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Jubileusz 50-lecia Rezerwatu  
Archeologicznego w Gieczu

W roku 2013 Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu 
obchodził jubileusz 50-lecia swojej działalności. Giecki Rezerwat jest naj-

starszą tego typu placówką w Wielkopolsce, a trzecią w kraju po Biskupinie i Krze-
mionkach Opatowskich. Uroczyste otwarcie nastąpiło 21 lipca 1963 roku, kiedy 
to, dzięki staraniom wieloletniego badacza Giecza doc. Bogdana Kostrzewskiego, 
objęto prawną ochroną pozostałości jednego z najważniejszych miejsc związanych 
z początkami polskiej państwowości. Jednocześnie wzbogacono to miejsce o odpo-
wiednią infrastrukturę i utworzono ośrodek turystyczny upowszechniający wiedzę 
na temat archeologii i początków państwa Piastów, który bardzo szybko stał się 
ważnym centrum ogniskującym życie kulturalne gminy i powiatu. 

Rezerwat przeobrażał się przez półwiecze swojego istnienia. Zmienił się właś-
ciciel: początkowo ośrodek stanowił placówkę terenową Muzeum Archeologicznego 
w Poznaniu, a od 1 stycznia 1985 roku stał się jednym z oddziałów Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy. Wtedy też do nazwy Rezerwat Archeologiczny 
dołączono drugi człon: Gród Piastowski, w roku 2012 zmieniony na Gród Wczes-
nopiastowski. Zmianie ulegały priorytety podejmowanych tu działań — w począt-
kowych okresach akcent położony został na przedsięwzięcia popularyzatorskie, 
natomiast od lat 90. ubiegłego stulecia ważniejsze stały się badania naukowe, od 
kilku ostatnich lat prowadzone równolegle z działalnością edukacyjno-popularyza-
torską. Przeobrażenia dotyczyły także samego wyglądu tego miejsca. W 2007 roku 
Rezerwat włączony został do projektu modernizacji infrastruktury turystycznej 
w oddziałach Muzeum Pierwszych Piastów pn. „Rezerwaty Archeologiczne do-
tyczące początków państwa polskiego — Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo”. 
Projekt ten realizowano ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007–2013 i w przypadku Giecza zakładał on utrzymanie 
w niezmienionej formie dotychczasowego charakteru grodziska (spokojnego za-
dbanego parku z licznymi śladami świadczącymi o jego historii, będącego zarazem 
siedzibą para8i) przy jednoczesnym zwiększeniu powierzchni wystawowych i maga-
zynowych oraz przystosowanie obiektu do działalności edukacyjnej. W ten sposób 
w 2010 roku wybudowany przed pięćdziesięcioma laty budynek muzealny został 
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zmodernizowany, a na zewnątrz grodziska wzniesiono budynek wystaw czasowych 
oraz rekonstrukcje chat wczesnośredniowiecznych wykorzystywane podczas lekcji 
muzealnych i imprez plenerowych (tzw. osada edukacyjna). 

Podczas przygotowań gieckiego jubileuszu założyliśmy, że musi on nawiązywać 
do wszystkich wątków działalności Rezerwatu: począwszy od aspektu naukowego 
(kontynuacji badań wykopaliskowych), przez walor edukacyjny, po wpływ placówki 
na kulturalne życie okolicy. Bardzo szybko okazało się, że najwdzięczniejszymi od-
biorcami działalności Rezerwatu były (i są) osoby, dla których niekiedy codzienne 
w nim przebywanie było jednym z najważniejszych epizodów życia. Dlatego też 
cytat zaczerpnięty z Fryderyka Nietzschego „wspomnienia jak klejnoty” stał się 
mottem całych obchodów. Postaraliśmy się, by wszystkie aspekty półwiecznej dzia-
łalności naszej placówki były podczas roku jubileuszowego odpowiednio zaakcen-
towane: a więc działalność badawcza, edukacyjna (wystawa), kulturalno-oświatowa 
(piknik historyczno-rekreacyjny) oraz naukowa (konferencja). Patronat honorowy 
nad całym rokiem jubileuszowym objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak oraz Metropolita Poznański Arcybiskup Stanisław Gądecki.

Przygotowania do obchodów rozpoczęły się jeszcze w roku poprzedzającym 
jubileusz. Ze względu na założenia scenariusza wystawy obejmowały one przede 
wszystkim zbieranie wspomnień i zdjęć. W tygodnikach wydawanych w powiecie 
średzkim oraz na stronach internetowych Muzeum Pierwszych Piastów, Giecza 
i pro2lu Giecza na portalu społecznościowym facebook.pl pojawiły się informacje 
zachęcające do przesyłania wspomnień i zdjęć, w okresie przedświątecznym zor-
ganizowano spotkanie wspomnieniowe dla mieszkańców Giecza, do współpracy 
zaproszono także uczniów gimnazjum w Gieczu, którzy wypytywali o wspomnie-
nia z Rezerwatu swoich rodziców i dziadków. Jednak najbardziej efektywne oka-
zały się umawiane spotkania z osobami związanymi z Gieczem, podczas których 
wspomnienia były nagrywane na dyktafon. Równolegle ze zbieraniem wspomnień 
przeprowadzano wśród turystów i osób związanych z Rezerwatem ankietę na 
najbardziej charakterystyczny zestaw zabytków Giecza — nie było zaskocze-
niem, że w rankingu pierwsze równorzędne miejsce zajęły fundamenty palatium 
oraz szyszak. 

Otwarciu sezonu turystycznego towarzyszyło wciągnięcie 3agi z logo jubileuszu 
na maszt stojący na wałach w pobliżu wejścia na grodzisko oraz rozmieszczenie na 
terenie Rezerwatu jedenastu tablic przedstawiających fotogra2e tego miejsca sprzed 
co najmniej pięćdziesięciu lat. Tablice umieszczono w miejscach, w których zro-
bione były zdjęcia i przedstawiały m.in. cmentarz w południowej części grodziska, 
badania palatium czy budynek muzealny w dniu otwarcia Rezerwatu w 1963 roku. 

Wydarzeniem inaugurującym rok jubileuszowy, a zarazem towarzyszącym 
wszystkim kolejno podejmowanym przedsięwzięciom, było otwarcie wystawy cza-
sowej pt. „Wspomnienia cenniejsze niż klejnoty”, które odbyło się dniu rozpoczę-
cia sezonu turystycznego Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 15 kwietnia 
2013 r. Scenariusz wystawy opracowała Magda Miciak, natomiast oprawę plastyczną 
przygotował Wojciech Kujawa. Wystawie towarzyszył folder o tym samym tytule, 
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a głównym założeniem obu było przedstawienie półwiecznej historii Rezerwatu 
przez pryzmat zdjęć oraz wspomnień i relacji uczestników i świadków związanych 
z tym miejscem wydarzeń. Chronologiczny układ narracji wyraźnie uwypuklił, jak 
zmieniały się priorytety działań podejmowanych przez pracowników Rezerwatu 
w poszczególnych okresach. Ekspozycję uzupełniały nagrania wspomnień płynące 
z głośników rozmieszczonych na sali wystawowej. Ponadto prezentowano fragment 
+lmu dokumentalnego zarejestrowanego w dniu otwarcia Rezerwatu przez ekipę 
Polskiej Kroniki Filmowej (wypożyczony na czas trwania wystawy z Filmoteki 
Narodowej w Warszawie), a także wycinki artykułów z gazet oraz fragmenty wpisów 
do ksiąg pamiątkowych gromadzonych w Rezerwacie od początku działalności. 

Główne obchody jubileuszowe odbyły się w niedzielne popołudnie 21 lipca 
2013 roku, dokładnie w 50. rocznicę otwarcia Rezerwatu w Gieczu. Podzielone 
zostały na część o+cjalną, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów 
lokalnych i wojewódzkich, autorzy wspomnień, a także pracownicy i sympatycy 
Rezerwatu, oraz na część piknikowo-historyczną przygotowaną dla wszystkich 
osób przybyłych tego dnia do Giecza.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęła msza święta w kościele św. Jana Chrzciciela 
na Grodziszczku, odprawiona przez księdza prałata Jana Stanisławskiego, wysłannika 
arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Następnie w sali konferencyjnej budynku 
Muzeum odbyło się spotkanie wspomnieniowe zaproszonych gości, podczas któ-
rego wzniesiono toast za pomyślność Rezerwatu, a profesor Andrzej M. Wyrwa, 
dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, oraz Teresa Kryszto+ak, kie-
rownik Rezerwatu w Gieczu, zdmuchnęli 50 świeczek na jubileuszowym torcie 
w kształcie gieckiego palatium.

W tym samym czasie na terenie osady edukacyjnej na podgrodziu rozpoczął się 
piknik historyczny prowadzony przez Agnieszkę Kordacką z Biura Turystycznego 
Oskar z Dominowa we współpracy z Towarzystwem Żywej Archeologii z Kalisza. 
Za sprawą przybyłych z całej Polski drużyn wojów piastowskich oraz odtwórców 
życia codziennego w średniowieczu miejsce to zamieniło się w tętniącą życiem 
wioskę średniowieczną. Można było przypatrzeć się pracy rogownika, białoskórnika 
czy tarczownika, przetestować naturalne maści i wywary ziołowe przygotowane 
przez zielarkę, nauczyć się prząść, tkać bądź w sposób domowy farbować tkaniny, 
ulepić miseczkę pod okiem garncarza, zamówić podkówkę na szczęście i prześledzić 
sposób jej powstawania, spróbować kwasu chlebowego, domowego chleba czy wę-
dzonych na osadzie wędlin i szynek. Nie zabrakło również prezentacji rycerskiego 
rynsztunku ani zabaw turniejowych dla najmłodszych.

Finałem dnia jubileuszowego była niezwykle dynamiczna i widowiskowa insce-
nizacja wjazdu księcia Brzetysława do Giecza pt. „Czechy idą!”, której scenariusz 
opracował Sławomir Uta, popularyzator kultury słowiańskiej, jeden ze współtwór-
ców projektu „Słowiański mit o stworzeniu świata”, związany z Rezerwatem od 
dwóch lat, podczas których współorganizował warsztaty, inscenizacje i koncerty 
przybliżające tradycje i obrzędy słowiańskie. Wieczór zakończył koncert muzyków 
z Wolina wykonany na replikach średniowiecznych instrumentów muzycznych. 
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W dniu jubileuszu zaprezentowany został ponadto album okolicznościowy 
Wspomnienia jak klejnoty, przygotowany przez Teresę Kryszto%ak i Magdę Miciak, 
który zawiera zwięźle opisaną, półwieczną historię Rezerwatu i pokazuje, jak do-
szło do jego powstania oraz jak zmieniały się priorytety działań podejmowanych 
tu w poszczególnych dekadach. W zasadniczej części publikacja składa się jednak 
z fotogra%i ilustrujących najnowszą historię grodziska, w wielu przypadkach wzbo-
gaconych o wspomnienia, jakie miejsce to wywołało wśród sympatyków i osoby 
związane z Gieczem. Prezentowane zdjęcia pochodzą z archiwów Muzeum Ar-
cheologicznego w Poznaniu, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Rezerwatu 
Archeologicznego w Gieczu, Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu oraz od 
osób prywatnych, a w albumie ułożone zostały tematycznie. Poszczególne działy 
reprezentują różne aspekty historii Rezerwatu takie, jak budowa i rozbudowa 
muzeum, badania archeologiczne, konferencje, wystawy, działalność edukacyjna, 
wydarzenia czy codzienność Rezerwatu. Nie mogło także zabraknąć fotogra%i 
krajobrazowych ani zdjęć związanych z życiem para%i Grodziszczko, które od 
początku splatało się z dziejami Muzeum.

Następnym i ostatnim wydarzeniem w roku jubileuszu było zorganizowanie 
w dniach 14–15 października we współpracy z Ośrodkiem Studiów Pradziejowych 
i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu ogólno-
polskiej konferencji naukowej pt. „Gród piastowski w Gieczu — geneza, funkcja, 
kontekst”. Konferencja, dedykowana zmarłej w sierpniu 2013 roku śp. profesor 
Zo%i Kurnatowskiej, zgromadziła wybitne grono przedstawicieli nauk społeczno-
-historycznych (historyków, archeologów, historyków architektury, numizmatyków 
oraz antropologów). Podczas dwudniowego spotkania w Rezerwacie Archeologicz-
nym w Gieczu referaty wygłosili kolejno: mgr Teresa Kryszto%ak (Giecz), dr hab. 
Andrzej Pleszczyński, prof. UMCS (Lublin), dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, 
prof. UJ (Kraków), mgr Elżbieta Indycka (Giecz), dr Amanda Agnew i mgr Hedy 
Justus (Ohio), dr hab. Borys Paszkiewicz, prof. UWr (Wrocław), mgr Maciej Syty 
(Wrocław), prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz (Warszawa), dr hab. Zbigniew Da-
lewski, prof. PAN (Warszawa) i prof. dr hab. Tomasz Jurek (Poznań). Poniedział-
kowe sesje dotyczące Giecza na podstawie źródeł archeologicznych prowadzili 
prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz i prof. dr hab. Henryk Mamzer, natomiast 
sesji wtorkowej odnoszącej się do Giecza za sprawą źródeł pisanych oraz dyskusji 
kończącej spotkanie przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk. Zaprezentowane 
referaty i ożywione dysputy wyraźnie wskazały, że obraz Giecza wyłaniający się ze 
wznowionych przed dwudziestu laty badań archeologicznych i z nowego spojrzenia 
na źródła pisane, pozwala widzieć go jako ważny ośrodek z czasów monarchii pierw-
szych Piastów, który odegrał znaczącą rolę w procesie kształtowania się państwa. 

Miłym akcentem roku jubileuszowego było dostrzeżenie i docenienie po-
dejmowanych przez nas działań na rzecz nauki i kultury przez Zarząd Powiatu 
Średzkiego i uhonorowanie Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu statuetką 
„Ambasadora Powiatu Średzkiego” w dziedzinie turystyka. W przeprowadzanym 
po raz ósmy konkursie kapituła nagradzała przedsiębiorstwa, instytucje kultury 



157Jubileusz 50-lecia Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu Magda Miciak

i sztuki oraz organizacje i osoby "zycznie szczególnie zasłużone dla promocji 
powiatu średzkiego. 

Obchody roku jubileuszowego mogły być zrealizowane, tak jak zamierzali-
śmy, dzięki wsparciu wielu osób, organizacji pozarządowych i instytucji z powiatu 
średzkiego, którym w tym miejscu serdecznie dziękujemy.

Fot. 1. Fragment wystawy „Wspomnienia cenniejsze niż klejnoty”; fot. M. Jóźwikowska

Fot. 2. Tort w kształcie gieckiego palatium z okazji 50. urodzin Rezerwatu (21.07.2013); 

fot. P. Przyziółkowska



Studia Lednickie XII (2013)158

Fot. 3. „Czechy idą!” — inscenizacja wjazdu księcia Brzetysława do Giecza; fot. P. Przy-

ziółkowska

Fot. 4. Uczestnicy konferencji naukowej „Gród Piastowski w Gieczu — geneza, funkcja, 

kontekst” (14–15.10.2013); fot. A. Ziółkowski


