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historia ochrony i konserwacji zabytków  f  history of protection and conservation of monuments

Ochrona zabytków, przyrody i krajobrazu  
w warunkach reformy rolnej w Polsce  
w dwudziestoleciu międzywojennym

Preservation of historical monuments, nature 
and landscape under the agricultural reform  
in Poland in the interwar period
Abstrakt

Odbudowa państwa polskiego po 1918 r. wymagała podjęcia wielu de-
cyzji dotyczących powołania nowej administracji, instytucji oraz prze-
prowadzenia reformy gospodarczej, której celem było upełnorolnienie 
chłopów nieposiadających ziemi lub utrzymujących się z nieefektywnych 
gospodarstw karłowatych. Nowy kierunek polityki nie tylko przyczynił 
się do zmian w strukturze własnościowej gospodarstw, ale poważnie 
zagroził funkcjonowaniu wielkich majątków ziemiańskich i zachowaniu 
znajdujących się tam dworów, pałaców oraz innych obiektów historycz-
nych. W tej sytuacji podjęto próby, inicjowane przede wszystkim przez 
towarzystwa naukowe, wprowadzenia dodatkowych aktów prawnych 
chroniących historyczne budynki, zespoły architektoniczne oraz wyjąt-
kowe tereny krajobrazowe. Projekty przewidywały nie tylko wydawanie 
ogólnokrajowych zarządzeń, ale również budowę całej struktury organi-
zacji odpowiedzialnych za zachowanie obiektów i miejsc zabytkowych 
oraz działania na rzecz popularyzacji wiedzy o nich.

Słowa kluczowe: historia, zabytki architektury, zabytki ruchome, 
dzieła sztuki, reforma rolna, obszary wiejskie, dwudziestolecie 
międzywojenne

Abstract

The reconstruction of the Polish state after 1918 required many deci-
sions concerning the establishment of a new administration, institutions 
and economic reform, the aim of which was the so-called upełno- 
rolnienie (an increase in the size of a small agricultural holding by a suf-
ficient amount of land) of peasants who did not own land or made 
a living from inefficient small farms. The new policy direction not only 
influenced the changes in the ownership structure of farms, but also 
seriously threatened the functioning of large landed estates and the 
preservation of manors, palaces and other historical objects located 
there. In this situation, attempts were made, initiated mainly by scien-
tific societies, to introduce additional legal acts protecting historical 
buildings, architectural complexes and unique landscape areas. The 
projects provided not only for the issuing of nationwide orders, but also 
for the construction of the entire structure of organizations responsible 
for the preservation of historic buildings and sites and activities to 
promote knowledge about them.
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