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Kamil Zeidler piśmiennictwo

Wubieg∏ym roku ukaza∏a si´
ksià˝ka, na którà niewàt-

pliwie nale˝y zwróciç szczególnà
uwag´. Choç jej tytu∏ nawià-
zuje jednoznacznie do ochrony
zabytków militarnych Helu, nie
oddaje jednak w pe∏ni zakresu
tematyki podj´tej w publikacji.
Dopiero lektura wst´pu, której
autorkà jest prof. dr hab. Gra˝y-
na Szpor, wyjaÊnia, ˝e wydaw-
nictwo jest efektem ambitnego
projektu badawczego zwiàzanego
z zabytkami militarnymi Helu. 

Ksià˝ka powsta∏a po konfe-
rencji naukowej zorganizowanej
we wrzeÊniu 2005 r. na Helu
przez Wydzia∏ Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Kardyna∏a
Stefana Wyszyƒskiego w Warsza-
wie, we wspó∏pracy z Wydzia-
∏em Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Gdaƒskiego, Zak∏adem
Dziennikarstwa Uniwersytetu
Âlàskiego oraz Stacjà Morskà
Instytutu Oceanografii Uniwer-
sytetu Gdaƒskiego. Konferencj´
poprzedza∏y tygodniowe warszta-
ty studenckie, które dotyczy∏y
tej samej problematyki. Dobrze
si´ zatem sta∏o, ˝e wyniki prac
zarówno uczestników konferen-
cji, jak i warsztatów zosta∏y utr-
walone w pozycji ksià˝kowej. 

Na publikacj´ sk∏adajà si´
artyku∏y poÊwi´cone zró˝nicowa-
nym zagadnieniom zwiàzanym 
z ochronà zabytków. Obejmujà
one wi´kszoÊç kluczowych za-
gadnieƒ prawych dotyczàcych
ochrony zabytków. 

Godny podkreÊlenia jest sta-
rannie przemyÊlany dobór ko-
lejnoÊci artyku∏ów, które wiodà
czytelnika od rozwa˝aƒ doty-
czàcych podmiotów, poprzez 
informacje o poszczególnych in-
stytucjach prawnych s∏u˝àcych
ochronie zabytków, do prezen-
tacji badaƒ empirycznych wy-
korzystujàcych narz´dzia socjo-
logiczne. U∏o˝enie dalszych tek-
stów zgodne jest z podzia∏em na
ga∏´zie prawa (prawo mi´dzy-
narodowe publiczne, prawo 
europejskie, finansowanie ochro-
ny, prawo karne). 

Cz´Êç merytorycznà ksià˝ki
rozpoczyna artyku∏ Beaty Ko-
niecznej, przedstawiajàcy struk-
tur´ instytucjonalnà organów
ochrony zabytków w kraju z per-
spektywy administracji rzàdo-
wej. Miros∏aw Rymer, kolejny
autor, analizuje rol´ jednostek

samorzàdu terytorialnego w sy-
stemie ochrony zabytków, ze
wskazaniem kilku konkretnych
problemów. Takie zestawienie
tekstów jest o tyle ciekawe, ˝e
od pewnego czasu toczy si´
dyskusja na temat dwóch prze-
ciwstawnych koncepcji zaanga-
˝owania paƒstwa w ochron´ na-
rodowego dziedzictwa kultury.
Z jednej strony, zgodnie z za-
sadà subsydiarnoÊci, wyst´puje
dà˝enie do decentralizacji i de-
koncentracji, polegajàce na prze-
kazaniu na sta∏e okreÊlonych
obowiàzków i kompetencji sa-
morzàdom, z drugiej zaÊ pod-
noszone sà postulaty powrotu
do silnie scentralizowanego mo-
delu ochrony zabytków, jaki 
istnia∏ w czasach PRL-u. T´
cz´Êç publikacji koƒczy artyku∏
autorstwa Mateusza Korusa do-
tyczàcy muzeów jako podmio-
tów administrujàcych w zakre-
sie ochrony zabytków. 

Cz´Êç dotyczàcà instytucji
prawnych ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami rozpo-
czyna materia∏ Krzysztofa St´p-
niewskiego i Damiana Michala-
ka poÊwi´cony zakresowi usta-
wowej opieki nad zabytkami, 
w którym nacisk po∏o˝ony zo-
sta∏ na rejestr zabytków jako
jednà z form ochrony. Na szcze-
gólnà uwag´ zas∏uguje krytycz-
ny artyku∏ Tomasza Bàkow-
skiego na temat uzgadniania
projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego
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The recently published book
Ochrona zabytków militar-

nych Helu (The Protection of
Military Monuments on the Hel
Peninsula), edited by Agnieszka

Gryszczyƒska and Beata Koniecz-
na, includes the outcome of 
a Scientific Conference held in
2005 in Hel and encompasses
nineteen chapters written by dif-

ferent authors. An overwhelming
majority of the book deals with the
legal protection of monuments,
and its successive parts concern
various aspects of this activity. 
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w trybie przepisów art. 106 ko-
deksu post´powania admini-
stracyjnego. Do szczegó∏owych
kwestii podnoszonych w publi-
kacji nale˝à: prawne aspekty po-
szukiwania zabytków (Agniesz-
ka Ró˝alska), obowiàzki i pra-
wa w∏aÊcicieli oraz posiadaczy
zabytków (Romana Pietruk), in-
stytucja spo∏ecznych opiekunów
zabytków (Agnieszka Grobla). 

Refleksje z pogranicza pra-
wa i socjologii zawierajà trzy
artyku∏y. Agnieszka Turska
przedstawia obraz miasta Hel 
w badaniach ankietowych, które
przeprowadzone zosta∏y na po-
∏udniu Polski. Co prawda, za-
równo liczba ankietowanych,
jak i uzyskane wyniki mogà bu-
dziç wàtpliwoÊci odnoszàce si´
do szczegó∏ów, to jednak anali-
za badawcza daje obraz spo-
∏ecznego odbioru Helu i jego
problemów. Zespó∏ autorów –
Aneta Wania, Magdalena Mi-
chulec, Krzysztof Stràczek i Ka-
mil Machura – prezentuje za-
bytki militarne i tereny powoj-
skowe jako wa˝ny element ofer-
ty turystycznej Helu. Ostatni 
w tym bloku artyku∏ Agnieszki
Turskiej, Eweliny Tomczuk 
i Kingi Dziadosz dotyczy wa˝-
nego problemu, jakim jest
spo∏eczna ÊwiadomoÊç koniecz-
noÊci ochrony dziedzictwa kul-
tury. Obejmuje on m.in. zagad-
nienia edukacji i przekazu me-
dialnego w zakresie informacji 
o zabytkach. 

Artyku∏ Ewy GrzeÊkowiak,
poÊwi´cony ochronie zabytków

w prawie mi´dzynarodowym
publicznym, rozpoczyna prze-
glàd badanej materii z punktu
widzenia prawa. Na temat 
ochrony zabytków w regulacjach
wspólnotowych pisze Ewelina
Tomczuk, wychodzàc w rozwa-
˝aniach od prawa mi´dzynaro-
dowego, by nast´pnie skupiç si´
na regulacjach europejskich.

Wa˝nego problemu zwiàza-
nego z pozapaƒstwowym finan-
sowaniem dzia∏aƒ na rzecz
ochrony dziedzictwa kultury
dotyczà dwa artyku∏y. Pierwszy
z nich, autorstwa ¸ukasza Pier-
tuka, obejmuje problematyk´
funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej jako alternatyw-
nych sposobów finansowania
opieki i ochrony zabytków. 
W drugim Patrycja Szczepaƒ-
ska i Anna Grabowska skupiajà
si´ na finansowaniu inwestycji 
w sektorze kultury w 2005 r. 

Dalsze rozwa˝ania dotyczà
prawa karnego. S´dzia W∏odzi-
mierz Hilla przedstawia karno-
prawnà ochron´ zabytków w pra-
wie polskim, a wspó∏redaktor
ksià˝ki – Agnieszka Gryszczyƒ-
ska – rol´ policji i prokuratury 
w zwalczaniu przest´pczoÊci prze-
ciwko zabytkom. Nast´pnie Bart-
∏omiej Michalak omawia prawo
operatywne, dokonujàc analizy
poszczególnych orzeczeƒ sàdo-
wych (NSA) w zakresie prawa
ochrony zabytków. Ostatnim 
autorem jest Wojciech Paczuski, 
który pisze o przemycie zabytków
wojskowoÊci i potrzebie konkre-
tyzacji obowiàzków podró˝nych.

Po raz kolejny ten autor wielu
znanych i wa˝nych publikacji
wskazuje na mankamenty istnie-
jàcego systemu reglamentacji wy-
wozu zabytków z kraju.

Ksià˝k´ koƒczy sprawozda-
nie z konferencji naukowej, co
nale˝y oceniç pozytywnie, gdy˝
wskazuje to na bezpoÊredni zwià-
zek publikacji i poprzedzajàcego
jà przedsi´wzi´cia naukowego. 

Niestety, „Ochrona zabytków
militarnych Helu” pozostawia
pewien niedosyt. O ile bowiem
niektóre artyku∏y stanowià wni-
kliwà i dog∏´bnà analiz´ posta-
wionego problemu, o tyle inne –
na szcz´Êcie pozostajàce w zde-
cydowanej mniejszoÊci – ogra-
niczajà si´ jedynie do przyto-
czenia w∏aÊciwych przepisów
prawnych, a towarzyszàce im
refleksje autorskie mo˝na uznaç
za skàpe. Niemniej jednak na-
wet tym tekstom nie mo˝na od-
mówiç walorów edukacyjnych,
które przyczyniajà si´ do kszta∏-
towania spo∏ecznej ÊwiadomoÊci
w zakresie ochrony dziedzictwa
kultury. Na marginesie dodaç
mo˝na, ˝e publikacja zawiera
kilka pomniejszych b∏´dów,
które jednak nie przesàdzajà 
o jej niewàtpliwie wysokich
wartoÊciach: poznawczej, edu-
kacyjnej i popularyzatorskiej. 

Z powy˝szych wzgl´dów
Ochrona zabytków militarnych
Helu b´dzie cennym nabytkiem
dla zainteresowanych materià
prawa ochrony dziedzictwa kul-
tury, zarówno ze wzgl´dów pry-
watnych, jak i zawodowych. 
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