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PROGRAM 

 

 

 

27 października 2021, 10:00–13:00 

Pierwszy dzień spotkania będzie przeznaczony na prezentację raportu „Muzealizacja szczątków ludzkich. Problem 

akcesji i ewidencji” i przybliżenie z jego pomocą oraz przy udziale przedstawicieli muzeów akademickich i 

archeologicznych sytuacji bieżącej w jednostkach oraz stosowanych w tym zakresie praktyk.  

Istotnym aspektem tej części seminarium będzie wykorzystanie szczątków w procesie dydaktycznym oraz kwestia 

ich pozyskiwania.  

Dzięki udziałowi ekspertów odniesiemy się do kwestii stosowanej nomenklatury oraz zasadności wprowadzenia 

dodatkowych regulacji i procedur pozwalających na właściwe gromadzenie i ewidencjonowanie szczątków 

ludzkich.  

 

10:00–10:10  Powitanie  

10:10–10:40  Prezentacja raportu „Muzealizacja szczątków ludzkich. Problem akcesji i ewidencji”, Emilia 

Jastrzębska 

10:40–11:20  Sesja pierwsza 

• „Na granicy potencjału i trudnej natury. Wrażliwe kolekcje w dydaktyce i zarządzaniu 

zasobami akademickimi”, dr Marek Bukowski (Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) 

• „Szczątki ludzkie w zbiorach muzeów archeologicznych w Polsce. Ujęcie prawno-etyczne”, 

Grażyna Cieślak (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) 

11:20–11:40 Dyskusja 

11:40–12:00  Przerwa  

12:00–12:40  Sesja druga 

• „W służbie nauki” (tytuł roboczy), dr Jarosław Zawiliński (Katedra Anatomii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego – Collegium Medicum)  

• „Zwłoki i szczątki ludzkie o znaczeniu historycznym i naukowym – o potrzebie dookreślenia 

pojęć”, dr hab. Maciej Trzciński (Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego) 

12:40–13:00 Dyskusja 



   
 
 
  
 

28 października 2021, 10:00–13:00 

W ramach drugiej części seminarium poznamy perspektywę kolejnej grupy muzealnej, którą przedstawią 

pracownicy muzeów kościelnych i martyrologicznych. Istotnym elementem dyskusji będą obchodzenie się ze 

szczątkami, relikwiami, przedmiotami nacechowanymi ludzką tragedią i cierpieniem w codziennej pracy muzeów 

oraz problem toczonej wokół nich narracji.  

Dyskurs ekspercki będzie się odnosił do aspektów natury filozoficznej i etycznej w obcowaniu muzealników z tak 

wrażliwymi śladami przeszłości. Będzie również próbą wyznaczenia kierunku działań w budowaniu standardów 

postępowania.  

 

10:00–10:10  Powitanie  

10:10–10:50 Sesja pierwsza 

• „Nekropolia biskupów przemyskich z XVIII w. – postępowanie ze szczątkami ludzkimi 

pozyskanymi podczas prac archeologicznych”, ks. Marek Wojnarowski (dyrektor Muzeum 

Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Diecezjalny Konserwator 

Zabytków) 

• „Problematyka szczątków ludzkich w muzealnictwie martyrologicznym”, Elżbieta Cajzer 

(Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau)  

10:50–11:10 Dyskusja 

11:10–11:30  Przerwa  

11:30–12:10  Sesja druga 

• „Archeolog i szczątki ludzkie – standard lub wytyczne pilnie poszukiwane”, dr Agnieszka 

Oniszczuk (Narodowy Instytut Dziedzictwa) 

• „Nekrodzeidzictwo”, prof. dr hab. Ewa Domańska (Wydział Historii Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza w Poznaniu)   

12:10–13:00 Dyskusja podsumowująca 

 


