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Między ziemią, wodą i powietrzem. Metody nieinwazyjne 
a dziedzictwo archeologiczne Lednickiego Parku Krajobrazowego

Between Earth, Water and Air. Non-invasive methods 
and the archaeological heritage of Lednica Landscape Park

W  2022 roku Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wydało w  serii Fontes. 
Biblioteka Studiów Lednickich, seria B1 (tom 12) publikację naukową pt. Mię-
dzy ziemią, wodą i powietrzem. Metody nieinwazyjne a dziedzictwo archeologiczne 
Lednickiego Parku Krajobrazowego pod redakcją Mikołaja Kostyrki, Andrzeja Ko-
walczyka, Andrzeja M. Wyrwy i Lidii Żuk. Praca ukazała się dzięki dofi nansowa-
niu uzyskanemu w ramach programu „Ochrona Zabytków archeologicznych” ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”, na podstawie umowy nr 
05583/22/FPK/NID, oraz dzięki dofi nansowaniu uzyskanemu ze środków Samo-
rządu Wielkopolskiego.

Książka poświęcona jest rozpoznaniu dziedzictwa archeologicznego w otocze-
niu Ostrowa Lednickiego, Pomnika Historii, jednego z najważniejszych wczesno-
średniowiecznych zespołów zabytkowych dla historii i kultury Polski. Wraz z in-
nymi stanowiskami archeologicznymi, zlokalizowanymi na terenie Lednickiego 
Parku Krajobrazowego, tworzą one krajobraz, którego wysoka wartość historycz-
na, naukowa i artystyczna została doceniona nie tylko w różnorodnych formach 
ochrony tego obszaru, ale także we wsparciu licznych inicjatyw badawczych po-
dejmowanych na przestrzeni lat przez zespoły naukowe z różnych ośrodków ba-
dawczych w  kraju. Realizowane w  ich ramach projekty były współfi nansowane 
m.in. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczególnie dwa 
z nich: „Kolebka Piastów — archeologiczne prospekcje podwodne w rejonie je-
ziora Lednickiego”1 oraz „Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład 
Lednickiego Parku Krajobrazowego”2 zasłużyły na wieloaspektową prezentację ze 

1 Nr umowy 4149/17/FPK/NID.
2 Nr umowy 3449/19/FPK/NID.
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względu na próbę podjęcia szerokopłaszczyznowego i komplementarnego rozpo-
znania obszaru Lednickiego Parku Krajobrazowego.

Badania przeprowadzone w ramach obu wymienionych projektów doprowa-
dziły do powstania unikatowego zbioru danych dotyczących różnych stref krajo-
brazowych Parku: obszarów wodnych, rolnych i  leśnych. Niemniej, ze względu 
na fakt, że poszczególne zadania były realizowane przez odrębne zespoły badaw-
cze, uzyskane wyniki były dotąd publikowane jedynie cząstkowo bądź w formie 
komunikatów. Monografi a Między ziemią, wodą i  powietrzem… ma ambicję 
uzupełnić te braki. Przedstawiono w  niej całościowe opracowanie rezultatów 
nieinwazyjnych badań przeprowadzonych na obszarze Lednickiego Parku Kra-
jobrazowego. Autorzy i redakcja zwrócili szczególną uwagę na złożoność proble-
mów badawczych związanych z zastosowaniem różnych metod nieinwazyjnych 
w prospekcji archeologicznej oraz na potencjał wynikający z  zintegrowanej in-
terpretacji uzyskanych wyników. Książka w  zamierzeniu autorów stanowi pro-
pozycję modelowego, choć niepozbawionego problemów, badania obszarów 
zróżnicowanych pod względem form ukształtowania, pokrycia i  użytkowania 
terenu. 

Ryc. 1. Okładka książki. Oprac. J. Kordus
Fig. 1. Book cover. Prepared by J. Kordus



Między ziemią, wodą i powietrzem. Metody nieinwazyjne a dziedzictwo archeologiczne…

Praca jest dwujęzyczna. Została zredagowana w języku polskim i angielskim, 
co ułatwi prezentację i upowszechnianie jej wyników na płaszczyźnie międzyna-
rodowej.
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