresie daje długo oczekiwana 
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w środowiskach zainteresowanych problematyką ochrony krajobrazu tzw. ustawa 
krajobrazowa. W ramach niniejszego dokumentu przeprowadzono wiele zmian 
w dotychczasowych zapisach Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. Przede wszystkim wprowadzono definicję pojęcia „krajobraz”, której 
dotychczasowy brak implikował nieskuteczność regulacji prawnych w zakresie 
ochrony krajobrazu. Ponadto wprowadzono nowe narzędzie ochrony krajobrazu, 
jakim jest audyt krajobrazowy, którego zadaniem ma być identyfikacja krajobra-
zów, określanie ich cech charakterystycznych oraz ocenianie ich wartości. Zmiany 
zaproponowane w ustawie krajobrazowej skupiają się jednak w głównej mierze 
na problemie chaosu spowodowanego nadmiarem reklam w przestrzeni. Ustawa 
nie reguluje zagadnień związanych z potrzebą wykształcenia spójnego systemu 
planowania przestrzennego powiązanego z polityką krajobrazową, który deter-
minowałby do prowadzenia ukierunkowanych działań w zakresie kształtowania 
krajobrazu. Wciąż jeszcze w Polsce brakuje konkretnych wytycznych dotyczących 
zarządzania krajobrazem, co wiąże się z nieprawidłowym funkcjonowaniem całego 
systemu planistycznego, którego zadaniem powinno być zrównoważone kształto-
wanie przestrzeni, a tym samym i krajobrazu. 

Wadliwy system planowania przestrzennego w Polsce jest bardzo dobrze 
widoczny w obszarze sporządzania planów miejscowych. Według dorocznego 
raportu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod koniec 
roku 2011 plany miejscowe posiadało ponad 90 proc. samorządów, natomiast pro-
cent pokrycia nimi powierzchni kraju wynosił zaledwie 27,2 [Śleszyński 2013]. Ten 
zatrważający wynik związany jest z fragmentarycznym sporządzaniem dokumentów 
planistycznych. Plany miejscowe tworzone są bardzo często dla małych obszarów, 
w miejscach planowanej inwestycji bądź przewidzianych pod zabudowę. Coraz czę-
ściej zamiast sporządzania planu miejscowego wydawane są decyzje o warunkach 
zabudowy, które niejednokrotnie nie odnoszą się do kontekstu urbanistycznego, 
przyrodniczego i kulturowego większej przestrzeni. Problem ten również został 
pominięty podczas sporządzania ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 
ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

Planowanie przestrzenne jako instrument kształtowania i ochrony 
krajobrazów w krajach Europy Zachodniej

W przeciwieństwie do sytuacji panującej w Polsce poziom świadomości krajów 
Europy Zachodniej w zakresie zapisanego w krajobrazie dziedzictwa kulturowe-
go i przyrodniczego jest znacznie wyższy. Niektóre z państw należących do Unii 
Europejskiej politykę krajobrazową prowadziły, zanim sporządzono Europejską 
Konwencję Krajobrazową. Sam dokument zaś spowodował jedynie jeszcze większe 
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zaangażowanie samorządów terytorialnych oraz stał się impulsem do badań inter-
dyscyplinarnych. Wielka Brytania, Niemcy i Holandia to przykłady państw, w których 
krajobraz już od dłuższego czasu stanowi priorytetowe miejsce w polityce plano-
wania przestrzennego. Oprócz uregulowanych prawnie procesów postępowania 
państwa te mają rozwinięty zestaw działań pozaustawowych, których ideą jest 
dążenie do zintegrowanego kształtowania krajobrazu. Fakultatywne opracowania, 
które z pozoru wydawać by się mogły mało skuteczne, osiągnęły wielki sukces 
i stanowią obecnie dobrą praktykę, m.in. dla Polski. 

Krajobraz w procesie planowania przestrzennego w Wielkiej Brytanii
System planowania przestrzennego w Wielkiej Brytanii należy do najdojrzalszych 
w całej Unii Europejskiej. Jego początki sięgają bowiem 1909 r., kiedy ukazała się 
pierwsza współczesna ustawa o planowaniu przestrzennym [Zajączkowska 2011, 
s. 25]. Funkcjonujący do 1947 r. system został poddany istotnym zmianom, w wyni-
ku których wyznaczono nowe cele i ramy polityki planistycznej [Fairclough 2010, 
s. 124]. Kolejny przełom nastąpił w 1990 r. Została wówczas wydana nowa ustawa 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Town and Country Planning 
Act – TCPA), stanowiąca podstawę do stosowanych obecnie zasad zarządzania 
przestrzenią. W 2004 r. doszło do gruntownej modyfikacji TCPA przez Planning and 
Compulsory Purchase Act (PCPA) [Izdebski i in. 2007, s. 16]. Współczesna struktura 
administracyjna planowania podzielona jest na dwa poziomy: centralny i lokalny 1. 
Poziom regionalny, choć teoretycznie nie istnieje, ponieważ nie jest kierowany 
przez władze samorządowe, stanowi istotną część struktury. Jego rola sprowadza 
się do przekazywania polityki centralnej na poziom lokalny, tj. hrabstw i dystryktów, 
dzięki czemu planowanie na tych dwóch szczeblach jest ze sobą ściśle powiązane 
i zależne od siebie. Podstawowymi dokumentami sporządzanymi na poszczególnych 
szczeblach są krajowe wytyczne planistyczne, wydawane przez ministra, regionalne 
strategie przestrzenne (Regional Spatial Strategies), opracowywane przez regio-
nalne ciała planistyczne, i lokalne ramy zagospodarowania przestrzennego (Local 
Development Framework), realizowane przez gminy. Samorząd administracyjny 
gmin sporządza plany zagospodarowania, w których zawarte są proponowane kie-
runki rozwoju przestrzennego dla wyróżnionych obszarów, m.in. objętych ochroną 
konserwatorską lub przyrodniczą. Nad całym systemem planowania przestrzennego 
Wielkiej Brytanii czuwa minister, który ma prawo ingerencji w planowanie oraz 
kontroli nad nim na poziomie lokalnym. 

1 Do 2004 r. poziom lokalny struktury administracyjnej planowania dodatkowo podzielony był na poziom 
hrabstwa (counties) i gminy (districts). Sporządzano wówczas dwa dokumenty planistyczne. Na poziomie 
hrabstwa były to plany struktury (structure plans), a na poziomie gminy lokalne plany zagospodarowania 
(local development plans).
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Dojrzały system planowania przestrzennego Wielkiej Brytanii traktowany jest 
przez rząd jako jedno z głównych narzędzi rozwoju kraju, mające na celu przede 
wszystkim podnoszenie jakości życia mieszkańców, a tym samym przynoszenie 
pożądanych efektów społecznych. Mimo że w brytyjskiej polityce przestrzennej nie 
używa się określenia „krajobraz”, za sprawą wyjątkowo poważnie traktowanego 
oraz sprawnie działającego systemu planistycznego planowanie przestrzenne jest 
niejako oparte na krajobrazie i stanowi jego nieodłączny element. 

W Wielkiej Brytanii, poza uregulowanymi przepisami prawnymi poczynaniami, 
rozwinęło się wiele działań pozaustawowych o charakterze planistycznym, które 
wiążą się ze wzmożonym od lat 90. XX w. zainteresowaniem krajobrazem. Krajobraz 
stał się bowiem przedmiotem wielu interdyscyplinarnych badań naukowych, 
w wyniku których sporządzono liczne fakultatywne dokumenty, m.in. Ocenę 
Charakteru Krajobrazu (Landscape Character Assesment – LCA) [Majchrowska 2006, 
s. 52]. Działająca na terenie Wielkiej Brytanii rządowa agencja ds. przyrodnicze-
go dziedzictwa Szkocji (Scottish Natural Heritage – SNH) sporządziła Ramową 
Politykę Krajobrazową SNH (SNH’s Landscape Policy Framework) oraz opracowała 
w dokumencie Guidance on Local Landscape Designations wytyczne kształtowa-
nia lokalnych krajobrazów, uwzględniające ich walory przyrodnicze i kulturowe 
[Guidance 2004]. Przykładem dobrej praktyki jest Strategia Krajobrazowa Tamizy 
z 1994 r., która stanowiła podstawę do zrealizowania ponad 100 projektów w latach 
1995–2008 [Forum debaty publicznej 2011]. Dokument ten wskazywał kierunki 
działań, których głównym celem była ochrona cennych wartości przyrodniczych 
i kulturowych skupionych wzdłuż rzeki. W wyniku podjętych prac, w których czynny 
udział miało społeczeństwo, nadbrzeże Tamizy odzyskało estetyczny wymiar oraz 
stało się atrakcyjnym miejscem turystyki, sportu i rekreacji. 

Opisane powyżej przykłady są dowodem poszanowania wartości krajobra-
zowych nie tylko przez rząd Wielkiej Brytanii, ale i całego społeczeństwa. Choć 
większość typowo krajobrazowych brytyjskich opracowań powstaje w trybie 
fakultatywnym, stanowią one niezwykle skuteczną formę polityki przestrzen-
nej i dowodzą zajmowania przez krajobraz jednego z priorytetowych miejsc. 
Analizując system planowania przestrzennego w Wielkiej Brytanii, można wyróż-
nić w nim dwie strefy działań: o charakterze regulacyjnym i zintegrowanym. 
Sporządzane w trybie obligatoryjnym plany stanowią odniesienie dla zintegrowa-
nych koncepcji rozwoju, zachowujących obowiązujące przepisy prawne i główne 
cele polityki przestrzennej.
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Krajobraz w procesie planowania przestrzennego w Niemczech 
Niemiecki system planistyczny jest jednym z najbardziej zdecentralizowanych 
wśród krajów kontynentu europejskiego. Przyczyną tego jest złożony podział 
administracyjny państwa, składającego się z krajów związkowych, tzw. landów. 
W związku z tym ustawodawstwo w Niemczech podzielone jest na poziom kra-
jowy i krajów związkowych, a wprowadzanie go w życie odbywa się z poziomu 
krajowego do związkowego, a następnie lokalnego. Głównymi aktami prawnymi 
regulującymi politykę przestrzenną i krajobrazową państwa są ustawa o porząd-
ku przestrzennym (Raumordnungsgesetz – ROG) i ustawa o ochronie natury 
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG). Każdy kraj związkowy dodatkowo posiada 
własne prawo w zakresie zarządzania przestrzenią, które regulują ustawy o plano-
waniu krajowym (Landesplanungsgesetze). 

W przeciwieństwie do brytyjskiego systemu planistycznego, w Niemczech 
pojęcie krajobrazu kulturowego pojawiło się w przepisach prawnych już w 1998 r. 
[Bender 2010, s. 298]. Wówczas po raz pierwszy w ustawie o porządku przestrzen-
nym znalazł się zapis dotyczący potrzeby zachowania i ochrony krajobrazów kultu-
rowych. Osiem lat później w strategii rozwoju przestrzennego Niemiec (Leitbilder 
und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland), sporządzonej 
podczas Konferencji Ministrów Porządku Przestrzennego, potrzeba zachowania 
źródeł naturalnych i kształtowania krajobrazów kulturowych stała się jednym 
z trzech głównych celów strategicznych [Leitbilder und Handlungsstrategien 2006]. 
Obecnie Niemcy prowadzą politykę krajobrazową na wszystkich trzech poziomach 
administracyjnych. Na poziomie państwa opracowywane są programy krajobrazu, 
na poziomie regionalnym tworzone są główne plany krajobrazu lub koncepcje roz-
woju krajobrazów, zaś na szczeblu lokalnym sporządzane są plany krajobrazowe 
[Kӧhler i in. 2010, s. 77–81]. Opisana struktura prowadzonej w Niemczech polityki 
krajobrazowej stanowi ogólny, najczęściej realizowany schemat postępowania. 
Niemniej jednak hierarchie planistyczne w poszczególnych krajach związkowych 
nieco się od siebie różnią 2. 

Wymienione instrumenty kształtowania i ochrony krajobrazów kulturowych 
z punktu widzenia planowania przestrzennego regulowane są przez federalną 
Ustawę o ochronie przyrody, która określa m.in.: zadania planowania krajobrazu 
oraz sposób ich realizacji [Gesetz über Naturschutz 2009]. Ustalenie szczegółowych 
wytycznych leży w gestii krajów związkowych. Decyzje planistyczne podejmowane 
na poziomie landów muszą być odniesione do sporządzanych planów krajobrazo-
wych i stanowić jedynie sprecyzowane cele i zasady ochrony przyrody i krajobrazu 

2 Przykładem jest Hesja, gdzie planowanie krajobrazu ma charakter dwustopniowy. Sporządzane są jedynie 
plany na szczeblu krajowym i gminnym, natomiast poziom regionalny jest pomijany [Kӧhler i in. 2010].
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kulturowego zawarte w ustawie o ochronie natury. Paragraf 16 ustawy dopuszcza 
ujęcie treści planów krajobrazowych w ustaleniach zawartych w planach zabudowy 
(Bebauungspläne) [tamże]. Świadczy to o powiązaniu planowania krajobrazowego 
z polityką przestrzenną kraju, co w efekcie daje możliwość całościowego podej-
ścia do gospodarowania przestrzennego, uwzględniającego wszystkie aspekty 
przestrzeni.

Krajobraz w procesie planowania przestrzennego w Holandii
Planowanie przestrzenne w Holandii oparte jest na trójstopniowym systemie hie-
rarchicznym z wydzielonym szczeblem centralnym, regionalnym i lokalnym. Jeszcze 
w połowie pierwszego dziesięciolecia XXI w. polityka przestrzenna i zarządzanie 
dziedzictwem kulturowym prowadzone były niezależnie od siebie. Problematykę 
ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego w planowaniu przestrzennym 
jako pierwszy podjął Barrie Needham, który w jednym ze swoich przemówień 
zwrócił uwagę na istotną dla ludzkości rolę krajobrazu, stanowiącego zapis historii 
[Bloemers, Valk van der 2010, s. 146]. Pierwszym działaniem na rzecz ochrony 
i kształtowania krajobrazów kulturowych w Holandii było zainicjowanie w 1999 r. 
programu „Belvedere” [tamże, s. 151]. Program ten zapoczątkował działania mające 
na celu gospodarowanie i kształtowanie dziedzictwa kulturowego i krajobrazu 
poprzez zaangażowanie w nie specjalistów z różnych dziedzin, tj. archeologów, 
geografów, historyków architektury i ekologów krajobrazu [Nota Belvedere 
1999]. Jego celem przewodnim stało się hasło: „Ochrona poprzez kształtowanie”. 
Kolejnym przedsięwzięciem było zainicjowanie programu badawczego pod nazwą: 

„Ochrona i rozwój holenderskiego krajobrazu” (PDL/BBO: Bodemarchief in Behoud 
en Ontwikkeling), który przyczynił się do podjęcia współpracy polityków ze śro-
dowiskiem naukowym [tamże, s. 153–154]. 

Oba programy stały się podstawą do zintegrowania planowania przestrzennego 
z ochroną i kształtowaniem krajobrazu. Tezę tę potwierdzają zapisy strategicz-
nego programu w zakresie planowania przestrzennego na poziomie krajowym. 
W 2004 r., podczas memorandum o planowaniu przestrzennym władze Holandii 
uznały, że istnieje potrzeba połączenia tych dwóch z pozoru niezależnych systemów, 
a ogniwem je łączącym okazał się być krajobraz [Nota Ruimte 2004]. Dziedzictwo 
kulturowe oraz przyroda stały się istotnym elementem wieloaspektowej strategii 
planistycznej do roku 2020. Dotychczasowe działania otwierają dobre perspektywy 
dla wdrażania na szczeblu regionalnym i sektorowym kolejnej wizji rozwoju na lata 
2020–2040. Kluczowym aspektem poczynań holenderskich władz jest całościo-
we postrzeganie przestrzeni, na którą składają się zagospodarowanie, krajobraz 
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(naturalny i kulturowy) oraz infrastruktura. W Holandii bowiem już od dłuższego 
czasu ceni się zapisaną w krajobrazie tożsamość, która jest wynikiem ciągłego 
rozwoju przestrzennego. 

Podsumowanie
Powyższy – niekompletny – przegląd polskich i międzynarodowych doświadczeń 
z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu ukazuje zróżnicowane podejścia do 
owej problematyki, różny stopień zaawansowania działań na rzecz krajobrazu 
w poszczególnych krajach oraz jego miejsce w procesie planowania przestrzennego. 
Przeprowadzona analiza polskiej, brytyjskiej, niemieckiej i holenderskiej polityki 
dotyczącej ochrony i kształtowania krajobrazu w procesie planowania przestrzeni 
przedstawia znaczące dysproporcje w ilości stosowanych narzędzi oraz wypraco-
wanych metod i zasad. Pomimo ratyfikowania przez Polskę w 2006 r. Europejskiej 
Konwencji Krajobrazowej oraz przyjęcia tzw. ustawy krajobrazowej, w polskim 
ustawodawstwie nadal nie wykształcono spójnego systemu obejmującego poli-
tykę przestrzenną i krajobrazową. Ciągle jeszcze brakuje u nas narzędzi służących 
działaniom na rzecz zachowania przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa. Brakuje 
zintegrowanego – przede wszystkim z systemem planistycznym – podejścia do 
kształtowania krajobrazu. 

Wszystkie powyższe nieprawidłowości wiążą się z wadliwym i przestarzałym 
systemem planistycznym. Zupełnie inaczej jest w krajach będących przedmiotem 
opracowania, charakteryzujących się dojrzałym systemem, który obecnie uwa-
żany jest za jedno z głównych narzędzi rozwoju kraju. Związane jest to z dawno 
wykształconą świadomością w zakresie wartości, jaką stanowi otaczająca ludzi 
przestrzeń, w której zapisane są znaki historii świadczące o tożsamości jej miesz-
kańców. Jeszcze do niedawna w Polsce brakowało również i tego, co było przyczyną 
braku poszanowania wartości krajobrazowych. Obecnie trudno oszacować wpływ 
zapisów przyjętej ustawy krajobrazowej na kształtowanie krajobrazów w Polsce, 
niemniej jednak dokument ten otwiera dobrą perspektywę i być może stanie się 
impulsem do dalszych poczynań w zakresie regulacji polskiego prawa przestrzen-
nego, a w efekcie wykształcenia zintegrowanej z nim polityki krajobrazowej. 
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Piotr Chabiera doktorant Katedry Kultury Artystycznej Instytutu Historii Sztuki 
Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie; absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie; 
absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych kierunku his-
toria sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą 
w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat rewindyk-
acji dzieł sztuki po traktacie ryskim z 1921 roku.

Łukasz Gaweł doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie nauki 
o zarządzaniu, kierownik Katedry Zarządzania Kulturą w Instytucie Kul-
tury Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej), zastępca dyrektora ds. strategii, rozwoju i komunikacji 
Muzeum Narodowego w Krakowie. Głównym obszarem jego zaint-
eresowań naukowych jest szeroko pojęta problematyka zarządza-
nia dziedzictwem kulturowym. Zajmuje się również zagadnieniami 
zarządzania publicznymi instytucjami kultury.

Żaneta Gwardzińska magister prawa, niezależna badaczka; autorka publikacji z zakresu 
międzynarodowego obrotu dobrami kultury, funkcjonowania muzeów 
prywatnych oraz prawa ochrony dziedzictwa kultury.

Helena Jadwiszczok-Molencka doktorantka na kierunku kulturoznawstwo specjalizacji teoria i historia 
kultury Uniwersytetu Śląskiego. W 2013 r. ukończyła studia magister-
skie na kierunku kulturoznawstwo. Absolwentka studiów licencjackich 
na kierunku historia sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Autorka artykułów 
na temat architektury i urbanistyki Bytomia oraz metod interpretacji 
filmów animowanych. Obecnie pracuje w Biurze Miejskiego Konser-
watora Zabytków w Bytomiu.

Magdalena Kędziora doktorantka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, absolwentka studiów licencjackich (zarzą-
dzanie kulturą) oraz magisterskich (zarządzanie kulturą i mediami) 
w Instytucie Kultury. Do obszaru jej zainteresowań badawczych 
należą: zarządzanie jakością w ujęciu humanistycznym, organizacja 
wydarzeń kulturalnych w instytucjach kultury w ujęciu procesowym 
oraz zarządzanie pamięcią o artystach (zwłaszcza w perspektywie 

„pamięci niechcianej” dotyczącej poetów, muzyków i malarzy).



472

Jarosław Klaś kulturoznawca, animator i menedżer kultury, doktorant Wydziału 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie (zarządzanie w naukach humanistycznych). Absolwent 
zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kulturo-
znawstwa na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” 
w Krakowie. Pracuje w jednym w krakowskich ośrodków kultury oraz 
prowadzi własną fundację działającą na rzecz rozwoju społeczeństwa, 
kultury i przedsiębiorczości. Ukończył liczne szkolenia w zakresie 
zarządzania kulturą oraz staże w wielu instytucjach kultury, w tym 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Jego zainte-
resowania badawcze koncentrują się wokół zarządzania instytucjami 
kultury oraz dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza Nowej Huty.

Angelika Kosieradzka absolwentka gospodarki przestrzennej na Wydziale Architektury Poli-
techniki Wrocławskiej. Obecnie doktorantka na Wydziale Architektury 
Politechniki Wrocławskiej, w Katedrze Architektury Mieszkaniowej, 
Przemysłowej, Wnętrz, Ruralistyki, Krajobrazu, Sztuk Wizualnych 
i Systemów Konstrukcyjnych. Swoje zainteresowania naukowe wiąże 
z zagadnieniami lokacji miasteczek na Dolnym Śląsku oraz problema-
tyką ochrony i rewaloryzacji krajobrazu kulturowego.

Agata Lizak studentka prawa w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. 
Interesuje się prawną ochroną dziedzictwa kulturowego oraz prawem 
uzdrowiskowym

Michał Murzyn magister, absolwent historii sztuki na Wydziale Historii Kościoła 
i Dziedzictwa Narodowego Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra-
kowie, podyplomowego studium z konserwacji zabytków architektury 
i urbanistyki na Politechnice Krakowskiej, a także uzyskał dyplom 
na kierunku zarządzanie kulturą i mediami na Wydziale Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie konty-
nuuje swoją naukę na studiach doktoranckich. Zawodowo związany 
z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zakopanem. Kontakt: 
murzyn.michal@wp.pl

Joanna Pelczar doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Koordynatorka projektów kulturalnych 
(„Muzeum Otwarte na Edukację”, „Skansen na Dłoni”, „Ziemia nasza 
Pasieka), współautorka książek muzealnych dla dzieci (seria przewod-
ników Małopolskiego Instytutu Kultury „Miecio i Matylda”, „Dobry 
Trop”). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół edukacji 
muzealnej, zarządzania dziedzictwem i spraw mniejszości etnicznych, 
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Weronika Pokojska Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwer-
sytet Jagielloński. Absolwentka studiów magisterskich z zarządzania 
mediami oraz zarządzania kulturą w IK UJ, obecnie doktorantka nauk 
o zarządzaniu. Do zainteresowań badawczych autorki należy history 
marketing, architektura i projektowanie muzeów oraz zagadnienia 
rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych.

Agnieszka Praga magister kulturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie 
doktorantka Instytutu Nauk Historycznych tejże uczelni na kierunku 
historia. Wolontariusz Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zaintereso-
wania badawcze: edukacja historyczna w miejscach pamięci, muzea 
martyrologiczne na terenie Polski, sztuka poobozowa, losy ludności 
cywilnej podczas Powstania Warszawskiego i po jego zakończeniu – 
obóz Durchgangslager 121 w Pruszkowie.

Agnieszka Pudełko  ukończyła zarządzanie kulturą i kulturę współczesną w Instytucie 
Kultury UJ. Obecnie doktorantka nauk o zarządzaniu na Wydziale 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Interesuje się zagadnienia-
mi związanymi z dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą, 
rewitalizacją przestrzeni poprzemysłowych oraz turystyką literacką.

Marek Rawecki (1958) dr inż. Architekt adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania 
Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach. Działalność badawcza: studia urbanistyczno-konserwatorskie 
kompleksu Auschwitz-Birkenau i strefy wykluczenia Czarnobylskiej 
Elektrowni Jądrowej. Członek Międzynarodowej Grupy Ekspertów ds. 
Auschwitz-Birkenau (UNESCO). Publikacje (21), prace naukowo-ba-
dawcze (26), prezentacje badań (30) i opinie eksperckie (44) z zakre-
su ochrony krajobrazu kulturowego. Współautor m.in. „Programu 
Oświęcimskiego” (1996), „Oświęcimskiego Strategicznego Programu 
Rządowego” (1997-2001) i „Planu Zarządzania dla Miejsca Światowego 
Dziedzictwa Auschwitz Concentration Camp” (2007).

Róża Różańska magister, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest muzykiem, 
muzykologiem, menedżerem kultury i krytykiem muzycznym. Jej 
zainteresowania badawcze koncentrują się na związkach historii 
z naukami o zarządzaniu, w szczególności na polu dworskiego mece-
natu artystycznego. Żywo interesuje się również nowym fenomenem 
kulturowym jakim są transmisje spektakli operowych. 



Michał Suszczewicz magister geografii, doktorant w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekono-
micznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zakres badań autora obejmuje 
dyscypliny geografii związane z analizą problemów rozwoju lokalnego 
i regionalnego oraz zagadnień społecznych i demograficznych. Autor 
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Zainteresowania badawcze: ochrona i zarządzanie dziedzictwem 
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Wartościowy tom tekstów w istotny sposób wpisujący się w dyskurs na temat 
dziedzictwa kulturowego, opisywanego w szerokim kontekście (...). Autorzy prezentują 
dużą dojrzałość naukowo-badawczą, co – w przypadku doktorantów i młodych 
naukowców – zasługuje na szczególną pochwałę.

Za szczególną wartość recenzowanego tomu należy uznać heterogeniczny skład 
zespołu autorskiego. Omawiana książka przełamuje – tak często spotykaną – izolację 
środowiskową, co jest szczególnie ważne w przypadku tematyki dziedzictwa, która 
w żadnym razie nie może być zawłaszczana przez jedno środowisko akademickie
czy też grupę profesjonalną.
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