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In memoriam





Mateusz Łastowiecki
(1934–2011)

W dniu 29 maja 2011 r. zmarł 
nasz Kolega, Przyjaciel oraz 

Nauczyciel — Mateusz Łastowiecki. 
Długo zmagał się z  chorobą, któ-
rej nie pokonała nawet Jego prze-
ogromna energia oraz permanentny 
optymizm.

Urodził się 28 stycznia 1934 r. 
w Tarnogórze (pow. Krasnystaw), we 
wschodniej Polsce. Pan Mateusz — 
tak bowiem niemal wszyscy Go nazywali, z Poznaniem zaczął oswajać się jako 
jedenastoletnie dziecko. W 1945 r. przybył wraz z rodzicami do Spławia pod Po-
znaniem, gdzie jego ojciec zakupił gospodarstwo rolne. Studia młodego Mateusza 
na Uniwersytecie Poznańskim objęły zreformowany kierunek nazywany „historia 
kultury materialnej”, który ukończył w 1955 r. W latach 1989–1990 zdobył kolejną 
specjalizację w ramach Podyplomowych Studiów Muzeologicznych na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim w Krakowie.

Już w trakcie edukacji uniwersyteckiej, w 1953 r., podjął pracę jako asystent 
w Zakładzie Archeologii Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Poznaniu. 
W latach 1970–1978 związany był zawodowo z Muzeum Archeologicznym w Po-
znaniu, gdzie został zatrudniony jako Kierownik Działu Naukowo-Oświatowego 
oraz Pracowni Specjalistycznych, w okresie zaś od 1 lipca 1976 r. do 31 sierpnia 
1978 r. — jako Kierownik należącego do tej placówki Rezerwatu Archeologicz-
nego w Gieczu. Jednocześnie pracował w Muzeum Pierwszych Piastów na Led-
nicy (w latach 1973–1976), z którym na stałe związał się etatowo od 01 sierpnia 
1978 r. Pracował tutaj (z krótkimi przerwami) do emerytury, na którą przeszedł 
w styczniu 1999 roku.

W życiu miał trzy pasje. Kochał Rodzinę (oraz wszystkich ludzi, których 
przyszło Mu poznać), żył rolą i dla roli, umiłował również archeologię. Jego 

Fot. 1. Pan Mateusz; fot. W. Kujawa
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 zainteresowania badawcze koncentrowały się początkowo na problematyce wczes-
nośredniowiecznego osadnictwa Pomorza Środkowego oraz Wielkopolski. Jako 
młody adept archeologii uczestniczył w pracach wykopaliskowych prowadzonych 
przez Lecha Leciejewicza m.in. w Kołobrzegu i Budziszowie.

Wraz z przejściem do pracy w Muzeum Archeologicznym włączył się w nurt 
badań prowadzonych na terenie średniowiecznej aglomeracji poznańskiej. Brał 
również udział w badaniach zespołów grodowych w Lądzie i Moraczewie.

Okres Jego działalności w Muzeum na Lednicy wypełniała intensywna praca 
związana ze sferą badawczą (wykopaliskowymi prospekcjami terenowymi i opra-
cowywaniem wyników archeologicznych studiów nad Ostrowem Lednickim i jego 
osadniczym zapleczem) oraz wystawiennictwem. 

Imponujące doświadczenie terenowe (nabyte podczas młodzieńczych lat badań 
na Pomorzu), połączone z techniką badawczą oraz dążeniem do wyjaśnienia zawi-
łości skomplikowanych nawarstwień ziemnych, było najpewniej jedną z przyczyn 
Jego umiejętności eksploracyjnych. Kochał „teren archeologiczny”, co znalazło 
odzwierciedlenie w badaniach przeprowadzanych przez Niego zarówno na samej 
wyspie, jak i na obszarze wokół jeziora Lednica i dalej. Niemal wszystkie istotne 
z badawczego punktu widzenia rejony lednickiej wyspy zostały przez Mateusza 
rozpoznane lub zweryfikowane. Gdy sam nie kierował wykopaliskami, wspomagał 
kolegów podczas eksploracji, służąc zawsze wszechstronną pomocą. 

Ogromnym wyzwaniem, które wziął na siebie, były badania lednickiego kom-
pleksu pałacowego — oraz jego otoczenia. Początkowo — w 1978 r. (wspólnie z Ed-
winem Dzięciołowskim) rozpoznał pokaźny teren sąsiedztwa palatium — w grupie 
36 sondaży wykonanych przy budowie zadaszenia reliktów preromańskiego pałacu. 
Dziesięć lat później (1988–1989) podczas badań weryfikacyjnych tego kompleksu 
architektonicznego był głównodowodzącym, pod którego okiem i przy którego 
udziale dokonano sprawdzenia wszystkich węzłowych punktów palatium i kaplicy 
przypałacowej. W badaniach tych (prowadzonych z udziałem krakowskiego ze-
społu prof. Klementyny Żurowskiej oraz archeologów lednickich) odkryto jedyne 
w Polsce półkrzyżowe baseny chrzcielne oraz uzyskano szczegółowe dane związane 
z chronologizacją całego obiektu. Ponowną okazją do intensywnych prac przy 
palatium była konserwacja tego obiektu. Pozwoliła ona Mateuszowi na wykonanie 
następnych 36 sondaży (związanych z obwodowymi murami budowli), w których 
rozpoznał stratygrafię i chronologię założenia pałacowego i jego sąsiedztwa.

W obrębie grodu dużą rangę miały badania prowadzone przez Niego w różnych 
rejonach majdanu, szczególnie zaś kompleks wykopów na wschód od palatium 
i szerzej (w latach 1996–2004). Rozpoznał tutaj pełną sekwencję stratyfikacyjno-
-osadniczą związaną z dziejami wyspy. Dokonał niezmiernie istotnych obserwacji 
dotyczących przemian fortyfikacji Ostrowa oraz jego zabudowy mieszkalnej.

Szczególną wagę przydawał prospekcjom podgrodzia. Badał tradycyjne budow-
nictwo mieszkalne oraz drogi, aktywnie wspomagał eksploracje lądowo-wodnych 
umocnień brzegowych, jednak Jego największe odkrycie stanowiło odnalezienie 
przyczółka mostu wschodniego, który szczegółowo przebadał w latach 1987–1991. 
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Znacznie poszerzył również stan archeologicznego rozpoznania otuliny jeziora 
Lednica, by wymienić m.in. Jego badania na pradziejowych i średniowiecznych 
stanowiskach w: Imielenku (1), Imielnie (15), Imiołkach (20), kościele w Wali-
szewie (19), Węglewie (25), Moraczewie (3), Lednogórze (45), Dziekanowicach 
(2a, 21, 22B), Rybitwach (12 — osada z warsztatem złotnika i relikty mostu za-
chodniego). Współuczestniczył również w weryfikacyjnych prospekcjach średnio-
wiecznego gródka stożkowatego na wyspie Ledniczce (1989–1990). Wymienione 
badania pozwoliły na prześledzenie dynamiki osadniczej rejonu tego zbiornika 
wodnego.

Dążenie do ciągłego kontaktu z terenem nie zostało przerwane nawet po przej-
ściu Mateusza na emeryturę (1999 r.), bowiem niektóre z wymienionych wcześniej 
prac archeologicznych kontynuował i później (por. wyżej). Rozpoznał także forty-
fikacje grodu w Grzybowie, pozostawiając z tych badań obszerne 30-stronnicowe 
sprawozdanie (2006 r.).

Tak bogatym rezultatom Jego prac terenowych towarzyszyły rozliczne publi-
kacje funkcjonujące w formie wydruków oraz w maszynopisach autorskich. Jako że 
ograniczam się w tym wspomnieniu do związku Mateusza z Muzeum Pierwszych 
Piastów, wspomnę tylko o Jego dokonaniach z nim związanych.

Ukoronowanie wieloletnich studiów nad Ostrowem stanowiła praca doty-
cząca chronologii i stratygrafii wyspy (1989). Istotny nurt Jego dociekań związany 
był z kontrowersyjną problematyką datowania lednickich basenów chrzcielnych 
oraz palatium; zagadnienie to zreferował nieco później (1993). Znaczące miejsce 
zajmują studia Mateusza nad topografią nawodnych urządzeń komunikacyjnych 
Ostrowa, czyli przyczółkiem mostu wschodniego (1993a, 2000), oraz współautorskie 
opracowania problematyki drewnianej zabudowy Lednicy (1994) czy gródka na 
Ledniczce (1996). Pozostawił po sobie liczne sprawozdania badawcze (por. niżej), 
w tym wymienione wcześniej opracowanie z eksploracji w Grzybowie. 

Ważnym polem Jego dokonań były działania związane z realizacją wystaw i łą-
czącą się z nimi sferą edukacyjną. W 1973 r. był współautorem dwóch ekspozycji. 
Wespół z Jerzym Łomnickim opracował koncepcję pierwszej wystawy plenerowej, 
udostępnionej zwiedzającym na Ostrowie Lednickim. Kolejna z ekspozycji to 
również pierwsza stała wystawa archeologiczna w Muzeum Pierwszych Piastów. 
Zaprezentowana w spichlerzu na terenie tzw. Małego Skansenu pokazywała nie 
tylko plon wykopaliskowych eksploracji Ostrowa, ale również kreśliła perspektywy 
rozwoju Muzeum na Lednicy.

Nieco później, bo w 1980 r. stworzył wystawę objazdową „Stąd nasz ród”, 
natomiast w 1996 r. przygotował ekspozycję „Przyczółek mostu wschodniego na 
Ostrowie Lednickim”, prezentującą plon Jego autorskich wykopalisk związanych 
z tą inżynieryjną budowlą wyspy. Następne lata to kolejne dokonania wystawien-
nicze. Otwartą w 1997 r. ekspozycję „Początki chrześcijaństwa w Polsce” opracował 
wraz z Andrzejem Kaszubkiewiczem. Część tej wystawy, dotycząca problematyki 
bogatego spectrum zagadnień militaryzacji Ostrowa Lednickiego oraz sfery jego 
gospodarczo-produkcyjnej, stanowiła autorski wkład Mateusza w ten projekt.
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Nie inaczej niż przy pracach terenowych oraz stricte naukowych, już jako 
emerytowany archeolog, wspomagał nas w kolejnych realizacjach wystawienniczych, 
bowiem w 2007 r. bardzo aktywnie włączał się w prace związane z uruchomie-
niem drugiej części ekspozycji „Ostrów Lednicki. Powrót do przeszłości. Mosty 
i umocnienia obronne”. Z zapałem i determinacją budował dioramę mostu, którego 
przyczółek badał, a w której pozostawił cząstkę Siebie.

Odejście Mateusza wydatnie zubaża Muzeum na Lednicy, bowiem opuścił nas 
nie tylko Badacz tego miejsca, Kolega z pracy, ale też, jak już wcześniej wspomnia-
łem, Przyjaciel i Nauczyciel oraz Wielce Prawy Człowiek. Miałem przeogromne 
szczęście, że mogłem Go poznać i obcować z Nim niemal 32 lata.

Ogromnie ceniliśmy Jego wielką wiedzę i umiejętność związaną z syntetyzowa-
niem rozpoznawanych nawarstwień, w czym był prawdziwym Mistrzem. Z wiedzy 
tej, oraz z posiadanych umiejętności, nie czynił nigdy zamkniętej twierdzy, dzieląc 
się swoim doświadczeniem chętnie z wszystkimi wokół. Jedną z Jego cech była 
śmiałość spojrzenia oraz inspirujące wielu myśli i hipotezy dotyczące nie tylko 
zagadnień archeologii Ostrowa Lednickiego, odkrywania tajemnic wczesnośrednio-
wiecznej ceramiki, ale również problematyki związanej z początkami państwowości 
polskiej. Te cechy Rasowego Badacza potrafił łączyć z fenomenalnymi umiejętnoś-
ciami terenowymi dotyczącymi technik i metod prospekcji wykopaliskowych. Tę 
praktyczną wiedzę po wielokroć przekazywał innym archeologom i zdobywającym 
szlify zawodowe studentom tego kierunku.

Pokazał mi (a jestem przekonany, że również i wielu, wielu innym) nie tylko, 
jakim można być Badaczem, ale przede wszystkim jakim można być Człowiekiem.

J. Górecki
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Szanowni Państwo,
Wielce Dostojni i Szanowni Goście!

Witam w miejscu szczególnie ważnym dla historii i kultury polskiej; w miej-
scu, gdzie tworzone były podwaliny naszej tożsamości historycznej. To tu 

pierwsi władcy piastowscy tworzyli i konstruowali plany rozwoju naszego państwa, 
tu część elity dworu Mieszka I i Bolesława przyjęła chrzest, przez który w nowy 
sposób zostaliśmy włączeni w europejski krąg kulturowy.

Znajdujemy się w ich kaplicy pałacowej, w której padły pierwsze słowa modlitw 
neofitów przyjmujących nową wiarę. Tu przebywał św. Wojciech, tu przyjmowano 
też cesarza Ottona III, kiedy w 1000 roku podążał do Gniezna, aby pokłonić się 
relikwiom tego pierwszego polskiego męczennika. 

Na wyspie znalazł miejsce spoczynku m.in. pielgrzym wędrujący pod koniec 
XIII lub na początku XIV wieku przez Europę do Santiago de Compostela. 

Wsłuchawszy się w szum wiatru, który od tysiąca lat owiewa stary Ostrów 
Lednicki, usłyszymy też odgłosy ciężkich walk w czasie najazdu księcia czeskiego 
Brzetysława. Tu każda piędź ziemi i każdy kamień opowiadają historię miejsca 
i naszej Patriae — Ojczyzny. 

Z wyspą były też związane myśli i działania wielu pokoleń Polaków, a szcze-
gólnie elit intelektualnych XIX wieku, w tym wybitnych przedstawicieli nauki 
historycznej — Aleksandra Przeździeckiego, Joachima Lelewela, Mariana Soko-
łowskiego, Józefa Łuszczkiewicza, a także Józefa Ignacego Kraszewskiego, Jana 
Matejki, Albina hrabiego Węsierskiego, ks. Franciszka Wawrzyniaka i wielu, wielu 
innych. Oni to na podstawie „świętego dziedzictwa” starali się budować tożsamość 
narodową zniewolonego przez zaborców narodu.

Jest to miejsce szczególne i takie, jak napisała Halina Evert-Kappesowa w His-
toriach Konstantynopolitańskich, które „…przeznaczone [jest] przez samą naturę na 
to, aby przyciągał[o] do siebie ludzi, aby na ruinach dawnego wciąż powstawało 
nowe życie”.

* * *
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W dziejach każdego kontynentu na Ziemi i  ludzi na nim żyjących zawsze 
istniały momenty szczególne, przełomowe, które w ewolucyjny bądź rewolucyjny 
sposób zmieniały i zmieniają jego oblicze. W sposób poetycki nazywamy je ka-
mieniami milowymi. 

Szczególnym okresem w historycznych dziejach naszych ziem jest druga po-
łowa X wieku, kiedy tereny te włączono w chrześcijański krąg kulturowy. Był to 
rzeczywisty przełom. Najbardziej znaczącą rolę w tym procesie odegrały ziemie, 
które nieco później nazwano Polonia Maior — Wielką Polską — z centralnymi 
ośrodkami władzy naszych pierwszych historycznych władców, m.in. na Ostrowie 
Lednickim, w Gnieźnie i Poznaniu. 

Pośród nich szczególnym miejscem od przeszło tysiąca lat jest stołeczno-rezy-
dencjonalny ośrodek na Ostrowie Lednickim. Ongiś górowały nad nim najbardziej 
prestiżowe budowle, jakie wzniesiono na ziemiach polskich. Obecnie znajdujemy się 
w ich pozostałościach, które stanowią świadectwo naszych korzeni a jednocześnie 
trwałych związków z dziedzictwem europejskim tworzonym w czasie, kiedy cesarz 
Otton III starał się realizować swą ideę Renovatio Imperii Romani.

Dziś mamy zaszczyt inaugurować w tym miejscu ogólnopolskie obchody 
Europejskich Dni Dziedzictwa, czyli pamięci o tych, którzy przez przeszło tysiąc 
lat tworzyli fundamenty domu, w którym dziś mieszkamy. 

Europejskie Dni Dziedzictwa to największe i najważniejsze święto zabytków 
kultury Starego Kontynentu. Jego idea narodziła się 3 października 1985 roku 
w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy, na której minister 
kultury Francji — Jack Lang — zaproponował zorganizowanie w całej Europie, za-
inaugurowanych w 1984 roku we Francji, Dni Otwartych Zabytków. W 1991 roku 
inicjatywa ta zainspirowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dzie-
dzictwa. Od 1993 roku uczestniczy w nich Polska. Tak więc już dziewiętnasty raz 
świętujemy je na naszych ziemiach, a dziś na „starożytnym Ostrowie Lednickim”.

W tym uroczystym dniu w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
Pana Marka Woźniaka i własnym bardzo serdecznie witam:

Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Metropolitę Gnieźnieńskiego Henryka 
Muszyńskiego, Prymasa Polski Seniora;

witam przedstawicieli Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej;
witam Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Panią Paulinę Florjanowicz,
witam Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pana Alek-

sandra Starzyńskiego,
witam vice-dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Panią 

Sławomirę Piasecką;
witam gospodarzy ziem, na których leży Ostrów Lednicki i miasto stołeczne 

Gniezno — Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego Pana Dariusza Pilaka, Wójta Gminy 
Łubowo Pana Andrzeja Łozowskiego i Prezydenta Miasta Gniezna Pana Jacka 
Kowalskiego

oraz wszystkich reprezentantów władz państwowych i samorządowych woje-
wództwa wielkopolskiego, a także przedstawicieli duchowieństwa.
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Witam także naukowców badających dzieje tej ziemi i nauczycieli uczących 
jej historii oraz pracowników wielkopolskich muzeów marszałkowskich.

Witam przedstawicieli prasy, radia i telewizji.

Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, którzy znaleźli dziś czas, aby wspólnie 
uhonorować pamięć przeszłych pokoleń i pokłonić się dziedzictwu, które stworzyli 
dla nas przodkowie. 

Ekscelencjo Księże Arcybiskupie!

Rozpoczynając obchody ogólnopolskich Europejskich Dni Dziedzictwa, bardzo 
serdecznie proszę o celebrę Wotywnej Mszy Świętej w intencji naszych pierwszych 
historycznych władców piastowskich i  ich Rodzin: Księcia Mieszka I, Księżnej 
Dobrawy, książąt i królów: Bolesława I zwanego Chrobrym, Mieszka II, Kazimierza 
Odnowiciela, Bolesława II zwanego Śmiałym, Władysława Hermana, Bolesława III 
zwanego Krzywoustym i ich następców oraz w intencji wszystkich, którzy przez 
wieki uprawiali naszą ziemię i jej bronili, a także tych, których imion pamięć nie 
zachowała do naszych czasów! 

Andrzej M. Wyrwa
Dyrektor 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Ostrów Lednicki, 10 września 2011 r.
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XIX Europejskie Dni Dziedzictwa 
Sobota, XXIII tydzień zwykły, rok A 

(Tm 1,15–17; Łk 6,43–49)

Dostojni Bracia Kapłani,
Szanowni Uczestnicy XIX Europejskich Dni Dziedzictwa,

Przedstawiciele Władz, Parlamentu,
Drodzy Goście,

Umiłowani w Chrystusie Panu,

Inaugurujemy uroczyście XIX Europejskie Dni Dziedzictwa. Ich rozpoczęcie 
na Ostrowie Lednickim ma swoją ogromną wymowę. To właśnie tu, przeszło 

dziesięć wieków temu, spotkała się Europa z dziejami Polan i tu położono pierwszy 
fundamentalny kamień węgielny na naszej polskiej ziemi. Wszystko, co w ciągu 
wieków zdołano zbudować z dziedzictwa kulturowego na tej ziemi, tu ma swój 
początek. Oczywiście tu — w sensie szerszym — mam na myśli Ostrów Lednicki, 
Gniezno, Poznań. Jesteśmy bowiem u kolebki naszych ojczystych dziejów. 

1. Pierwszy kamień milowy kultury europejskiej na polskiej ziemi

Jeżeli mówimy o kamieniach milowych, bo taki jest temat tegorocznych Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa, to bez najmniejszej przesady można powiedzieć, że tu 
położono pierwszy kamień węgielny na naszej ziemi w postaci Synodu — Zjazdu 
Gnieźnieńskiego w roku 1000. A potem na tym kamieniu wyrosły dalsze kamienie 
w postaci Rzeczpospolitej Obojga Narodów — wielu narodów, jak gdyby zaczyn 
nowej Europy. Kolejnym kamieniem była Konstytucja 3 Maja — pierwsza demo-
kratyczna konstytucja w Europie — fundament demokratycznego ładu naszego 
kontynentu; ładu opartego na wolności, poszanowaniu przekonań człowieka, to-
lerancji, którymi to wartościami szczyci się dziś Europa. 

Szeroko pojęta kultura to sposób bytowania człowieka. Obejmuje ona wszystkie 
sfery ludzkiego życia, począwszy od bytowania materialnego, przez wychowanie, 
dziedzictwo kulturowe, po duchowe i religijne, obejmujące zaspokojenie transcen-
dentnych potrzeb człowieka. 
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Pragnę wyrazić słowa serdecznego podziękowania Organizatorom Europejskich 
Dni Dziedzictwa za to, że zgodnie z wielowiekowym zwyczajem i tradycją tak 
mocno wpisaną w dziedzictwo piastowskie możemy je inaugurować Mszą Świętą 
w tym szczególnym miejscu.

2. Biblijny wymiar dziedzictwa 

Pan moim dziedzictwem i moim przeznaczeniem (Ps 16,5).

Czytania, któreśmy usłyszeli, zaczerpnięte z Uroczystości św. Wojciecha, przy-
pomniały nam, że fundamentem — kamieniem węgielnym chrześcijaństwa jest 
ziarno, które przed wiekami wpadło w człowieczą, ludzką ziemię, a następnie 
zostało przeszczepione także na polską ziemię. Owocuje ono także w dzisiejszych 
czasach. Tym ziarnem, które obumarło w znaczeniu ewangelicznym, jest Jezus 
Chrystus; pochowany we wnętrzu ziemi — zmartwychwstał i żyje. Dlatego żyje 
także dziedzictwo chrześcijańskie, które ma sens o wiele głębszy i pełniejszy niż 
słowo dziedzictwo w kulturze i języku europejskim. 

W psalmie 16. powtarzamy słowa: Pan moim dziedzictwem i moim przeznacze-
niem. Co to oznacza? U progu wszelkiego budowania jest odwieczny Bóg, jedyny 
Pan nieba i ziemi, jedyny Pan, który spina dzieje ludów, narodów i każdego ludz-
kiego życia. Ten sam Pan jest także celem i przeznaczeniem każdego człowieka. 

Dziedzictwo w rozumieniu biblijnym oznacza zatem trwałe posiadanie dobra, 
i to na zawsze. Takie posiadanie może nam zagwarantować tylko i wyłącznie Bóg. 
To On swoim istnieniem i działaniem spina dzieje, epoki, ziemie i ludy, bogactwa 
natury oraz wytwory myśli i serca człowieka, a także całe bogactwo ziemi. Tu, 
w tym miejscu — jak przypomniał nam Pan Profesor Andrzej Marek Wyrwa — 
ten wiatr, który nas dziś owiewa, łączy się z tchnieniem Ducha Świętego, który 
także trwa przez wieki na tej ziemi i działa w ludzkich sercach. 

Do tego dziedzictwa nie tylko należy ziemia, na której Bóg osadził naszych 
przodków, dobra materialne i duchowe stworzone przez nich w ciągu wieków, 
ale także religia i wiara, która otwiera człowieka na nowy świat. Myślę, że nie od 
rzeczy jest powtórzyć właśnie na tej ziemi — gdzie przez dziesiątki lat słyszeliśmy 
wciąż, iż religia zubaża człowieka — że to ona właśnie otwiera i poszerza nas 
o całe niebo i o całego Boga.

W rozumieniu chrześcijańskim — jak przypomina Apostoł Paweł — jeste-
śmy zarówno dziedzicami samego Boga, jak i współdziedzicami Jezusa Chrystusa 
(Rz 8,14–17). Cóż to oznacza? W wierze jesteśmy także dziedzicami obietnic 
danych kiedyś patriarchom i prorokom, obietnic — jak wierzymy — wypełnionych 
w Jezusie Chrystusie (Hbr 9,15). To właśnie chrześcijańskie dziedzictwo zostało 
w sposób nieusuwalny wpisane także w to miejsce na Ostrowie Lednickim i w tę 
ziemię, która jest kolebką naszej ochrzczonej przed wiekami Ojczyzny. Z dumą 
do dziś dnia powtarzamy: Stąd nasz ród.
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Eucharystia, którą sprawujemy, uzmysławia nam, że to dziedzictwo trwa nawet 
po wiekach, nie jest zabytkiem. Jest żywym dziedzictwem, ponieważ Chrystus obecny 
w swoim Kościele jest wciąż żywy i prawdziwy. Właśnie tutaj, u historycznych, ale 
i kulturowych oraz duchowych korzeni naszych dziejów, gdy mówimy o kolejnych 
kamieniach milowych ustawianych na fundamencie tego miejsca, nie można pominąć 
wkładu chrześcijaństwa w budowę zrębów cywilizacji europejskiej. Kamienie tego 
palatium, tej kaplicy, tego baptysterium mówią. Gdyby ludzie milczeli, kamienie mówić 
będą (por. Łk 19,40). I one mówią, jeżeli umiemy odczytać tę mowę wieków. Pierw-
sza i naczelna zasada każdej hermeneutyki głosi, że należy znaki słowne odczytywać 
w tym duchu, w jakim zostały napisane. Historia tej ziemi, tych kamieni została na-
pisana w duchu wiary, chrześcijańskiej wiary; tej wiary, która nas dzisiaj tu gromadzi. 

Właśnie w imię wierności prawdzie historycznej; w czasach, gdy niejednokrotnie 
prawdę o obecności chrześcijaństwa na tej ziemi się pomija, czy nawet kwestionuje, 
wypada przypomnieć podstawowe wartości chrześcijańskie wpisane w to miejsce, 
zakorzenione w Ewangelii Chrystusowej: niezbywalną godność każdego człowieka, 
rozdzielenie sfery świeckiej i religijnej, ducha wolności, inspiracje ewangeliczne, 
trwałość prawdziwej rodziny, poszanowanie tradycji, sprawiedliwości i miłości.

Wszystkie pomniki kultury duchowej i materialnej, tworzone i powstałe na tej 
ziemi, stanowią niezbywalną część duszy i oblicza cywilizacji europejskiej.

3. Dziedzictwo jako zobowiązanie

W czasie swojej pierwszej pielgrzymki do naszej Ojczyzny, w Gnieźnie, Ojciec 
Święty Jan Paweł II przypomniał nam tę podstawową prawdę. Pozwólcie, że przy-
wołam Jego słowa:

Pozostańcie wierni temu dziedzictwu! 
Uczyńcie je podstawą swojego wychowania! 
Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy! 
Przechowajcie to dziedzictwo! 
Pomnóżcie to dziedzictwo! 
Przekażcie je następnym pokoleniom!

( Jan Paweł II, Gniezno, 3 czerwca 1979 r.)

Przypomnę także słowa przesłania Ojca Świętego wypowiedziane w Gnieźnie 
i — Bogu dzięki — wyryte na granitowych tablicach u stóp Wzgórza Lecha jako 
Jego testament. Papież pragnął, by na tej ziemi pozostały żywe pomniki. Zgodnie 
z Jego życzeniem nie mamy w Gnieźnie figuralnego pomnika Papieża, ale jest Jego 
 testament wyryty w granitowym kamieniu, abyśmy o nim nie zapomnieli i nie zapo-
mnieli przesłania, które nam pozostawił jako zobowiązanie do wypełnienia. Brzmi ono:

Weźmijcie Ducha Świętego.
Pójdziemy ku przyszłości!
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Jest to formuła bierzmowania wypowiedziana właśnie tutaj, u stóp wzgórza 
Lecha w Gnieźnie. Zarówno w roku 1979, jak i w 1997 była to Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego. To było otwarcie Wieczernika naszego Narodu — tak właśnie 
nazwał Ojciec Święty to miejsce dla pozostałych narodów Europy.

Po 18 latach powrócił w to samo miejsce, by przypomnieć nam:

Nie będzie jedności Europy, nie będzie jedności Polski,
jeżeli nie stanie się ona wspólnotą ducha1.

Niech sumienia nam odpowiedzą, jak daleko jesteśmy od tej prawdziwej 
wspólnoty.

Refleksja nad kamieniami milowymi Europy nie może się jednak ograniczać 
do przypominania przeszłości. Sięgamy do minionego po to, aby w sposób bar-
dziej świadomy przeżywać nasze „dziś” i planować „jutro”, by budować dom polski 
i europejski na tych fundamentach, na których stoi on od co najmniej dziesięciu 
wieków: Europa ducha. 

Tak pięknie się składa, że Ewangelia z dnia dzisiejszego mówi właśnie o bu-
dowie domu na skale, czyli na trwałych fundamentach, w przeciwieństwie do 
budowania na piasku. A dom budowany na trwałych fundamentach, na skale, 
którą jest Jezus Chrystus, oznacza: 

 — prymat osoby przed rzeczą,
 — prymat etyki przed techniką,
 — prymat ducha przed materią,
 — prymat religii przed ideologią.

I wydaje się, że dziedzice XX wieku, którymi jesteśmy, powinni zdawać so-
bie sprawę, jak tragiczne skutki wywarło zastąpienie religii ideologią, niezależnie 
od tego, czy to była ideologia nazistowska, czy komunistyczna. Religie stanowią 
element konstytutywny wszystkich kultur światowych. Eliminowanie religii czy 
nawet rezygnowanie z niej, oznacza skazanie kultury europejskiej na degenerację. 

Budowanie wspólnoty zaczyna się tu, na tej ziemi, od powrotu do Ewangelii, 
bo od tego się wszystko zaczęło. Sięgamy zatem do dzisiejszej Ewangelii. Nigdy 
nie dobieram Ewangelii, tylko zawsze biorę teksty liturgiczne wskazane nam ręką 
Matki Kościoła z określonego dnia — słowa, które Bóg kieruje do nas właśnie 
tu i teraz. Nie jest to zatem subiektywna projekcja moich odczuć, ale słowo Pana 
skierowane do nas w konkretnej sytuacji.

A zatem sięgamy raz jeszcze do domu zbudowanego na skale. Jesteśmy w tym 
szczęśliwym położeniu, że interpretację tej Ewangelii dał nam papież Benedykt XVI 
w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do naszej Ojczyzny, w Krakowie 27 maja 
2006 roku. Postawił wtedy pytanie: Co znaczy budować dom rodzinny, dom eu-
ropejski, dom ojczysty na skale? 

1 Por. Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Gnieźnie 3 czerwca 1979 r. i  tego samego dnia 
w roku 1997.



„Budować na skale — mówił Papież — oznacza:
 — budować na Chrystusie zmartwychwstałym, który jest skałą (por. 1 Kor 10,4);
 — budować na miłości ukrzyżowanej Kogoś, kto oddał swoje życie za nas i kto 

jest wierny, nawet kiedy my jesteśmy niewierni (por. 2 Tm 2,13);
 — budować na Słowie Bożym, które dzięki wierze daje oparcie wobec trudności 

życiowych, przed którymi nikt nas nie uchroni. Jezus jest żywym, drogocennym, 
wybranym kamieniem, ale odrzuconym i wyśmianym przez wielu, mówi św. Piotr 
(por. 1 P 2,4). Głupotą zaś jest budować bez Jezusa, wbrew Jego Słowu na 
gruncie, który nie daje pewności przetrwania w chwilach najtrudniejszych. Być 
mądrym to wiedzieć, że trwałość domu zależy głównie od trwałości funda-
mentu. Być mądrym to znaczy wyciągnąć także wnioski z przeszłości, także 
z tej przeszłości na naszej polskiej ziemi.

 — budować na fundamencie Chrystusa oznacza wreszcie budować na Piotrze: 
to jego Jezus ustanowił skałą Kościoła, którego moce piekielne nie przemogą (por. 
Mt 16,18). Kto zawierzył Chrystusowi — zapewnia św. Piotr, pierwszy Papież 
— na pewno nie zostanie zawiedziony (1 P 2,6).
Umiłowani, wspominając w tym szczególnym miejscu fundamenty i korzenie 

naszych dziejów oraz fundamenty naszej ojczystej kultury, kierujemy myśl ku 
przyszłości i za Julianem Tuwimem, w którego osobie łączy się harmonijnie bogata 
przeszłość naszych ojców i dziadów wyrosła ze wspólnych duchowych korzeni 
judeochrześcijańskich, wołamy:

Daj nam, Panie, uprzątnąć dom ojczysty
tak z naszych zgliszcz i ruin świętych,
jak z grzechów naszych, win przeklętych.
Niech będzie biedny, ale czysty
nasz dom z cmentarza podźwignięty. 

( Julian Tuwim, Modlitwa: Kwiaty Polskie) 

Amen.

Ks. Henryk Józef Muszyński, Arcybiskup
Metropolita Gnieźnieński,

Prymas Polski Senior
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Wasza Ekscelencjo Księże Prymasie,
Szanowni Państwo,

Panie Prezesie, Panie Profesorze, Panie Konserwatorze,
Dostojni Goście!

Mam dziś ogromny zaszczyt, aby w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa otworzyć obchody 

Europejskich Dni Dziedzictwa 2011 w Polsce.
Tegoroczna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa jest dla Polski szczególna, 

odbywa się bowiem w czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 
Europejskie Dni Dziedzictwa służą przybliżeniu mieszkańcom Europy wiedzy 
o naszym wspólnym dziedzictwie. Każdego roku na forum Rady Europy, która 
koordynuje ten program, toczy się dyskusja, jak najlepiej wyeksponować wspól-
notę europejskich wartości. Dlatego też hasło przewodnie tej edycji — „Kamienie 
milowe” — ma nam przypomnieć o wkładzie Rzeczypospolitej w rozwój Europy.

Ostrów Lednicki, z ponadtysiącletnią tradycją, jest miejscem poszukiwania 
i odkrywania wspólnych korzeni, dziedzictwa polskiego i historii w kontekście 
europejskiego dorobku kulturowego. Jestem przekonana, że spotykając się dziś 
w tym właśnie miejscu — przypominając wydarzenia, które były naszym pierwszym 
kamieniem milowym wprowadzającym Polskę do kręgu cywilizacji europejskiej — 
najlepiej wskazujemy te prawdziwe europejskie wartości — wartości chrześcijańskie. 
Dopiero te wartości i  tradycje wielokulturowe to prawdziwy symbol duchowej 
jedności Europy. 

To największe na Starym Kontynencie święto zabytków jest także okazją do 
refleksji nad naszym skomplikowanym dziedzictwem. Obowiązkiem nas wszyst-
kich jest bowiem dbałość o ten niezwykły skarb, jakim jest dorobek materialny 
i niematerialny minionych pokoleń. Bardzo się cieszę, że tak właśnie dzieje się 
w lednickim grodzie księcia Mieszka I.

Wszystkim uczestnikom Europejskich Dni Dziedzictwa życzę wielu nieza-
pomnianych wrażeń oraz tego, aby przyczyniły się one do upowszechnienia zain-
teresowania polską historią i kulturą.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2011 w Polsce uważam za otwarte!

Paulina Florjanowicz
Dyrektor

Narodowego Instytutu Dziedzictwa





Anna Wrzesińska
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
Studia Lednickie XI (2012)

Europejskie Dni Dziedzictwa  
na Ostrowie Lednickim

Wrzesień to tradycyjny czas Europejskich Dni Dziedzictwa w całej Europie. 
Ich celem jest promocja zabytków, tradycji i lokalnych obyczajów (źródło 

www.kobidz.pl). Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy już po raz kolejny wzięło 
w nich udział, organizując na Ostrowie Lednickim cykl imprez edukacyjnych. 
W 2009 roku Europejskie Dni Dziedzictwa, pod hasłem „Zabytkom na odsiecz! 
Szlakiem grodów, zamków i twierdz”, były połączone z organizacją Jubileuszu 40-le-
cia Muzeum (Wrzesińska, Wrzesiński 2010). Jednocześnie na Ostrowie Lednickim 
celebrowano uroczystości inauguracji wojewódzkich Europejskich Dni Dziedzi-
ctwa. W roku 2010 Europejskie Dni Dziedzictwa odbywały się pod hasłem „Od 
pomysłu do przemysłu”. Muzeum z ekspozycją na Ostrowie Lednickim włączyło 
się w obchody, udostępniając pikniki historyczne i naukowo-edukacyjne (patrz ar-
tykuł A. Wrzesińskiej Projekt edukacyjny Mały Archeolog w tym tomie). Europejskie 
Dni Dziedzictwa w 2011 roku zorganizowano pod hasłem „Kamienie milowe”.

Kamieniem milowym na ziemiach piastowskich był Zjazd Gnieźnieński, któ-
rego wpływ na budowę wspólnej Europy pragnęliśmy zaakcentować. Tak sformuło-
wany temat zachęcał do pokazania zabytkowej architektury Ostrowa Lednickiego 
i zainteresowania się nią, a także pozwalał na podjęcie prób rekonstrukcji histo-
rycznego miejsca i wydarzeń.

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy powstało w 1969 roku, a bezpo-
średnim impulsem do jego powołania było prawne powierzenie Muzeum opieki 
nad zabytkami Ostrowa Lednickiego. W związku z uroczystościami inauguracji 
na Ostrowie Lednickim ogólnopolskich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 
pod hasłem „Kamienie milowe” z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zaproszonych gości, 
pojawiła się znakomita okazja do zwiedzania i promocji tego jednego z najważ-
niejszych grodów państwa Piastów. Tym razem EDD były dobrym momentem 
do refleksji i przypomnienia korzeni państwowości. To właśnie grody wczesnego 
średniowiecza dały początek późniejszym zamkom, twierdzom i miastom.
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Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jako główny organizator przedsię-
wzięcia wpisało się nim doskonale w ogólną konwencję imprezy łączącej w sobie 
działania popularyzujące wiedzę o przeszłości oraz ukazujące różnorodne sposoby 
jej badania. Wiąże się to z faktem wieloletnich doświadczeń placówki zarówno 
w zakresie propagowania wiedzy o przeszłości, jak i prowadzenia badań naukowych.

Impreza plenerowa miała charakter pikniku o wymiarze popularno-naukowym. 
Konwencja pikniku, łącząca w sobie dokonania świata nauki z różnorodnymi form-
ami popularyzowania wiedzy o przeszłości, stanowiła wyraźny element odróżniający 
to wydarzenie od innych podobnych imprez historycznych w kraju, realizowanych 
przede wszystkim na bazie odtwórstwa historycznego.

Całość działań podzielona została na trzy wzajemnie uzupełniające się części:
1) naukową — realizowaną zarówno za pomocą tradycyjnych wykładów o cha-

rakterze popularno-naukowym, warsztatów naukowych, jak i bezpośredniej 
prezentacji wyników badań. Przez zabawę, wciągnięcie zwiedzających w roz-
mowę-dyskusję starano się zrozumiale zaprezentować rekonstrukcję przeszłości. 
Silnie akcentowany interdyscyplinaryzm w podejściu do przedmiotu/zabytku 

Fot. 1. Europejskie Dni Dziedzictwa; fot. M. Jóźwikowska
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i do procesu rekonstrukcji pozwolił na ukazanie, jak złożonym zadaniem jest 
ratowanie obiektów historycznych, w tym rekonstruowanie przeszłości;

2) wizualizacyjną — realizowaną dzięki udziałowi osób zajmujących się na co 
dzień popularyzowaniem wiedzy historycznej, a także za pomocą działań z za-
kresu odtwórstwa historycznego oraz prezentowania tradycyjnych ekspozycji 
muzealnych;

3) rekonstrukcyjną — polegającą na przedstawieniu sposobów rekonstruowania 
oraz wykonywania replik zabytków.
Takie wyraźne wydzielenie sfer pozwoliło na zaprezentowanie zwiedzającym 

w sposób czytelny, atrakcyjny i jednocześnie profesjonalny zarówno stanu wiedzy 
o przeszłości, jak i zróżnicowanych sposobów badań zaangażowanych w procesy 
jej rekonstruowania.

Szczególny walor poznawczy miały różnorodne działania interaktywne skie-
rowane i do pojedynczych uczestników, i do grup. Wśród nich wyróżnić należy 
te, które z założenia przeznaczone były do wspólnego działania dzieci i rodziców.

Działania roku 2011 odbywające się w ramach pikniku historycznego „W led-
nickim grodzie księcia Mieszka” toczyły się bezpośrednio na Ostrowie  Lednickim. 

Fot. 2. Uroczystość ogólnopolskiego otwarcia Europejskich Dni Dziedzictwa; fot. M. Jóźwikowska
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Zarówno na grodzie, jak i na podgrodziu stanęły namioty oraz warsztaty rze-
mieślników, pojawili się wojowie, konie, wozy, zwierzęta domowe. Wyspa stała 
się scenerią historycznego teatru. Docierający tego dnia na Ostrów uczestniczyli 
w żywej lekcji historii.

Na grodzie, w swoich obozach, stali wojowie słowiańscy — piesi i konni. Każdy 
z przybywających na wyspę mógł spróbować sił w fechtunku, poznać elementy 
uzbrojenia, a także techniki prowadzenia walki.

Na podgrodziu w drewnianej zagrodzie zrekonstruowano życie codzienne 
i zwyczaje z XI i XII wieku. Tu można było oglądać ludzi w stylizowanych na 
średniowieczne strojach, przy tradycyjnych zajęciach, samemu spróbować pracy 
dawnych rzemieślników, pobyć w warunkach z minionej epoki, a także skosz-
tować potraw przyrządzanych jak przed wiekami. Osoby zainteresowane mogły 
zapoznać się z rzemiosłem dawnych warsztatów takich, jak: kowalstwo, tkactwo, 
ciesiołka, jubilerstwo, bębniarstwo, rogownictwo. Można było wziąć udział w grach 
i zabawach wczesnośredniowiecznych. Prowadzono naukę strzelania z łuku i ku-
szy. Ustawiono mennicę ze specjalnie przygotowaną do wybicia na EDD naj-
starszą znalezioną na cmentarzysku w Dziekanowicach monetą, denarem Bo-
lesława Chrobrego datowanym na lata 995–997 (typ II Wencezlaus — analiza 
prof. Stanisława Suchodolskiego).

Fot. 3. Projekt edukacyjny „Mały Archeolog”; fot. M. Jóźwikowska
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Przez cały dzień prezentowane były pokazy:
1) kuchnia pradziejowa: pieczenie podpłomyków, mielenie mąki na żarnach, 

ugniatanie ciasta, degustacja podpłomyków z miodem i powidłami; 
2) pieczenie chleba w liściach chrzanu;
3) wędzenie sera;
4) pieczenie królika;
5) praca w drewnie, wykonywanie zabawek, łyżek połączone z omówieniem tech-

nik pracy dawnymi narzędziami;
6) ciesiołka i snycerka;
7) warsztat kowalski, wyrób narzędzi;
8) jubilerstwo i brązownictwo;
9) bicie monet;
10) przędzenie i tkanie;
11) pokaz wyrobu sieci rybackich;
12) farbiarstwo;
13) produkcja dziegciu;
14) garncarstwo;
15) wyprawianie i obróbka skóry;
16) wykonywanie butów i skórzanych części stroju;

Fot. 4. Zajęcia edukacyjne; fot. M. Jóźwikowska
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17) plecionkarstwo;
18) krawiectwo historyczne;
19) zielarstwo i wróżbiarstwo;
20) rzuty oszczepem i toporem;
21) strzelanie z łuku i kuszy;
22) jazda konno;
23) zabawy historyczne.

W ramach projektu edukacyjnego „Mały Archeolog” na wyspie ustawiono 
minipracownie, w których dzieci i dorośli mogli zapoznać się z działalnością na-
ukową Muzeum (patrz artykuł A. Wrzesińskiej „Projekt Mały Archeolog” w tym 
tomie). Powstały: pracownia konserwacji, w której prezentowano metody zabezpie-
czeń i konserwacji zabytków z metalu i drewna; pracownia archeologiczna, w której 
poznawano zasady dokumentacji badań wykopaliskowych, a małych archeologów 
zapraszano bezpośrednio do wykopu archeologicznego, gdzie pod okiem spe-
cjalistów poszukiwali „skarbów”; w polowej pracowni przyrodniczej poznawano 
przedmioty z kości zwierzęcych, próby przyrodnicze, a także pracę antropologa. 
W polowej pracowni rekonstrukcji naczyń prezentowano sposoby rekonstrukcji 
historycznych naczyń glinianych. Pokazano różne kategorie zabytków archeolo-
gicznych, a specjaliści opowiadali o pracy z zabytkiem, konieczności prowadzenia 
badań, analiz i dokumentacji.

Największą atrakcją dla dzieci okazała się zabawa w małego archeologa i moż-
liwość pracy w zainscenizowanym wykopie pełnym ukrytych „skarbów”. Do-
datkowo i wyjątkowo archeolodzy prowadzący tego dnia prace eksploracyjne 
na podgrodziu pozwalali widzom uczestniczyć w autentycznych badaniach wy- 
kopaliskowych.

Prowadzono wiele zajęć warsztatowych dla dzieci, m.in. z  lepienia z gliny, 
wykonywania ozdób z modeliny, ogólnoplastyczne i rysunku dokumentacyjnego.

Jedną z atrakcji inauguracji EDD na Ostrowie Lednickim była inscenizacja 
teatralna pokazująca przybycie na wyspę z wizytą do pałacu Bolesława Chrobrego 
cesarza rzymskiego narodu niemieckiego Ottona III wraz z drużyną i dworem. 
Był to przystanek władcy w drodze do Gniezna w roku 1000 — zatrzymał się 
on na wyspie na odpoczynek i ucztę. Spektakl „Wizyta Ottona III na Ostrowie 
Lednickim” zaprezentował Teatr im. Aleksandra Fredry z Gniezna.

Podczas EDD wystawy archeologiczne udostępnione były z dodatkowym 
komentarzem przewodników, odbywały się także prelekcje i odczyty. W formie 
wystawy także zaprezentowano najlepsze prace powstałe podczas warsztatów pla-
stycznych zorganizowanych dla dzieci w lipcu i sierpniu na temat „Ostrów Led-
nicki — Pomnik Historii”. Specjalną atrakcją dla turystów było oprowadzanie po 
Ostrowie Lednickim — w wyznaczonych godzinach przybywającymi na wyspę 
zajmowali się pracownicy muzeum.

Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa została zakończona w  Ka-
tedrze Gnieźnieńskiej mszą św. celebrowaną przez Prymasa Polski Józefa 
Kowalczyka.
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Królestwo, państwo, wodzostwo czy system 
prawa książęcego? O formach organizacji 

społecznych na etapie wczesnopaństwowym 
kilka uwag teoretycznych

Omawiając w X tomie Studiów Lednickich wybrane koncepcje władzy, na 
marginesie moich ówczesnych rozważań zwróciłam uwagę na dużą różnorod-

ność stosowanych współcześnie w archeologii i historii pojęć na określenie form 
organizacji poprzedzających pojawienie się państwa i form wczesnopaństwowych. 
Uwagi marginesowe wywołały liczne pytania wskazujące, że warto powrócić do 
tego zagadnienia raz jeszcze, już bardziej szczegółowo.

Na wstępie moich rozważań, mających metodologiczny, ściśle teoretyczny 
charakter, postawię tezę, że obecnie zarówno w archeologii, jak i w historii pol-
skiej nawarstwiają się na siebie dwie tradycje badawcze: lokalna, polska, którą 
w archeologii można nazwać tradycją kulturowo-historyczną, oraz zewnętrzna, 
związana z oddziaływaniami z kręgu anglosaskiego. Wraz z tymi oddziaływaniami 
w literaturze naukowej możemy wyróżnić kilka terminów stosowanych na okre-
ślenie różnych form organizacji społecznych w okresie poprzedzającym powstanie 
państwa, z zastrzeżeniem, że pojęcia te nie są ze sobą tożsame, a więc nie mogą 
być stosowane wymiennie. Są to następujące określenia: 
1) związane z polską tradycją badawczą: plemię, demokracja wojenna/demokracja 

militarna, królestwo, państwo, system prawa książęcego oraz 
2) pojęcia wyrastające z wpływów anglosaskich: wodzostwo, społeczeństwo seg-

mentarne, wczesne państwo (early state). 
Poniżej postaram się zdefiniować te terminy oraz zobrazować konsekwencje 

ich stosowania w badaniach nad okresem VII–X wieku n.e. na ziemiach polskich.

Demokracja wojenna

Pojęcie demokracji wojennej do dyskursu naukowego wprowadził Lewis Morgan, 
a opracował precyzyjniej Fryderyk Engels (Burbelka 1980). Podstawą wszelkich 
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rozważań i punktem wyjścia dla nich była praca Lewisa Morgana z 1877 roku — 
Społeczeństwa pierwotne. Autor zarysował teorie ewolucji społeczeństw od okresu 
dzikości do rozwoju cywilizacji, a uczynił to na podstawie obserwacji życia In-
dian amerykańskich, jak zasygnalizował w podtytule pracy. Zgodnie z prezen-
towanym przez niego schematem rozwojowym wszystkie społeczeństwa muszą 
przechodzić kolejne etapy rozwoju: dzikość, barbarzyństwo i cywilizację. W pracy 
tej Lewis Morgan wprowadził także po raz pierwszy termin demokracji wo-
jennej jako stanu przejściowego pomiędzy społeczeństwami plemiennymi po-
wiązanymi więzami pokrewieństwa a społeczeństwem państwowym. Prawdo-
podobnie definicja Lewisa Morgana zakładała z góry istnienie na tym etapie 
wybieralnego i usuwalnego wodza, radę starszych oraz zgromadzenie powszechne 
(ludowe).

Charakter ekonomiczny i społeczny nadał pojęciu demokracji wojennej Engels 
w pracy z 1884 roku Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa. Dysku-
syjne jest zaliczenie tej pracy do nurtu marksistowskiego, rozprawa ta postrze-
gana jest raczej jako praca ewolucyjna z elementami marksizmu lub po prostu 
marksizująca, inspirowana marksizmem, ale nie marksistowska. W tym ujęciu 
demokracja wojenna / demokracja militarna dotyczy wojny i organizacji wojny, 
ponieważ był to jeden z głównych elementów życia w przeszłości. Engels uznał 
nacisk populacyjny za pierwotny powód pojawienia się demokracji militarnej. 
Ta forma organizacji społecznej miała łączyć elementy społeczeństw opartych 
zarówno na pokrewieństwie, jak i na zasadach społeczeństwa klasowego. Teoria 
demokracji wojennej stopniowo traciła na popularności w latach 60. XX wieku, 
a w latach 70. i później stała się przedmiotem powszechnej krytyki, zwłaszcza ze 
strony marksistów radzieckich i neomarksistów zachodnich. Również wzrasta-
jąca różnorodność charakteryzowanych przez antropologów i etnografów form 
politycznych i struktur uczyniła sztywny schemat Morgana i Engelsa całkowicie 
nieadekwatnym w badaniach przeszłych społeczeństw. Coraz częściej zaczęto także 
zwracać uwagę na wewnętrzną sprzeczność pojęcia demokracja wojenna, wynikającą 
ze znaczenia słów składowych: tradycyjnie demokracja to demos — lud i kratos — 
władza, czyli rządy ludu o charakterze pokojowym, z czym w sprzeczności stoi 
słowo wojenna czy militarna.

Ród

Ważność schematu rozwojowego Engelsa polega również na wprowadzeniu do 
archeologii pojęcia rodu na określenie grupy społecznej opartej na związkach 
pokrewieństwa. Schemat ten zredukował postrzeganie rozwoju społecznego do 
kilku etapów rozwoju rodu. Doprowadziło to do tendencji, w której wszystkie 
relacje społeczne były analizowane przez pryzmat relacji rodowych, a  nawet 
można zaryzykować stwierdzenie, że relacje społeczne stały się synonimem relacji 
rodowych.
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Plemię

Najogólniej schemat rozwoju społecznego zadomowiony w archeologii lat 50. 
i 60. XX wieku, a zainspirowany pracą Engelsa, składał się z trzech epok: epoki 
stada pierwotnego, epoki wspólnoty pierwotnej oraz epoki feudalizmu. Epoka 
stada pierwotnego dzielona była na dwa okresy: stan hordy prymitywnej z nie-
ograniczonym promiskuityzmem oraz stan hordy prymitywnej z ograniczonym 
promiskuityzmem. Epoka wspólnoty pierwotnej dzieliła się na trzy podokresy: 
matriarchat, patriarchat oraz okres przejściowy umownie nazwany demokracją 
wojenną właśnie. Obecnie pojęcie plemienia jest jednym z pojęć w antropologii 
kulturowej posiadającym nieograniczoną liczbę definicji, lecz w praktyce nadal 
pozostaje pojęciem niesprecyzowanym.

Formacja społeczno-ekonomiczna

Pojęcie to, wynikające z inspiracji pracami Karola Marksa, zostało wprowadzone 
do archeologii równolegle, aczkolwiek niezależnie od wcześniejszej terminolo-
gii ewolucyjnej inspirowanej schematami Morgana i Engelsa. Pojęcie to ozna-
czało całokształt formy życia społecznego, instytucji i ideologii oraz określonych 
stosunków produkcji. Społeczeństwo, zgodnie z tą definicją, było całokształtem 
stosunków międzyludzkich zachodzących i właściwych dla danej formacji. Przy-
jęcie idei Marksa sprawiło, że ewolucyjny schemat rozwoju społeczeństwa za-
częto uzupełniać charakterystyką podstawowych kategorii ekonomicznych, do 
których należały: siły produkcji, stosunki produkcji, typ własności, podział pracy. 
W  archeologii pozwoliło to przezwyciężyć prostą charakterystykę materiału 
archeologicznego i zwrócić uwagę na społeczeństwo, które wytworzyło źródła 
materialne. Analizowano: sposób produkcji, technologię, organizację społeczną, 
sferę idei. 

Państwo

Państwo to zjawisko wielowymiarowe, społeczne, ale i polityczne, historyczne, 
a także filozoficzne, antropologiczne czy archeologiczne. Nie istnieje jedna ogólna 
definicja państwa, która byłaby akceptowana przez całą społeczność badaczy. Sama 
próba utworzenia jednoznacznej, szeroko akceptowalnej definicji państwa wzbu-
dza wiele kontrowersji; polemikę rodzi również opis form rozwojowych państwa 
bądź modeli procesów państwotwórczych. Państwo i społeczeństwo nie są sy-
nonimiczne. Podobnie jak istnieje nieskończenie wiele definicji państwa, tak też 
istnieją liczne sposoby definiowania społeczeństwa. Niezwykle trudnym pyta-
niem jest pytanie o to, co ukształtowało się wcześniej: państwo czy społeczeń-
stwo. Czy to społeczeństwo, wraz z rozwijającą się stratyfikacją społeczną wy-
twarza państwo, czy też odwrotnie — to państwo stwarza społeczeństwo z jego 
hierarchią?
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W swej ostatniej pracy Francis Fukuyama (2011) utożsamił początki pań-
stwa z początkami porządku politycznego. W pracy dokładnie pod takim ty-
tułem (The Origins of Political Order), stosując metodę porównawczą badania 
przeszłych społeczeństw, autor naszkicował ogólny model powstawania państwa. 
W modelu tym Fukuyama zdefiniował trzy wzajemnie się wspierające i przeni-
kające zjawiska równoważne z rozwojem prowadzącym od etapu plemiennego do 
państwowego: 
1) pojawienie się silnego i dającego się zdefiniować państwa; 
2) podporządkowanie państwa zbiorowi praw; 
3) rząd, któremu podlegają wszyscy obywatele. 

Jeżeli zrozumiemy rozwój państwa na tych trzech płaszczyznach, to łatwiej 
będzie nam uchwycić moment powstania państwa w przeszłości. Jest to bardzo 
cenna koncentracja uwagi nie na podboju, wojnach, działaniach militarnych, ale na 
rozróżnieniu działań jednostkowych i zbiorowych. Gdy przyjrzymy się na przykład 
historii Wielkiej Brytanii, okazuje się, że etap państwa w perspektywie Fukuyamy 
osiągnęła ona dopiero w XVIII wieku, co zresztą można powiedzieć o większości 
państw europejskich.

Królestwo

Archeolodzy starają się rozpoznawać królestwo, monarchię w kulturze material-
nej. Często królestwo jako forma organizacji politycznej bywa ograniczane do 
społeczeństw oświeconych i cywilizowanych, w odniesieniu do pradziejów zaś 
wyróżniamy tylko „groby książęce”.

Istnieją dwie tradycje mówienia o królestwie. Tradycja europejska, z której 
wyrosła literatura o monarchiach patrymonialnych Europy wczesnego średnio-
wiecza, oraz tradycja antropologizująca. Korzenie tej drugiej tkwią w XIX wieku, 
kiedy to, docierając do nowych ziem w Afryce, Ameryce Północnej czy Polinezji, 
ich odkrywcy charakteryzowali je jako „królestwa”1.

System prawa książęcego

Jest to pojęcie charakterystyczne dla polskiej literatury historycznej, stosowane 
na określenie szczególnego systemu zależności stworzonego lub odziedziczonego 
przez pierwszych Piastów po czasach wcześniejszych (Modzelewski 1975; 2000). 
W tym systemie w obrębie zespołów osadniczych tworzono system gospodarki 
zamkniętej, oparty w swej istocie na redystrybucji dóbr. System ten polegał na 
ściąganiu od miejscowej ludności konkretnych świadczeń, które następnie wyko-
rzystywano do zaspokojenia potrzeb wędrującego po kraju wraz z monarchą dworu 
książęcego. Na system ten składało się kilka zasadniczych elementów: ściąganie 

1 Próbą połączenia obu tradycji badawczych jest praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Ziół-
kowskiego i Michała Tymowskiego 1992.
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i gromadzenie danin w wybranych grodach w postaci produktów rolnych, a na-
stępnie ich spożytkowanie na utrzymanie przebywającego w danym grodzie dworu 
książęcego wraz z monarchą; posługi komunikacyjne na rzecz władcy, jego urzęd-
ników i sił zbrojnych; przymus budowy grodów — fosy i otaczające grody wały 
dzielono na tzw. izbice, powierzając ich wykonanie i pielęgnację poszczególnym 
wspólnotom krewniaczym lub terytorialnym; danina zwana stróżą polegająca albo 
na pełnieniu straży w dosłownym znaczeniu w grodzie, albo na złożeniu daniny 
zbożowej na potrzeby załogi straż tę pełniącej z ramienia panującego; dochody 
tzw. regaliów książęcych etc. Gród otaczała sieć osad służebnych nastawiona na 
realizację jednego rodzaju świadczeń np. powinności rzemieślniczej lub użytkowej. 
Po sieci osad tego typu pozostały nazwy miejscowe, na przykład Rybitwy, Złotniki, 
Grotniki etc.

Wodzostwo

Istnieje wiele definicji wodzostwa, a ich geneza jest antropologiczna, archeologiczna 
i historyczna. Definicję wodzostwa można wiązać ze schematem ewolucyjnym 
Elmana Service’a, ale można także rozpatrywać oddzielnie jako osobną kategorię 
antropologiczną. Service w pracy Primitive Social Organisation. An Evolutionary 
Approach (1971) zaproponował schemat klasyfikacyjny społeczeństw dzielący or-
ganizacje społeczne na cztery kategorie: grupy (bands), społeczeństwa segmentarne 
(segmentary societies), wodzostwa (chiefdoms) i państwa (states). W wielości definicji 
antropologicznych jako wspólną cechę wskazuje się konstatację, że wodzostwo 
to typ złożoności społecznej o różnym stopniu centralizacji, na której czele stoi 
jednostka nazywana wodzem. 

Jako przykład definicji antropologicznej wodzostwa przytoczę definicję za-
proponowaną w 1981 roku przez Roberta Carneira (1981, s. 45): wodzostwa cha-
rakteryzuje szerząca się nierówność i centralizacja władzy. Obecne są w tego typu 
społeczeństwie przynajmniej dwie dziedziczne warstwy (klasy) społeczne: elita 
i reszta społeczeństwa. Ród / rodzina należące do elity stają się rządzącym rodem 
w wodzostwie z największymi wpływami, władzą i prestiżem. Pokrewieństwo jest 
regułą organizującą, podczas gdy małżeństwo, wiek czy płeć mogą mieć wpływ na 
status społeczny i rolę jednostki. Wodzostwo Carneiro podzielił na proste i zło-
żone. Pojedyncze, proste wodzostwo ogólnie składa się z centralnej społeczności 
otoczonej przez pewną liczbę mniejszych społeczeństw uzupełniających. Wszyst-
kie te społeczeństwa uznają władzę pojedynczej grupy krewniaczej czy jednostki 
dzierżącej dziedziczną scentralizowaną władzę, zamieszkującej w pierwszej, nad-
rzędnej społeczności. Każda społeczność ma swojego własnego przywódcę, który 
jest w relacji zależności (relacji trybutu) w stosunku do rządzącej elity nadrzędnej 
społeczności. Złożone wodzostwo jest grupą prostych organizacji wodzowskich 
kontrolowanych przez jedno główne centrum i rządzonych przez głównego wodza. 
Złożone wodzostwo ma dwie albo trzy warstwy politycznej hierarchii. Możni są 
wyraźnie oddzieleni od zwykłych członków grupy i zazwyczaj nie angażują się 
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w jakiekolwiek formy produkcji rolniczej. Wyżsi członkowie społeczeństwa konsu-
mują większość dóbr napływających w górę hierarchii jako trybut. Odwzajemnienie 
zobowiązań wypełniane jest przez możnych podczas przeprowadzania rytuałów, 
które tylko oni mogą spełniać. Oni także mogą dawać upominki, redystrybuować 
żywność i  inne dobra. W wodzostwach złożonych z dwóch lub trzech warstw 
wodzowie wyższego rzędu sprawują kontrolę nad jednostkami niższego rzędu, 
z których każdy kontroluje mniejsze terytorium lub mniejszą jednostkę społeczną. 
Kontrola polityczna spoczywa na zdolności wodza do utrzymania dostępu do 
wystarczająco dużego trybutu, przekazywanego przez zależnych wodzów. Owi 
niżej stojący w hierarchii wodzowie zbierają z kolei trybut od osób zależnych od 
nich, ze społeczeństw bliższych ich własnemu centrum. Na wierzchołku hierarchii 
statusu stoi wódz główny.

Archeologiczne definicje społeczeństw typu wodzowskiego zaproponowali 
Timothy K. Earle (1987; 1991) oraz Kristian Kristiansen (1991) w nawiązaniu 
do idei Colina Renfrewa z 1974 roku. Earle, podobnie jak Carneiro, podzielił 
społeczeństwo typu wodzowskiego na proste systemy wodzowskie liczące sobie 
tysiące członków społeczeństwa, w których istnieje tylko jeden poziom hierar-
chii politycznej ponad resztę członków społeczeństwa, oraz złożone systemy wo-
dzowskie liczące sobie dziesiątki tysięcy członków społeczeństwa i kilka (dwa) 
poziomy hierarchii politycznej ponad resztę członków społeczeństwa. Według 
Kristiansena wodzostwa dzielą się na kolektywne (collectiva) oraz indywiduali-
styczne (individualising). Te pierwsze oparte są na surowcowym, przedmioto-
wym finansowaniu (staple finance) w formie ceremonii (uczt) oraz na kontroli 
produkcji żywności. Często w tego typu społeczeństwach manifestuje się wartość 
przedsięwzięć grupowych przez wspólne, kolektywne wznoszenie monumentów. 
W drugim typie wodzostwa, opartym na bogactwie (wealth finance), ważne jest 
zaakcentowanie elity przez elementy kultury materialnej symbolizujące status: 
ozdoby, części stroju, które nabierają wartości symbolicznej. Kristiansena inte-
resowała także ewolucja wodzostwa w  państwo. Jego zdaniem pierwszy typ 
wodzostwa przekształcił się w archaiczne państwo scentralizowane (centralised 
archaic state), dając podstawy imperiom, podczas gdy drugi typ wodzostwa roz-
winął się w stratyfikowane społeczeństwa zdecentralizowane (decentralised stra-
tified societies), które doprowadziły do powstania państw opartych na systemie 
feudalnym. 

W pierwszym typie istotna jest struktura rodu, która staje się sformalizowana; 
elita postrzegana jako ród predestynowany do rządzenia legitymizuje swą władzę 
dzięki rytuałowi i  ideologii (zaakcentowanie boskiego pochodzenia władców). 
Jednocześnie w państwach tego typu rozwijała się scentralizowana gospodarka 
ze ściśle kontrolowaną produkcją nadwyżek oraz sformalizowany system podat-
ków i trybutów. Typowe dla tego przypadku jest też wznoszenie centrów społecz-
nych, rozwinięta biurokracja i administracja. W drugim typie mamy do czynienia 
z obecnością zdecentralizowanej produkcji gospodarczej w obrębie małych osad 
rozproszonych na dużym obszarze. Wódz sprawuje władzę, opierając się na grupie 
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wojowników, którzy egzekwują trybut i podatki, odchodzenie zaś od struktury 
pokrewieństwa na rzecz związków terytorialnych zawsze związane jest z kreowa-
niem nowej ideologii. Pod kontrolą wodza znajdują się ośrodki wymiany, rozwój 
wyspecjalizowanego rzemiosła, handel dalekosiężny.

Różne rodzaje przywództwa

Współczesne badania antropologiczne przyjmują istnienie dwóch rodzajów przy-
wództwa; wyróżniane w nich wodzostwa (chiefdoms) i królestwa (kingdoms) nie są 
jedynymi formami przywództwa, lecz formami najbardziej złożonymi pod wzglę-
dem organizacyjnym.

Na najniższym szczeblu hierarchii władzy stoją tzw. przywódcy (leaders) oraz 
naczelnicy wioskowi (village chiefs). Sposoby wyłaniania przywódcy mogą różnić 
się w zależności od grupy. Przywódca w różnych grupach niekoniecznie musi po-
siadać takie same kompetencje, często może to być przywództwo tylko w jednej 
dziedzinie życia, w której dana osoba jest bardzo uzdolniona, doświadczona, jest 
po prostu mistrzem np. w przygotowaniach do wojny czy w prowadzeniu dyskusji 
na wiecu. Przywództwo z zasady jest czasowe, efemeryczne, nie jest dziedziczne, 
zależy od wieku, płci. Jest to pozycja społeczna, która rzadko pociąga za sobą 
zmianę statusu społecznego. Przywódca najczęściej pokazuje, doradza, wyjaśnia, 
wskazuje, lecz nie ma władzy do rządzenia ludźmi, do rozkazywania im, raczej 
współpracuje z ludźmi, sam służy przykładem.

Naczelnicy wioskowi to osoby sprawujące władzę nad grupą ludzi zamieszku-
jących jedną osadę lub żyjących w rozproszeniu w kilku jednostkach osadniczych 
mniejszych niż osada, których łączna liczba odpowiada mieszkańcom jednej osady. 
Pozycja naczelnika wioskowego może być częściowo dziedziczna. Naczelnicy wio-
skowi mogą być wybierani z członków jednego rodu lub pomiędzy członkami dwóch 
uprawnionych do tego rodów, rywalizujących między sobą. Mogą istnieć także 
wykluczone grupy społeczne w osadzie, odsunięte od możliwości uczestniczenia 
w wyborze na funkcję wodza. Kompetencje naczelnika wioskowego przypominają 
kompetencje przywódcy.

Bigman / Greatman

Określenia te pochodzą z antropologicznych badań prowadzonych na Nowej Gwi-
nei (Godelier 1988, s. 162–188). Zostały użyte na określenie znaczących mężczyzn 
pochodzących z konkretnych osad, którzy są przywódcami swoich grup, lecz nie 
wodzami. Pod względem opisowym terminy te okazały się użyteczne; są stosowane 
szeroko na rozróżnienie przywódców małych grup takich, jak wsie czy grupy wsi, 
których rola jest większa niż przywódców (leaders). Pozycja osób określanych mia-
nem bigman / greatman nie zależy od urodzenia, nie posiadają oni także władzy 
nad innymi, którą posiada wódz. Władza bigmana / greatmana zasadniczo jest 
stabilna, względnie trwała.
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Społeczeństwo segmentarne

Społeczeństwo segmentarne stanowi pewną alternatywę mówienia o społeczeń-
stwach. Określenie to w odniesieniu do studiów nad społeczeństwami przełomu 
starożytności i średniowiecza w Europie zastosował Walter Pohl (1988). Zainspi-
rowany pracą Pierre’a Clastresa Society against the State (Społeczeństwa przeciw 
państwu)2 wywiódł system segmentarny z typu organizacji społecznej, w której nie 
istnieją mechanizmy społeczne przyczyniające się do konsolidacji władzy królew-
skiej. Społeczeństwo segmentarne jest w pewnym sensie uporządkowane w kate-
goriach pochodzenia, pokrewieństwa. Rody i rodziny w takim społeczeństwie są 
grupami społecznymi, które pojawiają się w społecznych sytuacjach konkurencji. 
Nazwę tego typu społeczeństwu nadał Emil Durkheim (1999) i scharakteryzo-
wał je jako społeczeństwo pełne paradoksów oraz bardzo złożone, bez hierarchii, 
poddaństwa, podporządkowania. Edward E. Evans-Pritchard (1964) zauważył, 
że ten typ społeczeństwa przypomina uporządkowaną anarchię. Marshall Sahlins 
natomiast uważał (1963), że społeczeństwo segmentarne pojawia się jako forma 
społeczna w sytuacjach migracji, ponieważ jako społeczny środek konkurencji, 
rywalizacji w już zamieszkanej niszy ekologicznej, rozwinęło się szczególnie w spo-
łeczeństwach plemiennych walczących z innymi plemionami.

Model społeczeństwa segmentarnego ignoruje proces historyczny. Obserwacje 
czynione przez historyków i archeologów pozwalają odnieść wrażenie, że analizo-
wane społeczeństwa segmentarne „zamarzły” na pewnym etapie swego rozwoju, 
będąc jednocześnie efektem wielu podziałów wewnętrznych i konfliktów.

Pokrewieństwo. Grupy wiekowe. Grupy płciowe

Pokrewieństwo jest jednym ze sposobów na utrzymanie spójności społecznej. Nie 
ma chyba grup społecznych, w których nie byłoby rozpoznawane pokrewieństwo 
biologiczne. Ono właśnie bardzo często wyznacza przynależność jednostki do 
różnych grup społecznych. Przez związki pokrewieństwa ludzie stają się członkami 
różnych grup społecznych. Jeżeli grupy te są małe, wówczas wszyscy ich członkowie 
są ze sobą spokrewnieni blisko. Również w dużych grupach społecznych, relacje 
społeczne mogą być oparte na pokrewieństwie, a stopień spójności społecznej może 
być mierzony stopniem relacji krwi. Pokrewieństwo może być funkcjonującym 
podsystemem społeczeństwa, a nie tylko bierną cechą pozwalającą na członkostwo 
w grupach społecznych.

Podobnie jak pokrewieństwo, także mniej lub bardziej sformalizowane grupy 
wiekowe i płciowe mogą mieć swój wkład w porządkowanie społeczeństwa. Grupy 
takie mogą na przykład jednoczyć pewną liczbę młodych mężczyzn z całego plemie-
nia, bez względu na pokrewieństwo między nimi i miejsce (osadę, wieś), z  którego 

2 Clastres 1989; Fragment pracy na stronie internetowej: www.primitivism.com/society-state.
htm; dostęp 7.01.2012. 
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pochodzą. Przynależność do grupy potwierdzona jest przejściem inicjacji, każdy 
z członków grupy pełni w społeczeństwie określoną rolę społeczną, związaną z kon-
kretnymi obowiązkami i przywilejami.

Podobnie sformalizowane mogą być grupy religijne i rytualne.

Wczesne państwo (early state)

Podobnie jak w przypadku definicji wodzostwa, istnieje także bardzo bogata literatura 
antropologiczna, archeologiczna i historyczna na temat formy organizacji społeczeń-
stwa nazwanej wczesnym państwem. W antropologii i archeologii pojęcie wczes-
nego państwa pojawia się w kontekście schematu ewolucyjnego Elmana Service’a. 
Typologię wczesnych państw stworzyli Henri J.M. Claessen i Peter Skalník (red. 
1978). Ich zdaniem wczesne państwa dzielą się na trzy typy: państwo archaiczne 
(inchoate, rudimentary, archaic state), w którym pokrewieństwo oraz rodzina i więzi 
grupowe są nadal ważne. Jest w nich niewielka liczba wyspecjalizowanych rzemieśl-
ników, a kontrasty społeczne powstają w rezultacie wzajemnych, bezpośrednich 
kontaktów między rządzącymi i rządzonymi. Drugi typ to typowe wczesne państwo, 
w którym pojawia się konkurencja między rodami, a także prawo dziedziczenia, 
w administracji dużą rolę odgrywają osoby mianowane przez władców, relacje zaś 
między poszczególnymi warstwami kształtowane są przez redystrybucję. Ostatnim 
typem wczesnego państwa jest typ przejściowy, w którym władzę sprawują nomino-
wani urzędnicy, nie ma znaczenia pokrewieństwo, pojawiają się zaczątki gospodarki 
rynkowej (czy też raczej organizacja gospodarki przypomina gospodarkę ryn-
kową) i własności prywatnej oraz antagonizmy pomiędzy warstwami społecznymi.

Podsumowując, można powiedzieć, że wczesne państwo to organizacja regu-
lująca relacje społeczne w społeczeństwie, które zostaje podzielone na dwie klasy 
społeczne: rządzących i rządzonych. Główne cechy takiego tworu: wystarczająca 
liczba ludzi, aby uczynić możliwym zamieszkanie i urodzenie w obrębie określonego 
terytorium; rząd jest scentralizowany i ma konieczną suwerenną władzę niezbędną 
do utrzymania prawa i porządku, zarówno przez użycie autorytetu, jak i siły bądź 
groźby siły; rząd jest niezależny, posiada wystarczającą władzę, aby zapobiec se-
paratyzmowi i zdolności do obrony swojej integralności przeciwko zagrożeniom 
zewnętrznym; produktywność (poziom rozwoju sił produkcji) rozwinięta wystar-
czająco, aby powstała regularna nadwyżka, która jest używana do utrzymania orga-
nizacji państwowej; populacja wykazuje pewien stopień społecznej stratyfikacji, tak 
że pojawiające się klasy społeczne rządzonych i rządzących mogą być rozróżnione; 
istnieje powszechna ideologia, na której opiera się legitymizacja warstwy rządzącej.

Czynniki wpływające na powstanie wczesnych państw

To zagadnienie zostało dokładnie przeanalizowane na bazie metody porównawczej; 
porównano wiele przykładów danych historycznych i etnograficznych pochodzą-
cych z wielu różnych kontekstów. Ze względu na dużą różnorodność danych ich 
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porównanie staje się trudne i bardzo skomplikowane, niemniej strukturalna analiza 
danych wyłoniła kilka najistotniejszych pojęć (por. Claessen, Skalník red. 1978), 
wśród których wymienia się:
1) położenie — już Fernand Braudel w 1972 roku w swojej pracy o Morzu Śród-

ziemnym wykazał, że środowisko fizyczne, a także zależne od niego demogra-
ficzne i społeczno-kulturowe, wpływa na rozwój historyczny regionu; 

2) demografia — idea pochodzi od Herberta Spencera (1897)3 i pojawia się 
w pracach V. Gordona Childe’a (1936)4; 

3)  interpolity trade — wprowadzone przede wszystkim przez Karla Polanyiego 
(Polanyi, Arensberg, Pearson red. 1957); 

4) stan wojny — Spencer (1897); 
5) warunki ekologiczne np. lepsze i gorsze gleby; 
6) wódz, przywódca, dowódca wojskowy; 
7) czynniki wewnętrzne — akcentuje je zwłaszcza paradygmat marksistowski; 
8) czynniki kulturowe — technologia, religia, etniczność, kultura polityczna.

Każde porównanie wymaga jasnych definicji. Strukturalna analiza danych 
jest zorganizowana wokół najważniejszych pojęć. Pewne zjawiska dzięki różnym 
formom mogą pełnić te same funkcje. Mogą różnić się pod względem ilości i czę-
stości, intensywności.

W każdej grupie wymienionych wyżej pojęć kluczowych można wyróżnić wiele 
aspektów, a te z kolei podzielić na liczne cechy: terytorium, suwerenność, populacja, 
urbanizacja, stratyfikacja, infrastruktura (system dróg, szlaków komunikacyjnych, 
mostów, szlaków wodnych), handel i  rynki, podział pracy, surowce i nadwyżki 
produkcji, legitymizacja władzy: ideologiczna (sacrum i rytuał), regulacje prawne, 
wódz jako obrońca, rytualna konsumpcja, nierówność społeczna, struktura aparatu 
administracyjnego.

Wczesne państwo może być też postrzegane jako proces. Każde państwo jawi 
się jako organizacja regulująca relacje społeczne w społeczeństwie podzielonym na 
dwie wyodrębnione klasy społeczne: rządzących i rządzonych. Formalnie w pań-
stwie można wyróżnić pięć sfer funkcjonalnych: administracyjną, ekonomiczną, 
ideologiczną, militarną, polityczną. Zasadniczą cechą powstania wielu państw jest 
fakt, że rozwój w organizację państwową został zapoczątkowany, wywołany ja-
kimś działaniem czy wydarzeniem, do którego doszło dużo wcześniej, a którego 
nie nakierowywano bezpośrednio na cel, jakim było powstanie państwa. W kilku 
przypadkach pewną rolę zaczyna odgrywać efekt kuli śnieżnej: gdy raz pewne ele-
menty zostaną wprawione w ruch, stają się coraz znaczniejsze. Mówimy wówczas 
o pozytywnym odzewie. Pewną rolę odgrywa też zbiór wzajemnie korespondujących 
czynników. Te czynniki to: wzrost populacji i nacisk populacyjny, wojna, podbój, 
postęp w produkcji i produkcja nadwyżek, trybut, wpływy, ideologia i legitymizacja 
władzy, wpływ już istniejących państw.

3 Por. Herbert Spencer i ewolucjonizm — Tatarkiewicz 1990, s. 72–80.
4 Por. Childe 1963 — rok 1936 to data 1. wydania angielskiego.
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Po szczegółowym przeanalizowaniu wszystkich form organizacji społecznych 
na etapie wczesnopaństwowym funkcjonujących w literaturze polskiej, zarówno 
historycznej, jak i archeologicznej, mam nadzieję, że dowiodłam ścierania się ze 
sobą dwóch różnych tradycji badawczych: polskiej oraz anglosaskiej. Obecność wielu 
różnych sposobów patrzenia na przeszłość, wielu różnych perspektyw badawczych 
na pewno znacznie wzbogaca obie dyscypliny różnie nazywające formy organizacji 
społecznych. Warto jednakże znać genezę stosowanych określeń, a przynajmniej 
wiedzieć, z jakim kręgiem teoretycznym są powiązane.
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Kingdom, State, Chiefdom or the ius ducale System? 
A Few Theoretical Remarks on the Forms of Social Organization during the Early-State Period

The article constitutes an attempt to collect and specify the notions referring to vari-
ous forms of social organization during the early-state period that function both in the 
historical and archaeological Polish contemporary literature. The authoress assumes that 
nowadays the clashing of two, theoretical and terminological, traditions can be observed in 
the scientific literature. These are: the notions like: tribe, war democracy (tribal state), state, 
and the ius ducale system in the Polish tradition, and the terms like chiefdom, segmentary 
society, early state in the Anglo-Saxon one. The existence of this multiplicity of notions is 
not harmful, and such a large number of terminological traditions enriches the discipline 
of study significantly. However, awareness of the origins of these applied terms is of great 
importance.
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Rozplanowanie i zasięg 
 średniowiecznych Pobiedzisk

Każde miasto w przeszłości wyglądało zupełnie inaczej niż współcześnie. Inny 
był poziom rozwoju cywilizacyjnego, różniła się zabudowa wraz z infrastruk-

turą, mniejsza była liczba mieszkańców, a gospodarka miała odmienny charakter. 
Interesującym problemem badawczym jest kwestia rozwoju miasta w przeszłości 
oraz próba ustalenia, jak wyglądało ono w swoich początkach, związanych z ośrod-
kiem lokacyjnym połowy XIII wieku. W niniejszym artykule chciałbym skupić się 
na Pobiedziskach, w których prowadziłem badania zwieńczone dwoma pracami 
magisterskimi (Kustra 2010 i 2011)1. Stanowią one przyczynek do poznania tego 
ośrodka w średniowieczu i w początkowym okresie nowożytności2.

Dla badającego rozplanowanie i zasięg miasta średniowiecznego cenne są 
różne kategorie źródeł. Opracowując te zagadnienia dla Pobiedzisk, starałem się 
w możliwie pełny sposób wykorzystać materiały Archeologicznego Zdjęcia Pol-
ski (AZP), wyniki nadzorów archeologicznych, mapy okolic Pobiedzisk z końca 

1 Pierwsza została napisana praca pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz w Instytucie 
Prahistorii UAM, drugą zrealizowałem pod kierunkiem prof. dra hab. Tomasza Jasińskiego w Insty-
tucie Historii UAM. Niniejszy artykuł opiera się na wynikach badań archeologicznych (Kustra 2010).

2 Podział średniowiecza na fazy oraz ich chronologię przedstawiono na podstawie danych 
zebranych dla Poznania (Kaczmarek 2008, s. 66); podsumowanie wyników badań nad periodyzacją 
wczesnego średniowiecza w Wielkopolsce — Dzieduszycki 1992:

a) wczesne średniowiecze — lata 500–1350;
 — faza A — 500–600;
 — faza B — 600–800;
 — faza C — 800–950;
 — faza D — 950–1050;
 — faza E — 1050–1250, z podfazami E1 (1050–1150) i E2 (1150–1250);
 — faza F — 1250–1350;

b) późne średniowiecze — 1350–1492/1500.
Po okresie średniowiecza następuje nowożytność — historycy jej schyłek wiążą z końcem 

XVIII w., po niej wydziela się XIX i XX w., natomiast dla archeologów nowożytność trwa do 
1945 r., przechodząc we współczesność.
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XVIII i XIX w.3, dotychczas zebraną wiedzę o rozplanowaniu miast w Wielko-
polsce (Münch 1946)4 oraz obecne podziały katastralne, w których przynajmniej 
częściowo zawarty jest dawny układ. Przy badaniu rozplanowania miasta niezbędna 
jest znajomość jednostek stosowanych w średniowieczu, funkcjonujących nadal 
w literaturze his torycznej (Zagrodzki 1962, Dunin-Wąsowicz 2000).

Zasięg występowania ceramiki w najbliższym sąsiedztwie 
średniowiecznych Pobiedzisk w różnych przedziałach chronologicznych

W celu przedstawienia procesu rozszerzania się osadnictwa na obszarze najbliż-
szego sąsiedztwa miasta oraz pokazania, gdzie znajdują się najwcześniejsze ślady 
osadnictwa, które przypuszczalnie dały podłoże do lokacji miasta, warto zestawić 
na mapie zarejestrowane występowanie średniowiecznej ceramiki oraz stanowiska 
archeologiczne. Przeanalizuję obszar znajdujący się w promieniu ok. 500 m od po-
biedziskiego rynku. Jego granice mniej więcej wyznacza:

 — na wschodzie — ul. Półwiejska;
 — na południu — południowa granica Jeziora Małego;
 — na zachodzie — skrzyżowanie ul. Poznańskiej i ul. Kaczyńskiej;
 — na północy — linia kolejowa, biegnąca między ul. Dworcową i ul. Fabryczną, 

a następnie przebiegająca na północ od ul. Niecałej.
Ponadto przedstawię w zarysie występowanie stanowisk sąsiadujących z ana-

lizowanym obszarem, które znajdują się w promieniu ok. 1 km od rynku.
Wykorzystam dane z AZP oraz z dwóch nadzorów archeologicznych (Klunder 

2000, Łaszkiewicz, Świderski 1995). Uzyskane wyniki są dalece niepełne i dają 
jedynie ogólny obraz, wystarczający jednak do ukazania pewnych tendencji. Wspo-
mniane niedogodności wystąpiły ze względu na ograniczone rozpoznanie archeolo-
giczne miasta oraz z powodu zurbanizowania tego terenu. Mimo że przekształcenie 
dużych miast jest znacznie większe niż małych ośrodków, takich jak Pobiedziska, to 
dawna substancja kulturowa została naruszona, czasem nawet zniszczona, a ponadto 
przykryta przez kolejne fazy osadnictwa, zwłaszcza przez te najnowsze, występujące 
od XIX w.5 Rodzaje ceramiki ustalone podczas nadzorów przedstawiono graficznie 
razem z fazami chronologicznymi stanowisk, które zostały ustalone podczas AZP. 
W AZP, na podstawie kryterium ilości ceramiki, wyróżniono jako stanowiska: 
osady (które nie są tożsame z realną, autonomiczną jednostką osadniczą jak wieś), 
punkty osadnicze i ślady osadnicze. W niniejszych rozważaniach uproszczę ten 

3 Ważne są tu mapy znajdujące się w: a) BU UAM, w Pracowni Zbiorów Kartograficznych; 
b) APP, w zbiorze rejencji poznańskiej, inwentarz i spis wg miejscowości — Katalog planów 1961.

4 Tu też na mapach widać przybliżony zasięg dawnych miast o średnicy ok. 250–300 m. Od-
powiada on około sześciu sznurom — niewykluczone, iż podobny układ rozplanowania miasta był 
w Pobiedziskach oraz w innych miastach Wielkopolski. Jednakże wymaga to zbadania.

5 Wraz z XIX, a następnie XX w. rejestrujemy duży wzrost demograficzny i rozwój przestrzenny 
Pobiedzisk, ale też innych miast — por. choćby zasięg Poznania: miasta nowożytnego a dziewiętna-
stowiecznego, rozszerzonego daleko na zachód wraz z postępującym rozwojem w XX w.
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podział. Gdy podczas omawiania poszczególnych przedziałów chronologicznych 
wymienię osady, to na myśli będę miał osady ustalone według kryteriów AZP, 
odniesienie do stanowisk zaś będzie dotyczyło zarówno punktów, jak i śladów 
osadniczych. W celu dokładnego ustalenia funkcji, roli, charakteru i wyglądu tych 
jednostek osadniczych, a zarazem bardziej precyzyjnego przedstawienia, a nawet 
rekonstrukcji osadnictwa w najbliższym otoczeniu oppidum, potrzebne byłyby 
dalsze badania — najlepiej powierzchniowe oraz inne nieinwazyjne połączone 
z wykopaliskowymi.

Całość materiału pogrupuję na pięć etapów. Każdy z nich będzie się skła-
dał z kategorii ceramiki zarejestrowanych podczas nadzorów (posługiwano się 
kryteriami technologicznymi — podziałem na ceramikę wczesnośredniowieczną 
i średniowieczną, przy czym ta ostatnia ma jeszcze odmiany ze względu na barwę 
uzyskaną w procesie produkcji) oraz z materiałów o chronologii ustalonej podczas 
AZP (posługiwano się fazami wczesnego średniowiecza od A do F oraz późnym 
średniowieczem). Etapy są następujące:

 — etap 1 — faza D–E;
 — etap 2 — ceramika wczesnośredniowieczna z XIII w. i  faza E–F (wg obec-

nych kryteriów wyznaczająca najprawdopodobniej okres przełomu tych faz, 
a czasem fazę F);

 — etap 3 — ceramika średniowieczna barwy brunatnej i faza F;
 — etap 4 — ceramika średniowieczna barwy stalowoszarej i późne średniowiecze;
 — etap 5 — ceramika i stanowiska nowożytne.

Etapy te dzielą dzieje Pobiedzisk na okresy w sposób umowny. Nie stanowią 
ściśle zamkniętych faz chronologicznych, ponieważ czas występowania poszcze-
gólnych rodzajów ceramiki się zazębia — starsza ceramika się przeżywała, podczas 
gdy nowa zaczynała funkcjonować, co powodowało, że częściowo jej rodzaje współ-
występowały ze sobą. Dlatego wprowadzone etapy mają charakter orientacyjny 
i nieostateczny.

Etap 1.

Dla tej fazy zarejestrowano niewiele dowodów na osadnictwo z omawianego ob-
szaru. Jedyny ważny przykład stanowi skarb z fazy D datowany na 2. połowę XI w., 
którego lokalizacja na terenie Pobiedzisk jest nieznana. Na południowy zachód od 
analizowanego terenu znana jest osada datowana na fazę D–F, ale również na czasy 
nowożytne. Na południe od niej położone są kolejne stanowiska z tego okresu. 
Na zachód i północny wschód wystąpiły też dwa stanowiska — z D–E i D/E.

Etap 2. (ryc. 1.)

Jest to faza, którą prawdopodobnie można wiązać z okresem poprzedzającym 
lokację miasta, a z pewnością z początkami jego funkcjonowania — XIII, może 
nawet koniec XII w.
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W tym etapie rejestrujemy znacznie więcej pozostałości osadnictwa, które 
jednak nadal nie są szczególnie liczne. Ceramika z tej fazy pojawiała się rzadziej 
niż ceramika z późniejszych okresów. Wystąpiła na rynku (podczas nadzoru za-
rejestrowano ją w obrębie warstw — np. na poziomie humusu pierwotnego oraz 
znajdowała się w wypełnisku dwu jam we wschodniej i zachodniej części rynku) i we 
wschodniej części miasta lokacyjnego. Możliwe, że osadnictwo z tego obszaru dało 
początek miasteczku (w źródłach łacińskich funkcjonuje nazwa oppidum). Ceramikę 
wczesnośredniowieczną z fazy F pozyskano też na skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej 
z ul. Podgórną. Ponadto na wschodnim brzegu Jeziora Małego było zlokalizowane 
stanowisko, a na wyspie osada6.

Około 600 m na wschód od rynku, na terenie Polskiej Wsi, zarejestrowano osadę, 
a dodatkowo na północ od niej stanowisko — możliwe, że to osadnictwo dało początek 
Polskiej Wsi jako organizmowi odrębnemu od miasta. W tym czasie w dalszym ciągu 
funkcjonowała osada położona na południowy zachód od analizowanego obszaru.

Ryc. 1. Etap 2. — ok. poł. XIII w. i faza E–F; opracowanie własne
Fig. 1. Stage 2. — ca. the middle of the thirteenth c. and phase E–F; drawn up by the author

6 Ciekawe poznawczo byłoby poszerzenie obrazu osadniczego wykorzystania wyspy o wy-
niki prowadzonych tam prac archeologicznych, które są opublikowane jedynie fragmentarycznie 
( Karolczak 2003).
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Etap 3. (ryc. 2.)

Wobec współwystępowania ceramiki faza ta może częściowo zazębiać się z eta-
pem 2., a ponadto z początkowym okresem rozwoju miasta. Jednak niewątpliwie 
zwiększenie obszaru rejestrowania występowania danej ceramiki świadczy o tym, 
że przedstawia ona również sytuację późniejszą niż etap 2.

Na tę fazę przypada duża ilość pozostałości osadnictwa. Zwiększenie zasięgu 
występowania oraz liczby fragmentów ceramiki brunatnej w stosunku do wczes-
nośredniowiecznej pośrednio pokazuje intensyfikację osadnictwa związaną z za-
mieszkaniem Pobiedzisk — centrum lokacyjnego miasta, które wyznaczyłem jako 
fazę 1. rozwoju przestrzennego tego oppidum (ryc. 8. i 10.). Spośród obiektów 
archeologicznych należy wspomnieć te, w których wypełnisku była tylko ceramika 
średniowieczna barwy brunatnej. Była to beczka w reliktach domu znajdujących się 
w południowo-wschodniej części rynku (natomiast powyżej belek zalegała cera-
mika brunatna i stalowoszara). Do wspomnianych obiektów należą też dwie jamy 
ze wschodniej pierzei rynku (nad jedną z nich jest fragment bruku kamiennego). 
Ceramika brunatna wystąpiła też poniżej warstwy mierzwy z zachodniej pierzei 
rynku oraz poniżej kamieni i drewna (moszczenie drogi?) z tej samej pierzei.

Ryc. 2. Etap 3. — faza F; opracowanie własne
Fig. 2. Stage 3. — phase F; drawn up by the author
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Bardziej szczegółowe dane dotyczące obiektów z poszczególnych warstw zare-
jestrowanych w Pobiedziskach zostały przedstawione w innym miejscu (Kustra 
2010).

Osadę zarejestrowano na wschód od miasta i na wyspie. Ponadto funkcjonowały 
stanowiska datowane podczas AZP na fazę E–F.

Poza badanym obszarem z fazy F dostępne są osady i inne stanowiska. Poło-
żone są na północ, południe, zachód i wschód od Pobiedzisk. Osadnictwo nadal 
zajmuje tereny Polskiej Wsi (na wschód od analizowanego obszaru).

Etap 4. (ryc. 3.)

Etap ten wiąże się z licznym wystąpieniem ceramiki stalowoszarej oraz pozosta-
łościami osadnictwa datowanymi w ramach AZP na późne średniowiecze. Prócz 
zarejestrowania rozwoju średniowiecznej infrastruktury oppidum (przedstawionego 
dla różnych faz akumulacji CSP II w dalszej części tego podrozdziału, gdzie po-
kazałem, iż infrastruktura w mieście w średniowieczu ulegała rozwojowi) trzeba 
dodać, że zasięg występowania ceramiki ze wspomnianego etapu pośrednio pokazuje 
rozwój przestrzenny miasta. Należy go wiązać z etapem kształtowania i całkowitego 

Ryc. 3. Etap 4. — późne średniowiecze; opracowanie własne
Fig. 3. Stage 4. — Late Middle Ages; drawn up by the author
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wykształcenia ustalonej przeze mnie fazy 2. rozwoju przestrzennego Pobiedzisk 
(ryc. 9. i 10.). W etapie 4. zarejestrowano też inne ślady osadnictwa. Niektóre, 
np. z południowej części ul. Kostrzyńskiej, należy może łączyć z pojedynczymi 
zabudowaniami położonymi wzdłuż dróg wiodących przez Pobiedziska, ponie-
waż te pozostałości osadnictwa leżą poza wyznaczonym obrębem oppidum (moż-
liwy rozwój przedmieść i powstawanie pojedynczych zabudowań wzdłuż drogi). 
W mieście nie odnotowano obiektów archeologicznych zawierających wyłącznie 
ceramikę stalowoszarą.

Osady w stosunku do miasta wystąpiły na wschód (tam gdzie wcześniej) oraz 
na północny zachód (nowe stanowisko). W dalszym ciągu użytkowano wyspę na 
Jeziorze Małym.

Dookoła analizowanego obszaru występują stanowiska datowane na późne 
średniowiecze.

Etap 5.

Okres ten wiąże się z nowożytnością. Ze względu na ramy chronologiczne niniej-
szej pracy nie będę szerzej omawiał tego okresu, a jedynie zarysuję zmiany, które 
się wówczas dokonały.

W czasach nowożytnych doszło do intensyfikacji osadnictwa, co wyraża się 
powstaniem nowych stanowisk oraz osad datowanych na te czasy. Zostały one 
zaobserwowane w dużej liczbie podczas prospekcji powierzchniowej w ramach 
AZP, w przypadku okolic Pobiedzisk — w promieniu ok. 2 km od rynku.

Rozplanowanie Pobiedzisk

W Pobiedziskach podstawą przy wytyczaniu miasta lokacyjnego był kwadrat o wy-
miarach 6×6 sznurów, który podzielono na kwadraty 2×2 sznury. Trafność tej 
tezy można uargumentować, nanosząc siatkę kwadratów na obecną mapę miasta 
(ryc. 4.).

Jak widać, doszło do deformacji związanych z nierównościami terenu (Pobiedzi-
ska znajdują się na wzniesieniu) oraz upływem czasu. Dlatego też warto uwzględnić 
odchylenia i lekko zmodyfikować siatkę urbanistyczną, dostosowując ją do lokalnych 
warunków (ryc. 5.). Chciałbym zwrócić uwagę na przykład przesunięć lokalizacji 
parcel i dróg, który można odnotować w Pobiedziskach. Odkryto tu relikty domu 
przyrynkowego pod współczesną ulicą Czerniejewską7. Zapewne jest to zwią-
zane z nasunięciem się południowo-wschodniego bloku przyrynkowego na dawną 
drogę — na rysunkach widać, że jest on w stosunku do sąsiednich przesunięty 
na północ.

7 Dokumentacja nadzoru archeologicznego — Łaszkiewicz, Świderski 1995, tabl. 2 (pokazuje 
położenie w obrębie rynku) i 6.
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Ryc. 4. Siatka kwadratów 2×2 sznury, służąca do rozplanowania miasta; opracowanie 
własne
Fig. 4. 2×2 rope square grid for planning out a town; drawn up by the author

Ryc. 5. Siatka oparta na 2 sznurach, służąca do rozplanowania miasta, dostosowana do 
warunków w Pobiedziskach; opracowanie własne
Fig. 5. Grid based on 2 ropes for planning out a town adjusted to the conditions in Pobiedziska; 
drawn up by the author
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Wschodni zasięg kwadratu o boku 6×6 sznurów różni się, w zależności czy 
weźmiemy za punkt odniesienia północno-zachodni narożnik rynku, czy tenże 
narożnik razem z południowo-wschodnim kwadratem siatki.

Podstawowy blok zabudowy miejskiej miał front szeroki na dwa sznury, a dłu-
gość jego wynosiła 200 stóp. Był on podzielony na parcele / działki (ryc. 6.).

0 100 m

0 2 sznury

300 stóp1500

Ryc. 6. Idealny blok zabudowy miejskiej w  lokacyjnych Pobiedziskach (300×200 stóp); 
opracowanie własne
Fig. 6. Ideal block of town development within the locational limits of Pobiedziska (300ft 
×200ft); drawn up by the author

W miastach działki miały zestandaryzowane wymiary. W lokacyjnych Po-
biedziskach dominowały dwie kategorie / typy parcel — 40×200 stóp i 30×200 
stóp8. Miało to związek z szerokością bloku, a co za tym idzie — odcinkiem, 
który przylega do rynku lub drogi. Dwa sznury to 300 stóp; jeśli w bloku ma 
być sześć działek budowlanych oraz dwie przewidziane na drogi, to najlepszy 
jest układ 30+6×40+30, bo daje właśnie 300 stóp. W rzeczywistości taki idealny 
blok zastosowano jedynie w zachodniej pierzei / boku rynku, jednak wspomniane 
wymiary działek stosowano również w innych częściach miasta. Skrajne parcele 
miały długość mniejszą niż 200 stóp — było to spowodowane owalnym kształtem 
wytyczonego miasta, które prawdopodobnie sprawiało wrażenie okrągłego. Dążenie 
choćby do wrażenia uzyskania koła prawdopodobnie wiąże się z jego symboliką 
i postrzeganiem go jako figury idealnej.

Centralnym miejscem Pobiedzisk był rynek. Analizując dotychczasowe dane 
archeologiczne oraz położenie rynku w obrębie zasięgu lokacyjnego miasta, można 
wysunąć wniosek, iż obecny zasięg niewiele odbiega od wyznaczonego podczas 

8 Stopa miała zmienną wartość, ale możemy przyjąć tu 0,313 m, więc działki miały według 
założenia 12,52×62,6 m i 9,39×62,6 m. Należy pamiętać, że w miarę upływu czasu wielkość parcel 
ulegała deformacji, a w różnych miastach — zmianom. Niestety nie zbadano rozplanowania miast 
Wielkopolski, ale badania takie zrobiono dla Ziemi Krakowskiej (Krasnowolski 2004a, 2004b). 
Działki w blokach przyrynkowych w Poznaniu miały przykładowo następujące wymiary (wg różnych 
badaczy):

 — 50×125 stóp (w obrębie rynku) i 25×200 stóp (w sąsiedztwie rynku) — Chorowska 2005, 
s. 222;

 — 25×135 stóp (w obrębie rynku) i 25×100 stóp (w sąsiedztwie rynku) — Kąsinowski 2005, 
s. 230 i nn.
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lokacji9. Wymiary jego w założeniu miały wynosić 2×2 sznury. Co ciekawe, rynek 
w Poznaniu zaprojektowano na 3×3 sznury, więc ewidentne są wyniki zaplanowa-
nej działalności oraz związek między tymi dwoma miejscami, oparty na tej samej 
wiedzy użytej do wyznaczania i rozplanowania miasta (ryc. 7.).

0 100 m

0 2 sznury

300 stóp1500

Ryc. 7. Kwadrat o boku 3×3 sznury, podzielony na kwadraty 1×1 sznur, obrazujący ideo-
wy schemat rynku w Poznaniu (3×3 sznury) i Pobiedziskach (2×2 sznury); opracowanie 
własne
Fig. 7. 3×3 ropes square, divided into 1×1 rope squares, illustrating an idealistic chart of the 
market in Poznań (3×3 ropes) and Pobiedziska (2×2 ropes); drawn up by the author

By stwierdzić, że sytuacja w innych miastach Wielkopolski była podobna, 
potrzebne są szczegółowe badania nad ich rozplanowaniem10. Możliwe, że począt-
kowo rynek w Pobiedziskach rzeczywiście miał 2×2 sznury, a później doszło do 
deformacji związanych z upływem czasu i różnymi działaniami spowodowanymi 
przez m.in. pożary niszczące miasto, po których siatka działek nieco się różniła, 
czy budowę ścian budynków przesuniętych w stosunku do pierwotnego rozpla-
nowania11. Możliwe też, że od początku występowały pewne odchylenia związane 

9 Wniosek o kontynuacji położenia rynku w Pobiedziskach na podstawie tego, że wykopy za-
łożone podczas nadzoru archeologicznego przecięły część użytkową rynku (Łaszkiewicz, Świderski 
1995, s. 151).

10 W tej kwestii obecna literatura (Münch 1946) jest niewystarczająca.
11 Deformacje podziałów katastralnych wiążą się z upływem czasu, błędem pomiaru podczas 

wytyczania oraz ukształtowaniem terenu, które wpływa na widok siatki z góry oraz wymusza mo-
dyfikacje założenia. Ponadto duże znaczenie mają również zdarzenia losowe — np. niewykluczone, 
że pożary drewnianego miasta zmusiły do wytyczania go na nowo (przy ewentualnym zachowaniu 
granic), co mogło prowadzić do deformacji i przesunięć. Zmiana rozplanowania czy wykorzystania 
terenu była możliwa na skutek zmiany zapotrzebowania lokalnego społeczeństwa. Przesunięcia granic 
były też związane z budową domów, płotów czy murów, które, nachodząc na działkę sąsiada w mo-
mencie wykonywania dokumentacji gruntów, utrwalały zmiany i deformacje. Podział parcel, a więc 
zmiany w układzie miasta, mógł zachodzić pod wpływem podziałów działek przez spadkobierców. 
Obecny podział katastralny w miastach jest więc wypadkową pierwotnego wytyczenia oraz zmian 
zachodzących w nim przez wieki użytkowania danego terenu. Jest zdeformowaną w różnym stopniu 
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z błędem przy wytyczaniu miasta oraz parcel bądź z nierównością terenu. Roz-
strzygnięcie tej kwestii nie jest obecnie możliwe. Jednak najważniejsze jest wrażenie 
a nie sztywne reguły geometrii — optycznie rynek w Pobiedziskach wydaje się 
kwadratowy12.

Liczba działek na bokach rynku w założeniu miała wynosić sześć, a w rze-
czywistości wynosi:

 — północny bok — sześć parcel budowlanych;
 — wschodni bok — cztery parcele budowlane i jedna cofnięta działka kościelna, 

liczba ta jest spowodowana krótszym z tej strony bokiem rynku, albowiem 
wymiary działek są typowe. Należy również dodać, iż pierwotnie było sześć 
parcel — pozostałości domu, który stanowił szóstą parcelę, odkryto w połu-
dniowo-wschodnim narożniku rynku na przedłużeniu jego wschodniej pierzei13, 
natomiast droga w kierunku Czerniejewa przebiegała początkowo bardziej na 
południe w porównaniu z obecną. Kształt i współczesne rozplanowanie miasta 
są więc nieco przekształconym układem pierwotnym;

 — południowy bok — siedem niestandardowych parcel budowlanych, przy czym 
może pierwotnie było osiem (gdyż jedna jest większa i mogła w przeszłości 
stanowić dwie działki lub od razu była przygotowana jako duża);

 — zachodni bok — sześć parcel budowlanych.
Analizując topografię miasta, można zauważyć, iż boki rynku: zachodni, 

wschodni i północny zostały rozplanowane wg ustalonego schematu, a południowy 
bok jest dosyć niestandardowy, atypowy — inna liczba działek i odmienna ich 
szerokość. Sugeruje to, że Pobiedziska wprawdzie zostały planowo podzielone, 
ale mogły być zasiedlone częściowo jednorazowo (podczas lokacji), a następnie 
w pewnym przedziale czasu od założenia miasta pojawiali się osadnicy w pozostałej 
części lokowanego oppidum. Dlatego ukończenie zasiedlania miasta lokacyjnego 
należy przyjąć dla 3./4. ćw. lub końca XIII w.

Rekonstruując zasięg Pobiedzisk, muszę zaznaczyć, że jest to model, który 
może ulec weryfikacji m.in. w wyniku wykorzystania GIS-u do korelacji starych 
map z obecnym układem urbanistycznym, a przede wszystkim w wyniku uzyska-
nia liczniejszych danych archeologicznych, pozyskanych np. podczas nadzorów 
archeologicznych.

wersją oryginalnego ustalenia podziału gruntu. Możliwe jest również całkowite zatarcie dawnego 
wyglądu, w przypadku gdy dane miasto było wytyczone całkowicie na nowo, bez odniesienia się do 
dawnego układu.

12 Rzeczywiste współczesne wymiary to: północny bok 270 stóp, wschodni bok ok. 240 stóp, 
południowy bok 330 stóp (2 sznury i 30 stóp) i zachodni bok 300 stóp i trochę (2 sznury i trochę). 
Pierwotnie rynek mógł być kwadratowy, jednak w ciągu wieków istnienia miasta, przebieg pierzei 
uległ niewielkim przesunięciom.

13 O reliktach tego domostwa patrz Kustra 2010, gdzie jest mowa o stratygrafii w Pobiedziskach, 
oraz Kustra 2011, gdzie jest mowa o zabudowie Pobiedzisk.
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Zasięg Pobiedzisk — rekonstrukcja wielkości miasta

1. faza — 2. poł. xiii w. (ryc. 8. i 10.)
W fazie tej zasiedlano parcele w obrębie lokowanego miasta, które miało kształt 
owalu. Jest to zasięg lokacyjnych Pobiedzisk, które zostały wytyczone na podstawie 
wyżej wymienionych reguł i prawidłowości, dostosowanych do lokalnych warunków.

Ryc. 8. Faza 1. zasięgu Pobiedzisk (2. poł. XIII w.). Miasto lokacyjne; opracowanie własne
Fig. 8. Phase 1. of the Pobiedziska range (2nd half of the thirteenth c.). Location limits of the 
town; drawn up by the author

2. faza — xv–xvi w. (ryc. 9. i 10.)
Dotychczas nie udało się ustalić zasięgu Pobiedzisk w XIV w. Problematyczne 
jest, czy wtedy jeszcze obejmowały fazę 1., czy może już nastąpił początek fazy 2. 
Zasięg ceramiki średniowiecznej barwy stalowoszarej i stanowisk późnośrednio-
wiecznych, które wyznaczają etap 4. rozwoju osadnictwa na terenie średniowiecz-
nych Pobiedzisk (o stratygrafi i Pobiedzisk — Kustra 2010), pozwala przypuszczać, 
że ok. 2. poł. XIV w. miasto zaczęło się rozrastać, przez co została zapocząt-
kowana 2. faza jego zasięgu. Ponadto powstanie kościoła pw. Świętego Ducha 
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i   szpitala / przytułku dla ubogich w 1./2. ćw. XV w. za panowania Władysława 
Jagiełły pokazuje, iż z powodu wzrostu liczby mieszkańców, który przekładał się 
na rozwój przestrzenny, już wtedy zaistniała potrzeba budowy kolejnego obiektu 
sakralnego wystarczającego dla całej parafii obejmującej miasto i okoliczne wsie 
(zasięg parafii — Liber Gn.). Dlatego tym bardziej można podejrzewać, że już 
w XIV w. doszło do powiększenia powierzchni Pobiedzisk. Rozróżniano nato-
miast zasięg lokacyjnego miasta i  tereny nowo zasiedlone — nawet w źródłach 
z 1. ćw. XVI w. kościół szpitalny pw. Św. Ducha znajduje się poza miastem i okre-
ślony jest jako extra oppidum (Liber Gn, s. 62). Tereny przyległe do lokacyjnego 
miasta były w pewnym sensie przedmieściami Pobiedzisk.

W  fazie 2. miasto rozrosło się głównie wzdłuż szlaku Poznań–Gniezno, 
a w znikomym stopniu wzdłuż drogi do Czerniejewa i Kostrzyna. Formował się 
nieregularny kształt, co było wynikiem braku fortyfikacji, które ograniczały roz-
budowę i wyznaczały zasięg osadnictwu. Wybierano najdogodniejsze położenie, 
dlatego preferowana była trasa Poznań–Gniezno.

Ryc. 9. Faza 2. zasięgu Pobiedzisk (ok. XV w.); opracowanie własne
Fig. 9. Phase 2. of the Pobiedziska range (ca. the fifteenth c.); drawn up by the author



Studia Lednickie XI (2012)72

3. faza — kon. xviii–pocz. xix w. (ryc. 10.)
W fazie tej postępował dalszy rozrost obszaru miasta, choć niekoniecznie wiązało 
się to ze znaczącym przyrostem liczby ludności w stosunku do fazy 2. Do wyty-
czenia zasięgu przydatne były stare mapy miasta.

Ryc. 10. Rozwój przestrzenny Pobiedzisk. Fazy zasięgu miasta do pocz. XIX w.; opraco-
wanie własne
Fig. 10. Spatial development of Pobiedziska. Range phases of the town till the beginning of the 
nineteenth c.; drawn up by the author

Wykorzystanie różnych rodzajów danych umożliwiło odtworzenie sposobu 
rozplanowania Pobiedzisk oraz ich rozwoju przestrzennego. Dzięki dalszym pra-
com możliwe będzie uszczegółowienie tych wyników i ewentualna ich weryfikacja. 
Całość pokazuje potencjał tkwiący we współpracy archeologii i historii w badaniach 
nad miastami i miasteczkami.
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Planning and Extent of Pobiedziska in the Middle Ages

The topics of towns which originated in the Middle Ages, being raised in archaeological and 
historical works, offer a substantial cognitive potential and huge developmental perspectives. 
This issue fits in with the regional history, in the past of Small Homelands, and at the same 
time in the social role of the historical sciences. The settlement studies enable to reflect 
upon the planning of a town, of its location, age, and then, upon its spatial development. 
The author uses the example of Pobiedziska — which boasts a vast array of sources.

On the basis of the results of archaeological supervisions as well as of the materials 
from the Polish Archaeological Record Project, the changes in the occurrence range of 
the pottery from various chronological intervals were successfully observed. Moreover, 
having correlated these alterations to the plan of the town and to other sources, the spatial 
development of Pobiedziska in several phases was estimated. The results achieved for the 
analyzed centre constitute a good point of departure for the research into the changing 
space of other medieval towns in Greater Poland.
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Jak bawili się nasi przodkowie, 
czyli głębszy wymiar kultury fizycznej

Wprowadzenie

Tradycja kultury fizycznej, obok innych wytworów kultury narodu, jest nie-
zbędnym pierwiastkiem pełniejszej świadomości kulturowej. Pełniejszej, bo 

dotyczącej rodzimych form aktywności ruchowej wyrosłych na gruncie doświadczeń 
i wiedzy przedstawicieli wcześniejszych pokoleń. Niestety przez wiele stuleci tra-
dycja ta w przypadku tradycyjnych form zabaw1 i gier ludowych była lekkomyślnie 
zaniedbywana i niedoceniana. Jak zauważył Józef Nowicki: „zabawy przechodzą 
w każdym narodzie zazwyczaj z dzieci na dzieci, z pokolenia na pokolenie, tradycyj-
nie; u nas tylko ta naturalna tradycja z różnych przyczyn w pewnych częściach kraju 
naszego przecięta lub wypaczona. Gdy zważymy, że zabawy należą do obyczajów 
narodowych […], to nasuwa się obowiązkowa myśl do skwapliwego zajęcia się niemi 
[…]. Zabawy […] nadają naszemu życiu zewnętrznemu pewną cechę narodową 
i działają uszlachetniająco na duszę dziatwy i dorosłych” (Nowicki 1921, s. 3). 

Jednak społeczeństwo polskie dało wiarę temu, co nowe, przybyłe z  innych 
kręgów kulturowych, lekceważąc tym samym to, co dawne, rodzime. A przecież 
jedno nie wyklucza drugiego; obok nowo rozwijających się zabaw, gier i sportów 
wystarczyło podtrzymywać i pielęgnować tradycję tych wcześniejszych, stanowią-
cych świadectwo naszego wspólnego dziedzictwa. Przecież „jesteśmy narodem po-
siadającym piękną i bogatą tradycję we wszystkich działach kultury”— pisał niegdyś 
Eugeniusz Piasecki, ubolewając przy tym, że: „mało jednak mamy skłonności do 
badania tej tradycji, a najmniej bodaj — do pielęgnowania tych elementów, które 
dadzą się pogodzić z wymaganiami życia nowoczesnego. Jednym z  jaskrawych 
przykładów tej karygodnej obojętności na skarby rodzimej cywilizacji jest bez 
wątpienia nasz stosunek do staropolskich zabaw i gier ruchowych. U wielu naro-
dów Zachodu ogłoszono w tym przedmiocie szereg poważnych dzieł naukowych, 

1 Zabawa jest pierwotną formą dobrowolnie podejmowanej aktywności fizycznej, która w wyniku 
ewolucji rozwinęła wyższe formy swojej działalności do gry i sportu.
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a prastare gry, pieśni i pląsy uczyniono niezbędną częścią składową narodowego 
wychowania. U nas dążność podobna jest zapoczątkowana; na przeszkodzie jej 
wszakże stoi nieznajomość znacznej części własnego w tej dziedzinie bogactwa” 
(Piasecki 1928, s. 113–115).

Pierwsze odnotowane zapiski na temat form rywalizacji sportowej w Polsce 
znajdujemy już w średniowiecznych kronikach Wincentego Kadłubka i Jana Dłu-
gosza. Ślady sportów staropolskich napotkamy również, sięgając do twórczości 
polskich poetów takich, jak Mikołaj Rej, Jan Kochanowski czy Adam Mickiewicz 
(Bronikowska, 2008). Opisy wielu starych zabaw i gier ludowych odnajdziemy 
również w najstarszym polskim słowniku gier zatytułowanym Gry i zabawy różnych 
stanów, w kraju całym lub niektórych tylko prowincjach, napisanym przez Łukasza 
Gołębiowskiego w 1831 roku. Do nielicznych zajmujących się zjawiskiem zabawy, 
którzy odegrali wielką rolę w poszukiwaniu i badaniu wszelkich materiałów etno-
graficznych świadczących o kulturze narodu polskiego, należał bez wątpienia żyjący 
w XIX wieku etnograf Oskar Kolberg (1814–1890). Ten najznamienitszy znawca 
swojego obszaru rozważań w owym czasie pozostawił po sobie ogromny dorobek 
etnograficzny, w dużym stopniu obejmujący również gry i zabawy ludu polskiego. 
Źródeł poszukiwał przede wszystkim w ludowych obyczajach i tradycjach świątecz-
nych oraz uroczystościach religijnych. Dorobek ten wydobyty z rękopisów przez 
jego naukowych spadkobierców osiągnął ostatecznie objętość ponad 70 tomów. 
Dzieło Kolberga Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzęd, 
gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce opisuje polskie zwyczaje, zabawy i gry ludowe 
z uwzględnieniem nie tylko ich przebiegu, ale też bardziej lub mniej dokładnego 
opisu historycznego i geograficznego. 

Wrażliwi na kulturę swojego narodu okazali się również nieliczni dziewiętnasto-
wieczni pionierzy teorii wychowania fizycznego w Polsce. I oni dostrzegli potrzebę 
wykorzystania narodowych tradycji zabaw i gier ludowych do zachowania świado-
mości regionalnej i etnicznej. Do ich grona należał Edmund Cenar, autor wielu 
książek na temat zabaw i gier, m.in. Gry i zabawy różnych narodów (1906). Jednak 
czołowym przedstawicielem teoretyków wychowania fizycznego popierających tę 
ideę był niewątpliwie Eugeniusz Piasecki (1872–1947). To jego charakteryzowało 
głębsze niż u współczesnych mu rodaków zainteresowanie kulturowym wyjaś-
nieniem istoty zabawy. Niewystarczające były dla niego definicje ani też funkcje 
zabawy podawane przez wcześniejszych naukowców, którzy najczęściej ograniczali 
się do behawioralno-fizjologicznej jej roli. Nadrzędnym celem Piaseckiego stało się 
badanie genezy powstawania zabawy oraz jej społeczno-kulturowa ewolucja wraz 
z migracjami. Piasecki chyba jedyny nie miał wątpliwości, że zabawa i jej późniejsze 
pochodne (gry, sporty) wpłynęły znacząco na kształtowanie ważnej umiejętności 
społecznego umacniania tożsamości narodowej. To właśnie on doskonale wyczuł 
potrzebę ponownego ożywienia i odbudowania tego, co wcześniej zostało zapo-
mniane. W obawie przed zupełną utratą wartości polskiej kultury, tkwiącej również 
i w sferze zabaw ludowych, podjął próbę rewitalizacji tego elementu. Jako jeden 
z nielicznych, a może nawet i jedyny spośród przedstawicieli polskiego  środowiska 
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naukowego swojego pokolenia, zdawał sobie sprawę, że ewolucja kulturowa obok 
ewolucji biologicznej również (a właściwie należałoby powiedzieć — przede wszyst-
kim) stanowi fundamentalny element decydujący o przetrwaniu i rozwoju czło-
wieka, o jego dobrobycie i jego dobrostanie (Kozielecki 1999, s. 242). Był mocno 
przekonany, że kultura (w tym interesująca go najbardziej kultura fizyczna) „jest 
niezbędnym warunkiem rozwoju gatunku ludzkiego […], rozwija się w miarę, jak 
nowe obyczaje powstają i podlegają selekcji, a więc nie możemy pozwolić sobie na 
czekanie, aż ślepy traf sprawi, że zostaną one odkryte” (Kozielecki 1999, s. 250).

Tradycja charakterystyczna dla gatunku ludzkiego jest czynnikiem odróżnia-
jącym zabawę ludzi od zabawy zwierząt. Dziś znajdujemy podobne do przekonań 
Piaseckiego tezy na temat podejścia do zabawy u Krzysztofa Zuchory, wszech-
stronnego humanisty i poety zajmującego się sportem. Dla niego zabawa ma rów-
nie dużo wspólnego z wypoczynkiem poważnym i refleksyjnym, jak i z beztroską 
ucieczką od codzienności w ułudę święta. Twierdzi on m.in., że tę ucieczkę od 
codzienności „przenika ludyczny klimat zabawy, a jej przebieg wyznacza historyczna 
tradycja święta […]. W tym sensie zabawa lub gra uczy zachowań społecznych 
przebiegających w klimacie napięcia emocjonalnego i wprowadza w obszar do-
świadczeń moralnych, w których ujawniają się w sposób oczywisty kryteria dobra 
i zła” (Zuchora 2005, s. 450). W podobny sposób wypowiada się na temat sportu 
jako wyższej formy zabawy Kendall Blanchard, który dostrzega we współczesnym 
sporcie „siłę kultury popularnej, poczucie zbiorowej własności, identyfikowanie się 
z czymś większym niż własne życie” (Blanchard 1995, s. 17).

Jednak wciąż jeszcze niewielu naukowców uwzględnia niebagatelny wkład 
zabawy w kulturę cywilizacji. Dla większości zabawa nadal pozostaje w sferze 
badań fizjologiczno-biologicznych (teoria nadmiaru energii i teoria rekapitulacji) 
bądź psychologiczno-socjalizujących (teoria socjalistyczna). 

W ostatnich latach zauważalne są wszakże zmiany w rodzimej literaturze na-
ukowej dotyczącej tradycyjnych zabaw i gier ruchowych. Przykładem niech będzie 
chociażby Encyklopedia Sportów Świata Wojciecha Lipońskiego (2006), w której 
zainteresowany czytelnik odnajdzie setki nieznanych mu dotychczas staropolskich 
(ale nie tylko) form aktywności ruchowej, czy Rochwist i palant. Studium etno-
logiczne dawnych polskich sportów i gier ruchowych na tle tradycji europejskiej tego 
samego autora (2004). W ostatnich latach powstało ponadto kilka innych pozy-
cji naukowych dotykających tej tematyki takich, jak: Zabawy i zabawki dziecięce 
w osiemnastowiecznej Polsce Katarzyny Kabacińskiej (2007) i Od sobótki do piłki 
nożnej polskiej… Polskie tradycyjne zabawy i gry w koncepcji wychowania fizycznego 
Eugeniusza Piaseckiego Małgorzaty Bronikowskiej (2008). Zatem coraz częściej, choć 
jeszcze nie w takim wymiarze jak w krajach zachodnich, zaczynamy dostrzegać, 
a co najważniejsze doceniać dziedzictwo pozostawione przez przodków w postaci 
wszelakich form aktywności ruchowej.

Aby przybliżyć Czytelnikowi omawiany temat, poniżej przedstawiono bar-
dziej szczegółowy opis kilku zabaw i gier wywodzących się z czasów naszych 
przodków. 
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Sobótka — zabawa o charakterze korowodu kolistego 

Sobótka jest formą dorocznego obrzędu związanego z kultem ognia i wody, połączo-
nego z rozpalaniem ognisk oraz nierzadko z rytualną kąpielą. Swymi początkami 
sięga świąt pogańskich. Szczególnie w krajach Europy Środkowej zjawisko czerw-
cowej kulminacji słońca stanowiło istotny moment w letnim cyklu obrzędowym, 
jednak nie wszędzie przypadało na dzień wigilii św. Jana. Również i forma obrzędu 
w poszczególnych rejonach Europy była odmienna, różniąc się występowaniem 
lub brakiem jakiegoś elementu tego rytuału. Posłużmy się tu przykładem kąpieli 
obrzędowej, która w sposób słabszy zaznaczyła się w polskiej sobótce, gdy tymczasem 
już u Germanów i Słowian wschodnich sama nazwa obrzędu kupało, kupalnocka 
wyraźnie wskazuje na występowanie tego elementu. 

Kolejnym przykładem odmienności formy jest występowanie w tym dniu 
u Anglosasów i Germanów wzmożonej roli złych mocy, czego nie zauważa się 
w obrzędzie polskim. Tu pojawiają się natomiast czary mleczarskie czy też wierzenia 
związane z poszukiwaniem kwiatu paproci w świetle księżyca. We wszystkich jednak 
formach, niezależnie od ich pochodzenia i miejsca obchodów, charakterystyczna 
jest dominująca rola kobiety w tym obrzędzie.

Trudno jest jednoznacznie badaczom obrzędu określić historyczny początek 
tego święta. Z polskich dokumentów takich, jak kazania, kroniki czy też doku-
ment Kazimierza Jagiellończyka z roku 1468, w którym król zakazuje ludowych 
zabaw w wigilię Zielonych Świąt na św. Krzyżu oraz z wielu innych literackich 
świadectw wieku XVI i późniejszych, można wnioskować, że obrzęd ten był żywo 
i regularnie praktykowany w Średniowieczu. Ta żywotność utrzymywała się nie-
przerwanie aż do schyłku XIX wieku, kiedy to zaczęła ulegać powolnemu zani-
kowi. Jak dowodzi Helena Kapełuś, z wyjątkiem Wielkopolski i części regionu 
śląskiego sobótka zasięgiem swym obejmowała niemalże całą Polskę. Szczególną 
wagę przywiązywano do tego święta w części centralnej i południowej kraju (Ka-
pełuś 1984, s. 250–262). Najdłużej sobótka przetrwała na południu Polski, gdzie 
jeszcze dzisiaj można odnaleźć ślady jej kultywowania. Franciszek Kotula tak oto 
opisuje obchody sobótkowe w Rzeszowskiem: „Panie! Niech by pan tu przyjechał 
w noc świętego. […] Wtedy to jak okiem sięgnąć płoną i płoną ogniska, a  już 
najbardziej na Chełmie, poniżej lasu, sobótki palą. Z Chełmu aż do nieba sięgają 
płomienie dziesiątków ognisk. Wydaje się, że ten ogromny las pali się, jakby cała 
wieś. A dymy to tak się chwieją, bo do ogni choiny surowe dokładają, jakby cała góra 
trzęsła się, drgała. […] I tak, panie, co roku, odkąd tylko pamiętam!” (Kotula 
1974, s. 131).

Obrzęd ten musiał tkwić mocno w świadomości zbiorowej, skoro przetrwał 
przez stulecia, jakkolwiek w postaci szczątkowej. Krytykowany z jednej strony przez 
katolickie duchowieństwo, które dążyło do jego likwidacji, z drugiej — poddawany 
próbom nadania mu charakteru ceremonii kościelnych przez przystosowanie do 
patrona chrześcijańskiego tej uroczystości — św. Jana, zwanego inaczej Janem 
Zielonym.
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Niebagatelną rolę w pielęgnowaniu tradycji sobótki odegrał, jak się okazuje, 
Jan Kochanowski, który w swym utworze Pieśń świętojańska o sobótce uroczystość 
tę podniósł do rangi świątecznego zwyczaju, broniąc go jako potrzeby godziwego 
odpoczynku. Już we wstępnej partii poematu napotykamy wyraźnie uwypukloną 
scenerię sobótkową. Oto dwanaście „dziewek jednako ubranych i belicą przepa-
sanych”, tworzy koło, które związane podaniem rąk porusza się wokół płonącego 
ognia w rytm muzyki (Piasecki 1959, s. 89–303). W podobny sposób zataczano 
krąg wokół stosu w kierunku naśladującym bieg słońca w obrzędowości celtyckiej. 
I być może William Szekspir zainspirowany między innymi tym obrzędem sięgnął 
po folklor nocy świętojańskiej, aby stworzyć Sen nocy letniej.

Wracając jednak do sobótki polskiej, szkoda że Kochanowski nie pozostawił 
czegoś w rodzaju opisu etnograficznego omawianego obrzędu, że pominął w swym 
poemacie takie elementy, jak ceremoniał krzesania iskier, skoki przez ogień czy 
puszczanie wianków. Za to wspominany już wcześniej Kolberg opisuje obchody 
sobótkowe widziane własnym okiem w regionie radomskim w 1886 roku w następu-
jący sposób: „Dziewuchy zaś biorą się za ręce i robią koło, a chodząc naokoło ognia 
śpiewają. […] Nadmienić tu wypada, że wtedy, gdy która z dziewczyn trzymających 
się za ręce i chodzących wokoło ma śpiew rozpocząć, całe ich grono stawa tak, 
aby śpiewająca była przed skrzypkiem, który intonuje wiadomą mu już melodię. 
Śpiewaczka piosenkę do niej stosowną odśpiewuje, po zakończeniu tej piosenki 
całe dziewcząt koło obraca się na nowo dalej” (Kolberg 1887, s. 111–112). 

Od Piaseckiego dowiadujemy się o prymitywnym charakterze tej zabawy obrzę-
dowej. Występowanie tego zjawiska autor tłumaczy na dwa sposoby: w pierwszym 
przypadku świadczyć ono może o długim rodowodzie korowodu, przy czym od razu 
podkreśla, iż zjawisko to występuje niezwykle rzadko. W drugim przypadku pry-
mitywizm sobótki powstać mógł na skutek niejako uwstecznienia się lub powolnego 
zanikania tego obrzędu przez lata. Wynikłe stąd zaniedbanie w przekazach tradycji 
doprowadziło do zaniku akcji, w różnym stopniu zachowanej na terenach Polski. 
Piasecki odnajdował ponadto pewne analogie do sobótki w wielu zagranicznych za-
bawach ludowych. Dla przykładu przytoczmy tu rosyjskie haiłki, które jako prastary 
pogański obrzęd wiosenny przetrwały do dzisiaj dzięki temu, że w odpowiednim 
czasie „schroniły się” pod skrzydła cerkwi. Obrzęd ten odbywa się corocznie we 
wszystkie trzy popołudnia obchodów Wielkiej Nocy. Inne przykłady to: słoweński 
zeleni Jurij czy angielski Jack in the Green (Piasecki 1959, s. 89–303).

I w Polsce jeszcze gdzieniegdzie spotyka się ślady tego obrzędu obchodzone 
w dzień św. Jana przy okazji festynów i festiwali, jednak przebieg ich jest znacznie 
zubożony. Najczęściej uczestnicy ograniczają się do puszczania wianków na wodę 
przy ludowych śpiewach w noc świętojańską. Dla części narodów wywodzących 
się z  ludów ugrofińskich (Finów i Estończyków) noc świętojańska jest jednym 
z najważniejszych świąt w kalendarzu. Na Łotwie natomiast noc świętojańska 
(Līgo) jest świętem państwowym, a po odzyskaniu niepodległości 23 i 24 czerwca 
stały się dniami wolnymi od pracy. Również na Litwie dzień 24 czerwca jest od 
2005 roku dniem wolnym od pracy (Noc świętojańska, http). 
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Przebieg sobótki według opisu Eugeniusza Piaseckiego (1959) 

Jak już wcześniej wspomniano, zabawa zaczyna się w noc poprzedzającą dzień 
św. Jana i trwa aż do świtu następnego dnia. Uczestniczy w niej dwanaście dziew-
cząt splatających wzajemnie ręce w jeden duży krąg poruszający się wokół og-
niska. Przy wtórze wiejskiej kapeli oraz chóralnym śpiewie intonowanym przez 
każdą z nich poruszają się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 
Śpiewane pieśni odnoszą się do codziennych spraw wioski, a  także poruszają 
temat życia i problemów poszczególnych jej mieszkańców (nie pomijając uwag 
krytycznych).

Posługując się zapiskami Zygmunta Glogera z 1892 roku, Piasecki przytacza 
kolejno zwrotki pieśni sobótkowej:

1. Oj Janie, Janie, Janie zielony!
Padają liście na wszystkie strony, 
Na wszystkie strony.
A ty Stachu parobeczku
Szukaj se żony, szukaj se żony.

2. Kędyż jej będę u Boga szukać?
A pójdę ja do Szczepanów w okienko pukać,
Puk, puk w okieneczko,
Wynijdź Maryś kochaneczko sama jedyna!

Wymieniając imiona kolejnych dziewcząt i chłopców, śpiewało się do wszyst-
kich mieszkańców we wsi. Tym, którzy darzyli się głębszym uczuciem, śpiewano 
natomiast trzecią zwrotkę:

3. Zosieńka wyszła, rączkę mu dała,
Witajże, witaj,
Witaj, mój Jasieńku,
Będę cię chciała.

Wreszcie pod adresem tych, którzy nie czuli do siebie żadnych uczuć, 
wyśpiewywano:

4. Maryś nie wyszła, siostrę wysłała,
Siostro moja, siostro,
Staw się za mnie ostro,
Jakby ja sama

(Piasecki za Gloger 1959, s. 115).
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Sobótka jako forma aktywności ruchowej 

Sobótka jako tradycyjna zabawa korowodowa swą formą najpełniej wkomponować 
się może w zajęcia wychowania fizycznego w szkole podstawowej, na poziomie 
nauczania zintegrowanego. Prostota jej formy oraz towarzyszący jej śpiew w ciekawy 
sposób wzbogacić mogą zajęcia szkolne. Aby jednak zabawa ta służyła kształtowaniu 
świadomości kulturowej najmłodszych należy wprowadzić do niej pewne modyfikacje 
i w ten sposób zniwelować różnice wynikające z odmiennych czasów, w jakich żyjemy.

Zabawa ma charakter towarzyski, zatem w szkole sprawdzić się może jako 
zabawa integrująca klasę czy grupę. Celem zabawy może być łamanie stereotypu 
dobierania się rówieśników jednej płci, a także przygotowanie do formułowania 
własnych emocji związanych z wyborem drugiej osoby. Tutaj chłopiec wybiera 
dziewczynkę. Na początek wskazane jest, aby prowadzący zajęcia wprowadził dzieci 
w zagadnienie sobótki przez przedstawienie krótkiego rysu historycznego obrzędu. 
Następnie winien on zapoznać uczniów ze słowami piosenki, tłumacząc przy tym 
ich znaczenie oraz przebieg zabawy. Następnie do zabawy zachęca zarówno chłop-
ców, jak i dziewczęta, ustawiając ich na obwodzie koła w sposób naprzemienny 
(chłopiec — dziewczynka — chłopiec).

Jako podkładu muzycznego do przyśpiewek można użyć fragmentu muzyki 
ludowej (np. oberka), który pomoże uczniom lepiej zapoznać się z polskim folk-
lorem, a nauczyciel będzie miał jeszcze jedną okazję do przygotowania ucznia 
do tańców ludowych, które obecnie wchodzą w zakres podstawy programowej 
z wychowania fizycznego.

Plinie jako przykład staropolskiej gry naśladowczej

Z monografii Piaseckiego Tradycyjne gry i zabawy ruchowe oraz ich geneza dowia-
dujemy się, że gra ta wywodzi się ze średniowiecznych „harców”, czyli walk po-
jedynczych rycerzy, które zwykle rozgrywane były bezpośrednio przed bitwą. Ta 
gra jest ich doskonałą kopią. Najprawdopodobniej zrodziła się w średniowiecznej 
Francji w środowisku rycerskim, gdzie plinie były znakomitą rozrywką, o której 
pierwsze dość obszerne wzmianki odnajdujemy już w XV wieku u Jeana Froissarta 
(Piasecki 1959, s. 89–303). W Polsce gra ta podejmowana była przede wszystkim 
wśród gawiedzi szkolnej i studenckiej (uniwersyteckiej), toteż zbyt wielki wpływ 
ówczesnej szkoły nie pozwolił jej przetrwać w niezmienionej formie.

Najstarsza, według Piaseckiego, polska wzmianka na jej temat znajduje się 
u Grzegorza Knapskiego w Grać piłkę wolę niż Kaptywusa, dzieła z XVII wieku. Ła-
cińskie słowo captivus (jeniec) oznaczało nazwę gry rozpowszechnionej w dawnych 
szkołach polskich, w których posługiwano się głównie językiem łacińskim. Ta sama 
rozrywka miała również inne nazwy wywodzące się na przykład od łacińskiego słowa 
plen, które oznacza niewolę, albo też od staropolskiego słowa plenić, czyli brać do nie-
woli. Zwano ją również gonitwa o więźnie u Łukasza Gołębiowskiego, obóz czy zna-
lezione u Karola Kozłowskiego: harce, kto zwycięży i inne (Kozłowski 1870, s. 34–37). 
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W Grach i zabawach różnych stanów w kraju całym lub niektórych tylko pro-
wincjach Gołębiowski pisze: „Dwie są strony: każda ma swoją chorągiew, która 
jest u mety zatkniona, każda ma wodza, króla, matkę, jak ich się nazwać podoba. 
Każda ma pewne miejsce dla jeńców przeznaczone, równie od obu stron odległe, 
każda ma jednakową rycerzy liczbę. Za umówionym znakiem strona zaczepiająca 
wysyła jednego lub dwóch wyzywających, ci dojść muszą do mety przeciwnej 
z wyciągnioną ręką tak blisko, ażeby chcący ich gonić przeciwnicy, dotknąć się 
ich ręki mogli, kto się dotknie tej ręki, ściga wyzywającego, czasem go uchwyci 
i jako jeńca odprowadza do więzienia; czasem sam schwytany lub zapędziwszy się 
zbytecznie, za metę nieprzyjacielską wpada i więźniem zostaje. Od umowy zależy, 
czyli na obronę ściganego wysypać się wolno, jeśli goniący w tym tłumie swego 
przeciwnika nie dostrzeże, upuści, choćby innego złapał, trud jego daremny, nie 
ma prawa uczynić go jeńcem; przez uwięzienie wielu swoich, bliska przegranej 
strona oswobodzić ich usiłuje. Gdy cała uwaga zwrócona bywa na ścigających 
się w szrankach, wymyka się który z boku, leci ku więzieniu, jeśli go dostrzegą, 
śpieszą na obronę, gdy się kogo z jeńców dotknąć zdołał, już go wolnym uczynił; 
jeśli wódz sam to przedsięwziął, dotknięciem jednego, wszystkim dał swobodę 
i prowadzi ich z tryumfem. Czasem dobrowolna zmiana jeńców następuje, głowa 
na głowę, król z królem tylko potykać się może. Wygrana nie jest przyznaną stronie, 
póki chorągiew i wódz i połowa rycerzy przeciwnych wziętymi nie zostaną. Starsi 
i młodsi, dzieci i poważni dyrektorowie dzielili tę zabawę, w której wiele życia, 
ruchu i wesołości; każdej zwłaszcza majowej przechadzki była ozdobą” (1831, s. 20).

Gra drużynowa o podobnym przebiegu znana jest nie tylko w Europie, ale 
i w miejscach odleglejszych, na przykład w Nowej Gwinei czy na kontynencie 
azjatyckim. Nosi tam nazwę kabaddi i jest obecnie jedną z ważniejszych dyscyplin 
olimpijskich rozgrywanych w ramach Igrzysk Azjatyckich. Również i w polskiej 
współczesnej literaturze fachowej znaleźć można opis zabawy plinie z dokładnym 
opisem jej przebiegu (Bronikowski i in. 2007, s. 135–136).

Propozycja zmodyfikowania gry plinie

W grze może brać udział dowolna liczba uczestników, ale z podziałem na dwie równe 
drużyny. Sprzęt nie jest potrzebny, można jedynie użyć palików jako chorągwi. Grę 
można przeprowadzić zarówno w parku czy na łące, jak i w sali gimnastycznej. Na-
uczyciel dzieli klasę na dwie równe drużyny, z których każda dostaje swoją chorągiew 
i wybiera swojego „króla”. Wspólnie ustalane są miejsca, które będą służyły jako obóz 
jeńców. Obie drużyny stoją na liniach końcowych wyznaczonego pola. Zadaniem 
walczących jest wyzwanie na „pojedynek biegowy” któregoś z rycerzy drużyny prze-
ciwnej. Wykonuje się to w następujący sposób: rycerz atakujący podbiega do linii 
końcowej pola gry, na której gromadzą się rycerze drugiej drużyny i wymachując 
ręką, stara się wyzwać któregoś z nich na pojedynek. Śmiałek, który zdecyduje się 
na podjęcie wyzwania, stara się dotknąć ręki przeciwnika, nie przekraczając jednak 
linii końcowej. Dopiero w momencie dotknięcia ręki rywala ma on prawo ruszyć 
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w pościg. Jeśli zdoła go złapać (klepnąć), zanim uciekający dobiegnie do własnego 
pola (linii końcowej), to złapany staje się jeńcem. Jeżeli natomiast goniący zapędzi 
się i wbiegnie pomiędzy szranki przeciwników, to mogą go oni przejąć jako własnego 
jeńca. Może się zdarzyć, że dwie lub więcej osób dotknie ręki rycerza wyzywającego 
na pojedynek, wówczas mają oni wszyscy prawo do pościgu za uciekającym. Jeśli go 
złapią, to staje się ich jeńcem. Następnie do walki rusza rycerz z drużyny przeciwnej, 
wyzywając na „pojedynek biegowy” swoich rywali. Jeńców można również „odbi-
jać”. Może tego dokonać jeden z rycerzy, który w czasie toczącego się pojedynku 
zdecyduje się podbiec do obozu jeńców i oswobodzić ich za pomocą klepnięcia 
w rękę. Śmiałek ten musi jednak pamiętać, że w przypadku próby ratowania jeńców 
rywale mogą ruszyć w pogoń za ratującym i uciekającymi bez żadnego ostrzeże-
nia. Jeśli do akcji ratowania jeńców włączy się „król”, jego jedno dotknięcie ratuje 
całą grupę jeńców. Gra toczy się do momentu zdobycia chorągwi lub uwięzienia 
„króla”. Można tego dokonać po wcześniejszym uwięzieniu większej liczby rycerzy 
przeciwnej drużyny. Można też grać na punkty (Bronikowska 2005, s. 101–113).

Palant — gra drużynowa o charakterze naśladowczym

Poszukiwaniom genezy powstania i rozwoju palanta w świecie Piasecki poświęcił 
bez mała ćwierć wieku. Nagromadzony w ten sposób materiał pozwolił na wysu-
nięcie wielu niespodziewanych hipotez i teorii. Jedną z nich jest teoria dotycząca 
obszaru, na jakim znaleziono postacie tej gry z nielicznymi „odpryskami” w dalekich 
zakątkach kuli ziemskiej. 

Według Piaseckiego palant sięgnął swym zakresem obszarów od Francji po 
Persję i Pamir, docierając również w rejony Japonii i Hawajów. Na całej przebadanej 
przestrzeni występowania tej gry zasadniczym jej elementem są jak najodleglejsze 
podbicia piłeczki w powietrze, wykonywane za pomocą kija lub rzadziej dłonią (Pia-
secki b.d.w., s. 1–44). Technika bicia dłonią, choć prostsza, niekoniecznie musiała 
wystąpić pierwotnie. Hipotezą prawdopodobną jest, że kiedy gra przywędrowała 
z Zachodu w rejony Kaukazu — obszaru rozległych stepów, trudno było znaleźć 
odpowiedni materiał do wykonania bijaka. To spowodować mogło zanik tego 
przyboru (Piasecki b.d.w., s. 1–44). Niemniej jednak uderzenia piłki gwarantują 
graczowi czas na przebiegnięcie oznaczonego odcinka, za który drużyna otrzymuje 
punkt pod warunkiem jednak, że zespół przeciwny nie złapie piłeczki w locie lub 
biegnący nie zostanie skuty w czasie swego biegu. 

Chwyt piłeczki odbitej przez gracza drużyny przeciwnej jest kolejną cha-
rakterystyczną czynnością ujmowaną w najstarszych opisach gry. Decyduje on 
o wygranej połączonej ze zmianą ról obu drużyn. Zasada ta jest widoczna do dnia 
dzisiejszego w innych zabawach i grach, począwszy od form najprostszych do 
bardziej zorganizowanych, rozpowszechnionych zapewne na długo wcześniej, niż 
pojawił się palant, wśród narodów i plemion całej kuli ziemskiej (Piasecki b.d.w., 
s. 1–44). Istnieją również zabawy i gry wykorzystujące tę łatwą technikę podbicia, 
tj. świnka, golf, baseball i inne.
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W początkowym stadium rozwoju gry przypuszczalnie używano kamienia 
lub owocu kształtem przypominającego dzisiejszą piłeczkę. Piasecki doszukiwał 
się śladów gry w najdawniejszych źródłach opisujących czasy antyczne. Idąc tym 
śladem, dotarł do fragmentu opisującego dwóch młodzieńców bawiących się piłką 
na dworze króla Feaków w Odysei Homera: „Oni zaś wzięli w ręce piękną piłkę 
purpurową […]. Jeden, przeginając się w tył, rzucał ją aż pod chmury ciemne, 
drugi, skacząc w górę, chwytał ją zręcznie, zanim znów dotknął ziemi stopami” 
(Homer 1953, s. 114). Podbicia również miały inną formę niż obecnie. Najpraw-
dopodobniej uderzenie przedmiotu odbywało się z podłoża. Świadectwem tego 
może być grecka płaskorzeźba, o której wspomina Piasecki przy okazji badań nad 
genezą palanta. Przedstawia ona grupę młodzieńców oddanych grze przypomi-
nającej hokeja. W przekonaniu badacza sam palant mógł być zaczątkiem innych, 
późniejszych gier, takich jak krykiet oraz gry z użyciem rakiet. Dowodów na to 
doszukiwał się on w zmieniającym się na przestrzeni stuleci kształcie bijaka (kija 
palantowego). Od formy prostej walcowatej kij przeszedł m.in. w postać płaskiego 
bijaka, np. w Anglii (krykiet), a później jeszcze szerszej powierzchni uderzającej (stąd 
już blisko do rakiety), która miała według hipotezy Piaseckiego ułatwić technikę 
uderzenia (Piasecki, b.d.w., s. 1–44). 

W genezie palanta dopatrujemy się występowania swoistej symboliki, która 
przejawia się w charakterystycznej terminologii, odrębnej dla danego regionu bądź 
kraju, oraz uprzywilejowanej pozycji drużyny lub uczestnika uderzającego piłkę. 
Nie bez powodu nazywa się miejsce wybijania piłki „królestwem” lub „niebem”, 
a miejsce okupowane przez przeciwników „chlewem” lub „piekłem”. Występuje tu 
mechanizm symbolicznego wartościowania na „lepszych” — „wodzów”, „ojców”, 
„matki”, którzy dzięki posiadanej możliwości odbijania czują moc i łatwość zdo-
bywania przestrzeni dalekim wybiciem i „gorszych” — „pastuchów”, „świniarzy”. 
Jednak ci drudzy, przy dobrym wykorzystaniu umiejętności, mają swoje mocne 
strony dzięki możliwości zaatakowania np. skuciem lub chwytem piłeczki. 

Świat europejskiej kultury średniowiecznej ucieleśnia się w palancie dzięki alu-
zjom czynionym przez tradycję miejscową do walki warstw społecznych o prymat. 
Przemawia to — mówi Piasecki — jako argument za hipotezą upatrującą w żakach 
krakowskich XV i XVI wieku, uczących się na uniwersytetach średniowiecznych, 
pierwszych uczestników tych ćwiczeń ciała rozprzestrzeniających się stopniowo na 
całą Polskę i Ruś (Piasecki b.d.w., s. 1–44). Z przekazu Piaseckiego dowiadujemy 
się również, że wcześniej H. Schnell — niemiecki kronikarz — próbował dowieść 
germańskiego pochodzenia palanta, jednak świadectwa na to nie były wystarczające. 
Według kronikarzy westfalskich już w XI wieku tamtejsi gimnazjaliści zabawiali 
się w podbijanie piłki we wtorek poprzedzający Zielone Świątki. Również i Ulrich 
v. Lichtenstein wspominał o piłce podbijanej już w XIII wieku. Następnie Johann 
C.F. Gutsmuths (1759–1839) ocenił palanta jako najatrakcyjniejszą rozrywkę po-
dejmowaną w Niemczech, zwaną „niemiecką grą w piłkę”. 

O występowaniu palanta w Anglii świadczą dwa średniowieczne rysunki po-
chodzące z 1344 roku (reprodukowane przez Josepha Strutta), przedstawiające 
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niewątpliwie tę grę. Jednak Piasecki wysuwa hipotezę, że miejscem, w którym 
najprawdopodobniej narodziła się gra przypominająca palanta, jest Francja, a ma-
gistrów i studentów paryskich uznał za popularyzatorów tej gry (Piasecki, b.d.w., 
s. 1–44).

Pierwsze śladowe wzmianki świadczące o występowaniu palanta w Polsce 
pojawiły się w 1427 roku w Album studiosorum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za-
piski tam zawarte donosiły o pobiciu jednego z mieszkańców przez krakowskich 
żaków kijami palantowymi (pylathiky). W 1610 roku pojawił się natomiast opis 
gry w palanta sporządzony przez włoskiego lekarza i wychowawcę — Hipolita 
Guarinoniego, w którym czytamy: „gra w piłkę, którą widziałem jedynie w Cze-
chach nigdy zaś we Włoszech, jest piłka […] skórzana i twarda, tamże dwie partie 
rozdzielają się w polu na wszystkie strony, w środku wzdłuż i wszerz na 70–80 
i 100 kroków i czekają na piłkę przebywającą w powietrzu, by ją schwytać. Druga 
partia zaś podbija ją ku nim kijem długości 4 stóp, ten kij jest okrągły, a rękojeść 
cieńsza, z przodu grubszy, aby piłkę podbić z większą siłą i w dal popędzić. Do 
podbicia jest dwóch, jeden, co odbijaczowi piłkę zręcznie podrzuca, tak że się ki-
jowi nadstawia, którą podbijacz, gdy dobrze trafi, podbija bardzo wysoko w górę 
i w dal. Gdy później tę chwyci w powietrzu partia przeciwna, podbijacze idą precz 
od podbijania, na miejsce chwytaczy. Taka gra nie jest jednym z najsilniejszych 
ćwiczeń, bo nie masz w niej szczególnej zwinności ani rozmaitości ruchu, lecz 
przeważnie bieg […]. Takowa gra była w Pradze bardzo miła i często ćwiczyliśmy 
się w niej. Najsprawniejsi w niej byli Polacy i Ślązacy, jakoż mniemam, że ona 
stamtąd mogłaby pochodzić” (Piasecki 1932, s. 3).

Kolejnym dowodem na występowanie palanta w Polsce może być wypowiedź 
Franciszka Falibogowskiego z 1625 roku, któremu zachowanie uczestników pod-
czas gry posłużyło jako przenośnia do zobrazowania problematyki wychowawczej 
tamtych czasów: „Właśnie stąd możemy brać przykład z onych dzieci, kiedy piłę 
grają, raz ten bije, potem gali albo pasie i za piłką jako szalony biega, a drudzy się 
śmieją” (Dowgird 1966, s. 58).

W Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej Zygmunta Glogera odnajdujemy na-
tomiast notatkę, w której autor dowodzi, że wszelkie gry z piłką rozpowszechniły 
się na terenie Polski za czasów króla Zygmunta III, który był zwolennikiem gier 
z użyciem piłki. Osiemnastowieczne zaś źródło pióra Jędrzeja Kitowicza podaje po 
raz pierwszy dokładny polski opis palanta rozgrywanego na ówczesnych dworach: 
„Piła był to kłębek z wełny lub pakuł, tego po wierzchu niciami osnuty, potem 
skórą obszyty albo też niciami różnego koloru w siatkę obszyty; niektórzy kładli 
w sam środek piłki chrząstkę rybią lub cielęcą dla lepszej sprężystości. Ta piłka 
używana była dwojako: […] drugi raz podczas rekreacji w polu do rzucania jej 
w powietrze jak najdalej i uganiania się za nią całymi partiami. Pierwsza igraszka 
piłką […]. Druga dawała gibkość ciału, szybkość w bieganiu i sprawność w ręku 
chwytaniem na powietrzu, która od jednego z lekka w miarę piersi podrzucona, 
a od drugiego kijem z boku na ukos silno uderzona, tak się w górę wysadzała, że 
jej na czas okiem dojrzeć nie można było. Więc wszyscy tej strony gracze, ku której 
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też piłka rzuconą była, z natężeniem oczu w górę i z gotowością rąk pilnowali na 
piłkę, na dół się spuszczającą, gdzie się im ukaże, skoro ją zobaczyli tam, szybkością 
jak największą, jeden drugiego ubiegając, pędzili wszyscy na schwytanie piłki na 
powietrzu. Jeżeli bowiem nie schwytana od żadnej ręki upadła na ziemię, już była 
gra przegrana; która nie miała żadnych zakładów ani stawek tylko same chluby 
z wygranej albo śmiechy z przegranej. Takowa gra zwała się palant i zabawiali się 
nią wraz z dziećmi dyrektorowie i profesorowie dla agitacji” (Kitowicz 1950, s. 95). 

Istnieje jeszcze wiele innych źródeł dowodzących występowania tej gry na 
terenach Polski. Najbogatszy jednak materiał i opracowania dotyczące palanta 
dostarczył nam Eugeniusz Piasecki w swych teoretycznych rozważaniach na temat 
genezy tradycyjnych zabaw i gier oraz prace magisterskie na ten temat pisane pod 
jego kierunkiem. Przykładem może być praca magisterska Tadeusza Brzozowskiego 
z 1936 roku na temat Dalsze badania nad genezą ćwiczeń cielesnych. Palant polski 
(uzupełniony na podstawie Wielkiej Ankiety Rady Naukowej Wychowania Fizycznego 
z roku 1933).

Na podstawie powyżej opisanych wzmianek oraz zacytowanego opisu gry 
Piasecki domniemywał, że palant mógł być grą staropolską. Swoją hipotezę ar-
gumentował bardzo widocznymi wpływami Zachodu na życie w Pradze w owym 
czasie. Dotyczyć to musiało również mody na gry francuskie czy włoskie, a jed-
nak — jak wskazuje powyższy fragment Guarinoniego — w palanta najlepiej 
grywali tam Polacy i Ślązacy. Piasecki traktował to jednak w kategoriach hipotezy, 
a nie teoretycznego dowodzenia.

Czerpiąc z materiałów gromadzonych sukcesywnie przez ponad dwadzieścia 
lat, badacz był w stanie wymienić wiele różnych odmian palanta rozgrywanych za-
równo w Europie, jak i na terenach Azji, Afryki oraz Ameryki Północnej. W Polsce 
grywano w palanta z wykupnem, palanta z galeniem i bez galenia, palanta z matkami, 
a nawet w odmianę piekło–niebo (Bronikowska 2008, s. 101–108). Zatem gra szeroko 
rozpowszechniła się w świecie, choć bardzo prawdopodobne jest, że nie wszędzie 
jako forma „czystego” palanta. Często mogła stanowić przygotowanie i  tło dla 
gier pokrewnych, takich jak chociażby francuski rounders, północnoamerykański 
baseball czy angielski krykiet, który Piasecki uważał za rodzonego brata palanta 
(Piasecki b.d.w., s. 1–44).

Przez długi czas i w Polsce palant był bardzo popularny. Był jedną z gier dru-
żynowych dwudziestolecia międzywojennego, którą wprowadzono do programu 
szkolnego w ramach zajęć ruchowych. Po II wojnie światowej zaczęto organizować 
regularne rozgrywki między klubami sportowymi, których najwięcej powstało na 
Śląsku. Rozwój popularności gry przebiegał tak pomyślnie, że już w roku 1952 
odbyły się pierwsze nieoficjalne mistrzostwa Polski, które najprawdopodobniej 
zmobilizowały zainteresowanych do utworzenia Polskiego Związku Piłki Palanto-
wej (PZPP). Już pod auspicjami PZPP rozegrano pierwsze oficjalne mistrzostwa 
Polski w palanta w 1957 roku. 

Niestety mimo dynamicznego rozwoju tej tradycyjnej dyscypliny jedna nie-
rozważna kampania prasowa ośmieszająca tę grę (Passent 1967) zdeprecjonowała 
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ją na długie lata, pozbawiając należnego autorytetu. Mimo oficjalnego zaniechania 
rozwoju gry w palanta w Polsce, niektóre środowiska (najczęściej wiejskie) nie zre-
zygnowały z jej rozgrywek, podnosząc ją do rangi świątecznego rytuału (np. w Gra-
bowie koło Łęczycy). Co roku we wtorek po Wielkiej Nocy odbywa się tam wielkie 
święto palanta, w którym uczestniczy cała społeczność lokalna.

Również i co wrażliwsi na tradycję i kulturę narodową nauczyciele wychowania 
fizycznego wprowadzają palanta do swoich planów pracy, dzięki czemu dają szansę 
młodemu pokoleniu na bezpośrednie zetknięcie z tradycją.

Palant współcześnie

Liczba uczestników: dwie drużyny o równej ilości graczy.
Sprzęt: kij do palanta, piłka palantowa, chorągiewki.
Miejsce: sala gimnastyczna, boisko szkolne, park (nawierzchnia raczej równa 
i miękka).

Zasady: celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów w określonym 
czasie. Gra toczy się na boisku o wymiarach 25–40 m (ryc. 1) w czasie 2×20 min. 
Jedna z drużyn rozstawia swoich zawodników na boisku oznaczonym chorągiew-
kami, druga gromadzi się w pobliżu „gniazda”. Gracze znajdujący się w gnieździe 
wstępują kolejno do półkola, skąd wybijają piłkę kijem. Wybicie jest uznawane za 
prawidłowe, jeśli piłka przeleci w powietrzu nad linią półmetka. W przypadku gdy 
wybijający nie wybije piłki tak, aby wyszła poza „gniazdo”, wypuści kij z rąk, wybije 
piłkę poza linię boczną poza półmetkiem — wybicie uznawane jest za nieważne 
i gracz traci prawo do biegu w tej kolejce. Po wybiciu piłki gracz, odłożywszy kij do 
„gniazda”, biegnie do mety i wraca do „gniazda”, za co drużyna otrzymuje punkt. 
Biegnący musi dotknąć ręką chorągiewki na mecie i od niej wrócić do „gniazda”.

Ryc. 1. Schemat boiska do palanta; opracowanie własne
Fig. 1. Chart of the sport’s field of the palant (rounders-like game); drawn up by the author
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Gracz, który rozpoczął bieg po nieważnym wybiciu, nie dotknął chorągiewki 
na mecie, został w czasie biegu skuty, wraca do gniazda i czeka, aż uzyska prawo 
biegu po dobrym wybiciu następnego gracza, z którym wybiega jednocześnie. 
Kto kończy bieg nie z własnego wybicia, nie uzyskuje punktu dla swojej drużyny, 
tylko prawo wybicia w następnej kolejce. Po wybiciu piłki gracz może wykonać 
swój bieg etapami: do półmetka, mety, półmetka, „gniazda”. Kapitan drużyny ma 
prawo do trzykrotnego wybicia i po przebiegnięciu całego dystansu zdobywa dla 
swojej drużyny 3 punkty. 

Drużyna znajdująca się na polu stara się schwytać każdą wybitą piłkę. Trzy-
krotny chwyt piłki jednorącz z powietrza, czyli „kampa”, powoduje zmianę drużyn. 
Gracze rozstawieni na polu chwytania starają się kuć biegnących piłką schwytaną 
lub podniesioną z ziemi. Gracz skuty ma prawo odkucia się, tzn. celowania piłką 
w któregokolwiek z przeciwników, co nie powoduje zmiany miejsc drużyn. Zarówno 
po skuciu gracza, jak i po trzykrotnej „kampie” następuje zmiana miejsc, a drużyna 
przechodzi z pola walki do „gniazda”. Zmiana następuje również w przypadku 
„wygłodzenia drużyny”, gdy nie ma już żadnego gracza, który ma prawo podbijać. 
O zwycięstwie decyduje liczba zdobytych punktów w określonym czasie.

Zakończenie

Wśród wielu zaniedbań i niedoskonałości kultury szczególnie po macoszemu trak-
towana jest nie tylko w Polsce, o czym już w początkach XX wieku wspominał 
Eugeniusz Piasecki, ale także w krajach wschodniej Europy kultura wywodząca 
się z form zwanych grami lub sportami tradycyjnymi. O ile w krajach zachodnich 
(Francja z pétanque, Kraj Basków z pelotą, flamandzki sjoelbak), jak i Dalekiego 
(Indie z kabbadi, Mongolia z naadam) i Bliskiego Wschodu (Irak, Iran z zurkhaneh) 
dostrzega się i docenia wzrastające zainteresowanie dawnymi grami i sportami 
tradycyjnymi, o tyle z niewyjaśnionych powodów w Polsce nie obserwuje się takiej 
tendencji, przynajmniej jak dotychczas, choć rodzimy dorobek w sferze dawnych 
gier i sportów, określanych jako tradycyjne, jest niemały. Praca ta została napisana 
w celu uświadomienia czytelnikowi, jak duży dorobek tej części Europy pozostał 
niedoceniony i pozostawiony samemu sobie, mimo że dziś już wiemy, iż zabawa 
(najpierwsza forma gier i sportów) została uznana przez Johanna Huizingę (1985, 
s. 35) za początek kultury człowieka w ogóle. 

Zabawa rozwijana świadomie w różnych społeczeństwach częściowo ewoluo-
wała do swej wyższej formy współzawodnictwa fizycznego, które w czasach nam 
współczesnych zaczęto określać mianem gry, a w niektórych, bardziej wyrafino-
wanych przypadkach — sportem. Formy te stały się jednym ze źródeł budowania 
tożsamości oraz niejednokrotnie sposobem na kształtowanie osobowości. Dzięki 
grom i sportom tradycyjnym poszczególne społeczeństwa miały szansę na tworze-
nie powiązań z danym miejscem na mapie, poczucie przynależności do konkretnej 
wspólnoty (lub wykluczenie z niej), rozumienie własnej geografii i historii ( Jarvie 
2009, s. 21–37). W tym świetle niedocenianie tradycyjnych zabaw i gier ludowych, 
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będących jednym z najważniejszych kulturowych wytworów cywilizacyjnych liczą-
cego sobie setki lat ludzkiego doświadczenia, jest przykładem nadmiernej wiary 
w siły tego, co nowe, przy jednoczesnym lekceważeniu tego, co dawne. Jeśli uzna-
jemy podobne zależności w odniesieniu do wartości przekazywanych w literaturze, 
sztuce, muzyce czy ogólnej obyczajowości, to dlaczego jedynym wyjątkiem miałoby 
być unikanie własnych tradycji w zakresie zabaw i gier ruchowych, w których 
również dostrzegamy ważną cząstkę doświadczenia narodowego?

Aktywność fizyczna pogłębiona elementami kulturowymi jest wspaniałym 
środkiem do kształtowania przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży identyfikacji 
lokalnej i narodowej. Zachęcam zatem do wykorzystywania tej formy dziedzictwa 
kulturowego. 
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How Did Our Ancestors Play, or the Deeper Dimension of the Physical Culture 

This paper deals with the Polish physical culture which appears to lack a sufficient level 
of reflection in traditional aspects of its historical heritage. Traditional Polish games2 have 
been deserted and forgotten. Most of the researchers of culture do not pay enough attention 
to this particular sphere of spiritual culture, which consists also of the traditional Polish 
games as such. How is it that Polish art, music and even science have managed to convey 
their message, that there is a country in Europe with a long history, its own traditions and 
scientific achievements and that there are Polish people who represent that country. Why 
could this not be done in one of the most fundamental of all spheres of culture, that is 
physical culture?

First of all this problem needs to be seen from the cultural, then anthropological, points 
of view. Then, one should focus on the culture itself — the civilization developing process 
through one of its products: games, in all respects, which, although being our important 
legacy, seem not to be appreciated by Polish society at all, and often totally ignored. But 
one needs to be aware of one’s own physical cultural traditions which, besides other cultural 
achievements, is the most important element of the national consciousness and cultural 
identity.

Unfortunately, for a long time this phenomenon was totally rejected both by society 
and by human study researchers as it was believed to be trivial, ludic3 and merely the realm 
of folk activities. There were few scholars writing about the notion, though these include: 
Józef Nowicki or Eugeniusz Piasecki. They referred to the earlier ethnographic works by 
Wincenty Kadłubek, Łukasz Gołębiowski or Oskar Kolberg to prove the issue should still 
be on the research agendas. Reaching to old documents or the writings of famous Polish 
writers like Mikołaj Rej or Adam Mickiewicz, one can learn a lot about how the Polish 
upper class and peasants used to spend their pastime enjoying different forms of plays and 
games based on rites, legends, military preparations and everyday activities.

2 Sport in general is the highest form of playful activity. Its origins come from plays and games. 
3 Ludic derives from the Latin ludus (“play”), and is an adjective meaning “playful”. The term 

is used in philosophy to describe playing as an act of self-definition; in literary studies the term may 
apply to works written in the spirit of a festival. The definition may be found in: Michael J.C. Echeruo, 
Redefining the Ludic: Mimesis, Expression, and the Festival Mode, in: The Play of the Self, SUNY 
Press, 1994, p. 137.
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Even today only a few academics are truly interested in this field of study in Poland. 
Among them Wojciech Lipoński, the author of an enormous work describing over 3,000 
traditional sports and games in one World Sports Encyclopedia, can be named.

To make this sound more familiar to the readers, the authoress decided to give in her 
article three examples of Polish traditional ludic games dating back to ancient times: Sobótka, 
Plinie and Palant.
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Pszczoła miodna na ziemiach polskich1

Motto:
Polskie dzieje od początku udowadniają bogactwo kraju

 i przytaczają przykłady starodawnego miodu używanie
Mikołaj Witwicki (1829)

Historia pszczoły miodnej Apis mellifera Linnaeus 1758 w Europie Środkowej 
rozpoczęła się po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia, gdy lasy zaczęły po-

nownie wkraczać na nasze ziemie. Na obszarach między Odrą a Wisłą i Bugiem 
pszczoła miodna występuje zatem co najmniej od ośmiu tysięcy lat (Budzyńska 
2005) lecz nie więcej niż dziesięciu tysięcy lat (Skowronek 1997).

Pszczoła miodna pierwotnie była naturalnym i stałym składnikiem entomo-
fauny lasu. Wiekowe drzewa w starych puszczach stwarzały warunki korzystne do 
osiedlania się pszczoły w licznych naturalnych dziuplach, później człowiek dodat-
kowo sam nauczył się dziać barcie, czyli tworzył sztuczne dziuple i osadzał w nich 
pszczoły. Pozyskiwanie miodu i wosku pierwotnie polegało zatem na rabunku 
z naturalnych gniazd, później odbywała się już kontrolowana gospodarka bartna, 
przynosząca bartnikom i krajowi znaczne korzyści, las zaś zyskiwał wyjątkowo 
liczny czynnik pośredniczący w zapylaniu roślin entomogenicznych — drzew, 
krzewów i ziół. Stan taki trwał przynajmniej od średniowiecza po wiek XVIII/
XIX, kiedy pszczoła miodna ostatecznie została wyprowadzona z lasów do pasiek 
przyzagrodowych. Odtąd pszczoły stają się tylko czasowym składnikiem biocenozy 
lasu, przywożonym doń głównie na pożytek wrzosowy bądź spadziowy. Wyprowa-
dzenie pszczoły miodnej z puszcz i lasów musiało mieć wpływ na biocenozę tych 
ekosystemów, w tym na konkurujące o pokarm inne pszczoły dziko żyjące. Las 
stracił tym samym licznego i stałego zapylacza, inne zaś owady uzyskały większy 
dostęp do roślin pokarmowych.

1 Opracowano na podstawie Banaszak 2010.
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Celem artykułu jest ukazanie kondycji pszczoły miodnej w zmieniającym się 
środowisku na obszarach między Odrą a Wisłą i Bugiem w okresie od państwa 
wczesnopiastowskiego do czasów współczesnych. Z pewnością nie rozstrzyga on 
wielu spraw, a jest raczej zasygnalizowaniem problemu, podjęciem różnych zagad-
nień ekologii pszczoły miodnej i innych pszczół dziko żyjących w zmieniających 
się i kurczących obszarach leśnych na omawianym obszarze.

Przekształcenie pierwotnej szaty leśnej

Pierwotnie cała Polska była pokryta co najmniej w 90% olbrzymią puszczą, po-
przerywaną rozległymi obszarami bagien i moczarów, zwłaszcza w dolinach i pra-
dolinach rzek oraz płaskich, zatorfionych działach wodnych. Gdzieniegdzie obraz 
ten urozmaicały niewielkie bezdrzewne płaty roślinności napiaskowej na wydmach, 
łąkowej na łęgach nadrzecznych, naskalnej i murawowej na zboczach dolin jezior, 
krawędziach pradolin rzecznych, w miejscach, gdzie teren podlegał okresowym 
obsunięciom.

Spośród wszystkich zbiorowisk naszego kraju największe straty terytorialne 
poniosły lasy. Ogólny spadek lesistości i zniekształcenie pierwotnych zbiorowisk 
leśnych, a następnie (od początku XIX wieku) zalesianie doprowadziły do zmiany 
na sztuczne, jednogatunkowe drzewostany, na niżu głównie sosnowe. Wskutek 
powiększenia obszarów pól przede wszystkim wyginęły zespoły leśne związane 
z najżyźniejszymi siedliskami, np. grądy Tilio-Carpinetum i Galio-Carpinetum, 
natomiast zespoły właściwe siedliskom mniej żyznym, jak bory sosnowe Vaccinio 
myrtilli-Pinetum, zachowały się na znacznych przestrzeniach. Zatem udział pro-
centowy poszczególnych zespołów w składzie dzisiejszych lasów jest zupełnie inny 
niż pierwotnie (Kornaś 1972). Najskrajniejszą formą zmian było wprowadzenie na 
zrębach, bez względu na siedlisko, jednogatunkowych drzewostanów, najczęściej 
sosnowych lub świerkowych. W rezultacie udział drzew szpilkowych stał się szcze-
gólnie wysoki i w latach 50. XX wieku wynosił 88%, w tym 75% przypadało na 
sosnę, 10% na świerk, 3% na jodłę; drzewa liściaste stanowiły zaledwie 12% drze-
wostanów — dąb i jesion 3,9%, buk i grab 3,7%, olsza 2,6%, brzoza 1,8%. Proporcje 
te na początku lat 70. zmieniły się na korzyść drzew liściastych (Medwecka-Kornaś 
1972). Obecnie udział poszczególnych zespołów przestawia się następująco: bory 
sosnowe — 68,7%, grądy — 7, 9%, buczyny — 6,5%, dąbrowy acidofilne — 6,1%, 
bory świerkowe — 3,7%, łęgi — 3,6%, olsy — 3,2%, dąbrowy świetliste — 0,2%, 
lasy lipowo-jaworowe — 0,03% (Matuszkiewicz 2001).

Pierwsze przemiany w krajobrazie spowodowane przez ludzi epoki kamienia 
zapewne nie były wielkie. Człowiek starszej (paleolit) i średniej (mezolit) epoki ka-
mienia korzystał z zasobów środowiska przyrodniczego, nie przekształcał go jednak 
w sposób radykalny. To dopiero człowiek neolityczny (w Europie 6000–1000 lat 
temu) — już jako rolnik — zaczął stopniowo trzebić lasy i uprawiać ziemię. Naj-
starsze ślady rolnictwa na ziemiach polskich pochodzą właśnie z neolitu. W tym 
okresie (5000–6000 lat temu) przybyły znad Dunaju do południowej Polski ludy 
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pasterskie rolnicze. We wczesnym średniowieczu pod uprawę przeznaczano najżyź-
niejsze obszary lasów grądowych i dąbrów świetlistych. Wypalanie i karczowanie 
lasów przybrało niespotykane dotąd rozmiary. Wraz z karczowaniem lasu wprowa-
dzone zostały pierwsze uprawy zbóż, pszenicy i jęczmienia, później innych roślin. 
Z roślinami uprawnymi przybyły chwasty, stając się z czasem składnikiem flory, 
później tak pospolite w uprawach zbożowych, jak chaber bławatek, kąkol polny 
czy również uciążliwy perz właściwy, niektóre wyki i inne.

Jak podaje Hładyłowicz (1932), w epoce wczesnohistorycznej nie karczowano 
na większą skalę lasów w Wielkopolsce. Przybysze słowiańscy znajdowali na tych 
ziemiach dość obszarów bezleśnych, nadających się na osadnictwo w postaci polan 
leśnych, łęgów, kęp i ostrowitów nadrzecznych oraz bezleśnych obszarów wydm 
piaszczystych. Niemalże do XIII wieku pozostały prawie nietknięte olbrzymie ob-
szary leśne zachodniej, północnej, a nawet i południowej Wielkopolski. Zasadnicza 
zmiana następuje dopiero w czasach historycznych wraz z ruchem osadniczym XIII 
i XIV wieku, nazywanym kolonizacją na prawie niemieckim (ryc. 1.).

Ryc. 1. Zmiana lesistości kraju pod koniec XIV wieku (A) i współcześnie (B) na przykła-
dzie Wielkopolski; opracowanie własne wg Błaszyk 1974
Fig. 1. Change of the country forestation at the end of the fourteenth c. (A) and today (B) 
through the example of Greater Poland; drawn up by the author acc. to Błaszyk 1974
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Około 1000 roku n.e. prawie 25% powierzchni kraju stanowiły pola orne i sady, 
a około 10% łąki i pastwiska (Kostrowicki 1965, cyt. za Zarębą 1986). Marusz-
czak (1999) podaje, że zbiorowiska naturalne, tzn. tereny leśne oraz niezalesione 
bagna, łąki i wody obejmowały wówczas około 80% powierzchni ogólnej. U schyłku 
średniowiecza około 50% powierzchni Polski było użytkowanej rolniczo, w tym 
około 12% stanowiły łąki i pastwiska. Panował wtedy system trójpolowy, który 
dominował do XIX wieku (Zaręba 1986).

Jeszcze do XIII wieku stosunek drzew liściastych do szpilkowych był (na Warmii 
i Mazurach) odwrotny niż dzisiaj i wynosił 4:1. Dopiero intensywne jednostronne 
użytkowanie lasu doprowadziło do wydatnego ograniczenia gatunków liściastych, 
zwłaszcza dębu szypułkowego i lipy drobnolistnej (Polakowski 1971). Jak podaje 
Broda (2006), w okresie wczesnośredniowiecznym i średniowiecznym drewno dę-
bowe ze względu na trwałość miało szczególne zastosowanie w fortyfikacjach wokół 
grodów oraz w budownictwie większych ośrodków miejskich. Przykładem może 
być wybudowany we wczesnym średniowieczu gród w Kruszwicy nad Gopłem. 
Obliczono, że na jego ufortyfikowanie zużyto około 20 tysięcy m3 drewna. Aby 

Fot. 1. Wygląd dawnej puszczy; fot. J.J. Karpiński
Photog. 1. Ancient primeval forest; photog. by J.J. Karpiński
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pozyskać taką masę drewna, należało wy-
ciąć około 2,4 tysiąca ha lasu, czyli teren 
o powierzchni około 24 km2. Dodajmy, 
że pobierano tylko drewno średniogrube 
i grube, i przede wszystkim, tj. w 80%, 
drewno dębowe. Z kolei na ufortyfiko-
wanie grodu biskupińskiego zużyto około 
7,0–8,5 tysiąca m3 drewna, do którego 
otrzymania należało wyciąć około 800 ha 
lasów. Pierwotne drzewostany puszczań-
skie były bogate pod względem składu 
gatunkowego i  struktury warstw roślin 
drzewiastych. W  dawnych puszczach 
rosły nie tylko stare i potężne drzewa, 
lecz również wiele drzew było przygłu-
szonych lub opanowanych przez grzyby 
oraz drzewa młode, zajmujące luki po wy-
wałach i złomach. Jak inny był wygląd 
dawnej puszczy od dzisiejszych kultur 
lasów jednogatunkowych, można dzisiaj 
zobaczyć w rezerwacie ścisłym w Biało-
wieskim Parku Narodowym.

Na wielu obszarach utrzymały się 
długo większe, mniej lub bardziej zwarte 
połacie leśne położone na terenach 
piaszczystych. Ubogie gleby były mało 
przydatne dla rolnictwa. W ten sposób 
przetrwały do naszych czasów, chociaż 
uszczuplone i zniekształcone, Bory Tucholskie, Puszcza Kurpiowska czy Puszcza 
Nadnotecka. Obszary te w ciągu całej polodowcowej historii lasów porośnięte 
były przez bory sosnowe, bo żadne inne drzewo nie mogło wytworzyć zwartych 
zbiorowisk leśnych na tak jałowym podłożu (Niklewski 1970).

Większe wylesienia datują się od XIV wieku, kiedy zaczęto spławiać drewno do 
krajów Europy Zachodniej. Eksploatacja lasu odbywała się bezplanowo i w sposób 
rabunkowy. Odbiorcą drewna był głównie przemysł okrętowy, a sprzedaż tego 
surowca doprowadziła w Wielkopolsce do niemal kompletnego zaniku lasów dę-
bowych. Do połowy XVIII wieku las traktowano jako dodatek do gospodarstwa 
rolnego. Głównym czynnikiem niszczenia i zanikania drzewostanów był rozwój 
miast. Obliczono, że każdy mieszkaniec miasta europejskiego w czasach przed 
rewolucją przemysłową potrzebował rocznie od 1 do 1,6 tony drewna opałowego 
(również dla rzemiosła), oczywiście w zależności od warunków atmosferycznych. 
Oznaczało to, że miasto 10-tysięczne potrzebowało rocznie około 10–16 tysięcy 
wozów drewna (Topolski 1993). Dla zobrazowania rozmiarów jeszcze innego 

Fot. 2. Sosna bartna; fot. J.J. Karpiński
Photog. 2. Bee-keeping pinetree; photog. by 
J.J. Karpiński
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 użytkowania lasu można podać i  ten przykład, że do budowy młyna zużywano 
300 sztuk drzew, przeważnie dębów. Dodajmy w tym miejscu, że niewielka rzeczka 
pod Poznaniem, Główna, długości 46 km, w latach 1790–1960 napędzała 15 mły-
nów (Banaszak 2003). Z kolei do budowy pomieszczeń gospodarskich i mieszkal-
nych małego gospodarstwa wykorzystywano około 200 sztuk drzew (Polakowski 
1971). Bardzo wyniszczającą formą eksploatacji było też wypalanie drewna na potaż. 
Lasy w pobliżu miast i osiedli zostały nadmiernie przerąbane, charakteryzowały 
je liczne płazowiny i halizny. Las odsuwał się od miast i osiedli coraz bardziej.

W lasach Polski rozbiorowej prowadzono w poszczególnych zaborach różną 
gospodarkę leśną. W zaborze rosyjskim stosunkowo długo stosowano gospodarkę 
przerębowo-zrębową i odnowienie samosiewem, w rezultacie czego w mniejszym 
stopniu zostały tutaj zniekształcone siedliska i skład gatunkowy drzewostanu. Nato-
miast w zaborze pruskim prowadzono wielkie prace odwadniające, co dało w efekcie 
obniżenie poziomu wód jezior i osuszenie znacznej powierzchni bagien. Lasy zaś od-
nawiano przez siew lub sadzenie z nasion sprowadzonych z Niemiec. Doprowadziło 
to do powstania litych drzewostanów sosnowych lub świerkowych. Przykładem takiej 
dewastacyjnej gospodarki leśnej są rozległe kompleksy Borów Tucholskich, Borów 
Dolnośląskich, Puszczy Sudeckiej i innych puszcz w zachodniej Polsce (Zaręba 1986).

Polska była jednym z głównych dostawców drewna i produktów pochodnych na 
rynki zachodnie, zwłaszcza po pokoju toruńskim z roku 1466, kiedy odzyskała do-
stęp do morza. Pierwsze źródłowe wiadomości o eksporcie pochodzą z XIII wieku 
z Pomorza Zachodniego, skąd wywożono drogą morską drewno, smołę, dziegieć 
i popiół. Wobec znacznego wylesienia krajów zachodnich ich potrzeby surowcowe 
na budownictwo okrętowe i gospodarcze mógł zaspakajać głównie import. Duże 
było zapotrzebowanie na produkty pochodzące z drewna: smołę i pak (smoła

Tabela 1. Procentowy udział sosny w lasach wschod-
niej rejencji Prus w końcu XVII wieku 

Rejencja procentowy udział 
drzewostanów sosnowych

Szczecin 
(i Stralsund) 62

Koszalin 52
Gdańsk 54
Kwidzyn 93

Bydgoszcz 96
Poznań 84

Wrocław 60
Legnica 80
Opole 80

Średnio 79

Źródło: opracowanie własne wg Degler 1904, za Broda 
1993.
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z  zanieczyszczeniami) służące do impregnowania i uszczelniania kadłubów okrę-
towych oraz potaż otrzymywany z popiołu drzewnego i służący do czyszczenia 
i bielenia tkanin (ług), wyrobu szkła, mydła i prochu strzelniczego. W roku 1565 
z Gdańska wywieziono 26 tys. ton popiołu-potażu (Broda 1993). Obok popiołu-
-potażu dominującą pozycję w eksporcie drzewnym zajmowały bale w stanie okrąg-
łym jak dłużyce masztowe i różnej długości kloce do dalszej obróbki. Zapewne 
część tych bali była wyrabiana z drewna sosnowego.

Najważniejszym gatunkiem lasotwórczym w środkowo-wschodniej Europie, 
od Bałtyku do Sudetów i Karpat, była sosna. Według pruskiej statystyki urzędowej 
udział sosny na obszarach Prus w końcu XVIII wieku wynosił średnio 78%, a na 
Pomorzu Gdańskim sięgał nawet 95% (tab. 1.).

Dzisiaj powierzchnie leśne w Polsce obejmują ponad 28% powierzchni kraju 
i są rozmieszczone nierównomiernie. Większe i zwarte obszary zachowały się na 
terenach dawnych puszcz, przeważnie na obrzeżach. Są to dawne ostoje bartnictwa.

Okres bartnictwa

Pierwsi rolnicy dotarli na tereny dzisiejszej Polski z Czech i Moraw w okresie 
neolitu, zajmując początkowo południowopolską strefę lessową, a następnie wę-
drowali wzdłuż Odry i Wisły w poszukiwaniu podobnych do lessowych warunków 
siedliskowych. Podstawowym zajęciem grup ludzkich zasiedlających obszary po-
między Odrą a Wisłą stała się uprawa zbóż i prawdopodobnie roślin ogrodowych. 
W czasie wczesnego neolitu pola uprawne zakładano w dwóch strefach, tj. na ob-
szarach wyżej położonych, uprzednio oczyszczonych z lasów i na terenach okresowo 
 zalewanych, czyli użyźnianych w sposób naturalny. Pola tracące żyzność co jakiś 
czas były porzucane, natomiast wypalano kolejne fragmenty lasu. Po jakimś czasie, 
gdy gleba uległa regeneracji, na porzucone pola powracano. W tym czasie zatem 
lasy zaczynają ustępować miejsca polom uprawnym. Lata 4500–4300 p.n.e. to jed-
nocześnie w naszych pradziejach okres wzajemnych stosunków między pierwszymi 
rolnikami a miejscową ludnością, która swoją egzystencję opierała na tradycyjnym 
dawnym modelu zbieracko-łowieckim. Osiadły tryb życia zaczął również sprzyjać 
hodowli zwierząt. Od początku funkcjonowania nowego modelu gospodarki dawni 
mieszkańcy terenów dzisiejszej Polski trzymali krowy, świnie, kozy, owce i psy, przy 
czym przypuszcza się, że hodowla miała w tym czasie już charakter stacjonarny, 
tj. wypasane w okolicach ludzkich siedzib zwierzęta zaganiano na noc do przy-
domowych zagród. Dodajmy, że przez cały neolit nadal istotne znaczenie miały 
dawne sposoby pozyskiwania żywności — zarówno zbieractwo, jak i  łowiectwo 
czy rybołówstwo (Ostoja-Zagórski 2005).

Osiadły tryb życia części ludności neolitycznej i późniejszej mógł też sprzyjać 
dążeniu do rozwoju bartnictwa. Wzrost liczby ludności i nasilenie osadnictwa 
zwiększały zapotrzebowanie na miód. Najstarszym dowodem archeologicznym 
barci wykonanej przez człowieka jest dąb wydobyty z Odry w pobliżu ujścia Małej 
Panwi. Miał on na wysokości 5 m nad systemem korzeniowym wykonaną ludzką 
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ręką dziuplę dla pszczół. Wiek wydobytej w roku 1901 z dna Odry barci oceniono 
na 2030 lat; pochodziła zatem z przełomu epok neolitycznej i brązu (Mazak 1975). 
Trudny wyrób kunsztownych barci stanowi jeszcze jeden dowód osiadłego już 
wówczas trybu życia mieszkańców tych ziem.

W przeciwieństwie do gospodarki hodowlanej czasy poprzedzające charakte-
ryzowała żywiołowa, rabunkowa gospodarka plemion paleolitycznych czy jeszcze 
mezolitycznych. Ograniczała się tylko do szukania gniazd pszczelich, wybijania 
znalezionych roi, zabierania całego zapasu miodu i wosku. Kurczące się z czasem 
i coraz młodsze lasy gospodarcze nie stwarzały warunków do egzystowania pszczoły 
miodnej na dziko, bez ingerencji człowieka. Bartnictwo było wprawdzie pierwotną 
i prymitywną gospodarką leśno-hodowlaną, jednak polegającą już częściowo na 
celowym i rozumnym chowie pszczół (Siudowska-Myzykowa 1960).

Tabela 2. Procentowy udział rodzajów drzew z barcia-
mi w leśnictwie Samsonów w roku 1832 

Rodzaje drzew liczba drzew %
sosna 154 51,7

modrzew 91 30,5
dąb 24 8,1

jodła 22 7,4
świerk 7 2,3
Razem 298 100,0

Źródło: opracowanie własne wg Barański 1979.

Barcie wyrabiane (dziane) były przeważnie w sosnach, czasami jednak do ich 
wyrobu używano też innych gatunków drzew jak lipy, wiązy, jodły, świerki i dęby 
(tab. 2.). Barcie dziane były najczęściej na wysokości od kilku do kilkunastu metrów 
nad ziemią, chociaż czasem niżej (2 m) lub powyżej (20 m). Drzewo przeznaczone 
na barć musiało mieć odpowiednią grubość. Średnica na wysokości piersi musiała 
wynosić co najmniej 1m, gdyż inaczej pień mógłby łatwo ulec złamaniu przez wiatr. 
Zwykle sosny używane do tego celu miały wiek powyżej 120 lat. W celu przerwa-
nia wzrostu drzewa wzwyż, a jednocześnie aby spowodować szybkie zwiększenie 
grubości pnia, drzewa bartne ogławiano, tj. ścinano im wierzchołki i przykrywano 
z wierzchu korą brzozową lub deską, dzięki czemu unikano zamakania. Sama barć, 
inaczej dzienia, była to sztuczna dziupla w pniu drzewa, mająca około 1–1,5 m 
wysokości, 30–40 cm głębokości i 10–14 cm przy otworze, a 25–30 cm w głębi 
(ryc. 2.). Otwór barci w kształcie wysokiego prostokąta, nazywany dłużnią, znaj-
dował się w przeważającej liczbie przypadków po stronie południowo-wschodniej 
pnia. Dłużnia zamykana była deską zwaną też dłużnią lub zatworem. Wylot dla 
pszczół czyniono w dłużni albo w pniu. Wewnątrz barci umieszczano w różnych 
kierunkach kilka lasek (snoz) podtrzymujących całą budowę pszczół (Blank-Weiss-
berg 1937). Możemy przypuszczać, że dawna barć mogła pomieścić 30–50 tysięcy 
robotnic i była to wartość zbliżona do przeciętnej liczby robotnic w ulu dzisiejszym,
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Ryc. 2. Przekrój podłużny i poprzeczny barci; opracowanie własne
1 — barć, czyli dzienia; 2 — kołek dodatkowy; 3 — śniot, czyli deska zasłaniająca barć; 
4 — samobitnia (przeciw niedźwiedziom); 5 — chmal, czyli kołek zapobiegający osu-
waniu się leziwa; 6 — oko, czyli wylot; 7 — oczkas, czyli klin zwężający światło otworu; 
opracowanie własne wg Blank-Weissberg 1937
Fig. 2. Longitudinal and cross-section of a bee-keeping tree; drawn up by the author
1 — dzienia (a bee-keeping hole); 2 — an additional peg; 3 — śniot (a board shielding the 
bee-keeping hole); 4 — samobitnia (a heavy log or stone to protect against bears); 5 — chmal 
(a peg preventing leziwo i.e. a tool helping climb up a tree and against sliding); 6 — eye (out-
let); 7 — oczkas (a wedge narrowing the hole’s diameter); drawn up by the author acc. to 
Blank-Weissberg 1937

szacowanym na 40–60 tysięcy ( J. Wilde, inf. ustna). Oczywiście liczba ta zależała 
głównie od warunków klimatyczno-pożytkowych. Dzisiaj liczba robotnic może 
być łatwiej regulowana przez pszczelarza. 

Miód podbierano raz w roku wczesną jesienią, kiedy w barciach nie było już 
czerwiu, natomiast wosk otrzymywano z plastrów po odciągnięciu z nich miodu 
oraz suszu wycinanego z barci w okresie wiosennym (Kuczyńska 2004).

O aktywności pszczół ówczesnych świadczyć może ilość miodu z jednej barci. 
W piśmiennictwie spotkać można informacje o ogromnej wydajności barci leśnych, 
przewyższającej wydajność późniejszych uli nawet 10–20-krotnie. Składało się na 
to kilka przyczyn, przede wszystkim pszczoły leśne miały zawsze blisko dostatek 
pokarmu we wrzosowiskach, ziołach leśnych i kwiatach drzew liściastych, podczas 
gdy dziś muszą odbywać nieraz dalekie loty, aby zdobyć nektar, stąd i zapas w ulu 
jest mniejszy (Keler 1928). 

Obszar lasu, na którym znajdowało się 60 barci z pszczołami nazywano borem, 
30 barci — półborem, 15 — ćwierćborem. Jak podaje Chętnik (1919), w  Puszczy 
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Kurpiowskiej byli zamożni bartnicy, któ-
rzy posiadali od 300 do 400 barci. Od 
liczby barci płacono najczęściej w  sto-
sunku rocznym daninę miodu, wosku lub 
odpowiednią kwotę w gotówce.

Na temat technologii dziania barci 
i  bartnictwa istnieje stosunkowo liczne 
piśmiennictwo, żeby wymienić tu cho-
ciażby kilka najważniejszych prac, po-
czynając od najstarszej polskiej książki 
o  pszczelnictwie pt. Nauka koło pasiek 
z  informaciey Pana Walentego Kąckiego 
Anno M.D.C.XII w  Komarnie u  mnie 
Jana Ostroroga, wojewody poznańskiego spi-
sana wydanej w Zamościu, w roku 1614 
(Królikowski 1920). Dużą część swojego 
znanego dzieła pt. Zwierząt domowych 
i dzikich, osobliwie kraiowych historyi na-
turalney początki i gospodarstwo pszczole 
miodnej poświęca Krzysztof Kluk. W to-
mie IV, zatytułowanym O owadzie i ro-
bakach odnośnie do pszczół podana jest 
morfologia, biologia i  gospodarowanie. 
Na temat bartnictwa obszernie piszą tacy 
autorzy, jak Lelewel (1856), Dąbkowski 
(1923), Blank-Weissberg (1937), Żabko-
-Potopowicz (1953), Szczudło (1964), Ba-
rański (1979), Wróblewski (1987, 1991, 
1998), Kuczyńska (2004) i  inni. Autor 
znanego podręcznika Pszczelnictwo kra-
jowe, Witwicki (1829), pisze, że „Polskie 
dzieje od początku udowadniają bogactwo 
kraju i przytaczają przykłady starodaw-
nego miodu używania”.

Już w słynnej Kronice Polskiej (Gall 
Anonim 2003) pisze dziejopis o Polsce 

w czasach Bolesława Krzywoustego (XII w.), iż „kraj to wprawdzie bardzo lesi-
sty, ale niemało przecież obfituje w złoto i srebro, chleb, mięso, w ryby i miód”, 
a zarazem, że jest to „kraj, gdzie powietrze zdrowe, rola żyzna, las miodopłynny2, 
wody rybne, rycerze wojowniczy, wieśniacy pracowici, konie wytrzymałe, woły 
chętne do orki, krowy mleczne, owce wełniste”. Z kolei w geografii Polski Marcina 

2 Las miodopłynny tj. obfitujący w naturalne barcie dostarczające miodu.

Fot. 3. Bartnik prezentujący sposób posłu-
giwania się leziwem, czyli systemem lin słu-
żącym do wchodzenia na drzewo i lokowa-
nia się na nim — zdjęcie z 1948 roku; fot. 
J.J. Karpiński
Photog. 3. Bee-keeper using a leziwo (a system of 
ropes for climbing up the tree and placing oneself 
there); photog. by J.J. Karpiński
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Kromera z 1577 roku czytamy (cyt. za Marchwińskim 1997): „Ma Polska […] 
wielką obfitość miodu, mianowicie w Litwie, na Rusi, w Prusiech i na Mazowszu, 
gdzie oprócz pasiek w bliskości domów chowają pszczoły w lesie w umieszczonych 
na ten koniec ulach na wierzchołkach wysokich sosen z drzwiczkami, które się 
otwierają w czasie pobierania miodu”.

Istnienie bartnictwa na ziemiach Polski potwierdzają również wykopaliska 
wczesno-historyczne w Opolu z X–XIII wieku (Siudowska-Myzykowa 1960).

Przez całe średniowiecze bartnictwo rozwijało się i przeżywało swój złoty 
okres. W feudalizmie bartnictwo występowało zarówno w Wielkopolsce, Mało-
polsce, na Śląsku, jak i na Pomorzu, aczkolwiek stopień jego rozpowszechnienia 
w poszczególnych okolicach związany był ze stanem lesistości okolicy, bądź zależał 
od innych uwarunkowań.

Tabela 3. Liczba barci w różnych częściach kraju od XVI do XIX wieku

okres liczba barci źródło
Lasy miejskie Torunia 1521 699/316 Mendrala 1939
Starostwo przemyskie 1540 550/455 pustych Żabko-Potopowicz 1953
Starostwo przemyskie 1540 550/455 pustych Wróblewski 1991
Okolice Radomia 1547 455 pustych Wróblewski 1991
Starostwo parczewskie 1564 700 Wróblewski 1991
Starostwo kamienieckie 
(woj. warszawskie) 1565 900 (48 osiadłe) Wróblewski 1991

Puszcza Kamieniecka 
(Kamieńczyk) połowa XVI w >1000 Wróblewski 1998

Mazowsze XVI w. 6000 Szczudło 1964

Puszcza Białowieska XVII w. 4500 
1000 czynnych

Hedemann/za Rysiewiczem 
2001

Puszcza Białowieska 1796 632 osiadłych
6601 pustych Hedemann 1939

Lasy (Bory Tucholskie) po 1772 20000 Klinge 1901
Lasy Człuchowskie po 1772 4000 Wróblewski 1991
Lasy rządowe Królestwa 
Kongresowego 1827 17736 Blank-Weissberg 1937

Ogółem lasy Królestwa 
Kongresowego 1827 ± 70000 Blank-Weissberg 1937

Puszcza Knyszyńska 1852 7770 Amonowicz 2001

Źródło: opracowanie własne.

W ocenie roli pszczoły miodnej w biocenozie ówczesnego lasu podstawową 
informacją jest liczba barci, o której informują źródła bezpośrednio. Główne regiony 
bartne w Polsce XVI–XVIII wieku leżały przede wszystkim po prawej stronie 
Wisły, wzdłuż Narwi, Bugu i Sanu, gdzie zachowały się tzw. bory bartne liczące 
nawet po kilka tysięcy barci. Panowała wówczas opinia zarówno wśród Polaków, 
jak i cudzoziemców, że ziemie polskie stanowią jedną wielką pasiekę. Jak wynika 
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z tabeli 3., od XVI po XIX wiek w lasach między Odrą a Wisłą i Bugiem były setki 
tysięcy barci. Jak podaje Klinge (1901), tylko w Lasach Tucholskich już u schyłku 
bartnictwa stwierdzono ich jeszcze 20 tysięcy, natomiast w lasach Królestwa Kon-
gresowego szacowano nawet około 70 tysięcy barci (Blank-Weissberg 1937).
Bartnictwo stanowiło źródło znacznych dochodów skarbu państwa i książąt, na 
których ziemiach znajdowały się bartne uroczyska. Przynosiło również znaczne 
profity zawodowym bartnikom. Produkcja miodu za czasów Jagiellonów dawała 
większy zysk niż gospodarka drewnem i łowiectwo razem wzięte. Ciekawe dane 
przytacza Conwentz (1898, cyt. za Kelerem 1928): na podstawie danych nadleś-
niczego Feddersena, rewir człuchowski w roku 1773 dawał 14 talarów i 25 groszy 
srebrnych z lasu, podczas gdy opłaty za barcie przynosiły w tymże rewirze i roku 
507 talarów, czyli 30 razy więcej! Korzyści otrzymywane z bartnictwa i danin 
miodowych musiały być niemałe, skoro panujący często przy nadaniach terenów 
zachowywał przy sobie uprawnienia bartne. Istniały wsie, w Sieradzkiem czy na 
Śląsku Opolskim, płacące czynsz wyłącznie w miodzie, co znaczy, że głównym 
zajęciem ich mieszkańców było bartnictwo (Żabko-Potopowicz 1953).

Od czasów Piastów i Jagiellonów kupcy polscy wywozili miód i wosk własnymi 
statkami do portów bałtyckich, skąd trafiały do bezleśnych krajów Europy i świata. 
W XVI wieku głównym obiektem wywozu ze wschodniej Europy był wosk; przez 
jedną tylko komorę wileńską w ciągu 4 lat wywieziono około jednego tysiąca ton 
wosku, który transportowano w kręgach zwanych kamieniami (1 kamień = 12,97 kg, 
według innych autorów — 14,4 kg). Wosk był cennym surowcem, zastępującym 
pieniądze. Kamieniami płacono zatem czynsze i podatki (Chodorowski 2001). 
W roku 1506 przez Połock przepuszczano 14.441 kamieni, czyli 208.000 kg. 
Z kolei w latach 20. XVI wieku przez komorę wileńską w przeciągu 4 lat przeszło 
ponad 65.000 kamieni, czyli 936.000 kg (Hedemann 1934). 

Eksport miodu i wosku z Polski odbywał się również drogą lądową. W drugiej 
połowie XVI wieku wywożono tego towaru lądem około 30 tysięcy kamieni, czyli 
3.870 ton. Z kolei Lelewel (1856) podaje, że w latach 1506 i 1507 ze wszyst-
kich litewskich komór celnych wyszło 106.139 kamieni, czyli 1.376.622,8 kg 
(=1.376,6 ton) wosku.

Przechowywane w archiwum miejskim w Toruniu zapiski kronikarskie na 
temat organizacji bartnictwa od XIV stulecia prześledził Mendrala (1939). Według 
tych źródeł barciami znajdującymi się w lasach miejskich Torunia opiekował się 
w najdawniejszych czasach Miejski Urząd Leśny. W roku 1491 przyjęto pierwszego 
bartnika, który za opiekę nad barciami otrzymywał 7 marek rocznie i trzecią część 
zebranego miodu. W późniejszych czasach miasto zatrudniało czterech bartni-
ków. Z zapisków z roku 1521/1522 dowiadujemy się, że w lasach miejskich było 
383 barci zasiedlonych, a 316 pustych, i że zebrano w tym roku 14 beczek miodu, 
który sprzedano po 9 marek za beczkę. Ze sprzedaży wosku uzyskano 63 marki 
i 26 szylingów. W roku 1565 zebrano aż 53 beczki miodu. Dało to czystego zysku 
355 guldenów, podczas gdy za drzewo z tych lasów osiągnięto zaledwie 347 marek 
(kurs guldena był o 50% wyższy od marki). Plagą obwodów bartnych byli złodzieje 
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rekrutujący się głównie ze szlachty osiadłej po wsiach. Straż miejska staczała z nimi 
formalne bitwy. Toteż z biegiem czasu utrzymywanie pszczół w lasach miejskich 
stało się niemożliwe. W roku 1733 Zarząd Miejski zlikwidował bartnictwo miejskie.

Miód jeszcze w XVIII wieku był artykułem konsumpcyjnym cenionym przez 
wszystkie warstwy społeczne. Importowany cukier był towarem luksusowym i spo-
żywali go tylko ludzie zamożni. Miód zatem był długo jednym z podstawowych 
towarów w handlu wewnętrznym i w eksporcie. Jako przykład zapotrzebowania na 
miód w XVII wieku niech posłuży przywóz miodu do Krakowa z okolic Puszczy 
Świętokrzyskiej w latach 1750–1763 (tab. 4.). Ogółem w tym czasie każdego roku 
wwożono około 1000 beczek miodu (Barański 1979).

Tabela 4. Przywóz miodu do Krakowa z Puszczy Świętokrzyskiej 
w latach 1750–1763

Nazwa 
miejscowości

lata
1750 1755 1760 1763

liczba beczek
Bodzentyn – – – 1

Chęciny 17 34,5 27,5 6
Opatów 23,5 3 – –

Ostrowiec 11 5,5 – 2,5
Skarżysko 5 – – –
Szydłowiec – 2 – –

Razem 56,5 45,0 27,5 9,5
Ogółem wwóz 

do Krakowa 957,5 746,5 1096,5 1251,0

Źródło: opracowanie własne za Barański 1979.

W piśmiennictwie spotykamy sporo danych o produkcji miodu z jednej barci, 
ale różnią się one miedzy sobą znacznie, jako że dotyczą różnych obszarów i po-
chodzą z różnych lat. Wyliczenia są fragmentaryczne i nie uwzględniają wszystkich 
czynników mających wpływ na kształtowanie się wskaźnika przeciętnej wydajności. 
Dlatego też ich rozpiętość jest bardzo duża, bo waha się od 2,3 do 53 kg (Barań-
ski 1979). Najwyższą wielkość wynoszącą 21–53 kg podał Karpiński (1948) dla 
Puszczy Białowieskiej. Wróblewski (1991) podaje, że w sprzyjających warunkach 
osiągnięto wydajność 3,5–10 kg miodu, zależnie od wielkości barci.

Różne obserwacje i badania wskazują, że naturalne warunki bytowania pszczół, 
jakimi były dziuple żywych drzew, stwarzały korzystniejsze warunki rodzinom 
pszczelim aniżeli współczesne ule ramowe. Być może dlatego, że ścianki dziupli 
w żywym drzewie skuteczniej chronią przed oddziaływaniem pola elektrycznego. 
Las chroni też przed polem elektrycznym nawet bardzo wysokiej częstotliwości, 
przy elektrycznych wyładowaniach błyskawic itd. W ostatnich 100–150. latach 
człowiek zbudował dla rodzin pszczelich sztuczne gniazdo. Zaczęto używać wytwo-
rzonych z materiałów dielektrycznych, najczęściej drewnianych, uli i ustawiano je na 
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 otwartych przestrzeniach. Rodziny pszczele zostały pozbawione naturalnej ochrony 
od pól elektrycznych. Pszczoły o tym wiedzą i w lesie, wśród starych drzew, częściej 
wybierają dziuple w żywych drzewach, a siła rodziny w naturalnych mieszkaniach jest 
większa, co polega m.in. na tym, że jej członkinie gromadzą więcej miodu, niemal nie 
chorują i w dużo mniejszym stopniu są porażone roztoczem Varroa (Iwliew 2009).

W dziuplach rosnącego drzewa układ gniazda z reguły był następujący (Pałach 
2009): na górze znajdował się zapas pokarmu, poniżej zaś mieściła się główna 
część gniazda, gdzie matka, otoczona swoją świtą, składała jaja; tu też znajdował 
się pielęgnowany przez pszczoły czerw. Pod czerwiem zlokalizowane były świeżo 
odbudowane, zimą niczym nie zajęte, części plastrów. Latem, w okresie obfitego 
pożytku, właśnie tutaj pszczoły składały przyniesiony nektar. W ciągu dnia ten dolny 
magazyn był uzupełniany świeżym nektarem (nakropem), nocą zaś pszczoły wzboga-
cały go enzymami i odparowując nadmiar wody, przerabiały na miód, który później 
przenosiły do części magazynowej nad czerwiem. Przez cały sezon pszczoły składały 
gotowy miód na górze, do komórek, w których wcześniej był czerw, a niżej budo-
wały komórki dla matki ze świtą. Zimowały na tych częściach plastrów, z których 
wyszło jesienne pokolenie robotnic. W zimie pszczoły, w miarę jak zjadały zapasy, 
przesuwały się ku górze. Istotną sprawą było to, że życie rodziny pszczelej zimą 
przebiegało na jasnych plastrach. Przy braku starych i ciemnych plastrów pszczoły 
nie miały kontaktu z patogenami. Badania na ten temat wykazały, że przy zimowli na 
ciemnych i czarnych plastrach krystalizacja zapasów jest o 45% większa, o 58% więcej 
rodzin wychodzi z zimowli z zabrudzonymi kałem plastrami i o 12% więcej rodzin 
ginie w porównaniu z rodzinami, które zimują na jasnych plastrach. Zatem w dziupli 
funkcjonowała naturalna regulacja zabudowy przestrzeni zajmowanej przez pszczoły 
ku dołowi. Tymczasem współczesne technologie pasieczne w tym zakresie są bru-
talne i zalecają wiele działań naruszających naturalny układ plastrów (Pałach 2009).

Zabytki kultury bartnej w postaci pojedynczych drzew przetrwały, nieczynne 
oczywiście, do naszych czasów, chociaż odnajdujemy już tylko pojedyncze egzem-
plarze, np. w Puszczy Knyszyńskiej. Z ogromnej liczby drzew bartnych w Borach 
Tucholskich do początku XX wieku przetrwały zaledwie trzy okazy (Wodziczko 
1922). Największą ostoją drzew bartnych na ziemiach polskich jest Białowieski Park 
Narodowy, gdzie zachowało się około 100 takich drzew (Rysiewicz 2001).

Dzisiaj podejmowane są próby tworzenia na nowo borów bartnych w celach 
edukacyjnych i w nawiązaniu do dawnej tradycji. Jedną z pierwszych, jeśli nie 
pierwszą z takich inicjatyw było utworzenie boru bartnego w Puszczy Knyszyńskiej 
(obok rezerwatu „Krzemianka”) przez nadleśniczego dra inż. Edwarda Komendę. 
W latach 1993 i 1994 w 7 drzewach wykonano barcie, które następnie zasiedlone 
zostały pszczołami. Ostatnio w tym kierunku idzie też działalność przyrodników 
z Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego i WWF — Mię-
dzynarodowej Organizacji Ekologicznej, której celem jest odtwarzanie bartnictwa. 
We współpracy z czynnymi jeszcze bartnikami z południowego Uralu (Baszkiria) 
dziane są barcie na terenie dawnych puszcz Pilickiej i Świętokrzyskiej, a także 
w Biebrzańskim Parku Narodowym.
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Z przyrodniczego punktu widzenia bartnictwo wywierało niezwykle znaczący 
wpływ na dawne puszcze, chociaż nie zawsze fakt ten sobie uświadamiamy. Wpro-
wadzenie na dużą skalę zapylacza roślin przyczyniło się do sukcesu reprodukcyjnego 
tychże, z drugiej strony sami bartnicy puszczę pierwotną zmieniali, wręcz niszczyli.

Pasiecznictwo przyzagrodowe

Od połowy XVIII wieku bartnictwo stawało się coraz mniej opłacalne, chociaż 
w różnych częściach kraju spore grupy ludności trudniły się tym zajęciem. Upadek 
bartnictwa nastąpił z kilku powodów. Spore znaczenie miały zniszczenia, którym 
ulegały barcie w okresie wojen i zawieruch w połowie XVII wieku.

Lustracje królewszczyzn w województwach: chełmińskim, pomorskim i mal-
borskim z roku 1664 dowodzą, że tylko nieliczni bartnicy samodzielni i nieliczne 
barcie dworskie przetrwały okres wojenny. Aby nie doprowadzić do całkowitej 
likwidacji bartnictwa w królewszczyznach wymienionych terenów obniżono cza-
sowo daniny miodowe. Bartnictwo musiało się systematycznie cofać pod naciskiem 
wdzierającego się do puszcz rolnictwa. Nie chcąc rezygnować z korzyści przyno-
szonych przez pszczoły, człowiek starał się utrzymać stan liczby rodzin pszczelich. 
Wyjściem stała się zmiana sposobu hodowli pszczół. Bartnictwo ustępowało miejsca 
nowej formie pszczelarstwa, czyli pasiecznictwu. Nowa forma miała wiele zalet. 
Kłody bartne ustawione w pobliżu domu przynosiły nadal zyski, a roje mnożyły 
się równie dobrze i równie łatwo jak w lesie. Człowiek nie musiał chodzić do 
boru, pracować na wysokości, co było uciążliwym zajęciem bartnika. W pasiece 
przydomowej mniejsze było ryzyko kradzieży miodu lub zniszczenia barci, kłoda 
zaś mogła być łatwo zabezpieczona przed mrozem. Bartnicy zatem coraz częściej 
sami porzucali bór i przenosili się ze swoimi pszczołami w pobliże zabudowań. 
Prowadzeniem pasieki domowej mógł się zajmować każdy rolnik. Pasiecznictwo 
pojawiło się najpierw na ziemiach o najwyższej kulturze rolnej, a więc na Śląsku 
i w Wielkopolsce. Istnieje zatem ścisły związek między rozprzestrzenianiem się 
rolnictwa a ustępowaniem bartnictwa. Aczkolwiek trzeba przyznać, że na tych zie-
miach pasieki przydomowe istniały już w XIII wieku (Wróblewski 1991). Jak podaje 
Chodorowski (2001), przynajmniej na Podlasiu każdy osadnik był jednocześnie rol-
nikiem i pszczelarzem. Zanik bartnictwa następował jednocześnie z udomowieniem 
pszczół. Prawie każdą podlaską zagrodę urozmaicały kłody — leżaki lub stojaki. 
Obecnie — niestety — jest coraz więcej wsi, w których nikt pszczół nie hoduje.

Nasilające się osadnictwo na prawie niemieckim w XIII i XIV wieku sprawiło 
zawężenie obszarów leśnych za sprawą otaczających je pól. Większe ubytki lasu na 
rzecz osadnictwa dostrzega się od końca XIV wieku. W tym czasie lesistość Wielko-
polski oceniano na nieco ponad połowę jej ogólnego obszaru. Do połowy XIX wieku 
udział lasów spadł do około 28%, czyli zmniejszył się o połowę w stosunku do końca 
wieku XIV. To daje pogląd, jak w ciągu 500 lat zmieniony został krajobraz części 
naszego kraju (ryc. 1.). Dodajmy, że na spadek lesistości  Wielkopolski w okresie 
pięćsetlecia składa się nie tylko ubytek lasów, ale także trudnej do ilościowego 
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ujęcia powierzchni zabag-
nionej, zamienionej stop-
niowo dzięki osuszaniu na 
łąki i pola uprawne (Bła-
szyk 1974). Przykład samej 
Wielkopolski świadczy, 
w jakim stopniu przeobra-
żeniom ulegało środowisko 
przyrodnicze Polski i wa-
runki bytowania pszczoły.

W  zaborze pruskim 
do ostatecznej likwida-
cji bartnictwa przyczyniło 
się palenie lasów i  nisz-
czenie w ten sposób cen-
nego drzewostanu. Bart-
nictwo było przedwstępną 
postacią rolniczego za-
gospodarowania puszczy. 
Jedną z poważnych czyn-
ności bartniczych stano-
wiło palenie lasu i krok za 
krokiem następujące nisz-
czenie puszczy. Wypaleni-
ska zamieniano na pola. Kasper Henneberger pisał w 1595 roku (cyt. za Labudą 
1955), że było zwyczajem bartniczym w Prusach wypalać zarośla i wrzosowiska co 
trzy lata, aby tym lepiej rosły młode drzewa, a równocześnie zwierzyna i pszczoły 
miały lepsze wyżywienie na młodych pędach. Z palenia wrzosów wywiązywał się 
jednak niejednokrotnie pożar, który ogarniał ogromne połacie puszczy. Puszcza 
Tucholska przechodziła w jednym stuleciu 3–4 wielkie pożary. W okresie 20 lat 
(1794–1814) spłonęło około 240.000 morgów lasów pomorskich (Labuda 1955).

Tabela 5. Stan pasiecznictwa w Polsce w XIX i na początku XX wieku

Region wiek liczba uli
Wielkopolska pocz. XIX 15 000
Księstwo Warszawskie (bez Wielkopolski) pocz. XIX 44 000
Królestwo Polskie XIX (lata 20.) 100 000
Królestwo Polskie XIX (lata 40.) 140 000
Królestwo Polskie XIX (lata 50.) 107 000
Królestwo Polskie pocz. XX 200 000
Wielkopolska pocz. XX 130 000

Źródło: opracowanie własne wg Wróblewski 1991.

Fot. 4. Autor obok ula kłodowego w Skansenie Kur-
piowskim im. Adama Chętnika w Nowogrodzie; fot. 
A. Lewandowska-Banaszak
Photog. 4. Author next to the log beehive in the Adam 
Chętnik Kurpie Open-Air Museum in Nowogród; photog. 
by A. Lewandowska-Banaszak
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O liczbie uli w pasiekach przyzagrodowych w XIX i na początku XX wieku 
informuje tabela 5. Ogólną liczbę uli na ziemiach polskich w początkach ubieg łego 
wieku szacuje się na 200.000, na początku XX stulecia zaś liczba ta mogła docho-
dzić nawet do 600.000 sztuk (Wróblewski 1991). Jak podaje Ciesielski w swojej 
znanej książce Bartnictwo, czyli hodowla pszczół dla zysku (1888), sama Galicja 
liczyła w roku 1880 roku 295.686 pni pszczół, które przynosiły rocznie 3 tys. ton 
miodu i  60 ton wosku, co łącznie dawało blisko około jednego miliona zło- 
tych dochodu.

Nowa forma pszczelarzenia, jaką głównie na przełomie XVIII i XIX stulecia 
stało się pasiecznictwo przyzagrodowe, przyczyniła się do wyprowadzenia głównej 
masy pszczoły miodnej z lasów, wprowadzając ją na pola uprawne. Odtąd las jest 
tylko okresowo i w stosunkowo niewielkim stopniu penetrowany przez pszczołę 
miodną, głównie podczas wywożenia pasiek na pożytek spadziowy lub wrzosowy. 
Nie znamy konsekwencji biocenotycznych tego zabiegu, możemy jedynie do-
mniemywać, jakie były następstwa wyłączenia z biocenozy lasu głównego dotąd 
zapylacza roślin. Kwestią przyszłych badań jest szczegółowe określenie tej roli oraz 
zagadnienia inne, tj. sprawa konkurencji pszczoły miodnej i dziko żyjących pszczół 
w dawnych puszczach i lasach dzisiejszych.

Bibliografia

Amonowicz A.
2001 Knieje pełne osobliwości, „Echa Leśne”, 11, s. 20–21, 30.

Banaszak J. 
2010 Pszczoła miodna na tle polodowcowej historii lasów w Polsce, Warszawa.

Banaszak J. (red.)
2003 Stepowienie Wielkopolski — pół wieku później, Bydgoszcz.

Barański S.
1979 Dzieje bartnictwa w Puszczy Świętokrzyskiej w zarysie, Okręgowa Spółdzielnia 

Pszczelarska w Krakowie, Kielce.

Blank-Weissberg S.
1937 Barcie i kłody w Polsce, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Warszawa.

Błaszyk H.
1974 Rozwój lesistości Wielkopolski, Kronika Wielkopolski, 3 (4), s. 53–73.

Broda J.
1993 Sosna w czasach historycznych [w:] S. Białobok, A. Boratyński, W. Bugała (red.), 

Biologia sosny zwyczajnej, Instytut Dendrologii PAN, Poznań–Kórnik, s. 17–31.
2006 Dęby w czasach historycznych [w:] W. Bugała (red.), Dęby, Nasze drzewa leśne. 

Monografie popularnonaukowe, t. 11, Instytut Dendrologii PAN, Poznań–Kórnik, 
s. 21–38.



Studia Lednickie XI (2012)110

Budzyńska M.
2005 Ochrona czarnej pszczoły Apis mellifera mellifera L. w północnej Europie, „Przegląd 

Pszczelarski”, 1, s. 25–28.

Chętnik A.
1919 O Kurpiach, Warszawa.

Chodorowski E.
2001 Knyszyńskie szkice historyczne, cz. 2, Knyszyński Ośrodek Kultury, Knyszyn.

Ciesielski T.
1888 Bartnictwo, czyli hodowla pszczół dla zysku, Lwów.

Dąbkowski P.
1923 Bartnictwo w dawnej Polsce. Szkice gospodarczo-prawne, Lwów.

Gall Anonim
2003 Kronika Polska, Wrocław.

Hedemann O.
1934 Dawne puszcze i wody, Wilno.
1939 Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 roku), 

Instytut Badania Lasów Państwowych. Rozprawy i Sprawozdania, Seria A, nr 41, 
s. 277–281.

Hładyłowicz K.J.
1932 Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku, 

Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych, nr 12, Lwów.

Iwliew A.N.
2009 Ule, pszczoły i pole elektryczne, „Przegląd Pszczelarski”, 4 (13), s. 36–40.

Karpiński J.J.
1948 Ślady dawnego bartnictwa puszczańskiego na terenie Białowieskiego Parku Naro-

dowego, Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria A, nr 49, Kraków.

Keler S.
1928 Drzewa barciowe na Pomorzu. Odbitka z drugiego Rocznika Polskiego Towarzystwa 

Dendrologicznego, Lwów, s. 3–7.

Klinge J.
1901 Die Honigbäume des Ostbalticums und die Beutkiefern Westpreussens, Schriften 

Naturforschenden Gesellschaft, in Danzig, N.F., 10 (3), s. 215–242.

Kluk K.
1780 Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych historyi naturalney początki 

i gospodarstwo, t. 4, O owadzie i robakach, Warszawa.

Kornaś J.
1972 Wpływ człowieka i jego gospodarki na szatę roślinną Polski. Flora synantropijna 

[w:] W. Szafer, K. Zarzycki (red.), Szata roślinna Polski, t. 1, Warszawa, s. 95–128.



111Pszczoła miodna na ziemiach polskichJózef Banaszak

Królikowski J.
1920 Najstarsza polska xiążka o pszczelnictwie, Książnica Zamojska, t. 15, Zamość.

Kuczyńska K.
2004 Bartnictwo Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, Wilczyska–Łomża.

Labuda G.
1955 Nieznany pomnik polskiego prawa bartnego na Pomorzu, Rocznik Gdański, 14, 

Gdańsk, s. 342–374.

Lelewel J.
1856 Pszczoły i bartnictwo w Polsce, Poznań.

Marchwiński R.T.
1997 Geografia Polski Marcina Kromera, Bydgoszcz.

Maruszczak H.
1999 Przekształcenie środowiska w zaraniu okresu historycznego [w:] L. Starkel (red.), 

Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Warszawa, s. 189–202.

Matuszkiewicz J.M.
2001 Zespoły leśne Polski, Warszawa.

Mazak S.
1975 Barć odrzańska ma około 2055 lat, „Pszczelarstwo”, 11, s. 18–20.

Medwecka-Kornaś A.
1972 Zespoły leśne i zaroślowe [w:] W. Szafer, K. Zarzycki (red.), Szata roślinna Polski, 

t. 1, Warszawa, s. 95–128.

Mendrala S.
1939 Ule polskie. Historia i gospodarka, Wielkopolski Związek Pszczelarzy, Poznań.

Niklewski J.
1970 Kilka milionów lat historii lasów, Warszawa.

Ostoja-Zagórski J.
2005 Najstarsze dzieje ziem polskich, Bydgoszcz.

Pałach R.
2009 W ulu prawie jak w dziupli, „Pszczelarz Polski”, 3, s. 14–15.

Polakowski B.
1971 Świat roślinny Warmii i Mazur, Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn.

Rysiewicz M.
2001 Pszczelarstwo w Białowieskim Parku Narodowym, „Pszczelarstwo”, 9, s. 24–25.

Siudowska-Myzykowa T.
1960 Materiały do bartnictwa w północno-wschodniej Europie ze szczególnym uwzględ-

nieniem obszaru Polski, Archiwum Etnograficzne, 21.

Skowronek W.
1997 Rasy pszczoły miodnej, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice.



Studia Lednickie XI (2012)112

Szczudło J.
1964 O barciach i bartnikach w dawnej Polsce, Warszawa.

Topolski J.
1993 Zasoby przyrody a historia społeczeństw, „Kosmos” 42 (1), s. 47–54.

Witwicki M.
1829 Pszczelnictwo krajowe czyli o środkach i sposobach podniesienia pasiek do tego 

stopnia na którym dawniej w Polsce były, t. 1, Warszawa.

Wodziczko A.
1922 Sprawozdanie z wycieczki po Pomorzu odbytej w celach ochrony przyrody, „Ochrona 

Przyrody”, 3, s. 61–70.

Wróblewski R.
1987 Święta pszczoła, Kamienna.
1991 Polskie pszczelarstwo, Wrocław.
1998 Barcie, kłody, kószki i ule polskie, Biblioteka Sądeckiego Bartnika, Nowy Sącz.

Zaręba R.
1986 Puszcze, bory i lasy Polski, Warszawa.

Żabko-Potopowicz A.
1953 Dzieje bartnictwa w Polsce w świetle dotychczasowych badań, Roczniki Dziejów 

Społecznych i Gospodarczych, 15, s. 7–56.

Western (European) Honey Bee on the Polish Lands

The article presents the condition of the western (European) honey bee (Apis mellifera) in 
the changing natural environment of the areas between the Oder, the Vistula and the River 
Bug from the early Piast state till modern day.

The western honey bee — originally a natural and constant component of the forest 
fauna — used to find favourable conditions for its existence and development occupying 
natural hollows in trees. Later, people learnt to make artificial hollows and secured the bees 
there (Fig. 2, Photog. 2, 3). In the Middle Ages, forest bee-keeping offered forest bee-keepers 
and the Crown Treasury substantial benefits from honey and wax. At the same time the 
nature of the forest gained an extraordinary factor — a go-between in the pollination of 
entomogamic plants — trees, bushes and herbs. Throughout the whole of the Middle Ages 
and later on forest bee-keeping was in its heyday, and the number of bee-keeping trees in 
individual forest areas amounted to tens of thousands (Tab. 4). Since the times of the Piast 
and Jagiellonian dynasty, Polish merchants would export honey and wax to the Baltic har-
bours and farther to the deforested countries of Europe and the world. These goods were 
also transported from Poland by land routes.

Such a condition remained till the eighteenth–nineteenth centuries, when the western 
honey bee was „moved out” from the forests to bee gardens near the farmsteads. The increase 
in the settlements contributed to the process as well as the decline in the forestation (until 
the middle of the nineteenth century within Greater Poland when the percentage of forests 
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dropped to circa 28%, that is, half the number as it had been at the end of the fourteenth 
century). In the Prussian partition the definite eradication of forest bee-keeping was caused 
by the burning out of forests by bee-keepers (in order to rejuvenate the honey plants) and 
hence destroying the valuable tree stand. Bees then became just a temporary component of 
the forest biocoenosis. They visited forests mainly for the pollen and honey from heather or 
honeydew. Moving the European honey bee out from the wilderness and forests must have 
influenced the forest biocoenosis including the wild bees and other insects competing for 
sustenance. Hence, the forest lost its numerous and permanent pollinators whereas other 
insects gained better access to the nutritional plants.

Garden bee-keeping near the farmsteads, in turn, resulted in the western honey bee 
as the most frequent and stable pollinator of plants in the agricultural areas (ploughlands, 
orchards and vegetable patches) covering in total circa 60% of today’s Poland.
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Aula palatium lednickiego

Rekonstrukcja auli palatium lednickiego (którą autor niniejszego tekstu przedsta-
wił w formie opisowej w 1996 roku) była możliwa po zlokalizowaniu w obiekcie 

tzw. „arkady lednickiej”. 

Ryc. 1. Ruiny „lednickiej arkady”; A.M. Wyrwa, Lednickie Obrazy, 2009, ryc. 1. Lednica
Fig. 1. Ruins of “Lednica arcade”; A.M. Wyrwa, Lednickie Obrazy, 2009, fig. 1. Lednica

Jej umiejscowienie dało się wyjaśnić przez porównanie palatium lednickiego 
z obiektami pałacowymi z tego okresu i nieco późniejszego w Niemczech. Analogia 
nie pozostawiała wątpliwości w kwestii genezy formalnej tej architektury. Arkada 
jest pozostałością trzech łuków rozpiętych pomiędzy zachodnią a wschodnią ścianą 
pomieszczenia w przyziemiu, wspartych na dwóch kwadratowych filarach widocz-
nych obecnie (Kaszubkiewicz 1996). Taką lokalizację arkady przyjął za właściwą 
Aleksander Grygorowicz, korygując jedynie krajobraz widoczny w jej wnętrzu 
(Grygorowicz 1998), a za nim Borys Siewczyński w rekonstrukcji komputerowej 
(Siewczyński 2006, s. 67–72). 
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Wersję rysunkową konstrukcji auli przedstawiłem na wystawie pt. Otton 
III w Polsce w nowo zaadaptowanej wtenczas sali w  stodole dziekanowickiej 
w 2000 roku, a także w artykule Detal kamienny palatium na Ostrowie Lednickim 
(Kaszubkiewicz 2000). Grafika trzonu pałacu z aulą była prezentowana swego czasu 
na planszy przy budowli na Ostrowie Lednickim i znalazła swoją kontynuację 
w zrealizowanej niedawno w Muzeum makiecie palatium. 

Ryc. 2. Zachodni trzon pałacu lednickiego (struktura budowlana auli) wg A. Kaszubkie-
wicza; rys. J. Szydłowska
Fig. 2. Western stem of the Lednica palace (building structure of the hall); drawn by J. Szyd-
łowska acc. to A. Kaszubkiewicz

Wyjaśniając funkcję arkady w części zachodniej palatium, która wspierała aulę, 
nie można pominąć kwestii czasowej relacji pomiędzy poszczególnymi elementami 
budowli. Różnice konstrukcyjne pomiędzy fundamentami ścian zewnętrznych 
a fundamentami filarów w pomieszczeniach przyziemia oraz innych elementów 
budowli mogą świadczyć o różnych fazach budowy obiektu (Żurowska red. 1993), 
lecz nie muszą, i moim zdaniem nie są wystarczającą przesłanką rozstrzygającą 
tę kwestię. Metody stosowane w budownictwie od wieków do dnia dzisiejszego 
zakładają etapy w ramach jednego cyklu budowlanego, w naszym przypadku trwa-
jącego zapewne kilka sezonów. Wymogi konstrukcyjne poszczególnych elementów 
budynku spełniające odmienne zadania, często wykonywane z różnych materiałów, 
dopuszczają lub wręcz wymuszają odmienność rozwiązań. 

Zygmunt Świechowski, choć z  innych powodów niż autorzy monografii 
z 1993 roku, przenosi budowę arkady na czas późniejszy — „zbudowano ją może 
na potrzeby kasztelanii, przy użyciu starannie opracowanych ciosów” (Świechow-
ski 2005). Architektura palatium lednickiego jest dla okresu, w którym powstała 
(X–XI w.) bardzo profesjonalna. Użyto do jej budowy zróżnicowanego materiału 
skalnego takiego, jak: granitów, piaskowców, wapieni i wielu innych skał. Wyko-
nano z nich różnego rodzaju detale architektoniczne, na przykład: ciosy kliniaste, 
obramowania, zworniki, nadproża, stopnie schodowe, okapy, kapitele i tym podobne. 
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Ryc. 3. Ciosy kamienne z budowli lednickiej; fot. A. Ziółkowski
Fig. 3. Stone blocks from the Lednica construction; photog. by A. Ziółkowski

Ryc. 4. Kapitel kamienny z  Ostrowa Lednickiego (zaginiony); za: Sokołowski 1876, 
rys. Wł. Łuszczkiewicz
Fig. 4. Stone capital from Lednica Holm (lost); after: Sokołowski 1876, drawn by Wł. Łuszcz-
kiewicz

Badając detale architektoniczne występujące w palatium lednickim pod kątem 
ich zastosowania (Kaszubkiewicz 2000), doszedłem do wniosku, że były one użyte 
do budowli od początku jej powstania, gdyż są widoczne w pierwotnych partiach 
murów. 

Podobne praktyki budowlane i czas ich powstania dotyczą kaplicy pałacowej 
(emporowej z wieżyczką zapewniającą komunikację pionową), która w XIII wieku 
po dobudowaniu zachodniej wieży i przebiciu wejścia północnego pełniła funkcje 
sakralne aż do zniszczenia prawdopodobnie w połowie XIV wieku. Zapewne całość 
założenia w okresie swej stosunkowo krótkotrwałej świetności była jednofazowa. 
Była też wydzielona z pozostałej powierzchni grodu. Aby tę hipotezę potwierdzić, 
potrzebna jest analiza materiału badawczego i, być może, dodatkowe badania 
archeologiczne. 
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Assembly Hall of Lednica Palace

The reconstruction of an assembly hall of the Lednica Palace, described by the author in 
1996, was possible after the so-called Lednica arcade had been localized in the object. It 
was explained thanks to comparing the Lednica Palace with palatial objects of that and 
somewhat later periods in Germany. The arcade is composed of the remains of three arcs 
stretched between the western and eastern walls of the ground floor room. The arcs were 
supported by the two square pillars still seen nowadays (Kaszubkiewicz 1996). 

This construction supported the hall — the most magnificent interior in the palace. The 
construction drawing of the hall was presented in 2000 at the exhibition entitled “Otto III 
in Poland” in the newly adapted room in the barn in Dziekanowice, and also in the article 
in the sixth volume of Studia Lednickie — the Lednica Study (Kaszubkiewicz 2000), as 
well as in the article above (fig. 2). 

While explaining the function of the arcade supporting the hall in the western part of 
the palace, one cannot ignore the issue of the time relations between individual elements 
of the building. Various construction phases of the object may be suggested on the basis of 
constructional differences between the foundations of the outer walls and the foundations 
of the pillars in the ground floor rooms and other elements of the buildings (Żurowska ed. 
1993). However, in the author’s opinion, it might not constitute a sufficient premise for 
solving the question of the arcade’s function. The construction requirements of the separate 
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elements of the building performing different functions, often made of various materials, 
allow for, or even extort, diversified solutions. 

Zygmunt Świechowski, although due to other reasons than those put forward by the 
authors of the monograph from 1993, dates the arcade back to a later period; “it might 
have been built for the castellany needs, using carefully prepared blocks” (Świechowski 
2005). Assuming the tenth–eleventh century as the time when the architecture of the Led-
nica palace was erected, it is a very professional construction. Differentiated rock material 
(granites, sandstones, limestones and many other rocks) was used during the construction. 
A choice of architectonic details was made of these rocks including: wedge-like blocks, 
frames, keystones, lintels, staircase, eaves, capitals and so on. 

Examining the architectonic details existing in the Lednica palace in terms of their 
application (Kaszubkiewicz 2000), the author came to a conclusion that they were used at 
the beginning of the building as they can be seen in the original parts of the walls. 

The whole layout must have been of a single phase in its relatively short-lasting heyday 
(until the middle of the eleventh c.).
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Archeologia eksperymentalna 
 — teoria, praktyka i doświadczenie

Archeologia eksperymentalna pozwala uzyskać wskazówki pomagające w re-
konstrukcji procesów produkcji przedmiotów pozyskiwanych w wyniku badań 

archeologicznych. Jest też niezastąpioną metodą weryfikacji teorii; dzięki niej poznać 
można liczne nowe rozwiązania, zdobyć tak ważne dla każdego badacza doświad-
czenie. Wiele przydatnych umiejętności oraz sposobów znanych i praktykowanych 
przez rzemieślników wczesnego średniowiecza nie zostało zapisanych. Zapomnieniu 
uległa także ich ogromna wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dziś, 
aby choć w małym stopniu uzyskać zbliżony efekt, opierać się możemy na ana-
logiach etnograficznych. Każdy rzemieślnik posiada jednak własne metody pracy 
oraz rozmaite sposoby i receptury, którymi z reguły niechętnie dzieli się z innymi. 
Dlatego też, chcąc zdobyć potrzebne informacje, warto sięgnąć do archeologii 
eksperymentalnej, aby samemu przekonać się, jak mógł wyglądać dany proces 
produkcji, a metodą niezliczonych prób i błędów zdobyć niezbędne doświadczenie.

Na przykładzie eksperymentu, który prowadziłam na terenie grodu w Grzy-
bowie, uzyskałam niezwykle cenne informacje zarówno odnośnie do produkcji 
naczyń, jak i ich wypału. Prace obejmowały wypał w ognisku naczyń glinianych 
wzorowanych na przykładach wczesnośredniowiecznych oraz form odlewniczych 
wykonanych w technice na wosk tracony. Zdobyte doświadczenie zostanie wyko-
rzystane przy kolejnych planowanych próbach tego typu. Opisane poniżej działa-
nia nie oznaczają, iż jest to recepta na udany wypał — prezentuję jedynie próbę 
odtworzenia niektórych metod i sposobów przypuszczalnie stosowanych przez 
dawnych wytwórców.

Eksperyment obejmował wylepienie i wypał 21 naczyń wzorowanych na formie 
miniaturowego naczynia znalezionego podczas badań grodziska w Grzybowie koło 
Wrześni (Brzeski, Kurnatowska, Tuszyński 2000, s. 66, ryc. 3 — lewo, góra). Prace 
podzieliłam na sześć etapów trwających określony czas:
1) wybór formy i wielkości naczynia; 
2) przygotowanie surowca — gliny (10 min); 
3) wyrób naczyń (15–20 min); 
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4) suszenie (ok. 4 dni); 
5) przygotowanie ogniska (30 min); 
6) wypał (7 h).

Podsumowując czas potrzebny do uzyskania gotowego naczynia, uzyskujemy 
około ośmiu godzin (wykonanie razem z wypałem) oraz cztery dni potrzebne na 
schnięcie.

Każdy z etapów wymagał różnego rodzaju nakładu pracy i umiejętności oraz 
zużycia niezbędnych surowców, w szczególności: gliny (ok. 3 kg) oraz dużej ilości 
drewna potrzebnego do rozpalenia ogniska i podtrzymywania odpowiedniej tem-
peratury podczas wypału.

Etap 1: wybór formy i jej wielkość uzależnione są od przeznaczenia naczynia. 
Naczynia wykonane w ramach eksperymentu pełnić miały rolę jedynie reprezen-
tacyjną a nie użytkową. Małe rozmiary: 8–9 cm wys., są łatwiejsze do wykonania, 
mniej narażone na ewentualne pęknięcia podczas lepienia, gdyż kolejne warstwy 
nie opadają pod wpływem własnego ciężaru.

Etap 2: przygotowanie gliny jest bardzo ważne. Od doboru surowca zależna jest 
trwałość podczas wypału i użytkowania. Naczynia podczas eksperymentu wykonane 
zostały z gliny o bardzo drobnej domieszce mineralnej (ok. 3 mm). W zależności 
od jej stanu i wilgotności warto namoczyć glinę: suchą jeden do trzech dni przed 
lepieniem, średnio wilgotną około godziny do dwóch przed lepieniem. Dobrze 
wyrobiona, o odpowiedniej konsystencji masa powinna „odchodzić od ręki”; gdy 
zbytnio się klei można dodać drobnoziarnistego piasku i starannie dłużej wyrabiać. 
Nie powinna być zbyt sucha (wpływa na to temperatura naszych dłoni i zbyt długie 
ugniatanie), gdyż wtedy powoduje pęknięcia na krawędziach oraz dnie naczynia.

Etap 3: wyrób uzależniony jest od umiejętności garncarza. Małe naczynia 
wykonać można w 15–20 min, lepiąc je techniką z wałeczków i układając kolejne 
partie na dnie, ale także z  jednego kawałka w 10 min. Ornament linii falistej 
i żłobków wykonano na górnej partii brzuśca przy pomocy drewnianego stempelka. 
By wylepić naczynie potrzeba trzech poziomów wałeczków. Woda jest sprzymie-
rzeńcem garncarza — przy sklejaniu warstw i gładzeniu, ale jej nadmiar przy 
obtaczaniu górą krawędzi powoduje nadmierne rozmiękczanie ścianek i pękanie 
dna po wyschnięciu oraz w trakcie wypału.

Etap 4: suszenie — teraz dają o sobie znać wszystkie niedociągnięcia warszta-
towe. Pękają zbyt grube dna lub zbyt cienkie ścianki. Szybkość schnięcia uzależniona 
jest od temperatury, która także powinna być w miarę możliwości równomierna 
i nie przekraczać 10–15° C. Jeśli pomieszczenie jest narażone na silniejsze działanie 
promieni słonecznych, to strona naczynia, na którą padają, może ulec odkształceniu 
pod wpływem ciepła i się obniżyć. Po upływie dwóch dni ścianki i krawędź stają 
się wystarczająco twarde, by można obrócić naczynie do góry dnem. Wtedy także 
dolna partia szybciej wyschnie. Im dłuższy czas schnięcia tym mniejsze prawdo-
podobieństwo pęknięcia przy wypale.

Etap 5: przygotowanie ogniska. Ważną czynnością jest odpowiednie ułożenie 
drewna (w eksperymencie użyłam gatunków liściastych), a także samo jego  rozpalanie; 
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warto przy tym zwracać uwagę na kierunek i siłę wiatru — najlepiej, gdy wieje na 
palenisko (Wasilczyk 2007, s. 29). Po rozpaleniu niezwykle istotne jest uzyskanie 
odpowiednio wysokiej temperatury — ok. 600° C — i podtrzymywanie jej przez 
kilka godzin. Podczas palenia gałęziami uzyskuje się krótko trwającą, lecz wysoką 
temperaturę (Coles 1977, s. 208). Ważne jest też powolne obniżanie temperatury 
przez zasypywanie popiołem, mokrymi liśćmi oraz ziemią. W miejscu wypału należy 
unikać wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń: kamieni, grubych gałęzi czy szkieł, które 
długo trzymają ciepło, a przez to mogą powodować odpryski i uszkodzenia ścianek.

Etap 6: wypał jest działaniem ostatnim, ale najbardziej pracochłonnym. Dla 
wybranych form naczyń reprezentacyjnych w zupełności wystarczało siedem godzin. 
Naczynia ustawiane były w odległości ok. 20 cm od ognia, na początku dnem do 
góry, by temperatura nie zniszczyła ścianek. Takie powolne wyrównywanie tempe-
ratury zajmuje około godziny. Naczynia należy obracać, tak by ogrzały się w miarę 
równomiernie ze wszystkich stron. Po godzinie przybliżałam je stopniowo do ognia 
na odległość ok. 10 cm. Gdy wytworzyły się węgle, naczynia były nimi obsypywane, 
ale tak by nie dotykały bezpośrednio ich powierzchni. Dobry efekt uzyskiwano, 
obsypując naczynia suchymi liśćmi oraz drobnymi gałązkami. Gdy ogień rozpalał się 
zbyt mocno, zmniejszano temperaturę, dosypując mokre liście oraz trawę (ryc. 1.).

Ryc. 1. Wypał w ognisku; fot. A. Łukaszyk
Fig. 1. Baking in a fire; photog. by A. Łukaszyk



Studia Lednickie XI (2012)126

Barwy powierzchni uzależnione są od kilku czynników:
 — temperatury (im wyższa tym bardziej ceglaste), odcięcie dopływu tlenu po-

woduje zmianę barwy (czarne);
 — użytych do palenia materiałów: drewno liściaste (brunatno-szare), iglaste (od 

ciemnych brązów do czerni), mokre liście i trawa (szare, jasno-brązowe);
 — dotykania ścianek przez węgle drzewne (czarne smugi oraz plamy).

Podczas procesu wypału pojawiają się różnorodne uszkodzenia mechaniczne 
(ryc. 2.). Wynikają one z różnych powodów. Jedne to efekt niedociągnięć tech-
nologicznych w trakcie formowania (pozostałe w glinie powietrze), inne są spo-
wodowane przez zbyt szybkie działanie wysokiej temperatury, a  jeszcze inne są 
efektem zbyt bliskiego sąsiedztwa fragmentów silnie rozgrzanego drewna. Powsta-
jące defekty przybierają formę odprysków części ścianek, utraty większych części, 
a nawet całych den.

Podsumowując wypał eksperymentalny, stwierdzić można, że z 21 naczyń 
13 wyjęto z ogniska w stanie idealnym, niestety na ośmiu widoczne były pęknię-
cia, odpryski, a nawet w dwóch przypadkach odpadło całe dno. Naczynia po pra-
widłowym wypaleniu powinny wydawać czysty dźwięk przy uderzeniu w ściankę. 

Większość eksperymentalnie 
wypalonych naczyń wypa-
liła się dobrze, jednak cztery 
z nich po uderzeniu w ścianki 
nie wydały czystego dźwięku, 
co oznacza zbyt niską tempe-
raturę wypału (Wasilczyk 2007, 
s. 33). Właściwą temperaturę 
wypału (ok. 800º C)  udało 
się uzyskać podczas ekspery-
mentu w Chodliku (Wasilczyk, 
Lis 2003, s. 46), gdzie naczy-
nia umieszczono w wyłożonej 
opoką (skałą wapienną) jamie 
ziemnej wygrzanej wcześniej 
przez ognisko (Wasilczyk, Lis 

2003, s. 45). Na wypał w og-
nisku mają wpływ następujące 
czynniki:
— kierunek wiatru, 
— temperatura ogniska, 
— rodzaj użytego do podsyca-

nia ognia surowca, 
— stała obserwacja wypalają-

cych się naczyń, 
— czas trwania wypału.

Ryc. 2. Zbyt wysoka temperatura niszczy ścianki naczy-
nia; fot. A. Łukaszyk
Fig. 2. Too high temperature destroys the earthenware sides; 
photog. by A. Łukaszyk
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Kolejnym eksperymentem przeprowadzonym w grodzie w Grzybowie było 
wykonanie czterech form glinianych (ryc. 3.) przeznaczonych do odlewów w tech-
nice na wosk tracony, które również wypalone zostały w ognisku według schematu 
opisanego powyżej. Każda forma jest wzorowana na zabytkach wczesnośrednio-
wiecznych: dwa koniki i jelonek z Wolina oraz lunula. Opisany został jedynie jeden 
konik, którego kształt i wielkość jest najbardziej zbliżona do oryginału (ok. 3 cm dł. 
i 2,5 cm wys.) wykonanego z brązu. Tego rodzaju formy w odróżnieniu od naczyń 
po wytopieniu wosku są puste w środku, a przez to ich ścianki są cieńsze. Wydawało 
by się, że powinny być one bardziej podatne na zniszczenia, a jednak wszystkie w ca-
łości przetrwały próbę ogniska. Do odlewu zdecydowano się użyć cynę, ze względu 
na niską temperaturę topnienia. Czynności związane z wykonaniem form i odle-
wem można podzielić na siedem etapów, a każdy z nich trwa odpowiednio długo:
1) formowanie woskowego modelu (20 min); 
2) przygotowanie gliny (5 min); 
3) wyrób (10 min); 
4) suszenie (4 dni); 
5) wypał (3–7 h); 
6) odlewanie (20 min); 
7) szlifowanie krawędzi (10 min).

Ryc. 3. Formy gliniane do odlewów z cyny; fot. A. Łukaszyk
Fig. 3. Clay forms for the tin casts; photog. by A. Łukaszyk
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Podsumowując, czas potrzebny na 
wykonanie figurki z cyny to około oś- 
miu, czas potrzebny na wyschnięcie to 
cztery dni.

Etap 1: do odlewu wykorzystano 
wosk pszczeli, który można doskonale 
formować rozgrzewając ciepłem włas-
nych rąk. Formowany z wosku kształt 
(ryc. 4.) powinien być mniejszy i węższy 
niż oryginalny wzorzec, gdyż często po 
wytopieniu wosku wnętrze formy zwięk-
sza się o ok. 3 mm.

Etap 2: do formowania użyto glinę 
z  drobną domieszką mineralną i  do-
datkiem zmielonego węgla drzewnego 
(Coles 1977, s. 191). Glina była dobrze 
namoczona, tak by pokryła ściśle wszyst-
kie miejsca i zagłębienia.

Etap 3: nakładano średnio trzy 
warstwy gliny: pierwsza bezpośrednio 
na woskowym odlewie (tu glina była 
najbardziej wilgotna). Kolejne były na-
kładane na siebie w odstępach około 
godziny. Warstwa wierzchnia była naj-
bardziej sucha. W tak przygotowanej 
formie wykonano dwa otwory. Były 
tak głębokie, że dochodziły do wosku. 
Jeden o  średnicy ok. 5 mm stanowił 
wlew, natomiast drugi, nieco mniejszy 
(średnica ok. 3 mm) służył do upusz-
czania nadmiaru powietrza. Wyko-
nałam także jedną formę bez otworu 
odpowietrzającego, która również była 
udana.

Etap 4: suszenie formy trwało 
4–5 dni. Wahania temperatur lub zbyt 
wysoka temperatura powietrza w po-
mieszczeniu, gdzie schną formy, po-
woduje pękanie powierzchni. Pęknięcia 
należy zalepić lub wygładzić na mokro, 
gdyż podczas wypału sączący się z nich 
wosk spowodować może zniszczenie 
formy.

Ryc. 4. Model woskowy konika z Wolina; fot. 
A. Łukaszyk
Fig. 4. Wax model of the horse from Wolin; photog. 
by A. Łukaszyk

Ryc. 5. Odlewanie z cyny; fot. A. Łukaszyk
Fig. 5. Tin casting; photog. by A. Łukaszyk
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Etap 5: wypał, podobnie jak w eks-
perymencie z naczyniami, musi prze-
biegać pod kontrolą od momentu 
stopniowego hartowania do zasypania 
formy w żarze blisko ognia. Wosk za-
czyna się wytapiać po upływie 45 min, 
całkowicie zaś znika po dwóch godzi-
nach. Czas wypału formy to 3–7 h, 
choć im dłuższy, tym forma gliniana 
bardziej odporna na uszkodzenia pod-
czas wypału.

Etap 6: odlewanie (ryc. 5.) jest 
najważniejszym z etapów, gdyż wtedy 
dopiero dowiadujemy się, jaki kształt 
ma forma. Cyna do odlewu (w laskach, 
w  drucie) powinna być oczyszczona 
(bez wtrętów innych metali). Metalowe 
lub najlepiej wykonane z szamotu na-
czynie z kawałkami cyny ułożono na 
rozżarzonych węglach. Po upływie ok. 
5 min cyna się nagrzewa, a po ok. 10 
min przybiera formę płynną. W takiej 
postaci była wlewana przez otwór. Do 
formy wprowadzono tyle cyny, ile się 
pomieściło — nadmiar zastygał w miej-
scu wlewu. Czasami na powierzchni 
formy pojawiają się nieszczelności 
w postaci mikro pęknięć, przez które 
wysącza się płynny metal. Jednak po kilku minutach wysięgi te zastygają w formie 
cienkich nitek odchodzących od głównej formy. Po upływie 10 min należy rozbić 
formę, by przekonać się, czy została odlana w całości.

Etap 7: oszlifowanie miejsc łączenia, nadlewów oraz innych niedoskonało-
ści wytwarzających się na powierzchni, a także oczyszczenie z pozostałości gliny 
(ryc. 6.).

Podsumowując eksperymentalne wykonywanie i odlew w technice na wosk 
tracony, należy stwierdzić, iż efekt końcowy nigdy nie jest pewny, nie można też 
sprawdzić, jak wygląda wnętrze formy po wypale. Dzięki temu każdy z odlewów 
jest inny i niepowtarzalny (formy ulegają zniszczeniu).

Na jakość odlewu mają wpływ następujące czynniki:
 — jakość cyny; 
 — kształt formy (mniej skomplikowane pełne formy lepiej się odlewają);
 — obecność pęcherzyków powietrza;
 — doświadczenie.

Ryc. 6. Kopia konika z Wolina; fot. A. Łukaszyk 
Fig. 6. Copy of the horse from Wolin; photog. by 
A. Łukaszyk
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Dwa przeprowadzone przeze mnie eksperymenty są moją pierwszą próbą 
zmierzenia się z oporną i niewdzięczną materią, jaką jest glina oraz z samym ży-
wiołem ognia, który jest nieprzewidywalny. Patrząc obiektywnie na wyniki, należy 
stwierdzić, iż efekt końcowy jest nie w pełni satysfakcjonujący — znaczne straty 
naczyń (fragmentów), pęknięcia, słaba jakość. Jednak podjęte próby są ważnym 
krokiem w pozyskiwaniu wiedzy o wypale naczyń w ognisku otwartym oraz o od-
lewach metalowych. Zdobywając zarówno praktykę, jak i niezbędne doświad-
czenie, możemy dojść do wielu ciekawych wniosków. Szukając odpowiedzi na 
nurtujące nas pytania związane z procesem technologicznym, warto poświęcić 
czas oraz energię na znalezienie prostych, wygodnych i praktycznych rozwiązań. 
W wielu przypadkach w eksperymencie przydaje się cierpliwość oraz refleksja, 
gdyż patrząc na wytwory wczesnośredniowieczne z perspektywy archeologii eks-
perymentalnej, której sami doświadczyliśmy, możemy w pełni docenić zdolności 
dawnych twórców.
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Experimental Archaeology — Theory, Practice and Experience

Experimental archaeology enables to achieve guides helping in the reconstruction of the 
production processes of goods obtained in the course of archaeological excavation. It is also 
an irreplaceable method of the verification of theories. Thanks to this discipline, one can 
acquaint themselves with countless new solutions and gain an experience so important to 
every researcher. Many useful skills and means known and practiced by the craftsmen of the 
Early Middle Ages were not written down. Their great knowledge passed down through 
generations was also forgotten. Today, to obtain a similar effect, at least to the smallest extent, 
one may rely on ethnographic analogies. However, each artisan guards their own ways of 
working and various manners and recipes, which they are not willing to share. Hence, who 
wishes to attain needed information should appeal to experimental archaeology and see for 
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themselves how a given production process might have looked as well as accomplish their 
own experience through innumerable attempts and mistakes.

Through the example of her own experiment carried out in the area of the present 
stronghold in Grzybowo, the authoress attained the most valuable knowledge as far as the 
pottery ware and its baking is concerned. Her works included baking in fire the clay pottery 
modeled as early medieval artefacts and casting moulds of the lost-wax casting method. 
The experience thus obtained is going to be used during the next planned attempts of this 
kind. Activities described in the article do not guarantee the successful baking, still they 
offer an adventurous endeavour at recreating some of the techniques and routines which 
could have been applied by ancient makers.
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Metody geoinformacyjne 
 w badaniach archeologicznych

W dniach 19–21 maja 2011 roku w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu 
oraz na Ostrowie Lednickim zorganizowano konferencję poświęconą róż-

norodnym metodom geoinformacyjnym wykorzystywanym w badaniach archeolo-
gicznych. Wśród zróżnicowanego zakresu omawianych zagadnień wystąpiły tematy 
związane z: analizą przestrzenną danych archeologicznych, metodami geoinfor-
matycznymi w relacji do Archeologicznego Zdjęcia Polski, analizą przestrzenną 
danych przyrodniczych i ich zastosowaniem w archeologii, fotogrametrią w procesie 
terenowych badań archeologicznych, kartograficznymi i teledetekcyjnymi źródłami 
danych przestrzennych i  ich interpretacją w badaniach krajobrazu kulturowego 
oraz metodami geofizycznymi w badaniach stanowisk archeologicznych. Referaty 
i  tematyczne prezentacje komputerowe przedstawiano w kilku salach Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu. Na Ostrowie Lednickim przeprowadzono natomiast 
część praktyczną konferencji — na podgrodziu zaprezentowano zasady działania 
kilku metod geofizycznych i przyrządów pomocnych w badaniach archeologicz-
nych, np: różne rodzaje magnetometrów, georadar czy badanie elektrooporowe. 
Na grodzie natomiast zespół Andrzeja Gołembnika zaprezentował skanowanie 
przestrzenne reliktów tzw. II kościoła.

W konferencji czynny udział brali również pracownicy Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy. Oprócz pomocy w zorganizowaniu plenerowej części konfe-
rencji przedstawiono referat pt: „Stratygrafia wybranych grodów centralnych najstar-
szego państwa Przemyślidów i państwa Piastów w świetle porównawczych badań 
nieinwazyjnych. Ostrów Lednicki” autorstwa Romana Křivánka (Archeologický 
ústav AV ČR, Praha) i Arkadiusza Tabaki (Dział Archeologiczny MPP na Lednicy).

Organizatorami konferencji byli: Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 
Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk — Komisja Archeologiczna, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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Geoinformation Technologies for Archaeological Research

From 19th to 21st of May 2011 in the Archaeological Museum in Poznań as well as on Led-
nica Holm (Ostrów Lednicki) a conference dedicated to various methods of geoinformation 
used in archaeological research was held. A range of issues were discussed including: spatial 
analysis of archaeological data, geoinformation methods as related to the Polish Archae-
ological Record Project, spatial analysis of natural scientific data and their application to 
archaeology, photogrammetry in the course of archaeological fieldwork, cartographic and 
remote sensing sources of spatial data and their interpretation in the investigation into cul-
tural landscapes, as well as geophysical techniques in the study of archaeological sites. Papers 
and thematic computer presentations were delivered in several halls of the Archaeological 
Museum in Poznań; whereas on Lednica Holm the practical part of the conference was 
arranged. Within the latter island settlement, outside the stronghold walls, the functioning 
principles of a few geophysical methods and devices helpful in archaeological examinations 
were presented: different kinds of magnetometers, ground-penetrating radar or electrical 
resistivity tomography. Within the stronghold, however, the team led by Andrzej Gołembnik 
displayed spatial scanning of relics of the so-called church II.

Fot. 1. Dr Roman Křivanek (Czeska Akademia Nauk) przedstawia referat dotyczący badań nie-
inwazyjnych na Ostrowie Lednickim; fot. I. Sobkowiak-Tabaka
Photog. 1. Roman Křivanek PhD (Academy of Sciences of the Czech Republic) presenting paper on the 
non-invasive testing on Lednica Holm; photog. by I. Sobkowiak-Tabaka
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The staff of the Museum of the First Piasts at Lednica were also very active during the 
conference. Besides their help while preparing the open-air part of the conference, the paper 
entitled: “Stratigraphy of Selected Central Strongholds of the Oldest State of the Přemyslids 
and the State of the Piasts in the Light of Comparative Noninvasive Research. Lednica 
Holm” was delivered by the following authors: RomanRoman Křivánek (Archeologický 
ústav AV ČR, Praha) and Arkadiusz Tabaka (Archaeological division of the Museum of 
the First Piasts at Lednica).

The conference was organized by: the Institute of Geoecology and Geoinformation of 
Adam Mickiewicz University in Poznań, the Archaeological Museum in Poznań, the As-
sociation for Environmental Archaeology, the Poznań Society for the Advancement of the 
Arts and Sciences — Archaeological Committee, the Institute of the Prehistory of Adam 
Mickiewicz University in Poznań, the Museum of the First Piasts at Lednica as well as the 
Institute of Archaeology of the Nicolaus Copernicus University.

Fot. 2. Skanowanie kościoła grodowego na Ostrowie Lednickim; fot. A. Tabaka
Photog. 2. Scanning of the stronghold church on Lednica Holm; photog. by A. Tabaka
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Fot. 3. Prezentacja wyników skanowania kościoła grodowego na Ostrowie Lednickim; 
fot. A. Tabaka
Photog. 3. Presentation of scanning results of the stronghold church on Lednica Holm; photog. 
by A. Tabaka



Adriana Garbatowska
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
Studia Lednickie XI (2012)

Walkowice — zachodnie rubieże 
Wielkopolski 

Dzisiejszy powiat czarnkowsko-trzcianecki do 1945 roku podzielony był między 
Polskę i Niemcy, a granicę stanowiła rzeka Noteć. Gospodarstwa wiejskie 

w okolicznych wsiach po obu stronach Noteci zajmowane były i przez Polaków, 
i przez Niemców. Walkowice to nieduża wieś leżąca na północ od Czarnkowa. 
Informacji źródłowych, pisanych, dotyczących Walkowic jest niewiele i w zasadzie 
ograniczają się do poniżej przytoczonych. Dane, które tutaj zamieszczam, mają 
pokazać profil narodowościowo-wyznaniowy1. W Słowniku Geograficznym Królestwa 
Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich (t. 12, s. 930) nazwa wsi brzmi Wałkowice 
(urzędowo Walkowitz lub Walkowicze), a krótka charakterystyka podaje istnienie 
69 domów, 610 mieszkańców, w tym 461 katolików, 148 protestantów i 1 Żyda. 
Jest to zgodne z informacjami z Gemeindelexikon für das Königreich Prussen, Pro-
vinz Posen z 1888 roku (s. 178–179). Natomiast Gemeindelexikon für das Königreich 
Prussen, Provinz Posen za rok 1905 wprowadza podział na ewangelików, których 
językiem ojczystym jest niemiecki — było ich 119, oraz katolików mówiących po 
polsku (359 osób) i tych, którzy posługują się językiem niemieckim (102 osoby). 
Daje to ogólną liczbę mieszkańców — 580 osób (s. 24–25). Po I wojnie świato-
wej część Niemców, która nie przyjęła obywatelstwa polskiego, sprzedała swoje 
gospodarstwa i wyjechała do Niemiec. Niemcy, których pamiętają jeszcze żyjący 
walkowianie, zamieszkiwali centralną część wsi określaną mianem „koło dzwonu”, 
ponieważ od kilkudziesięciu lat stoi tam dzwonnica. 

Z wypowiedzi informatorów wynika, że znajdowały się tam cztery niemieckie 
gospodarstwa. Ponadto trzy były „na błotach” — koloni odległej od właściwej wsi 
o 2 kilometry w kierunku północnym. Zbliżające się na początku 1945 roku wojska 
radzieckie spowodowały ucieczkę mieszkających tu Niemców. Ciekawa, aczkolwiek 
niepotwierdzona przez żadnego z rozmówców, jest informacja zapisana w tutej-
szej Kronice szkolnej, do której wspomnienia, już po wojnie, zebrała nauczycielka 

1 Pierwotnie zamierzałam przytoczyć dane statystyczne ze spisu, który przeprowadzono 
w 1921 r., jednak nie uwzględnia on tak szczegółowych liczb, jak zacytowane.
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Ryc. 1. Pocztówka z  widokiem na południowo-zachodnią część wsi, „koło dzwonu”; 
www.fotopolska.pl
Fig. 1. Postcard with a  view of the south-western part of the village, “close to the bell”; 
www.fotopolska.pl

 Helena Grenclowa, z kontekstu zaś można przypuszczać, że dokument spisano 
w roku 1948: „W gromadzie jest jeszcze kilka rodzin niemieckich. Niemcy dawno 
przestali już być panami swych gospodarstw, lecz marzą o chwili ponownego wkro-
czenia nowej armii niemieckiej na nasze ziemie. Niemcy wierzą, że to się stanie. 
Starają się siać panikę wśród miejscowej ludności. Straszą stare babcie i matki 
Polki nową wojną. Zdecydowane, ostre i bezwzględne wystąpienie naucz. Wylegały 
Edmunda przeciw Niemcom na zebraniu gromadzkim czyni kres propagandzie 
niemieckiej. Niemcy są wystraszeni i potulni. Ludność gromady uspokojona” (s. 30). 
Mechanizm zajmowania poniemieckich gospodarstw na Ziemiach Odzyskanych2 
przez nowych właścicieli był następujący: w pierwszej kolejności przez miejscową 
ludność, następnie przez osadników z centralnej Polski, a w końcu przez prze-
siedleńców z Kresów Wschodnich. W Walkowicach opuszczone gospodarstwa 
zajęła ta ostatnia grupa. W Kronice Ochotniczej Straży Pożarnej (Wylegała 1975, 
s. 6) odnośnie do nowych przybyszów ze Wschodu zapisano jedno zdanie: „Do 
Walkowic na gospodarstwa poniemieckie przybywa fala Polaków ze wschodnich 
terenów byłej Polski”.

Problematyka Ziem Zachodnich i Północnych pojawiła się w polskiej nauce 
już w 1944 roku. Celem tych zainteresowań było uzasadnienie praw do „ziem 
prasłowiańskich” i  ich polonizacja, określenie zasad rozmieszczenia osadników 
na odzyskiwanych ziemiach oraz przeprowadzenie planowej akcji osiedleńczej. 

2 Pojęcie Ziemie Odzyskane obejmuje obszary na zachodzie i północy od granic państwa 
polskiego z 1939 r., z wyjątkiem obszaru b. W.M. Gdańska.
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Także etnologia wpisała się w ogólnie przyjętą zasadę wykorzystania nauki do 
utylitarnych celów władz. Wykrystalizowały się wówczas dwa podejścia. Pierwsze — 
antropologiczne, nakierowane na wszechstronne poznanie dynamiki współczesnej 
rzeczywistości społeczno-kulturowej. Drugi kierunek badań zogniskował się wokół 
kultury ludowej, którą etnografowie uważali za istotny czynnik integrujący. Zary-
sowały się dwie perspektywy:
a. odkrycie reliktowych śladów słowiańskości (znajdowanych najczęściej już tylko 

w muzeach czy opracowaniach), podważających niemieckość tych ziem;
b. dokumentacja przejawów kultury rdzennych słowiańskich mieszkańców, przy 

czym w nurcie tym mieszczą się zainteresowania kulturą grup przesiedlonych, 
znajdujących się jednak dopiero na drugim planie ( Jasiewicz 2004, s. 41–46).
Rolę etnografa traktowano w tym pierwszym, intensywnym okresie badań 

(trwającym do końca lat 40.) instrumentalnie: przekształcanie i dostosowywanie 
kultury do ówczesnych potrzeb społecznych ( Jasiewicz 2004, s. 46). Ponowne oży-
wienie badań etnologicznych to lata 50. Wówczas to podjęto badania, a następnie 
w latach 60. kontynuowano, na uniwersytetach we Wrocławiu3, Krakowie4 i Pozna-
niu. Ciekawie przedstawiają się badania prowadzone przez poznańskich etnologów, 
którzy zajęli się procesami przeobrażeń społeczno-kulturowych. Inicjatorem tych 
badań prowadzonych na Ziemi Lubuskiej i w Koszalińskiem był Józef Burszta. 
Jak pisze Zbigniew Jasiewicz, „interesowało go to, co dzieje się w społecznościach 
tworzonych przez ludzi dysponujących odmiennymi systemami kulturowymi, prze-
niesionymi na odmiennie kulturowo wyposażony teren, zmuszonych do współżycia 
w ramach wioski, okolicy, regionu” (2004, s. 47). Sam Józef Burszta tłumaczył: 
„nam chodziło o  inny kierunek, a mianowicie analizę współczesnych przemian 
kulturowych wynikających z zasiedlenia Ziem Zachodnich i Północnych osadni-
kami różnego pochodzenia, reprezentującymi kultury regionalne” (Burszta 1965, 
s. 42). Badania te nie trwały jednak długo, co spowodowane było zmianą zainte-
resowań naukowców z tego ośrodka. Związane to było również z ogólnopolskim 
(państwowym) nurtem przyjęcia tezy o całkowitej integracji Ziem Odzyskanych 
i społecznościach tam żyjących z resztą ziem, a zatem o całkowitym zaniku różnic. 
Jak pokazała przyszłość, tereny te i ludzie tam żyjący stanowią ciekawy przykład 
budowania nowych tożsamości w oparciu o rozmaite podłoża kulturowe.

Przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i pamięć przesiedleń są przedmiotem 
mojego tematu badawczego „Pamięć przesiedleń w rodzinach osadników po II woj-
nie światowej na terenie Wielkopolski”. Badania terenowe prowadziłam w kilku 
wybranych wsiach w powiecie pleszewskim i czarnkowsko-trzcianeckim5. Pre-
zentowane tutaj rozważania są refleksjami nad kondycją pamięci w jednej z wsi 

3 Prace nad Polskim Atlasem Etnograficznym, kulturą ludową wsi śląskiej, procesami społecz-
nymi i kulturowymi jako wynikiem migracji.

4 Badania kultury rdzennej ludności na Śląsku Opolskim.
5 Badania rozpoczęłam w roku 2009 we wsi Broniszewice, a następnie prowadziłam je w Józe-

fowie, Nowej Kaźmierce, Nowym Oleścu, Strzydzewie i Psieniu Ostrowie w powiecie pleszewskim 
oraz w Radolinie i Białej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.
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północno-zachodniej Wielkopolski. Wybór padł na Walkowice, w których badania 
przeprowadziłam w 2011 roku. Do Walkowic dotarłam dosyć przypadkowo, bo-
wiem pierwotnie zamierzałam przeprowadzić badania w pobliskiej wsi, Romano-
wie Górnym. Jednak rozmowy z informatorami w Białej i Radolinie — wsiach 
znajdujących się po drugiej stronie Noteci — oraz koneksje rodzinne i koleżeńskie 
łączące te trzy wsie skłoniły mnie do zmiany decyzji6. Aby oddać pełniejszy obraz 
wsi, zdecydowałam się na rozmowy zarówno z przesiedleńcami i ich potomkami, 
jak i z rdzennymi walkowianami7. Pozwoliło to na poznanie sieci stosunków łączą-
cych — teraz i kiedyś — mieszkańców. Wieś sprawia wrażenie jednolitej społecznie 
i jednorodnej kulturowo; jak sami mówili: my przecież wszystko to samo! (W19)8. 
Jednak wgląd w ich życie uzyskany nie metodą „stacjonarną”, lecz względnie krót-
kich rozmów (najkrótsza — 30 min, najdłuższa — ponad 5 godzin) podczas jedno-
dniowych pobytów we wsi, pokazał kilka oblicz. Uzyskałam to przez zaskoczenie. 
Moje niezapowiedziane odwiedziny nie dały rozmówcom czasu na przemyślenia, 
analizę, ustalanie wspólnego frontu odpowiedzi — mam zatem nadzieję, że mówili 
to, co „było w nich”. Świadoma jestem ułomności obranej metody, jednak nie uwa-
żam, że długotrwały pobyt wniósłby coś więcej. Umiejętne prowadzenie rozmowy, 
przyzwolenie na snucie subtelnie kierowanej opowieści pozwoliło na odkrycie tego, 
co wydawało się zapomniane lub głęboko ukryte.

Przyznaję, że temat przesiedleń w Walkowicach nie jest tematem łatwym. 
Niezbyt chętnie mówią o tym zarówno przesiedleńcy, jak i „miejscowi”9. Odnoszę 
wrażenie, że rozmówcy ochoczo odchodzili od tematu, gdy tylko pojawiała się po 
temu okazja.

Uzupełnieniem moich rozważań są przytaczane w pełnym brzmieniu wypowie-
dzi, które charakteryzują się swoistą składnią, oddają emocje, niestety nie oddając 
melodyki głosu, która w starszym pokoleniu jest jednoznacznie identyfikowana ze 
„wschodnim zaśpiewem”.

Powojennych mieszkańców Walkowic podzieliłam na trzy kategorie:
 — osoby uważające się za Polaków i posługujące się językiem polskim;
 — osoby, których językiem „domowym” był niemiecki; przez niektórych uważani 

za Niemców — sami jednak wahają się co do jednoznacznego przypisania się 
do którejś narodowości;

 — osoby przybyłe z Kresów Wschodnich.
Na potrzeby niniejszych rozważań dwie pierwsze kategorie traktuję jako jedną, 

pojemną grupę „miejscowych”, sygnalizując w tym miejscu jedynie istnienie takiego 
podziału.

6 Dodatkowym argumentem był prom łączący Radolin i Walkowice. 
7 W artykule przyjęto nazwę własną stosowaną przez samych mieszkańców wsi (przyp. red.).
8 Kod informatora.
9 Określenia tego używam w odniesieniu do rdzennej ludności Walkowic i stosuję je wymiennie 

z określeniem „tutejszy”, a ujmuję je w cudzysłów, bowiem obecnie całą społeczność uważa się we 
wsi powszechnie za miejscową.
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Zaproponowany podział „miejscowych” oparty jest na obserwacji stosunków 
zachodzących wewnątrz społeczności walkowickiej. Niespodziewanie dla mnie 
ujawniła się kwestia tożsamości niemieckiej w odniesieniu nie tylko do lat po-
wojennych, ale też do współczesności. Część „miejscowych” ze względów bezpie-
czeństwa lub dla własnego komfortu, a w końcu pod presją władz zapisana była 
w czasie wojny na volkslistę. Tych, którzy odmówili wpisania na tę listę, wysiedlono: 
pod Leszno do Grzybowa i do Białej koło Wielenia. We wspomnianej wcześniej 
Kronice szkolnej zapisano: „Zaczęto wywłaszczać. Było to pierwszy raz w Zielone 
Świątki 1942 r. Iluż ich to było wywłaszczonych: Rybarczyki, Wylegały, Gacki itd. 
Wszystkich zawieziono pod Leszno, niektórych na majątki, innych na plantację 
kok-sagisu10. Ci mieli ciężki krzyż” (s. 25). Relacje między „tutejszymi” opisuje jedna 
z przesiedlonych, która obserwowała to tuż po osiedleniu we wsi: A bo to tyż było 
takie jakieś… jakieś niemile widziane takie ci ludzie, bo w Polsce pozapisywali się do 
tych Niemców nie?, bo to lepsze już życie mieli. Rozmówczyni dodaje, że niechętnie 
patrzono na zmianę opcji narodowej: ale byli tutejsi!, ale już wrogo byli nastawione 
ci drudzy do nich (W19). O folksdojczach, których rodziny do dziś zamieszkują 
w Walkowicach, wspomniano jedynie w kontekście przesiedleńców. Przez po-
wojenne władze zostali ukarani w swoisty sposób: do ich domów i gospodarstw 
dokwaterowano rodziny przesiedleńców z Kresów Wschodnich, bądź też zostali 
wysiedleni ze swoich gospodarstw. Dla przesiedleńców to współzamieszkiwanie 
było niezręczne i po pewnym czasie znaleźli sobie inne gospodarstwa, w innych 
wsiach: …folksdojcze, słyszała pani o takim czymś? O, to tylko do takich dawali jeszcze 
taką rodzinę, jedna stamtąd. No ale późni, już jak sobie gdzieś tam poszli, znaleźli co 
innego, to ustąpili tym ludziom. A tak na ten pierwszy rzut, nie mieli gdzie podziać 
tych ludzi, to tak dołączali do tych, rodziny takich (W19).

Współcześnie w Walkowicach zamieszkują dwie osoby określające język nie-
miecki jako język domowy/ojczysty (muttersprache) — ich matki rozmawiały z nimi 
wyłącznie w tym języku. Co ciekawe, do dziś za Niemca uważa się osobę, która 
język niemiecki uznawała za „domowy”, a języka polskiego nauczyła się dopiero 
w szkole. Mimo to rodzinę tę wysiedlono z Walkowic dlatego, że nie podpisali 
volkslisty. Informator stwierdził w rozmowie: bo moi rodzice i ojca matka, ta, też nie 
umiała po polsku. Ona pochodziła z K[…], z Niemców, z dużego gospodarstwa i dalej 
w odniesieniu do presji wpisania się na volkslistę [miejscowi używają skrótu VD]: 
no że my tu po niemiecku, nie?, chcieli ojca zapisać do VD. A do ojca matka mówiła: ty 
się nie zapisz, bo ci zaroz wezmą do wermachtu. […] ojciec się nie zapisał, w tygodniu 
czasu nas wysiudali (W1). Tożsamość narodowościowa tych osób, które według 
„miejscowych” nie są do końca ani Polakami, ani Niemcami, nie jest dookreślona 
także przez nich samych. Według obiegowej opinii, powtarzanej przez okolicznych 
mieszkańców (także tych zza Noteci), cechą charakterystyczną, aczkolwiek niewi-
doczną, miało być ich żółte podniebienie. Jedna z informatorek, której narzeczony 

10 Mniszek gumodajny (Taraxacum kok-saghyz) — roślina kauczukodajna. W Polsce uprawiany 
podczas II wojny światowej.
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pochodził z Walkowic, wspomniała, że sąsiadka zapytała ją, czy mu patrzałam, 
czy ma żółte podniebienie (W2). Określano ich także pogardliwym mianem żółte 
gjyry oraz żółte szpyty czy gapie szpyty: …na Niemców to różnie mówili: żółte szpyty 
czy gapie szpyty i druga wypowiedź piętnująca ich niechlubną przeszłość: takie 
Polaki byli no… żółte gjyry […] jak był Niemiec to był Niemiec, a jak Polak to …tacy 
zdrajcy (W16).

Trzecią grupą zamieszkującą Walkowice są przesiedleńcy z Kresów Wschod-
nich. Stanowią i stanowili oni w przeszłości znaczącą, aczkolwiek nieliczną, mniej-
szość. Współcześnie wskazuje się sześć nazwisk wywodzących się bezpośrednio 
z przesiedlonych rodzin, w kilku zaś innych rodzinach pamięta się kresowe ko-
rzenie któregoś ze współmałżonków. Kresowianie przybyli z Wołynia, z dwóch 
powiatów: horochowskiego — gmina Beresteczko i krzemienieckiego — gmina 
Uhorsk. Region ten znany jest z kart historii jako naznaczony rzezią ludności 
polskiej dokonaną przez nacjonalistyczne bandy ukraińskie w 1943 roku11. Droga 
tych rodzin do Walkowic była więc nieco dłuższa niż przesiedleńców z innych 
regionów Kresów. Po pogromach, z pomocą, jak zgodnie podkreślają, żołnierzy 
niemieckich, opuścili swoje domy i udali się na tułaczkę, by w końcu znaleźć się 
w Wielkopolsce (latem 1945 roku), gdzie otrzymali gospodarstwa. Jedni z nich 
cierpliwie czekali na przydział, drudzy zaś sami szukali swojego nowego miejsca. 
Punktem zbiorczym dla tutejszych przesiedleńców był pałac w Lubaszu (gmina 
Czarnków, powiat czarnkowsko-trzcianecki). Jak opisuje to jedna z przesiedlo-
nych mieszkanek, gospodarstwo znalazł jej brat. Objeżdżając okoliczne wsie w po-
szukiwaniu odpowiedniego miejsca, jakby wbrew sobie i zdrowemu rozsądkowi, 
a bardziej z przekory, trafił do Walkowic. Brat miał zegarek i od ruska zamienił na 
rower. I tym rowerem jeździli i tak sobie oglądali. No ale co tu z tej strony Noteci to 
mogli oglądać i mogli sobie wybrać. A z tamtyj strony Noteci, tam już przecież Niemcy 
byli… byli… Wtenczas już nie, nie było ich. To już była niemiecka strefa. No tam jak… 
tam już jeszcze było, tak że jak weszli tam do oglądania to było wszystko. I w domu 
wszystko, i w oborze, i w komorze, i wszystko było… Biała, Radolin, Kuźnica… no 
tam po tamtej stronie! No to jak weszli do wioski już widzieli, że przyjechał oglądać, to 
już policja z karabinami. Doglądali to, żeby nie rabować, nie rozkradać, bo byli takie, 
że szli rabować, a byli takie, że szli, chcieli mieszkać tam. A mój brat był taki otwarty. 
Jak pojechali tam do tego… Kuźnicy Czarnkowskiej, tam znaleźli się, do nich przyszli, 
myśleli, że przyszli rabować, a mój brat był taki otwarty: „a pal was cholera tu — mó-
wił — chodźmy”… i dlatego przyszli do Walkowic, i dwie rodziny… trzy rodziny, 
wlepiło się na jedno. Bo to tylko dwa lata miało być (W19).

Z relacji „miejscowych” wynika, że mieszkający tutaj Niemcy posiadali duże 
gospodarstwa — na tyle duże, że pozwalały żyć im w dostatku, a wielkością zgodne 

11 Rodzinne historie związane z bandami UPA są powszechnie powtarzane w kręgu rodzinnym 
i znajomych, dodawane są też te opisywane w literaturze historycznej. Chętnie przywoływane są 
okrutne czyny band ukraińskich, chociaż jedna z rozmówczyń, urodzona po wojnie w Walkowicach, 
zaznaczyła, że ona nie słuchała opowieści o tamtych morderstwach snutych przez matkę i starszych 
braci. Uciekała! (W12).
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były ze standardami i polityką pruską — samowystarczalne i niepodzielne oraz 
wysoko zmechanizowane. Przesiedleńcy nie mogli liczyć jednak, że każda rodzina 
otrzyma jedno gospodarstwo. Nowe władze wprowadziły nowe regulacje. Zasied-
lono je dwiema rodzinami, a w niektórych przypadkach trzema, które musiały po-
dzielić się domem. Każdej z nich przydzielono po około 8 hektarów ziemi. W tym 
kontekście ciekawe jest przywołanie głosu wielkopolskiego włościanina, który 
w 1935 roku napisał list do „Przeglądu Katolickiego”. Stwierdza w nim, że najbar-
dziej optymalna wielkość gospodarstwa w Wielkopolsce to 15 hektarów — pozwala 
to na dostosowanie „do warunków czy to konjunktury rolnej, czy dostatecznego 
obrobienia roli, czy wyżywienia rodziny i inwentarza, czy siły odrzucania czystego 
zysku na amortyzację ceny kupna i opłatę świadczeń podatkowych”. I dalej pisze: 
„śmiem twierdzić jako rolnik praktyk, że w warunkach Wielkopolski i Pomorza 
tworzenie jednostek małych, karłowatych o 8–10 ha jest dla rolnictwa i Państwa 
zabójcze” (Wróblewski, 1935:550).

Wielu z moich rozmówców podkreślało, że gospodarstwa, do których przy-
szły ich rodziny, ogołocone były ze wszystkich ruchomości, zarówno w domu jak 
i obejściu — z wyjątkiem żywego inwentarza. Zastany majątek opisują w taki 
sposób: To było duże gospodarstwo, no ale co z tego jak nie było nic. Ani obrazu nic, 
puste ściany, pusto wszystko. Nie było nic. Nic tylko w chlewie było pewnie dwie krowy 
i jeden kulawy koń. I tyle wszystkiego było. No i trzy gospodarze na jedno (W19). Na 
pytanie o zimową porę, jak wówczas sobie radzili i czy mieli już meble, uzyska-
łam taką odpowiedź: A kto miał je nam dać? Kto? Tamta moja teściowa to dała nam 
takie stare łóżka, takie deski, żeby słome pościelić troche, w takim korytku tak my spali. 
A później to już jakoś tak, dawali sobie rade (W19). Co się stało z wyposażeniem 
domów? Dowiedziałam się tego od innego przesiedleńca, urodzonego już po wojnie, 
ale znającego realia powojenne od ojca, który chętnie opowiadał różne historie: 
z wioski ludzie pozabierali!, potem gdzieś tam, coś dostał. Jakąś część dostał (W7). 
Zauważam jednak pewną rozbieżność w relacjach, mianowicie: syn rdzennego 
walkowianina (żonatego z córką przesiedleńców) tak wspomina rolę swojego ojca, 
jaką przydzieliły mu władze: tu jak Niemcy stąd poszli to te gospodarstwa zostały 
i właśnie jeszcze na tym gospodarstwie, co teraz teściowa […], to zaraz po wojnie, 
mój ojciec jeszcze kawalerem będąc dostał nakaz, […], to oni ja nie wiem czy z jakiej 
to instytucji, z czego było, on miał obowiązek tego pilnowania po Niemcach […] żeby 
ten inwentarz nie zmarniał, żeby nie rozkradli, on miał normalnie prikaz tam musioł 
siedzieć, musioł tego pilnować, musioł te… aż to oni komuś tam przekazali czy nadali 
(W13). We wspomnianej już Kronice OSP odnośnie do wkroczenia wojsk radziec- 
kich i polskich do Walkowic w styczniu 1945 roku napisano zaś: „Za frontem 
pędzono bydło na rzeź dla wojska. I za zgodą sołtysa [ Juliana] Chmielnika), za-
bierają bydło z obór niemieckich i powiększają swoją trzodę”. Nie do końca jest to 
prawda…: my przyjechali wieczorem z Lubasza tutaj, brat wzioł tego konia, co tu był, 
wóz, konia i przyjechał, żeby nas zabrać. No to my przyjechali tu wieczorem, godzina 
11 była coś. No ale w czerwcu jeszcze to nie jest… jasno było. No to jak takie sempy stali 
po ulicy, tylko patrzyli, kto to przyjedzie. No a my przyszli, gdzie mamy się podziać, 
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ze stodoły przynieśli snopek słomy, i na słomie spali my […] Rano my tu mieli okno 
otwarte, rano przyszli ci do krowy doić, zaglądają do okna, a ten dziadek mówi „o! my 
tu już nie mamy, co robić, idźcie sami już sobie doić, my już nie będziemy”. I tak my tu 
zostali (W19).

Przesiedleńcy pozostali wbrew temu, o czym zapewniano z całą stanowczością, 
że ich pobyt będzie trwał w pierwszej wersji dwa lata, w drugiej dwa tygodnie. 
Przez długi czas nie opuszczało ich poczucie tymczasowości. Było ono mierni-
kiem ich działań, a raczej braku. A już jak wojna skończyła, to już tam nie było co 
wracać, po co, bo po co? Po śmierć? Tu nam… to był taki, taki biuro repatriantów, co 
każdy mógł sobie wybrać, gdzie chciał. A oszukiwali nas: „długo nie będziecie, najwyżej 
dwa lata i pojedziecie na swoje. Tam zrobią porządek i pojedziecie na swoje”. Tylko 
na dwa lata, to człowiek nie dbał, wlaz byle gdzie, aby dach nad głową był (W19). 
Stąd też zauważana przez „tutejszych” informatorów niedbałość o przydzielony 
majątek, nieporadność związana z różnicami gospodarczymi, co przekładało się 
na rezerwę „miejscowych” w stosunku do przesiedleńców. W późniejszych latach 
zaczęto doceniać ich zapobiegliwość, gospodarność i chęć poprawy swojego życia: 
Z początku się nie gospodarzyli tak, ale się wzieli to do roboty. Z początku ani nie re-
montowali, nic. Albo w Biale, czy no tu w Radolinie, bo ja tu te tereny wszystkie znam. 
Jak okno się wybiło, to poduszke w okno. Ale oni się dobrze gospodarzom (W1). Inny 
z informatorów przywołał historię bliskiego sąsiada: byli tak mądrzy, że nie umieli 
w piecu palić, nie!, bo ja chodziłem, przecież widziałem to… to ja widziałem! Taki 
dziadek tych-tych, pan J. stary, tego ojciec, to jak piec kaflowy stał, nie?, jak te ponie-
mieckie, te takie, duże takie były… ogień rozpalili, to przyniósł drąg i ten drąg popychał 
tak długo, aż się spalił. Nie wiedział, że trzeba to porąbać i zamknąć drzwiczki! No 
to tak z początku (W18). W końcu ktoś go poinstruował, w jaki sposób powinien 
palić w takim piecu, na co odpowiedział: a cholera nie wiedział!. Przez wszystkich 
informatorów podkreślana jest pomoc, jaką im okazywano, nie było to tylko oka-
zjonalne. Zdawano sobie sprawę z niewielkiego bagażu, jaki ze sobą przynieśli, 
a dodatkowo mieli świadomość, że w domach, które zasiedlili nie ma przecież 
nic, ani krzesła ani nic… to tak zbierali, ludzie dawali, bo przyszli tylko z walizkami 
(W9). W wypowiedziach informatorów akcentowane są też trudne koleje losu, które 
mogły przyczynić się do szybszego ich zaakceptowania przez „miejscowych”, ale 
nie jest to pewnik, bowiem i jedna, i druga grupa niechętnie mówiła o pierwszym 
zetknięciu i wzajemnym aklimatyzowaniu. Nie bez znaczenia były tragiczne losy 
regionu, z którego przesiedleńcy pochodzili, tak więc rozumiano to i próbowano 
złagodzić ich zetknięcie z nową rzeczywistością. Informatorka wspominała sąsiadkę, 
która …kaczkę nie zabiła, bo ona mówi: tyle krwi widziała już… to nie mogła. To 
ja ji poszłam też i kaczkę raz zabić, bo nie mogła zabić… No oni, te ludzie przeszli 
też swoje! (W9).

Wspomnienia dotyczące pierwszych lat wspólnej egzystencji, zetknięcia 
z mieszkańcami Walkowic wywoływały reakcje obronne i ogólnie powtarzane 
stwierdzenie (w różnych wariantach): było „inaczej”, ale wszyscy się zjednoczyli. Wszy-
scy „tutejsi” postrzegali przyjęcie przesiedleńców jako doświadczenie pozytywne, 
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pozbawione jakichkolwiek negatywnych cech czy zachowań. Wszyscy z rodzin 
przesiedleńców pierwsze kontakty określali jako pozytywne z zastrzeżeniami. 
 Dociekania  powodowały, że uzyskiwałam wachlarz odpowiedzi: od tych wychwa-
lających przyjęcie przez miejscowych, przez zmianę tematu, po te jednoznacznie 
piętnujące: oj! Nie bardzo! […] bo to już byli Ukraińcy. Bo z Ukrainy. No ale już po 
jakimś czasie, tak, tak jakoś po jakimś czasie… Na moje pytanie, jak długo to trwało, 
informatorka ze znaczącym uśmiechem stwierdziła, oj! trwało, trwało! (W19), 
a z drugiej strony stwierdzenie my akurat tak mocnośmy nie odczuli, ja w szkole nie 
odczuwałam tego, a może tak gdzieś tam za plecami to szemrali, ale późni się przekonali, 
że ci ludzie nie są wcale tacy źli jak sobie wyobrażali (W12). Przy tej okazji ujawniły 
się nazwy określające przesiedleńców, bo bezpośrednie pytania o przezwiska nie 
przynosiły odpowiedzi. Zaprzeczano, by takowe stosowano: w porządku z nimi 
żylim […] ze starymi dobrze żylim i my z tymi dziećmi też dobrze żylim. Bo byli 
w moim roku, też pare. Nie mówili jeden na drugiego „bugol” czy coś, nie! ale gdzie 
tam! jak słowo daję, że nie (W10). Co ciekawe, to właśnie miejscowi z zapałem 
zaprzeczają, że w stosunku do przesiedleńców były używane jakiekolwiek okre-
ślenia: Nie tu już tak po nazwisku mówili. Tu nie mówili tak tam… czy zza Buga, 
czy to tam… (W9).

„Miejscowi”, w odniesieniu do „swoich” przesiedleńców używają czasu prze-
szłego i mówią: pochodził ze Wschodu lub ci zza Buga, natomiast o społecznościach 
zamieszkujących pobliskie wsie mówią w czasie teraźniejszym: są Ukraińcy. Jedna 
z przesiedlonych zapytała mnie konfidencjonalnym tonem o mieszkańców pobli-
skiego, graniczącego przez Noteć Radolina: Nie wiem, czy to prawda, że tam, te 
Ukraińcy mieszkają czy co? (W19).

Przesiedleńcy użyli w różnych kontekstach następujących określeń:
 — hadziaje — słowo powszechnie używane w zachodniej części Wielkopolski 

oznaczające osobę zamieszkującą tereny na wschód od rzeki Prosny, będące 
niegdyś pod zaborem rosyjskim; podczas rozmowy pojawiło się ono w formie 
pytania do współrozmówcy: a hadziaje na kogo mówili (W20), padła wówczas 
następująca odpowiedź: wiem, że mój ojciec używał tego słowa „to są hadziaje” 
[…] na tych też ze wschodu co przyszli (W21);

 — zabugole — pojawiło się podczas podkreślania umiejętności kulinarnych prze-
siedlonych kobiet: wie pani to tak było z tymi zabugolami, jak to oni mówili 
kiedyś, no mówili troche, ale że jak się przekonali, że te kobiety zza Buga bardzo 
dużo umiały (W12);

 — Ukraińcy — w odniesieniu do sąsiadów z Radolina i Białej, chociaż pojawiały 
się wypowiedzi sugerujące, że o ich rodzinach też mówiono, że są Ukraińcami, 
bo przyszli z Ukrainy;

 — kargule — a mój tak znajomy, też Kargul, on pochodził koło Lwowa gdzieś (W1); 
domniemywam, że nazwa „kargule” jest wtórna i jej źródłem jest film Sylwe-
stra Chęcińskiego Sami swoi — w klimacie ogólnopolskiej fascynacji filmem 
określenie to stało się quasi-neutralne w przeciwieństwie do piętnujących: 
Ukrainiec, hadziaj, zabugol.
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Relacje „rdzennych” mieszkańców co do przyjęcia i  ich stosunku do prze-
siedleńców są zdecydowanie pozytywne, a w opozycji do tego stoją wypowiedzi 
przesiedlonych, którzy werbalnie próbują przekonać, że ówczesne niesnaski ode-
szły w zapomnienie. Jednak ulokowane są gdzieś w podświadomości. Lęk przed 
odrzuceniem mógł być na tyle duży, że „przesiedleństwo” stało się marginesem ich 
życia. Na pytanie, czy na początku dochodziło do nieporozumień, padała jedna 
zazwyczaj odpowiedź: „nie”. Jednak w kontekście innych tematów przeszłość nie 
jawiła się tak jednoznacznie. Konstatowali, że później12 wszystko się zmieniło: …ale 
później się przekonali, że ci ludzie nie są wcale tacy źli jak sobie wyobrażali […] później 
z czasem to wszystko się jakoś utarło, bo… bo ja wiem?, no musiało się jakoś to wszystko 
dotrzeć, ludzie się, tak jak my teraz, no też żenimy i… nie mamy wrogów (W12). 

W Walkowicach współcześnie żyje drugie pokolenie przesiedlonych oraz ich 
potomkowie. Na własne potrzeby wprowadziłam klasyfikację żyjących pokoleń na 
Ziemiach Odzyskanych:

 — pierwsze, to grupa pamiętająca miejsce pochodzenia swojej rodziny — bezpo-
średnio lub pośrednio — przez własne wspomnienia lub przekazy najstarszego, 
nieżyjącego już pokolenia (którego przedstawiciele przybyli na Ziemie Odzy-
skane jako dojrzali, ukształtowani już, dorośli ludzie z bagażem doświadczeń 
i własną rodziną) — wyznacznikiem jest dla mnie urodzenie się na Kresach 
Wschodnich;

 — drugie pokolenie urodzone „w miejscu osiedlenia”, około 1950 roku;
 — trzecie pokolenie urodzone w latach 70. i 80. (mające już dzieci, które zaliczam 

do czwartego pokolenia).
Najstarsze żyjące pokolenie pamięta historie opowiadane przez „dorosłych 

świadków” tamtych wydarzeń, którzy chętnie wracali do miejsc utraconych, a opo-
wieści były jedynymi łącznikami z tamtymi miejscami. I wydaje się, że dla tego 
pokolenia przesiedleńców — wówczas dzieci — te wspomnienia, często oparte 
na opowieściach starszych, także są swoistym łącznikiem. Oni, niestety, nie mają 
komu snuć tych opowieści — ich wnuki nie są zainteresowane, a wielość bodźców 
oraz zainteresowań odsuwa dziadków na drugi lub trzeci plan, mimo wspólnego 
zamieszkiwania. Niegdyś słuchanie tych opowieści było swoistą atrakcją — dla 
ziomków było terapią, kojeniem tęsknoty za wyidealizowanym już minionym, 
natomiast dla „tutejszych” było to odkrywanie nieznanego świata. I wydaje się rów-
nież, że było formą odkrywania siebie nawzajem i szukania wspólnej płaszczyzny 
porozumienia, wspólnej egzystencji w trudnych latach powojennych. 

Pokolenie dorastające w latach 80. i 90. XX wieku nie przywiązuje wagi do 
znajomości pochodzenia swojej rodziny, ich wiedza ogranicza się do faktu, że ich 
dziadkowie przywędrowali do Walkowic z bardziej lub mniej określonego „skądś”. 
Słyszeli ich opowieści — i są to jedyne punkty styczne łączące te dwa skrajne 
pokolenia: zawiązany został początek, opowieść właśnie, nieżyjących już często 
dziadków, ale brak kontynuacji. Młodzież wyłuskuje niekiedy z pamięci zasłyszane 

12 Jest to bliżej nieokreślone później.
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historie, które stanowią jedynie mgliste i odległe wspomnienie. Ważne jest tu i teraz, 
bez sentymentów, bez obciążenia trudną przeszłością, niechęcią do historycznego 
wroga. To pokolenie „utracone”, któremu trudno będzie sięgnąć do korzeni własnej 
rodziny i pielęgnować pamięć o miejscu pochodzenia swoich dziadków. Dzieci 
przesiedleńców już urodzone na Ziemiach Zachodnich i mające jeszcze styczność 
z przesiedlonymi mówią o sobie „jestem tutejszy”. I tak też traktowani są przez 
rdzennych mieszkańców — być może są to deklaracje słowne, tkwią jednak mocno 
w ich świadomości. O starszym, pierwszym pokoleniu przesiedlonych mówią „oni”, 
„są stamtąd”, o drugim zaś, że „oni tutejsi, tu urodzeni”. 

To drugie pokolenie urodzone „w miejscu”, mimo że miało przeszłość na wy-
ciągnięcie ręki, nie skorzystało z tego, powtarzając dziś uparcie: Nic pani więcej nie 
powiem! Bo nic nie wiem (W16). Z wielkim zaangażowaniem sugerowano mi, do 
kogo powinnam pójść, wykazywano się przy tym niezwykłą znajomością koneksji 
rodzinnych i powinowactwa. Komentarzem adekwatnym do współczesnych realiów 
jest zdanie: mój ojciec to wspominał cały czas. Jak on opowiadał, to pół nie pamiętam 
(W7). Powiernikami wspomnień często bywały żony synów przesiedleńców, które 
poświęcały czas pracy w domu i były często jedynymi towarzyszkami starszego 
pokolenia. Stąd ich wiedza jest zdecydowanie większa, to one zazwyczaj napro-
wadzają na właściwy trop: …tyle to ja wiem, bo tam ojciec opowiadał. Mąż to nigdy 
nie miał czasu!, żeby usiąść (W8), mąż pracował no to… ja więcej tak słyszałam jak 
teść opowiadał (W17), czy też doprecyzowują miejsce urodzenia teściów, bo to nie 
jest oczywiste. Utożsamianie się z miejscem pochodzenia przodków jest niewielkie. 
Powszechne jest stwierdzenie, że ci „pierwsi przesiedleńcy” bardzo trzymali ze sobą, 
podkreślana jest ich solidarność: Nie, już tego nie ma. Nie, już nie. Ale dziadkowie, 
moi rodzice, mama to bardzo (W21). 

Świadoma pamięć korzeni była jeszcze powszechna na początku lat 80. 
XX wieku — i umiera wraz z najstarszym pokoleniem. W opinii zarówno najstar-
szego, jak i młodszego pokolenia autorytetem w kwestii przesiedleń jest najstarsze 
żyjące pokolenie „miejscowych” i przesiedleńcze, pamiętające miejsce pochodzenia 
(de facto to jedna osoba). Pokolenie urodzone już po wojnie, na miejscu, nie stanowi 
w przekonaniu rozmówców wiarygodnego źródła, a  jedynie ogniwo pośrednie, 
przez rodziców związane z tamtymi terenami, a mające pochodzenie już tutej-
sze. Z wielkim sentymentem są wspominani ci, którzy potrafili snuć opowieści: 
a z Romanowa taki Machorek był, jak on opowiadał, to można było cały dzień siedzieć 
i słuchać jak on opowiadał (W9).

Prom na Noteci stanowił dla mnie istotny element łączący Walkowice i Ra-
dolin. Podczas moich badań terenowych w Radolinie, a później w Białej13 często 
w różnych sytuacjach wspominano Walkowice. Nasunęła mi się myśl, że z pew-
nością utrzymują ze sobą kontakty — była to prawda tylko w odniesieniu do 
przeszłości. Dodatkowo informatorzy w obu wsiach wspominali, że skracali sobie 

13 Biała i Radolin to wsie znajdujące się po przeciwnej, do Walkowic, stronie Noteci. Radolin 
i Walkowice łączy prom będący częścią drogi powiatowej. W Białej badania prowadziłam w marcu 
2011 r., a w Radolinie w listopadzie 2010 r.
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drogę, przechodząc przez śluzę w drodze do pracy, kościoła. Ujawnił się wówczas 
też temat zabaw organizowanych to w jednej, to w drugiej wsi. Przytaczane historie, 
mrożące niekiedy krew w żyłach, podawane są w sposób żartobliwy i z dystansem 
do poważnych, a nawet groźnych sytuacji. Najwyraźniej postrzegane były jako 
naturalny element codziennych i odświętnych kontaktów. Jeden z informatorów 
opowiedział historię, przekazywaną w jego wsi: …ktoś tam opowiadał, że zaczęli się 
tam lać i uciekali szybko na motor i gdzieś tam miał koło płotu stać motor, a ktoś tam… 
były jakieś bronki lekkie siewne, to mówi rzucił go i gdzieś mu się wbiło i mówi przyjechał 
z tą bronką do Kruszewa, wbitą gdzieś pod łopatką, mówi nic się nie stało!, ale mówi, 
takie były konice nie konice, płoty, sztachety szły (W21). Najstarszy walkowicki infor-
mator (lat 77) jedyną swoją wyprawę na zabawę w Radolinie wspomniał z lekkim 
przerażeniem: Raz byłem tam! Wnet w skóre dostali […] ja nie wiem, czego oni tak 
zaczepni (W10). Młodsze pokolenie, urodzone po wojnie, z wielkim sentymentem 
wspomina te cotygodniowe spotkania, których wyczekiwano z niecierpliwością: 
o! myśmy tam urzędowali, jedni i drudzy […] akurat w naszym pokoleniu to bardzo. 
Jak sobota […] był taki klub, no to gdzie?, telewizorów nie było, niczego, to jak soboty 
to już tam było słychać za Notecią, oho!, już idą, jadą. I tutaj zawsze jakiś magnetofon 
grał i było (W12).

W Walkowicach, Radolinie i Białej spotkałam kilka małżeństw „transgra-
nicznych” i zastanawiałam się, jak to możliwe, że mimo podkreślania istnienia 
„zbrojnych”14 konfliktów spotykałam stosunkowo sporą ich liczbę. Dopiero tutaj, 
w Walkowicach, powiedziano wprost: i przez to do Radolina tyle poszło (W13). 
Z zabaw tanecznych wzięły się więc te „mieszane” małżeństwa. Chociaż — jak już 
wspomniałam — starsze pokolenie podkreślało istnienie konfliktów i niesnasek 
między młodzieżą walkowicką, a radolińsko-białą, to jednak wśród osób urodzonych 
po wojnie małżeństwa takie nie są wcale rzadkością, wymieniano konkretne osoby 
z imienia i nazwiska. Małżeństwa mieszane — przekraczające granicę na Noteci 
i wewnątrz własnej społeczności wiejskiej — traktować można jako wymierny 
sukces procesów integracyjnych, które zaszły na przestrzeni kilkudziesięciu lat. 
W odniesieniu do małżeństw mieszanych w samych Walkowicach żaden z infor-
matorów nie wspomniał o istnieniu jakichkolwiek przeciwności, złego nastawienia 
współmieszkańców czy członków rodziny. Jak pisze Andrzej Brencz, „do charaktery-
stycznych objawów i sprawdzianów następującej integracji zalicza się spokrewnianie 
poprzez zawieranie związków mieszanych” (1969, s. 389). Współczesna młodzież 
walkowicka (trzecie i czwarte pokolenie) w relacjach koleżeńskich nie uwzględnia 
pochodzenia, bo najczęściej wiedza o nim jest szczątkowa. W przeciwieństwie do 
swoich rodziców i dziadków wcale nie utrzymuje kontaktów rówieśniczych ze 
wspomnianymi wsiami po drugiej stronie Noteci (W3).

Czym zdeterminowane jest widzenie Walkowic przez jej mieszkańców? Na 
podstawie odbytych rozmów odnoszę wrażenie, że starają się oni widzieć swoją 

14 W większości relacji, i tutejszych, i tamtejszych, o zabawach tanecznych wspominano jedynie 
jako o permanentnych bójkach.
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wieś jako jednorodną, przyjazną, bezkonfliktową. Niewiarygodnie brzmi deklara-
cja: nie wiem, nie wiem… nie pamiętam już jak to było (W19); nie byłoby w niej 
nic zadziwiającego, gdyby nie wcześniej szczegółowo i barwnie przytaczane fakty 
z dziejów rodziny, wysiedlonej z Wołynia do Generalnej Guberni, a następnie na 
Ziemie Zachodnie.

Na początku uznałam, że skoro przeważają „miejscowi”, to przesiedleńcy byli 
i są bardziej widoczni — okazało się, że właśnie przez liczebność wtopili się a dla 
wszystkich mieszkańców Walkowic pochodzenie straciło jakiekolwiek znaczenie. 

Tyle wizerunków Walkowic, ile opowieści.
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Walkowice Village — the Western Frontiers of the Greater Poland Region

The article takes up the subject of the memory of the relocation of displaced persons among 
two groups inhabiting the village of Walkowice — both the descendants from the displaced 
families and the native population. The village is situated in the Czarnków–Trzcianka County, 
in the River Noteć Valley, on the eastern bank of the river. Along this watercourse the Pol-
ish–German border ran; until 1945 the Poles coexisted with the Germans there. The latter 
escaped approaching Soviet troops and their abandoned farmyards were being occupied 
by the displaced people from Kresy Wschodnie (the Eastern Borderlands). These people 
constitute, and did so in the past as well, not a numerous, however a significant minority. In 
the beginning of her article, the authoress assumes that even if the “natives” outnumber the 
displaced, the latter were and still are more visible. It has turned out, however, that namely 
due to their number, the newcomers have melted into the population and their origins have 
lost value for the inhabitants of Walkowice. 

The issue of relocation is not an easy one in Walkowice. Both the displace people and 
“local” residents are not willing to discuss it. On the basis of talks the authoress conducted 
in the vicinity, she got an impression that people strive for an image of their village as 
a homogenous, friendly and peaceful place. Years of co-existence have evened out noticing 
differences, which are now perceived only by the oldest living generation in snatches of 
memories.

Accounts of the “native” people as to their reception of and their attitude toward the 
displaced persons are definitely positive. On the contrary, the relocated do their best to 
convince verbally that the then petty conflicts have sunk into oblivion. Nevertheless, they 
are deposited somewhere in the subconscious. 

In Walkowice, four generations of displaced people can be distinguished today: the 
first one is a group of those who remember the places of origin of their family; the second 
generation was born “in their place of settlement” (ca. 1950); the third one consists of the 
offspring of the previous (born in the 1970s. and in the 1980s.), having their own children, 
who make up the fourth generation.

Considerations presented in the article are reflections upon the state of the memory of 
the inhabitants of the village chosen by the authoress. They depict an attitude towards the 
displaced people in the past and today, knowledge about their fates, noticing differences 
and similarities.
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Dom organisty w Wielkopolskim 
 Parku Etnograficznym

W maju 2011 roku udostępniono w Wielkopolskim Parku Etnograficznym 
nową wystawę stałą, której tematem jest sposób życia i gospodarowania orga-

nisty wiejskiego i jego rodziny. Wystawa ta jest kontynuacją podjętego w 1996 roku, 
wraz z translokacją kościoła, procesu komponowania zespołu kultowego w prze-
strzeni Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. Trzon tego zespołu tworzy kościół 
z Wartkowic posadowiony pośrodku muzealnej wsi, w zachodniej części nawsia. 
Obok kościoła, w zespole kultowym, zgodnie z programem ekspozycyjnym, znajdzie 
się zagroda plebańska wraz z budynkami dla służby kościelnej. Jednym z takich 
obiektów jest organistówka, budynek parafialny wzniesiony z fundacji parafii bądź 
jej kolatora, zazwyczaj właściciela dóbr ziemskich. Obiekt, w którym urządzono 
wystawę pierwotnie nie funkcjonował w zabudowie kościelno-plebańskiej, wznie-
siony jednak został z fundacji właściciela wsi, a ponadto bryłą i układem wnętrza 
odpowiada starszym budynkom przeznaczanym na mieszkanie dla służby kościelnej. 
Dlatego zdecydowano o włączeniu go do zespołu kultowego i przeznaczeniu na 
mieszkanie dla organisty. Dom dla organisty to najstarszy budynek zrekonstru-
owany w muzeum, pochodzi z 1602 roku ze wsi Zdrój koło Grodziska Wielko-
polskiego. W długim procesie użytkowania bryła i układ przestrzenny budynku 
uległy znacznym przeobrażeniom, jednak w toku rekonstrukcji przywrócono mu 
pierwotną formę. Jest to budynek jednoizbowy z sienią i komorą inwentarską 
pod jednym dachem, wyposażony w system grzewczy z trzonem do gotowania 
i piecem chlebowym. W tym kształcie nawiązuje do starszej formy mieszkania 
zwykle użytkowanego przez organistę wiejskiego. Młodsze budynki dla służby 
kościelnej wznoszone we wsiach wielkopolskich w XIX wieku i na początku wieku 
XX na ogół były większe, dwuizbowe i przeznaczone dla dwóch rodzin: organisty 
i robotnika plebańskiego bądź kościelnego, woźnicy, nauczyciela. Niezależnie od 
wielkości budynku organista zazwyczaj zajmował jedną izbę i komorę.

Ekspozycja wnętrza domu organisty to pierwsza w naszym muzeum wystawa 
podejmująca zagadnienia związane z funkcjonowaniem w kulturze wsi ludzi wol-
nych zawodów, ale jednocześnie pozostających w grupie biedoty wiejskiej. Przy 
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jej realizacji przyjęto zasadę przedstawienia wnętrza użytkowanego przez typową 
rodzinę organisty żyjącą w środowisku wiejskim w latach 30. XX wieku. Zało-
żenie to wynikało z możliwości pozyskania bezpośrednich informacji o sposobie 
zagospodarowania wnętrza mieszkalnego oraz stylu życia organisty i jego rodziny, 
a także zebrania artefaktów obrazujących charakter jego pracy. W toku groma-
dzenia materiałów źródłowych, głównie informacji werbalnych uzyskanych od 
mieszkańców wsi, dzieci organistów, okazało się, że w miarę pełny obraz warunków 
pracy i życia organisty można odtworzyć w odniesieniu do lat 20.–30. XX wieku. 
Wiadomości o sytuacji społeczno-ekonomicznej organisty w okresie wcześniej-
szym, np. od drugiej połowy XIX wieku, uzyskane z materiałów archiwalnych kilku 
parafii katolickich posłużyły jako materiał pomocniczy, weryfikujący kontynuację 
pewnych zwyczajów i zachowań. Dotyczyły one przede wszystkim warunków 
pracy (zakresu obowiązków i przysługującego wynagrodzenia) zapisanych w kon-
traktach, natomiast adnotacje w księgach chrztów i zgonów pozwoliły częściowo 
poznać sytuację społeczną rodziny organisty. Ten zasób informacji pozwolił zbu-
dować ogólny obraz jego pozycji, porównać go z sytuacją z okresów późniejszych 
opisywaną w bezpośrednich przekazach i w konsekwencji odtworzyć w miarę 
realny obraz życia organisty. Nie przedstawia on historii konkretnej osoby i  jej 
rodziny, lecz jest uogólnionym wyobrażeniem o sposobie zagospodarowania i użyt-
kowania przestrzeni domowej przez osoby funkcjonujące w podobnym środowisku 
społecznym, podejmujące pracę najemną na jednakowych warunkach, w określo- 
nym czasie.

Typowy organista to człowiek uprawiający „wędrowny” zawód, najmujący się 
do pracy na dość dokładnie określonych warunkach ustalonych przez proboszcza, 
dozór kościelny lub radę parafialną i posiadających formę pisemnego kontraktu. 
Zazwyczaj umowa o pracę zawierana była na jeden rok, począwszy od dnia objęcia 
posady i odpowiednio przedłużana, jeśli obie strony były zadowolone. Niejedno-
krotnie organista pozostawał w jednym miejscu kilka lat (trzy–cztery lata), ale 
bywało też, że kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat jak np. Michał Kędziora, który 
pracował w parafii w Czerminie koło Pleszewa przeszło 20 lat, od ok. 1889 roku do 
1910 roku, Maksymilian Wabiński pełniący obowiązki organisty, również w Czer-
minie przez 40 lat, od 1910 do 1950 roku, bądź Władysław Królak pracujący 
w parafii w Kretkowie koło Żerkowa przez 37 lat, od 1923 roku do 1960 roku. 
Bywały jednak sytuacje, że organista zmieniał miejsce pracy. Na ogół powodem 
było niedostateczne wynagrodzenie, brak środków w kasie kościelnej na utrzyma-
nie pracownika, nieodpowiednie prowadzenie się organisty, a w okresie między-
wojennym XX wieku niezadawalające umiejętności muzyczne oceniane w trybie 
egzaminów diecezjalnych. Nowej posady organista szukał w najbliższej okolicy 
swojego poprzedniego miejsca pracy, ale niekiedy mogła to być odległość nawet 
kilkudziesięciu kilometrów jak chociażby w przypadku Antoniego Zwolińskiego 
pełniącego obowiązki organisty w Ostrowitem Prymasowskim koło Witkowa 
w latach 1927–1930. Wcześniej Antoni Zwoliński, pochodzący z Wójcina koło 
Strzelna, pracował w Wójcinie i Kwieciszewie koło Strzelna oraz w Kościeszkach 
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koło Kruszwicy, po czym w 1931 roku powrócił na posadę w Wójcinie. W eks-
pozycji muzealnej przyjęto, że organista pozostał w jednym miejscu około 20 lat.

Zgodnie z ustaleniami zapisanymi w kontrakcie organista zobowiązany był grać 
na organach podczas mszy, dbać o porządek w kościele i przed kościołem, utrzymy-
wać w należytym porządku bieliznę kościelną, zapalać światła w kościele, przygoto-
wywać i roznosić opłatki. Do tych podstawowych obowiązków czasem dodawano, 
w zależności od lokalnych potrzeb, inne jak np. kalkowanie organów, czyszczenie 
lamp w kościele, ubieranie księdza do mszy, kopanie grobów na cmentarzu. Od 
początku XX wieku dość ważnym obowiązkiem było rejestrowanie spisów spo-
wiedzi wielkanocnej oraz prowadzenie chóru kościelnego. Wprowadzenie nowych 
obowiązków dla organisty spowodowało, że wielu z nich buntowało się i domagało 
odciążenia z prac porządkowych i przy zakrystii, co jednak wiązało się z obniżeniem 
uposażenia. Wynagrodzenie za pracę wypłacane było w naturaliach oraz w gotówce 
i bardzo szczegółowo wyliczone w kontrakcie. Podstawowym elementem wyna-
grodzenia było mieszkanie zwolnione od opłat, jak już wspomniano jednoizbowe, 
obórka lub komora dla inwentarza, kawałek ziemi, zazwyczaj ogród wydzielony 
przy organistówce i / lub pół- do 2-hektarowe pole pod uprawy, czasem też prawo 
wypasu na plebańskim pastwisku. Poważną część uposażenia stanowiły naturalia, 

Fot. 1. Dom ze wsi Zdrój — dom organisty; fot. W. Kujawa, 2011 r.
Photog. 1. House from the Zdrój village — house of an organist; photog. by W. Kujawa, 2011
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w  niektórych parafiach przydzielane 
jeszcze w  latach 40. XX wieku i na-
zywane deputatem rocznym. W skład 
naturaliów na ogół wchodziły zboża. 
W połowie XIX wieku były to: tatarka, 
jęczmień, żyto, owies, do tego groch od-
mierzane w „wiertelach” zapewne gdań-
skich lub pruskich wiertlach (1 wiertel 
pruski = 13,9 litrów produktów sypkich, 
1 wiertel gdański — ok. 30 litrów) i cza-
sami zagon pod uprawę lnu oraz chrust 
na opał. Prawie wiek później, w 1. po-
łowie XX wieku były to pszenica, żyto, 
jęczmień i  ziemniaki, a  niekiedy też 
węgiel, odmierzane w cetnarach. Wiel-
kość deputatu zależała od możliwości 
parafii i częściowo od potrzeb organisty, 
nie ulega jednak wątpliwości, że mimo 
zmian jednostki miary przez blisko 
100 lat utrzymywała się ona na zbli-
żonym poziomie — przydział żyta dla 
organisty w parafii Smogulec koło Sza-
mocina w 1824 roku wynosił 6 wierteli 
(licząc według miary gdańskiej było to 
180 litrów/kg), a w 1945 roku 5,33 cet-
nara (czyli 266 kg). W większości parafii 
zrezygnowano z wynagrodzenia w na-
turaliach w okresie międzywojennym 
XX wieku, co m.in. potwierdzają bezpo-
średnie informacje. Dodatkowym wy-
nagrodzeniem zapisanym w kontrakcie 
były akcydensy, czyli dochody uboczne 
uzyskiwane z tytułu ślubów, chrztów 
i wywodów, pogrzebów, Zaduszek, ko-
lędy oraz za opłatki gwiazdkowe. 

Możliwość uzyskania takiego wy-
nagrodzenia przez organistę objęta była oprócz wcześniej wymienionych jeszcze do-
datkowymi warunkami dotyczącymi przede wszystkim dyspozycyjności, rzetelności 
i uczciwości w wykonywaniu pracy oraz etycznego prowadzenia się. Ponadto przed 
przyjęciem do pracy oczekiwano od organisty przedstawienia świadectwa o poziomie 
jego umiejętności muzycznych wydanego przez organistę, u którego pobierał naukę, 
a także listów polecających od poprzednich pracodawców. Szczególnie obszerne 
świadectwo o umiejętnościach organisty Stanisława Olszewskiego  starającego się 

Fot. 2. Fragment ekspozycji — wnętrze izby; 
fot. W. Kujawa, 2011 r.
Photog. 2. Fragment of exposition — inside the 
room; photog. by W. Kujawa, 2011
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w 1869 roku o posadę w parafii Grodzi-
sko koło Pleszewa wydał organista Jan 
Gorzelniaski z Kostrzyna koło Pozna-
nia. Podkreślił w nim, że Stanisław Ol-
szewski w ciągu trzech lat nauki zdobył 
dostateczne umiejętności uprawniające 
do objęcia posady organisty. Podobne 
świadectwo otrzymał też Maksymilian 
Wabiński pracujący w Czerminie, An-
toni Zwoliński organista w Ostrowi-
tem Prymasowskim, a także Walerian 
Siwa pełniący służbę w  Ostrowitem 
Prymasowskim od 1932  roku do lat 
40. XX wieku i wielu innych, wyjąw-
szy synów organistów. Ci ostatni często 
obejmowali posadę po śmierci ojca jak 
np. Stanisław Wabiński, syn organisty 
Maksymiliana Wabińskiego z  Czer-
mina, czy też Alojzy Królak, syn organi-
sty Władysława Królaka z parafii Kret-
ków. Świadectwo o  umiejętnościach 
ucznia, wydane przez organistę-mistrza, 
było wystarczającym dokumentem aż 
do 1. dekady XX wieku, z czasem jed-
nak poświadczenie umiejętności przy-
brało formę administracyjną. Na przy-
kład w  Archidiecezji Gnieźnieńskiej 
w latach 20. XX wieku wprowadzono 
obowiązkowe kursy dla organistów 
i egzaminy sprawdzające ich sprawność 
muzyczną i znajomość liturgii. W ta-
kich kursach i egzaminach uczestniczył 
m.in. Władysław Królak z Kretkowa, 
Czesław Woźnicki z Łagiewnik Koś-
cielnych koło Kłecka, Antoni Zwoliński 
z Ostrowitego Prymasowskiego. Zda-
rzało się, że organista, który nie zdał pomyślnie egzaminu tracił posadę w parafii. 
Nadal jednak organista zdobywał podstawową wiedzę i umiejętności muzyczne, 
praktykując u innego organisty-mistrza.

Organista na ogół wywodził się ze średniozamożnej rodziny właścicieli mało-
rolnego gospodarstwa (o powierzchni 5–7 ha), z rodziny rzemieślniczej, bądź był 
kontynuatorem rodzinnych tradycji, każdy jednak musiał wykazać się zdolnościami 
muzycznymi. Po zdobyciu podstawowego wykształcenia kandydat na organistę 

Fot. 3. Fragment ekspozycji — piec kuchenny; 
fot. W. Kujawa, 2011 r.
Photog. 3. Fragment of exposition — kitchen fire-
place; photog. by W. Kujawa, 2011
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odbywał przynajmniej roczny, a zazwyczaj trzyletni kurs nauki na organach u wy-
branego mistrza. Dla wielu, nawet wywodzących się z chłopskich rodzin, był to 
jedyny możliwy sposób na zdobycie płatnego zajęcia i utrzymanie przyszłej rodziny, 
szczególnie kiedy rodzinne gospodarstwo dziedziczył brat lub siostra.

Warunki określone w kontrakcie organistowskim wydają się wystarczające do 
utrzymania organisty wraz z rodziną. Jednak w praktyce nie zapewniały one dostat-
niego życia, wręcz przeciwnie, szczególnie jeśli rodzina się powiększała, przybywało 
dzieci, rosły potrzeby, a nie wzrastały dochody. W takiej sytuacji wielu organistów 
znajdowało dodatkowe możliwości zarobkowania, czy to podejmując inne zajęcia 
w parafii np. kościelnego, grabarza, czy to trudniąc się oprawą książek jak wspo-
mniany organista Stanisław Olszewski z Grodziska, czy też dorywczo zajmując 
się szewstwem jak organista Karol Bogacki w początkach XX wieku pracujący 
w parafii Szydłowice koło Inowrocławia, a później w Niechanowie koło Gniezna. 
Szczególnie zaradnym był jednak Władysław Królak z Kretkowa, który okresowo 
pełnił funkcję kościelnego, najmował się do malowania mieszkań, trudnił rozdzia-
łem węgla zamówionego w kopalni przez mieszkańców wsi, pracował jako stróż 
wiejski, agent ubezpieczeniowy, a dodatkowo zatrudniał się do prac polowych w ma-
jątku Skórzewskich za opłatą w naturaliach. Nie oznacza to jednak, że prowadził 
dostatnie życie, podobnie jak większość organistów żył w skromnych warunkach. 

Fot. 4. Fragment ekspozycji — ołtarzyk domowy; fot. W. Kujawa, 2011 r.
Photog. 4. Fragment of exposition — home altar; photog. by W. Kujawa, 2011



157Dom organisty w Wielkopolskim Parku Etnograficznym Małgorzata Fryza

Sytuacja ekonomiczna organistów 
najpełniejsze odzwierciedlenie znalaz- 
ła w wyposażeniu i wystroju domostw. 
Niewiele się ono różniło od typowego 
wyposażenia wnętrza mieszkalnego 
użytkowanego w  określonym czasie 
przez biedną rodzinę. Szczególnie niski 
status społeczno-ekonomiczny cecho-
wał rodziny organistów żyjące w końcu 
XIX i na początku XX wieku. Na ogół 
dość liczna rodzina z ośmiorgiem lub 
dziewięciorgiem dzieci miała trudności 
w pomieszczeniu się w jednoizbowym 
domu, dlatego często przysposabiano 
na cele mieszkalne komorę lub prze-
strzeń w  poddaszu nad izbą. Nawet 
jeśli rodzina była mniej liczna, co było 
dość powszechne w  okresie między-
wojennym XX wieku, nadal wykorzy-
stywano komorę jako pomieszczenie 
częściowo mieszkalne. Spowodowane 
to było koniecznością zachowania w iz-
bie większej przestrzeni do prowadzenia 
prób chóru kościelnego. Taką sytuację 
przedstawiono w ekspozycji muzealnej. 
Jednoizbowy dom zajmuje organista 
z czteroosobową rodziną, posiadający 
niewielki przydomowy ogród, upra-
wiający dwuhektarowe pole i hodujący 
początkowo kozę jak np. organista 
Królak z Kretkowa, a z czasem krowę, 
kury i kaczki. W komorze razem z in-
wentarzem nocują synowie organisty. 
Meble i sprzęty tworzące wyposażenie przestrzeni mieszkalnej poza nielicznymi 
przykładami nie pochodzą od rodzin organistów, gdyż nie udało się pozyskać tak 
określonych artefaktów. Natomiast te jednostkowe przedmioty, które włączono 
do wystawy, pochodzą od różnych organistów. Jednym z nich jest fisharmonia 
używana do początku lat 50. XX wieku przez organistę z Łagiewnik Kościelnych, 
Czesława Woźnickiego. Był to dość popularny instrument, ale nie wszyscy orga-
niści mogli sobie na niego pozwolić, niekiedy musieli zadowalać się w domowych 
ćwiczeniach klarnetem. Szczególnym przedmiotem w tym wnętrzu jest drewniany 
stojący krzyż ołtarzykowy, wyrzeźbiony przez organistę Karola Bogackiego, nato-
miast mały metalowy krzyż wiszący na nadprożu izby pochodzi z domu  organisty

Fot. 5. Krzyż ołtarzykowy, 1. dekada XX w.; 
fot. A. Ziółkowski, 2011 r.
Photog. 5. Cross from the home altar, 1st decade 
of the twentieth c.; photog. by A. Ziółkowski, 2011
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Fot. 6. Forma do wypieku opłatków, koniec XIX w.; fot. M. Jóźwikowska, 1995 r.
Photog. 6. Wafer irons, the end of the nineteenth c.; photog. by M. Jóźwikowska, 1995

w Żytowiecku koło Gostynia. Na uwagę zasługują w tym wnętrzu kopie czarno-
-białych fotografii pozyskane od rodziny Królaków ze wsi Żerniki w parafii Kret-
ków, a przedstawiające organistę Władysława Królaka w otoczeniu członków chóru 
kościelnego oraz grupę organistów z Archidiecezji Gnieźnieńskiej po kolejnym 
kursie odbytym w seminarium. Oryginalna fotografia z członkami chóru kościel-
nego wykonana została w latach 20. XX wieku, natomiast fotografia przedsta-
wiająca organistów w Gnieźnie pochodzi z początku lat 30. XX wieku. Dobór 
i rozmieszczenie sprzętów i drobnych przedmiotów we wnętrzu domu ze Zdroju 
nawiązuje do bezpośrednio opisanych i zapamiętanych sytuacji z różnych organistó-
wek, a częściowo do sytuacji, którą opisał w swoich dziennikach niezwykle skrupu-
latny organista Władysław Królak. Od 1916 roku aż do początku lat 80. XX wieku 
prowadził dziennik, w którym zapisywał wydarzenia z życia osobistego, rodzinnego, 
wiejskiego. W dzienniku znalazły się więc informacje o zakupie umywalki, zegara za 
50 zł, obrazów, kozy, z czasem krowy, „kierzynki”, roweru, a nawet radia. Nie były 
to wyjątkowe przedmioty, może poza rowerem i radiem, lecz rzeczy powszechnie 
dostępne na jarmarku czy też w sklepie, możliwe do nabycia przez każdego pod 
warunkiem posiadania określonej gotówki. Wszystkie wydarzenia opisywane przez 
Władysława Królaka wpisują się w pracę organistowską, życie rodzinne i bogatą 
działalność społeczną autora. 

Poziom zaradności życiowej i zaangażowania w sprawy wsi zależał od osobi-
stych predyspozycji organisty. Niezależnie jednak od zakresu jego aktywności i sto-
sunkowo niskiej pozycji społeczno-ekonomicznej, co jeszcze obecnie jest czytelne 
w przekazie bezpośrednim, nie był organista osobą anonimową czy obojętną dla 
społeczności, w której funkcjonował. Przygotowana wystawa ma z  jednej strony 
przedstawić utrwalony w świadomości społecznej obraz poziomu życia organisty, 
a z drugiej — wskazać na jego wyjątkowe miejsce w społeczności wiejskiej. Tam 
gdzie nie było i nie ma organisty, życie mieszkańców jest uboższe, na co zwracano 
uwagę m.in. w Łękach Wielkich koło Grodziska.
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Fot. 7. Forma do wypieku opłatków, koniec XIX w.; fot. M. Jóźwikowska, 1995 r.
Photog. 7. Wafer irons, the end of the nineteenth c.; photog. by M. Jóźwikowska, 1995
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House of an Organist in the Wielkopolska Ethnographic Park in Dziekanowice

The new permanent exhibition in the Wielkopolska Ethnographic Park of the House of 
an Organist was open to the public in May 2011. It regards the way of life and the keeping 
of the household of a village organist and his family. The exposition continues the process 
of composing the cult complex within the museum, which began in 1996 with the church 
translocation. The display was arranged in the oldest object reconstructed in the museum, 
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a single-room house dated back to 1602 from Zdrój village near Grodzisk Wielkopolski. 
While organizing the show, the rule of presenting an interior used by a typical organist’s 
family living in the countrywide society in the 1930’s was accepted. Such an assumption 
was caused by the possibility of getting immediate information about the setting up of the 
house, the characteristic features of an organist’s and his family’s work and life, as well as 
by the accessibility of material artefacts. Information collected during the interviews, direct 
observations and archive queries enabled to recreate quite a real view of an organist’s life. 
It does not present the history of a particular person within the family, but offers a general 
notion on managing and using the house by people functioning in a similar social context, 
taking up a hired job on the same conditions, in a given time. 

A typical organist is a „nomadic” person, hired on pretty defined terms in the form of 
a written contract fixed by the parish priest, church supervision or parish council. According 
to the guidelines of the exhibition, an organist used to work around 20 years in one place, 
and received a monthly salary plus perks. Moreover, he could rent a house free of charge 
and receive income from growing a garden adjacent to the house as well as from cultivating 
a two-hectare field. The above was available on specific conditions. An organist was obliged 
to play an organ during the mass, maintain order inside and outside the church, take proper 
care of church clothes, put on the light in the church, and prepare and deliver wafers. Ad-
ditionally, he prepared a bill of confessions and conducted the church choir. The conditions 
determined in the organist’s contract were not always sufficient for the maintenance of the 
organist and his numerous family. Hence, many organists looked for an extra occupation 
such as: a shoemaker’s, a bookbinder’s or a gravedigger’s. The economic situation of organ-
ists is most clearly reflected in the furnishing of their houses. The differences to the typical 
equipment of an interior used at any specific moment by a poor family are insignificant. 
The museum display depicts such a situation like this. A single-room house is being occu-
pied by an organist with a four-person family, owning small garden adjoining the house, 
growing crops in a two-hectare field and breeding tiny livestock. The organist’s sons sleep 
in the livestock chamber. The simple furniture and basic equipment do not come from the 
organists’ families, as it was not possible to gain such specific artefacts. Various organists, 
however, once owned individual items defining the interior as the organist’s one, including: 
a harmonium, church songbooks, and photographs of the church choir members with an 
organist. These are supplemented by a cross from the home altar, a cross on the lintel, or 
lithography depicting the Mother of God.

The exposition inside an organist’s house makes up the first show in our Museum dealing 
with issues connected with self-employed professionals functioning within the village culture, 
but at the same time included among the village poor. On the one hand, the exhibition 
reveals an image of an organist’s living standards imprinted in the social consciousness, 
whilst on the other, it indicates his extraordinary position in the community.



Katarzyna Hetman
Wielkopolska Izba Turystyczna 
Studia Lednickie XI (2012)

Znajomość i zainteresowanie branży  
turystycznej w Polsce Szlakiem Piastowskim 

w odniesieniu do turystyki edukacyjnej

Do tej pory podejmowano wiele prób zdefiniowania terminu „turystyka”, mię-
dzy innymi jako: „zespół stosunków i zjawisk, które wynikają z podróży, ca-

łość zjawisk społecznych i gospodarczych, wynikających z dobrowolnej i czasowo 
ograniczonej zmiany miejsca pobytu, typ aktywności czasu wolnego czy sumę 
zjawisk i stosunków, wyrastających z interakcji turystów, usługodawców, rządów” 
(Przecławski 1997, s. 27–28). W 1993 roku w celu ujednolicenia terminologii, 
Światowa Organizacja Turystyki (WTO) opracowała Zalecenia do statystyki tury-
styki, gdzie „turystykę” zdefiniowano jako „czynności osób podróżujących w celach 
wypoczynkowych, służbowych i innych i pozostających poza swoim codziennym 
środowiskiem nie dłużej niż przez rok” (Przecławski 1997, s. 27–28).

Obojętnie, którą definicję przyjąć za najbardziej trafną, mamy do czynienia ze 
zjawiskiem bardzo złożonym — jednocześnie psychologicznym, społecznym, eko-
nomicznym, przestrzennym i kulturowym (Przecławski 1997, s. 31). W odniesieniu 
do edukacji najważniejsze jest znaczenie turystyki jako zjawiska psychologicznego, 
ponieważ każdego człowieka charakteryzują określone potrzeby, motywy wyjazdu 
turystycznego i cel podróży (wartość), oraz jako zjawiska kulturowego — turystyka 
jest wyrazem danej kultury (dlaczego ludzie w trakcie podróży zachowują się tak 
a nie inaczej?), pomaga zrozumieć kulturę współczesną i jest swego rodzaju spotka-
niem kultur, czyli wymianą wartości między turystami a miejscowymi. Współcześnie 
turystyka jest sposobem życia człowieka, spędzania czasu wolnego i realizowania 
różnych celów, formą poznawania i przeżywania świata oraz sposobem bycia z in-
nymi (Przecławski 1997, s. 33).

Turystyka ma wiele pozytywnych funkcji — jedną z nich są jej wartości wy-
chowawcze. Przede wszystkim dzięki turystyce mamy możliwość bezpośredniego 
kontaktu z kulturą (dawną i współczesną), przyrodą i  ludnością — możliwość 
poznawania „na żywo”, nie tylko z książek, telewizji czy gazet. Odnośnie do tej 
teorii dobry przykład podaje Kazimierz Przecławski, pisząc, że wiszący na ścianie 
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pokoju trójwymiarowy obraz morza, wzbogacony odgłosami fal, ptaków, a nawet 
rozpylonym w powietrzu zapachem morskiej bryzy, nie da się porównać z prze-
bywaniem na prawdziwej plaży (Przecławski 1997, s. 109–112). Tym samym na 
pierwszy plan wysuwa się najważniejszy element funkcji wychowawczej — pozna-
wanie świata przez turystykę, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Poza tym dzięki uprawianiu turystyki kształtują się różne postawy u uczniów: 
życzliwość, sympatia i  integracja z odmiennymi zwyczajami czy kulturami, po-
stawa patriotyczna i świadomość narodowa — w szczególności w odniesieniu do 
krajoznawstwa. Dzięki turystyce tworzą się silne więzy między ludźmi — uczymy 
się wspólnie pokonywać trudności i niebezpieczeństwa oraz działać solidarnie, 
aby osiągnąć wyznaczony cel. Turystyka — co jest istotne z punktu widzenia jej 
funkcji edukacyjnej — stwarza możliwość działania twórczego — przez wykony-
wanie różnych prac, zadań i dzieł podczas wyjazdu (Przecławski 1997, s. 109–112). 
Możliwość pracy w zespole integruje uczniów, a dodatkowo pozwala na zdrową 
rywalizację, która jest elementem aktywizującym w procesie edukacji.

Podstawą działalności turystyczno-krajoznawczo-edukacyjnej są wycieczki 
szkolne. W pracy lekcyjnej, pozalekcyjnej i wychowaniu można wyróżnić: 1) ze 
względu na liczbę uczestników: wycieczki indywidualne, grupowe i zespołowe — te 
pełnią najważniejszą rolę w procesie kształcenia; oraz 2) ze względu na pozna-
wane zagadnienia: wycieczki biologiczne, botaniczne, geograficzne, historyczne, 
plastyczne, polonistyczne i inne, które możemy określić mianem przedmiotowych, 
czyli skupionych wokół jednego zagadnienia i przedmiotu szkolnego (Denek 1989, 
s. 138–144). Często — szczególnie ze względu na wprowadzane do szkół w ostat-
nim czasie tak zwane nauczanie blokowe — organizuje się również wycieczki 
wieloprzedmiotowe (kompleksowe, interdyscyplinarne, zintegrowane, globalne), 
łączące tematycznie kilka przedmiotów — na przykład blok przedmiotów huma-
nistycznych lub przyrodniczych.

Podziału wycieczek można dokonać, przyjmując też inne klasyfikacje: a) środek 
transportu — autokarowe, kolejowe, rowerowe, piesze; b) czas trwania — krótko-
terminowe (na przykład jednodniowe lub weekendowe) i długoterminowe; c) cel 
i charakter organizacji — ogólnokrajoznawcze, okolicznościowe, gospodarcze czy 
kulturalno-oświatowe. Kazimierz Denek (1989, s. 138) podkreśla, że wyjątkowymi 
walorami odznaczają się właśnie wycieczki weekendowe, zwane „małymi formami 
krajoznawstwa i turystyki”, ponieważ po pierwsze — stanowią najtańszą formę 
poznawania okolicy, po drugie — to dobre przygotowanie do dłuższych wyjazdów 
w celu lepszego poznania kraju ojczystego.

Bez względu na to, jaką formę wycieczek wybierzemy, należy przede wszyst-
kim pamiętać, że w odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej, złe przygotowanie 
wyjazdu, nieodpowiedni rodzaj transportu, przeładowany lub zbyt skąpy program 
albo jego brak, nieodpowiedni, niedoświadczony wychowawca, będą stanowić o dys-
funkcji, a nie funkcji wychowawczej turystyki. Szkoły powinny dostrzec ogromne 
możliwości ułatwienia sobie pracy dydaktycznej i wychowawczej przez turystykę, 
a nie traktować wycieczek jako mus wykonania pewnego planu, co zauważalne
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Ryc. 1. Struktura wycieczek przedmiotowych-historycznych; opracowanie własne wg De-
nek 1989, s. 138–139
Fig. 1. Structure of subject-focused (historical) excursions; drawn up by the author acc. to 
Denek 1989, p. 138–139

jest szczególnie w maju i czerwcu, kiedy realizowane są masowe wyjazdy szkolne 
w celu „odbębnienia” przykrego obowiązku. Wyjazd będzie tylko wtedy udany, 
kiedy jego organizacja zostanie powierzona odpowiednio do tego przygotowanym 
osobom — doświadczonym wychowawcom i organizatorom turystyki szkolnej 
i młodzieżowej, oraz będzie miał przemyślany program, maksymalnie aktywi-
zujący uczniów, bo pamiętajmy, że młodzież nie lubi nudy (Przecławski 1997, 
s. 111–112).

Turystyka odgrywa ogromną rolę w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży 
szkolnej, stąd też obok wielu wyróżnionych współcześnie rodzajów turystyki mo-
żemy mówić o tak zwanej turystyce edukacyjnej. Problem pojawia się, kiedy chcemy 
skonkretyzować to pojęcie. Rozumiejąc już, czym jest sama turystyka, a chcąc 
uświadomić sobie znaczenie turystyki edukacyjnej, należy wyjść od podstawowych 
pojęć pedagogicznych.

Po pierwsze — sama „edukacja” (łac. educatio — wychowanie) to ogół procesów, 
których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży — sto-
sownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych. 
Obecnie upowszechnia się pojmowanie tego terminu jako oznaczającego ogół 
procesów oświatowo-wychowawczych, obejmujących kształcenie i wychowanie 
oraz szeroko rozumianą oświatę (Okoń 1984, s. 66).

Po drugie — „kształcenie” to ogół czynności i procesów umożliwiających lu-
dziom poznanie przyrody, społeczeństwa i kultury, a zarazem uczestnictwo w ich 
przekształcaniu, jak również osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju spraw-
ności fizycznych i umysłowych, zdolności i uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań, 
przekonań i postaw oraz zdobycie pożądanych kwalifikacji zawodowych. W ostat-
nich latach coraz częściej przez kształcenie rozumie się łącznie nauczanie i uczenie 
się. Proces kształcenia, w którym uczestniczy jednostka, może być organizowany 
zarówno przez instytucje, zwłaszcza rodzinę i szkołę, jak i przez pojedyncze osoby. 
Kształcenie może też być podejmowane samorzutnie przez jednostkę (samokształ-
cenie). Rezultatem kształcenia jest wykształcenie (Okoń 1984, s. 146).
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Obie definicje mówią przede wszystkim o nauczaniu jako o procesie, a więc 
czymś ciągłym, a nie jednorazowym. Poza tym nieodzownymi elementami w edu-
kacji i kształceniu są: poznanie, rozwój i wychowanie. Dlatego też, w moim przeko-
naniu, definicja turystyki edukacyjnej Pawła Różyckiego jest zbyt ogólna. Mianem 
turystyki edukacyjnej określa on „wyjazdy w celu zdobycia wiedzy”. Podkreśla 
przy tym, że „edukacja ma naturalnie bardzo szeroki zasięg i spektrum wyjazdów 
o charakterze edukacyjnym może być znacznie szersze” (Różycki 2006, s. 26–27). 
Podobnie bardzo ogólnie turystykę edukacyjną scharakteryzował Armin Mikos 
von Rohrscheidt (2010, s. 35), jako jeden z elementów turystyki kulturowej, co 
przedstawia poniższy schemat:

TURYSTYKA
KULTUROWA

TURYSTYKA
EDUKACYJNA

KLASYCZNE
PODRÓŻE

KULTUROWE

Turystyka dziedzictwa 
kulturowego, turystyka 

muzealna, turystyka 
literacka, elitarna turystyka 

eventowa

Podróże studyjne,
podróże tematyczne, 

podróże językowe,
podróże seminaryjne

Turystyka żywej historii, 
turystyka regionalna, 

kulturowo-przyrodnicza
i inne

POWSZECHNA
TURYSTYKA
KULTUROWA

Ryc. 2. Formy turystyki kulturowej; opracowanie własne wg Mikos von Rohrscheidt 
2010, s. 35
Fig. 2. Forms of cultural tourism; drawn up by the author acc. to Mikos von Rohrscheidt 2010, 
p. 35

W mojej opinii takie traktowanie roli i znaczenia turystyki edukacyjnej jest 
zbyt wąskie i powierzchowne. Przede wszystkim dlatego, że według mnie tury-
styka edukacyjna ma znacznie większe spektrum oddziaływania niż turystyka 
kulturowa i w tym przypadku właśnie turystyka kulturowa powinna być elemen-
tem turystyki edukacyjnej, a nie odwrotnie. Oprócz wspomnianych już elemen-
tów takich, jak poznanie, rozwój, wychowanie i zdobywanie wiedzy, turystyka 
edukacyjna zawiera elementy turystyki kulturowej: dziedzictwo kulturowe, mu-
zealnictwo, „żywą” historię, turystykę regionalną i kulturowo-przyrodniczą oraz 
krajoznawczą, czyli zbiór wszelkich wiadomości z różnych dziedzin (archeologia, 
historia, geografia, biologia) o pewnym większym lub mniejszym obszarze. Ele-
menty te oznaczają również działalność praktyczną i kwalifikowaną, ponieważ 



Znajomość i zainteresowanie branży turystycznej w Polsce... 165Katarzyna Hetman

aktywność fizyczna związana z tym rodzajem turystyki odgrywa duże znaczenie 
w wychowaniu i kształtowaniu postaw pożądanych społecznie (Gaworecki 1998, 
s. 24, 31–35).

Podsumowując, warto spróbować stworzyć nową definicję turystyki edukacyjnej. 
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione elementy, turystykę edukacyjną określiłabym 
jako zbiór czynności osób podróżujących w celach poznawczych, wychowawczych, 
szkoleniowych, oświatowych, kulturowych i krajoznawczych po swojej najbliższej 
okolicy (regionie) i poza nią.
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współpraca z PTTK

Ryc. 3. Cele i elementy turystyki edukacyjnej; opracowanie własne
Fig. 3. Goals and elements of educational tourism; drawn up by the author

Takie przedstawienie turystyki edukacyjnej, a przede wszystkim celów, jakie 
dzięki niej może osiągnąć nauczyciel, szczególnie nauczyciel historii, bezsprzecznie 
potwierdza ogromną rolę turystyki we wspominanym już wyżej wychowaniu i edu-
kacji, a co za tym idzie — w kształtowaniu świadomości i tożsamości historycznej, 
przez realizację celów poznawczych, wychowawczych, kulturowych i krajoznaw-
czych. Zwiedzanie przez uczniów swojej najbliższej okolicy, poznawanie jej historii, 
mieszkańców i pozostałości przeszłych czasów w muzeach i skansenach doskonale 
uzupełnia wiedzę z książek czy telewizji i Internetu, pomagając w kształtowaniu 
własnej tożsamości historycznej i postaw patriotycznych. Proces ten powinien się 
odbywać przy szerokiej współpracy szkół i nauczycieli z branżą turystyczną — 
organizatorami turystyki. Jaka jest zatem znajomość wśród wspomnianej branży 
miejsc i obiektów, które mogłyby odgrywać znaczącą rolę w tworzeniu programów 
wycieczek historyczno-edukacyjnych?

W celu sprawdzenia stopnia znajomości i zainteresowania wielkopolskimi 
ośrodkami pierwszych Piastów w okresie od września 2010 r. do stycznia 2011 r. 
zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród podmiotów branży turystycznej 
zrzeszonych w izbach branżowych na terenie Polski. Ankieta składała się z czę-
ści „A” przeznaczonej dla touroperatorów, agentów i pośredników turystycznych, 
hotelarzy, pilotów, przewodników i  innych oraz z części „B”, o której wypełnie-
nie zostali poproszeni tylko przedstawiciele biur podróży — łącznie zawierała 
17 pytań.
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Ankietę dotyczącą Szlaku Piastowskiego otrzymały drogą mailową wszyst-
kie izby turystyczne w Polsce, a następnie rozesłały ją do zrzeszonych u siebie 
podmiotów:
1. Wielkopolska Izba Turystyczna w Poznaniu (WIT) — około 100 członków;
2. Beskidzka Izba Turystyki w Bielsku-Białej (BIT) — 44 członków;
3. Dolnośląska Izba Turystyki we Wrocławiu (DIT) — 104 członków;
4. Forum Turystyki Regionów (ogólnopolskie stowarzyszenie na rzecz rozwoju 

turystyki);
5. Krakowska Izba Turystyki w Krakowie (KIT) — 90 członków;
6. Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej (ITRP) — zrzesza regionalne izby 

turystyki;
7. Izba Turystyki Ziemi Łódzkiej w Łodzi (ITZŁ) — 31 członków;
8. Nowosądecka Izba Turystyki w Nowym Sączu (NIT) — 53 członków;
9. Regionalna Izba Turystyki w Lublinie — 130 członków, (z czego około 15% 

to firmy związane z branżą turystyczną);
10. Śląska Izba Turystyki w Katowicach (ŚIT) — 65 członków;
11. Warszawska Izba Turystyki w Warszawie (WIT) — około 80 członków;
12. Zachodniopomorska Izba Turystyki w Szczecinie (ZIT) — 52 członków;
13. Polska Izba Turystyki w Warszawie (PIT) — 528 członków (liczba łączna 

członków z oddziałów i Biura wykonawczego PIT);
14. PIT oddział kujawsko-pomorski — 17 członków;
15. PIT oddział łódzki — 59 członków;
16. PIT oddział małopolski — 62 członków;
17. PIT oddział mazowiecki — 169 członków;
18. PIT oddział podlaski — 36 członków;
19. PIT oddział pomorski — 53 członków;
20. PIT oddział śląski — 156 członków;
21. PIT oddział warmińsko-mazurski — 39 członków;
22. PIT oddział wielkopolski — 28 członków;
23. PIT oddział zachodniopomorski — 11 członków.

W odpowiedzi otrzymano łącznie 34 wypełnione ankiety:
1. Wielkopolska (WIT oraz oddział wielkopolski PIT) — 18 sztuk;
2. Województwo łódzkie (ITZŁ) — 1 sztuka;
3. Warmia i Mazury (oddział warmińsko-mazurski PIT) — 2 sztuki;
4. Województwo mazowieckie (WIT) — 2 sztuki;
5. Województwo dolnośląskie (DIT) — 5 sztuk;
6. Województwo śląskie (ŚIT, BIT oddział śląski PIT) — 5 sztuk;
7. Województwo lubelskie — 1 sztuka.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres prowadzonych badań oraz ich anonimowość, 
trudno znaleźć wytłumaczenie dla tak znikomej liczby odpowiedzi. Może to świad-
czyć o braku zainteresowania branży produktem turystycznym, jakim jest Szlak 
Piastowski, a także o regionalności tego szlaku. Mogłoby się wydawać, iż miejsca 
związane z początkami państwa polskiego, ze względu na wartość  historyczną, 
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kulturową i edukacyjną, a co za tym idzie — możliwość organizacji na tym terenie 
ciekawych imprez turystycznych, są godne uwagi dla touroperatorów i pośredni-
ków turystycznych i chętnie wypowiedzą się oni na temat zarówno walorów, jak 
i braków w zagospodarowaniu Szlaku Piastowskiego. Natomiast niemal zerowy 
odzew z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomor-
skiego (!), lubuskiego, podlaskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego 
i podkarpackiego może wskazywać na słabą promocję Szlaku w tych regionach 
i wciąż mało rozpoznawalny obiekt zainteresowania biur turystycznych i turystów. 
Wyjątek stanowi tu niewątpliwie brak jakiejkolwiek odpowiedzi z województwa 
kujawsko-pomorskiego, na którego terenie znajduje się przecież cześć Szlaku Pia-
stowskiego (Mogilno, Żnin). Trudno w tym przypadku mówić o braku promocji 
i nieznajomości tego produktu turystycznego wśród przedstawicieli branży tu-
rystycznej. Prawdopodobnie nie są zainteresowani tego typu badaniami. Poniżej 
zaprezentowano wyniki przeprowadzonych ankiet.

Część A

1. Jaki rodzaj podmiotu gospodarczego Państwo reprezentują? (Można zaznaczyć 
więcej niż jedną odpowiedź).
a) Touroperator — 23 — 68% (oznaczono na wykresie 1);
b) Agent turystyczny/pośrednik — 12 — 35% (oznaczono na wykresie 2);
c) Inny, ( Jaki?) — 7 — 20%, z czego 5 to hotele, 1 pilot i przewodnik tu-

rystyczny i 1 przedsiębiorstwo zajmujące się wyposażeniem dla hoteli 
(oznaczono na wykresie 3).
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Ryc. 4. Pytanie 1 — rodzaj prowadzonej działalności; opracowanie własne na podstawie 
przeprowadzonych ankiet
Fig. 4. Question 1 — kind of the carried out activity; drawn up by the author on the basis of 
the conducted survey
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Przeważająca większość odpowiedzi została udzielona przez touroperatorów (or-
ganizatorów turystyki). Są to biura, które przygotowują imprezy turystyczne i zajmują 
się ich sprzedażą we własnych punktach i przez agentów turystycznych. Jest to naj-
ważniejsza grupa docelowa, do której przedstawiciele Szlaku Piastowskiego powinni 
kierować swoją ofertę. Bez zainteresowania organizatorów turystyki, walory i atrakcje 
szlaku nie zostaną rozpowszechnione i wprowadzone do szerokiej sprzedaży w formie 
zorganizowanych imprez turystycznych, szczególnie dla większych grup turystycznych.

Zaprezentowany powyżej wykres przekracza wartość 100%, dlatego iż wielu 
z touroperatorów prowadzi także działalność pośredników i agentów turystycznych.
2. Proszę podać miasto, w którym prowadzą Państwo działalność gospodarczą 

(a) i przynależność do izby turystycznej (b) (Można podać więcej niż jedną 
odpowiedź).
a) Miasto/miasta:

 — Poznań — 13
 — Piotrowo Pierwsze (Czempiń) — 1
 — Ostrów Wielkopolski — 1
 — Krotoszyn — 1
 — Piła — 1
 — Wolsztyn — 1
 — Łódź —1
 — Olsztyn — 2
 — Wrocław — 4
 — Piechowice — 1
 — Sosnowiec — 1
 — Olkusz — 1
 — Katowice — 1
 — Zabrze — 1
 — Bielsko-Biała — 1
 — Ustroń — 1
 — Żywiec — 1
 — Lublin — 1
 — Warszawa — 2.

32 ankietowane podmioty prowadzą swoją działalność gospodarczą tylko w jed-
nym mieście, dwóch z przedsiębiorców wskazało po dwa miasta: Sosnowiec i Olkusz 
oraz Katowice i Zabrze. W związku z tym, że wiarygodniejszym wyznacznikiem 
znajomości Szlaku Piastowskiego i zainteresowania nim są poszczególne woje-
wództwa, a nie konkretne miasta, powyższe wyniki nie zostały zaprezentowane 
w wartościach procentowych ani na wykresie.

b) Izba (izby) turystyczne:
 — WIT Wielkopolska — 16 podmiotów;
 — PIT oddział wielkopolski — 1 podmiot;
 — poznański pilot i przewodnik turystyczny bez przynależności do ja-

kiejkolwiek izby — 1;
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 — ITZŁ województwo łódzkie — 1 podmiot;
 — PIT oddział warmińsko-mazurski — 2 podmioty;
 — WIT województwo mazowieckie — 2 podmioty;
 — DIT województwo dolnośląskie — 5 podmiotów;
 — ŚIT województwo śląskie — 2 podmioty;
 — BIT województwo śląskie — 3 podmioty;
 — RIG województwo lubelskie — 1 podmiot.

Łączną liczbę podmiotów z poszczególnych województw, które brały udział 
w badaniu, prezentuje poniższa mapa:

Ryc. 5. Udział ilościowy poszczególnych województw w  badaniu; opracowanie własne 
(źródło mapy www.mojapolskadomowa.blox.pl)
Fig. 5. Percentage of individual voivodeships in the survey; drawn up by the author (source of 
the map: www.mojapolskadomowa.blox.pl)

Najwięcej podmiotów, które brały udział w badaniu, prowadzi swoją działalność 
w województwie wielkopolskim — 18, co stanowi 53% wszystkich ankietowanych, 
następnie województwo dolnośląskie i śląskie — po 5 podmiotów, co daje po około 
15%, województwo warmińsko-mazurskie i mazowieckie — 2 podmioty gospo-
darcze — około 6% każde i po jednym przedstawicielu z województw lubelskiego 
i łódzkiego — około 3%.

Przeprowadzając ankietę, zakładałam, że największym zainteresowaniem i zna-
jomością Szlaku Piastowskiego, wykażą się — poza Wielkopolską — województwa 
ościenne, czyli te, które mają najbliżej do atrakcji turystycznych szlaku. Organizacja 
tego typu wyjazdu (wycieczki) nie wiąże się w ich przypadku chociażby z rezerwacją 
noclegu. Specjalnie zostało użyte w tym miejscu słowo „wyjazd”, ponieważ z założenia 
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„impreza turystyczna” to, w świetle ustawy o usługach turystycznych, co najmniej dwie 
usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te 
obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo, jeżeli program przewiduje zmianę 
miejsca pobytu1. Na taką formę musieliby się zdecydować organizatorzy turystyki z wo-
jewództw w dalszej odległości od Wielkopolski ze względu na czas dojazdu, czas zwie-
dzania poszczególnych obiektów oraz przepisy ograniczające czas pracy kierowców.

Największym zaskoczeniem jest wspomniane wcześniej województwo kujaw-
sko-pomorskie, w którym częściowo przebiega Szlak Piastowski, województwo 
zachodniopomorskie oraz lubuskie. Można przypuszczać, iż te województwa posia-
dają same w sobie tak wiele atrakcji turystycznych (Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, 
Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Wolin, Szczecin, Świnoujście), że Szlak 
Piastowski nie wzbudza w tamtejszych podmiotach branży turystycznej zainte-
resowania. Skupione są one bardziej na miejscowych walorach. Z drugiej strony 
nigdzie w Polsce nie ma tylu miast i miejscowości związanych z początkami państwa 
polskiego, co stanowi wspaniałe uzupełnienie historii uczonej w szkołach. Warto 
też dodać, że województwo kujawsko-pomorskie korzysta z popularności Szlaku 
Piastowskiego, ponieważ turyści chętnie odwiedzają Biskupin — obronną osadę 
kultury łużyckiej, która — jak wykażą dalsze wyniki badań — identyfikowana jest 
z pierwszymi Piastami i początkami państwa polskiego.

Poniższy wykres przedstawia obrazowo procentowy udział w badaniu ankie-
towym podmiotów gospodarczych w poszczególnych województwach.
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Ryc. 6. Pytanie 2 — liczba ankietowanych podmiotów wg województw (1 — wielkopol-
skie, 2 — dolnośląskie, 3 — śląskie, 4 — warmińsko-mazurskie, 5 — mazowieckie, 
6 — łódzkie, 7 — lubelskie); opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet
Fig. 6. Question 2 — number of surveyed subjects acc. to voivodeships (1 — Greater Poland, 
2  — Lower Silesian, 3 — Silesian, 4 — Warmian-Masurian, 5 — Masovian, 6 — Łódź, 
7 — Lubusz); drawn up by the author on the basis of the conducted survey

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity) z późniejszymi 
zmianami; źródło: www.sejm.gov.pl.
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Zdecydowaną większość badanych podmiotów gospodarczych stanowią przed-
stawiciele województwa wielkopolskiego, a więc Wielkopolskiej Izby Turystycznej 
i oddziału wielkopolskiego Polskiej Izby Turystyki. Z obserwacji własnych mogę 
stwierdzić, że wycieczki Szlakiem Piastowskim są ważnym elementem oferty tu-
rystycznej szczególnie tych touroperatorów, którzy zajmują się turystyką szkolną 
i grupową. Program tego typu wycieczki można wzbogacić innymi atrakcjami — 
szczególnie w turystyce szkolnej i młodzieżowej — Park Dinozaurów „Zaurolandia” 
w Rogowie, brama Ryba przy jeziorze Lednica w Imiołkach czy Wylatowo — miej-
sce domniemanych wizyt UFO. Oprócz tego Szlak Piastowski jest bardzo dobrym 
uzupełnieniem wiedzy szkolnej i stanowi idealny przykład edukacyjnej funkcji 
turystyki w myśl zasady, że „podróże kształcą”.

Uzupełnieniem powyższych wniosków jest pytanie nr 3 ankiety: 
3. Czy jest Państwu znany produkt turystyczny Szlak Piastowski?

a) Tak — 28 — 82%;
b) Nie — 5 — 15%.
Jedno z badanych biur z województwa dolnośląskiego, (co stanowi 3% ogółu) 

nie odpowiedziało na powyższe pytanie ani tak, ani nie, argumentując, że pod 
szyldem „Szlak Piastowski” sprzedaje wyjazdy do Wielkopolski, natomiast o Szlaku 
Piastowskim jako produkcie turystycznym nie słyszało. Zwróciło też uwagę, że 
nigdy nie otrzymało ofert zachęcających do wyjazdu na szlak, z wyjątkiem Mu-
zeum Archeologicznego w Biskupinie. Biuro zasugerowało, iż pytanie jest zbyt 
mało precyzyjne. 

W celu doprecyzowania powyższego pytania, ankietowanych zapytano o bar-
dziej szczegółową znajomość Szlaku Piastowskiego w pytaniu nr 4 i 5. 
4. Czy są Państwu znane takie miejscowości jak — proszę podkreślić właściwą 

odpowiedź:
a) Giecz tak — 15 — 44%, nie — 19 — 56%;
b) Ostrów Lednicki/Lednica tak — 28 — 82%, nie — 18%;
c) Gniezno tak — 33 — 97%, nie — 1;
d) Poznań tak — 34 — 100%, nie — 0;
e) Łekno k. Wągrowca tak — 7 — 21%, nie — 27 — 79%.
Ankietowani wykazali się dobrą znajomością i identyfikacją wskazanych w ba-

daniu głównych miejscowości szlaku. Wyjątek stanowi tu Łekno koło Wągrowca, 
które zostało uwzględnione w ankiecie z powodu wkładu, jaki wnieśli tamtejsi 
cystersi w  rozwój naszego kraju. Miejsce to nie jest niestety w żaden sposób 
przygotowane na przyjęcie turystów, prowadzone tam badania zostały wstrzy-
mane, nie jest prowadzona żadna promocja. Dlatego też Łekno jest znane,  jak 
wykazała ankieta, tylko okolicznym mieszkańcom i osobom zajmującym się za-
wodowo pilotażem wycieczek i przewodnictwem turystycznym. Do najbardziej 
rozpoznawalnych i znanych miejscowości Szlaku Piastowskiego należą Poznań, 
Gniezno i Ostrów Lednicki, a znajdujące się tam obiekty należą do najczęściej 
i  najchętniej odwiedzanych, nie tylko przez przyjezdnych, ale również przez 
miejscowych.
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5. Czy są Państwu znane takie obiekty, jak (proszę podkreślić wszystkie znane):
 — gród piastowski w Gieczu, 
 — Pałac z kaplicą na Ostrowie Lednickim,
 — Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,
 — Katedra w Gnieźnie,
 — Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
 — Katedra w Poznaniu,
 — Ostrów Tumski w Poznaniu,
 — Kościół NMP w Poznaniu,
 — dawny cysterski zespół klasztorny w Łeknie,
 — grodzisko w Łeknie,
 — Kościół św. Mikołaja w Gieczu.

Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.

Tab. 1. Wyniki ankiety — pytanie 5

Obiekt Tak % Nie %
gród piastowski w Gieczu 15 44 19 56
Pałac z kaplicą na Ostrowie Lednickim 26 76 8 24
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 27 79 7 21
Katedra w Gnieźnie 31 91 3 9
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 27 79 7 21
Katedra w Poznaniu 32 94 2 6
Ostrów Tumski w Poznaniu 32 94 2 6
Kościół NMP w Poznaniu 31 91 3 9
dawny cysterski zespół klasztorny w Łeknie 7 21 27 79
grodzisko w Łeknie 7 21 27 79
Kościół św. Mikołaja w Gieczu 12 35 22 65

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.

Odpowiedzi udzielone przez ankietowanych w pytaniu nr 5, podkreślają 
wnioski wskazane w pytaniu nr 4. Najbardziej kojarzone obiekty znajdują się we 
wskazanych wcześniej przez badanych powszechnie znanych miastach szlaku: w Po-
znaniu, Gnieźnie i na Ostrowie Lednickim. Godny uwagi jest fakt, że prawie 50% 
ankietowanych zna Gród Piastowski w Gieczu, co dobrze wróży na przyszłość — 
po przeprowadzonej niedawno renowacji i remoncie oraz przy zaangażowaniu się 
w promocję, obiekt ten może stać się równie znanym i chętnie odwiedzanym przez 
wycieczki miejscem co Ostrów Lednicki. Warto również wspomnieć, że dwa an-
kietowane podmioty — reprezentujące Wrocław i Warszawę — nie podkreśliły ani 
jednej odpowiedzi, a we wcześniejszym pytaniu jako znane miasta wskazały jedynie 
Poznań i Gniezno. Pomimo że jeden jest organizatorem a drugi — agentem / po-
średnikiem, ich znajomość szlaku jest zerowa i opiera się tylko na największych 
i ogólnie znanych miastach.
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Poniższy wykres przedstawia procentowo znajomość miast i miejscowości na 
Szlaku Piastowskim i znajdujących się w nich obiektów:
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Ryc. 7. Pytanie 5 — znajomość miast i obiektów na Szlaku Piastowskim. 1. Giecz — Gród 
Piastowski i kościół św. Mikołaja; 2. Ostrów Lednicki — pałac z kaplicą i Muzeum Pierw-
szych Piastów; 3. Gniezno — katedra i Muzeum Początków Państwa Polskiego; 4. Po-
znań — Ostrów Tumski, katedra, kościół NMP; 5. Łekno k. Wągrowca — grodzisko i po-
cysterski zespół klasztorny; opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet
Fig. 7. Question 5 — knowledge of towns and objects of the Piast Route. 1. Giecz — the Piast 
stronghold and St. Nicholas’s church; 2. Lednica Holm — the palace with the chapel and the 
Museum of the First Piasts at Lednica; 3. Gniezno — the cathedral and the Museum of the Po-
lish State’s Beginnings; 4. Poznań — Ostrów Tumski (Cathedral Holm), the cathedral, church 
of the Holy Virgin Mary; 5. Łekno near Wągrowiec — earth mound and the post-Cistercian 
monastic complex; drawn up by the author on the basis of the conducted survey

W ostatnim pytaniu części A zapytano ankietowanych o inne miejscowości — 
pytanie miało na celu sprawdzenie wiedzy historycznej badanych podmiotów tury-
stycznych i wykazanie, że Kruszwica i Biskupin są przez większość identyfikowane 
z początkami państwa polskiego i Szlakiem Piastowskim.
6. Czy są Państwu znane takie miejscowości jak — proszę podkreślić właściwą 

odpowiedź:
Kruszwica — tak/nie;
Biskupin — tak/nie.
Jeżeli tak, to czy według Państwa są one częścią „Szlaku Piastowskiego” i na-

leżą do kultury prasłowiańskiej? Tak/nie (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)
Wyniki odnośnie do pierwszej części pytania kształtują się następująco:
Kruszwica — 27 odpowiedzi na tak — 79%, nie — 21%;
Biskupin — tak — 31 — 91%, nie — 3 — 9%.
Zarówno Kruszwica, jak i Biskupin są znane ankietowanym. Można przypusz-

czać, że większa znajomość Biskupina związana jest z szeroko zakrojoną promo-
cją — szczególnie przez różnego rodzaju targi, rozsyłanie materiałów  reklamowych 
( plakatów, ulotek) do biur podróży, organizowany co roku Festyn Archeologiczny, 
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a także dodatkowe obiekty w okolicy — kolejkę wąskotorową w Wenecji czy wspo-
minaną już wcześniej Zaurolandię w Rogowie. Kruszwica powinna iść za przykładem 
Biskupina i bardziej nastawić się na promocję; z pewnością słynna Mysia Wieża 
i opowieść o Popielu, którego myszy zjadły jest elementem przyciągającym, ale brak na 
miejscu odpowiedniej animacji, którą należałoby wzbogacić o rejs „Rusałką” po Jezio-
rze Gopło, zwiedzanie wspaniałej romańskiej kolegiaty czy przede wszystkim — lek-
cje muzealne w samej wieży. Oprócz tego, z racji panującej ostatnio mody, Kruszwica 
mogłaby być jednym z ciekawszych miast w regionie dla miłośników ekoturystyki. 
Obserwacja rzadkich gatunków ptaków w bogatym w faunę Parku Krajobrazowym 
„Nadgoplański Park Tysiąclecia”, to również duża szansa dla Kruszwicy i okolic.

Znajomość wśród ankietowanych Biskupina i Kruszwicy jest zadowalająca, 
natomiast bardzo rozczarowuje wiedza, jaką na ten temat posiadają badani. Wy-
korzystują markę „Szlaku Piastowskiego” do sprzedaży i realizacji wycieczek i im-
prez turystycznych w miejscach zupełnie niezwiązanych z początkami państwa 
polskiego, co doskonale odzwierciedla odpowiedź na drugą część pytania nr 6. Aż 
91% ankietowanych uznało, że zarówno Kruszwica, jak i Biskupin są częścią „Szlaku 
Piastowskiego” i co więcej — należą do kultury prasłowiańskiej.

Na pytaniu nr 6 zakończono cześć A ankiety przeznaczonej dla wszystkich. 
Osoby, które zaznaczyły w pytaniu nr 1 odpowiedź a  i/lub b, czyli są tourope-
ratorami (organizatorami turystyki) lub agentami turystycznymi i pośrednikami, 
zostały poproszone o odpowiedź na pytania w części B. Pozostałym podziękowano 
za badanie i tym samym w drugiej części ankiety wzięło udział 26 podmiotów.

Część B

7. Czy w Państwa ofercie znajduje się Szlak Piastowski?
a) Tak — 14 — 54% (oznaczono na wykresie 1);
b) Nie (proszę przejść do pytania nr 14) — 12 — 46% (oznaczono na wy-

kresie 2).
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Ryc. 8. Pytanie 7 — obecność w ofercie Szlaku Piastowskiego; opracowanie własne na 
podstawie przeprowadzonych ankiet
Fig. 8. Question 7 — presence on the Piast Route offer; drawn up by the author on the basis of 
the conducted survey
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W związku z powyższymi wynikami w dalszej części badania odpowiedzi 
udzielało tylko 14 biur podróży. Kolejne pytania dotyczyły szczegółów organi-
zowanych wycieczek i  imprez turystycznych po Szlaku Piastowskim, natomiast 
pozostałe biura, które w pytaniu nr 7 zadeklarowały, że nie mają w swojej ofercie 
tego typu wyjazdów, zostały poproszone o przejście do pytania nr 14.
8. Skąd czerpiecie Państwo swoje informacje na temat Szlaku Piastowskiego? 

Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi:
a) oficjalne strony internetowe miast i obiektów — 14 — 100%;
b) inne strony internetowe (np. Wikipedia) — 6 — 43%;
c) informacja turystyczna — 9 — 64%;
d) bezpośrednio — podczas zwiedzania — 10 — 71%;
e) prasa, radio, telewizja — 4 — 29%;
f ) przewodniki, mapy — 12 — 86%;
g) materiały i foldery rozdawane podczas targów — 12 — 86%;
h) inne, (jakie?) — 2 — 14% (wymienione tu zostały telefon oraz informacje 

przekazywane przez pilotów, przewodników, nauczycieli i zawarte w po-
dobnych ankietach).
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Ryc. 9. Pytanie 8 — sposób zdobywania informacji o Szlaku Piastowskim; opracowanie 
własne na podstawie przeprowadzonych ankiet
Fig. 9. Question 8 — way of getting information about the Piast Route; drawn up by the author 
on the basis of the conducted survey

W dzisiejszych czasach wielką rolę w przekazywaniu i zdobywaniu informacji 
odgrywa Internet, na co jednoznacznie wskazuje wynik powyższego badania. Cieszy 
przy tym fakt, że 100% ankietowanych korzysta z oficjalnych stron interneto-
wych, a nie przypadkowych — takich jak Wikipedia, gdzie często pojawiają się 
błędne wiadomości. Oprócz Internetu organizatorzy turystyki korzystają w równym 
stopniu z ogólnodostępnych map i przewodników turystycznych oraz materiałów 
zebranych podczas różnych targów. Wniosek z tego, że obiekty znajdujące się na 
Szlaku Piastowskim powinny dbać o aktualność i  jakość informacji zawartych 
na swoich stronach internetowych, a także uwzględniać w budżetach fundusze na 
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przygotowanie profesjonalnych folderów i materiałów oraz prezentowanie ich na 
targach turystycznych i edukacyjnych w całej Polsce.
9. Kto jest najczęściej odbiorcą w/w oferty (proszę zaznaczyć max. 3 odpowiedzi):

a) dzieci (szkoła podstawowa) — 12 — 86% (oznaczono na wykresie 1);
b) młodzież szkolna (gimnazjum, szkoła średnia) — 10 — 71% (oznaczono 

na wykresie 2);
c) studenci — 0 (oznaczono na wykresie 3);
d) dorośli — 2 — 14% (oznaczono na wykresie 4);
e) rodziny z dziećmi — 1 — 7% (oznaczono na wykresie 5);
f ) emeryci — 1 — 7% (oznaczono na wykresie 6);
g) inne, (jakie?) — 0 (oznaczono na wykresie 7).
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Ryc. 10. Pytanie 9 — odbiorcy oferty; opracowanie własne na podstawie przeprowadzo-
nych ankiet
Fig. 10. Question 9 — recipients of the offer; drawn up by the author on the basis of the con-
ducted survey

Największym odbiorcą oferty Szlaku Piastowskiego są uczniowie szkół pod-
stawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Dużą rolę odgrywają w tym z pew-
nością nauczyciele. W klasach niższych dzieci poznają najbliższą okolicę i historię 
początków państwa polskiego — szczególnie w formie legendarnej (król Popiel, 
Piast Kołodziej, Lech, Czech i Rus), na zabawach, festynach i lekcjach muzealnych 
(np. „Legendy piastowskie”, „W słowiańskim grodzie” — to propozycja Muzeum 
Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie). Z kolei uczniowie wyższych klas i szkół 
średnich podczas wycieczek Szlakiem Piastowskim doskonale uzupełniają wiedzę 
zawartą w szkolnych podręcznikach, a Szlak spełnia tu funkcję poznawczą i edu-
kacyjną, co obrazuje wynik kolejnego pytania w ankiecie.
10. Jaką formę turystyki uprawiają Państwa klienci na Szlaku Piastowskim? (Proszę 

zaznaczyć max. 2 odpowiedzi).
a) poznawczą —9 — 64% (oznaczono na wykresie 1);
b) edukacyjną — 11 — 79% (oznaczono na wykresie 2);
c) krajoznawczą — 6 — 43% (oznaczono na wykresie 3);
d) rekreacyjną, wypoczynkową — 0 (oznaczono na wykresie 4);
e) inna, (jaka?) — 0 (oznaczono na wykresie 5).
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Ryc. 11. Pytanie 10 — formy turystyki na Szlaku Piastowskim; opracowanie własne na 
podstawie przeprowadzonych ankiet
Fig. 11. Question 10 — forms of tourism on the Piast Route; drawn up by the author on the 
basis of the conducted survey

Opierając się na klasyfikacji motywów uprawiania turystyki według Bocheńskiej 
i Bujaka z roku 1975 (Różycki 2006, s. 61), stwierdzamy, że turyści odwiedzający 
Szlak Piastowski kierują się motywem wyjazdu związanym z pragnieniem udania 
się do określonego kraju lub miejscowości w celu poznania kultury i życia społecz-
nego. Poza umożliwieniem poznania i „doznania” życia pierwszych Słowian, Szlak 
doskonale spełnia rolę w edukacyjnej funkcji turystyki — poszerza i wzbogaca 
wiedzę z różnych dziedzin życia, wyjazdy i wycieczki są lepiej i na dłużej zapa-
miętywane niż zajęcia w szkole, pomagają zdobyć nowe doświadczenia i wzbudzić 
zainteresowania. Funkcja edukacyjna działa również w drugą stronę, a więc na 
mieszkańców odwiedzanych miast i miasteczek — zmusza ich do podnoszenia 
swoich kwalifikacji, by jak najlepiej obsłużyć odwiedzających (Różycki 2006, s. 74). 
Paweł Różycki zwraca też uwagę na funkcje negatywne turystyki poznawczej 
i edukacyjnej — zbyt powierzchowne, szybkie i niedokładne zwiedzanie powoduje 
tak zwane „zaliczanie” obiektów, a nie zmusza do refleksji i zatrzymania się nad ich 
bogactwem kulturowym (Różycki 2006, s. 74). Dlatego też zarówno organizatorzy 
turystyki, jak i gestorzy Szlaku Piastowskiego powinni pamiętać o odpowiednio 
przygotowanym programie zwiedzania — nie może być ani zbyt „luźny” (powo-
duje nudę!), ani zbyt przeciążony — lepiej zobaczyć mniej, a dokładniej. Program 
wycieczki musi być dostosowany do wieku uczestników i celu wyjazdu — każdą 
grupę należy traktować indywidualnie, dostosować się do jej potrzeb i oczekiwań. 
Trzeba turystę zainteresować, aby powrócił, tym bardziej że wyjazdy na Szlak 
Piastowski należą do określanych w turystyce jako „krótkoterminowe”. 

Ponad 40% badanych wskazało na turystykę krajoznawczą, czyli dążącą do 
pogłębiania wiedzy o kraju ojczystym, własnym regionie czy miejscowości. Ten 
rodzaj turystyki jest nierozerwalnie związany z turystyką poznawczą i edukacyjną. 
Wskazuje na to Władysław W. Gaworecki: „Spełnia ono [krajoznawstwo] roz-
liczne funkcje społeczne […]. Wśród wielu funkcji społecznych krajoznawstwa 
warto zwrócić uwagę przede wszystkim na funkcję wychowawczą krajoznawstwa, 
rozumianą jako całość wpływów i oddziaływań, kształtujących rozwój człowieka 



Studia Lednickie XI (2012)178

oraz przygotowujących go do życia w społeczeństwie”. Następną ważną funkcją 
współczesnego krajoznawstwa jest funkcja kształceniowa, tj. uzyskiwanie orientacji 
w otaczającej rzeczywistości przyrodniczej i społecznej. Dotyczy to głównie włas-
nego kraju, regionu i miejsca zamieszkania (Gaworecki 1998, s. 27–28).

Jak wspomniano wyżej, wycieczki Szlakiem Piastowskim zaliczają się do tak 
zwanych wyjazdów krótkoterminowych, definiowanych w literaturze jako „bez-
noclegowe” lub do trzech noclegów. Touroperatorzy z Wielkopolski i Dolnego 
Śląska organizują — ze względu na bliskość atrakcji — wyjazdy jedno- i dwu-
dniowe (weekendowe), natomiast pozostali ankietowani z bardziej odległych wo-
jewództw — zdecydowanie dłuższe, co odzwierciedla wynik pytania nr 11.
11. Jaka jest średnia długość wycieczki na Szlak Piastowski? (Proszę zaznaczyć 

właściwą odpowiedź):
a) 1–2 dni (oznaczono na wykresie 1);
b) 3–5 dni (oznaczono na wykresie 2);
c) dłużej, (ile?) (oznaczono na wykresie 3).
Spośród ankietowanych biur podróży 10 udzieliło odpowiedzi „a”, co daje 71%. 

Pozostali (4 podmioty) zaznaczyli odpowiedź „b” — 29%. Żaden z badanych nie 
zadeklarował wyjazdów dłuższych.
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Ryc. 12. Pytanie 11 — średnia długość wycieczki Szlakiem Piastowskim; opracowanie 
własne na podstawie przeprowadzonych ankiet
Fig. 12. Question 11 — average length of the Piast Route excursion; drawn up by the author on 
the basis of the conducted survey

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wspomniana wyżej odległość od zwiedza-
nych obiektów. Inaczej kształtuje się program i długość wyjazdu u organizatora 
z Poznania dla miejscowej grupy, inaczej dla touroperatora z Sosnowca czy Lublina. 
Warto tu zaznaczyć, że deklarowane 3–5 dni nie dotyczy czasu poświęcanego na 
zwiedzanie, odliczając od tego godziny przeznaczone na dojazd (Poznań — Olkusz 
354 km, około 6 godzin) i przemieszczanie się pomiędzy obiektami, faktyczna 
średnia długość wycieczki Szlakiem Piastowskim sprowadzi się do jednego, dwóch 
dni. Sama odległość i dojazd nie są jedynymi przyczynami tak krótkiego pobytu 
na szlaku, składa się na to wiele różnych elementów, które ankietowani wskażą 
w kolejnych pytaniach.
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12. Jakie miejscowości na Szlaku Piastowskim najczęściej odwiedzają Państwa 
klienci? Proszę wymienić max. 5.
W celu lepszego zobrazowania wyników tego badania, poniżej zamieszczona 

została oficjalna mapa całego szlaku, zawierająca miejscowości związane nie tylko 
z początkami państwa polskiego.

Ryc. 13. Miejscowości na Szlaku Piastowskim; źródło: www.powiat-gniezno.pl, stan 
w 2010 r.
Fig. 13. Localities along the Piast Route in 2010; source: www.powiat-gniezno.pl

Ankietowali wskazali następujące miejsca:
 — Biskupin — 9 — 64%,
 — Poznań — 9 — 64%,
 — Ostrów Lednicki — 11 — 79%,
 — Kruszwica — 4 — 29%,
 — Strzelno — 1 — 7%,
 — Gniezno — 12 — 86%,
 — Kórnik — 1 — 7%,
 — Licheń — 1 — 7%,
 — Pałuki — 1 — 7%,
 — Żnin — 2 — 14%,
 — Gąsawa — 2 — 14%,
 — Giecz — 3 — 21%,
 — Wiktorowo — 1 — 7%.

Jako najczęściej odwiedzane przez turystów miejscowości ankietowani wskazali 
Gniezno, Ostrów Lednicki, Poznań i Biskupin. Prawie 30% uzyskała Kruszwica. 
Wniosek z tego, że „tradycyjna” wycieczka Szlakiem Piastowskim to trasa Poznań — 
Ostrów Lednicki — Gniezno lub Poznań — Gniezno — Biskupin. Ponieważ 
pytanie dotyczyło miejscowości na Szlaku Piastowskim, a załączona wyżej mapa 
 doskonale obrazuje, że to pojęcie znacznie szersze niż kultura  prasłowiańska 
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i pierwsi Piastowie, więc trudno się dziwić organizatorom turystyki, iż do tego 
„koszyka” wrzucają i Biskupin, i Żnin, i Kruszwicę, które z tą kulturą nie mają nic 
wspólnego. Zupełnym zaskoczeniem jednak jest wykorzystywanie hasła Szlak Pia-
stowski do promowania wyjazdów w takie miejsca, jak Kórnik, Licheń i Wiktorowo. 
Nie należy przy tym umniejszać wartości i atrakcyjności turystycznej Kórnika czy 
Lichenia, ale identyfikowanie ich z jednym z najważniejszych szlaków w Polsce jest 
mało zrozumiałe. Fakt, że ankietowani wskazali Wiktorowo, jest zapewne związany 
z tym, że znajduje się tam ośrodek wypoczynkowy, z którego korzystają uczestnicy 
dłuższych pobytów na szlaku. Sam obiekt na swojej stronie internetowej reklamuje 
się jako „ostoja w województwie kujawsko-pomorskim na Szlaku Piastowskim”. 
Duże zainteresowanie turystów Biskupinem sprawia, że po drodze odwiedzają 
też Żnin i Gąsawę — przejażdżka kolejką wąskotorową to niebywała atrakcja dla 
młodszych i starszych. Jeden z ankietowanych z Olsztyna wskazał jako miejsco-
wość Pałuki, wykazując się przy tym dużą niewiedzą, ponieważ Pałuki to kraina 
historyczna obejmująca swym zasięgiem między innymi Żnin, Kcynię, Gołańcz, 
Biskupin, Wągrowiec, Łekno, Margonin czy Tarnowo Pałuckie. Z drugiej strony 
ankietowany mógł użyć tego określenia dla uogólnienia odpowiedzi, mając na myśli 
na przykład Biskupin. Z badania wynika też, że coraz większą popularnością wśród 
turystów cieszy się Giecz. Jak pokazuje załączona mapa, można ten obiekt łatwo 
włączyć do programu wycieczki, oferując trasę z Poznania przez Swarzędz, Giecz, 
Ostrów Lednicki do Gniezna i tym samym uatrakcyjnić wyjazd.

W kolejnym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o podanie liczby turystów, 
która w ostatnich trzech latach wykupiła wycieczkę Szlakiem Piastowskim.
13. Proszę podać (w przybliżeniu) liczbę turystów, która wykupiła u Państwa wy-

cieczkę na Szlak Piastowski w:
 — 2008 r.,
 — 2009 r.,
 — 2010 r. (do 01.07.).

Tab. 2. Ilość sprzedanych wycieczek Szlakiem Piastowskim

Nr ankiety 2008 2009 2010 (do 01.07.)
1 Brak odpowiedzi Brak odpowiedzi Brak odpowiedzi
2 0 0 0
3 Brak odpowiedzi 150 Brak odpowiedzi
4 45 150 51
5 300 350 250
6 330 345 292
7 400 370 140
8 240 168 90
9 Brak odpowiedzi Brak odpowiedzi Brak odpowiedzi

10 Brak odpowiedzi Brak odpowiedzi Brak odpowiedzi
11 330 100 140
12 100 100 50
13 400 250 100
14 90 80 50

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet.
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Podsumowując uzyskane wyniki, widzimy, że wycieczkę wykupiło:
 — w 2008 — 2235 osób,
 — w 2009 — 2063 osoby,
 — w 2010 (do 01.07.) — 1163 osoby.

Organizatorzy, którzy nie podali danych liczbowych, nie przekazali też żadnych 
uwag w tej kwestii. Pozostali ankietowani zwrócili uwagę, że są to przeważnie 
grupy szkolne (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz grupy dorosłych. Często 
w wyjazdach pojawiają się duże dysproporcje — od grup około 20-osobowych, 
aż po grupy prawie 100-osobowe. Jednak należy zwrócić uwagę, iż organizację 
takich wycieczek zlecają wyłącznie grupy, oferta nie jest skierowana do odbiorcy 
indywidualnego (np. rodzin z dziećmi).

Końcowe pytania ankiety podsumowują wysunięte wcześniej wnioski, uwagi 
i sugestie. W dalszej części wzięły też udział biura podróży, które wcześniej poin-
formowały, że nie organizują wycieczek Szlakiem Piastowskim.
14. Czy często pojawiają się zapytania ze strony turystów dotyczące oferty wy-

cieczki Szlakiem Piastowskim? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 
a) Tak, bardzo często przez cały rok — 0 (oznaczono na wykresie 1);
b) Tak, ale tylko w sezonie — 8 — 30% (oznaczono na wykresie 2);
c) Tak, sporadycznie — 3 — 12% (oznaczenie na wykresie 3);
d) Prawie wcale (pojedyncze zapytania) — 2 — 8% (oznaczono na wykresie 4);
e) Nie ma w ogóle zapytań — 11 — 46% (oznaczono na wykresie 5).
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Ryc. 14. Pytanie 14 — zapytania klientów o Szlak Piastowski; opracowanie własne na 
podstawie przeprowadzonych ankiet
Fig. 14. Question 14 — clients asking for the Piast Route; drawn up by the author on the basis 
of the conducted survey

Zdecydowana większość ankietowanych odpowiedziała, że w ogóle nie odno-
towuje zapytań o Szlak Piastowski. Dotyczy to w większości biur, które w swojej 
ofercie nie mają tego produktu, ale również podmiotów mających na stałe taką 
wycieczkę w katalogu. Minusem Szlaku Piastowskiego — co obrazuje powyższy 
wykres — jest jego sezonowość. Obiekty znajdują się przeważnie na wolnym po-
wietrzu i ich zwiedzanie jest możliwe jedynie od wiosny do jesieni. Uzależnione 
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jest też od panującej pogody — nawet wiosną czy w środku lata ulewny deszcz 
może zniechęcić grupy do wychodzenia na zewnątrz. Skupiają się wtedy tylko na 
zabytkach zamkniętych. Ważna jest na tym polu współpraca organizatorów z przed-
stawicielami Szlaku w kwestii układania programów zwiedzania, tak aby w razie 
niesprzyjającej aury zapewnić rozwiązanie alternatywne bez szkody dla uczestników.
15. Czy w najbliższym czasie będą Państwo nadal oferować/włączą do oferty 

wycieczki Szlakiem Piastowskim (dotyczy tych, którzy w pytaniu nr 7 b) od-
powiedzieli „nie”)?
a) Tak —12 — 50%;
b) Nie — 7 — 29%;
c) Nie wiem — 5 — 21%.
Zdecydowana większość ankietowanych (50%) zadeklarowała, że będzie nadal 

organizować lub wprowadzi do swojej oferty wycieczki Szlakiem Piastowskim. 
Prawie 30% nie jest zainteresowanych taką propozycją. Grupą docelową, na której 
powinni się skupić gestorzy szlaku i do której warto wyjść z konkretnymi propozy-
cjami są biura niezdecydowane. Odpowiednio prowadzona promocja i marketing 
to klucz do sukcesu. Ważne, aby dotrzeć do takich organizatorów, a także zadbać 
o już zdecydowanych. Co powoduje zainteresowanie Szlakiem Piastowskim? Na 
ten temat pozwolono się wypowiedzieć ankietowanym w pytaniu nr 16.
16. Co jest przyczyną tego, że chętnie oferują Państwo/nie oferują wcale wycieczek 

na Szlak Piastowski? Proszę podać max. 3 przyczyny, (np. duża odległość, brak 
zainteresowania, duże zainteresowanie grup szkolnych itp.).
Jako argumenty na „nie” 6 ankietowanych biur, co daje 25% ogółu, wskazało 

inny profil swojej głównej działalności (turystyka wyjazdowa, weekendy lotnicze, 
wyjazdy zagraniczne, turystyka przyjazdowa do Wrocławia, organizacja wczasów 
a nie wycieczek, imprezy zagraniczne dla firm).

Oprócz tego organizatorzy zwrócili uwagę na bardzo skąpą bazę noclegową na 
Szlaku — baza ta jest bardzo mała, w większości bardzo droga — brak pensjonatów 
i domów wycieczkowych o niższym standardzie. Poza noclegami ankietowani narze-
kają też na ogólne zagospodarowanie — dojazd, oznakowanie szlaku i gastronomię.

Jeden z organizatorów uznał, że bilety wstępu są za drogie, dla organizatorów 
z dalszych województw taka wycieczka jest kosztowna również ze względu na 
odległość.

W przeprowadzanej ankiecie pojawił się zarzut, że brak w sezonie dobrych, 
wykwalifikowanych i profesjonalnych pilotów z uprawnieniami przewodników. 
Ponieważ bazą pilotów i przewodników miejscowych i  terenowych dysponuje 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, więc poproszono przedstawi-
cieli z Poznania, Kruszwicy i Gniezna o ustosunkowanie się do tej wypowiedzi. 
Odpowiedzi jednak nie otrzymano.

W ankiecie organizatorzy wskazali również wiele pozytywnych aspektów or-
ganizacji wycieczek Szlakiem Piastowskim. Po pierwsze — zróżnicowanie atrakcji. 
Jak to określił jeden z ankietowanych: „nie tylko kościoły i kościoły” Zarówno 
 nauczyciele, jak i uczniowie chętnie korzystają z tej oferty, ponieważ tradycyjne 
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zwiedzanie można urozmaicić Zaurolandią czy kolejką wąskotorową. Poza tym — 
szczególnie dla grup z Wielkopolski — to świetny sposób na spędzenie wolnego 
czasu w tak popularnym i znanym miejscu, na oderwanie się na jeden dzień od 
szkoły. Dzięki bogatej ofercie turystycznej i edukacyjnej uczniowie i w ogóle uczest-
nicy turystyki na Szlaku Piastowskim nie mają szans się nudzić.

Powyższe badania jednoznacznie wskazują kierunek dalszych działań w związku 
z obiektami położonymi na Szlaku Piastowskim. Choć wydaje się, że jest to produkt 
turystycznie powszechnie znany, z przeprowadzonych ankiet wynika jasno, że z tą 
znajomością jest bardzo źle, nawet wśród branży turystycznej. Szlak charakteryzuje 
się — o czym wspominano juz niejednokrotnie wcześniej — wyjątkowymi walorami 
edukacyjnymi, kulturowymi, a nawet przyrodniczymi oraz bogatą i zróżnicowaną 
ofertą edukacyjną. Jednak nie ma pomysłu, jak go „sprzedać”, szczególnie w od-
leglejszych województwach. Powinno się zatem nastawić na szeroko zakrojoną 
promocję: na targach turystycznych i edukacyjnych, wśród organizatorów tury-
styki — między innymi we współpracy z regionalnymi izbami turystycznymi, 
które przez swoje strony internetowe lub bazę kontaktów mailowych roześlą ofertę 
do krajowych touroperatorów. Tak uczyniło już Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy, które podpisało list intencyjny o wzajemnej współpracy z Wielkopolską 
Izbą Turystyczną w październiku 2010 roku. Promocja musi się również odby-
wać w szkołach i wśród nauczycieli — a więc z głównymi odbiorcami turystyki 
edukacyjnej. Nieodzownym elementem tej promocji jest też ciągłe uaktualnianie 
wydawanych materiałów i wiadomości na oficjalnych stronach internetowych.
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Ryc. 15. Kanały dystrybucji produktu turystycznego; wg Kaczmarek, Stasiak, Włodar-
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Fig. 15. Tourism product distribution channels; acc. to Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk 2010, 
p. 307
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W dystrybucji produktu turystycznego, którym jest Szlak Piastowski bardzo 
ważne są różne kanały dotarcia do ostatecznego ogniwa — turysty (klienta). Przed-
stawiona poniżej rycina potwierdza, że nieodzownym elementem tej dystrybucji 
są touroperatorzy i agenci turystyczni, mający szeroki dostęp do GDS-ów, czyli 
systemów rezerwacyjnych, i zainteresowanych odbiorców turystyki edukacyjnej 
oraz organizacje społeczne (w tym przypadku — izby turystyczne).

Zdaję sobie jednak sprawę, że nawet najlepsza promocja nie przyniesie oczekiwa-
nego efektu, jeżeli promowane instytucje i obiekty nie będą odpowiednio dofinansowane 
przez władze regionu i państwo przy szeroko zakrojonej współpracy na wielu szczeb-
lach w celu odpowiedniego przygotowania infrastruktury i usług towarzyszących.

Brak odpowiednio przygotowanych oznaczeń, dostosowanej do potrzeb tu-
rystyki szkolnej i młodzieżowej bazy noclegowej i punktów gastronomicznych 
to niestety wciąż minusy hamujące rozwój Szlaku Piastowskiego w dziedzinie 
turystyki edukacyjnej.

Ważnym krokiem naprzód jest podjęta przez Radę Programową ds. Szlaku 
Piastowskiego próba stworzenia „nowego” Szlaku Piastowskiego, który w swojej 
koncepcji uwzględnia tylko te obiekty, które spełnią wymagane kryteria waloryzacji 
takie, jak: przyjęta cenzura historyczna (powstanie obiektu lub wydarzenie do roku 
1370 — śmierć Kazimierza Wielkiego i koniec epoki piastowskiej), kwestia obiektów 
pierwotnych (autentycznych) i wtórnych (gromadzących autentyczne elementy dzie-
dzictwa — na przykład Muzeum Archeologiczne w Poznaniu), zachowanie linearnej 
struktury szlaku (najbardziej atrakcyjna turystycznie i kulturowo forma) oraz wykre-
ślenie części obiektów (niespełniających w/w warunków) lub dodanie nowych — zwią-
zanych tematycznie z dynastią Piastów (Mikos von Rohrscheidt, www.turystykakul-
turowa.org). Niniejszą propozycję „nowego” Szlaku Piastowskiego prezentuje ryc. 16.

Ryc. 16. Proponowany przebieg nowego Szlaku Piastowskiego przy założeniu jednej tra-
sy; wg A. Mikos von Rohrscheidt, www.turystykakulturowa.org
Fig. 16. Proposed course of the new Piast Route assuming one line; acc. to A. Mikos von Rohr-
scheidt, www.turystykakulturowa.org
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Knowledge and Interests of the Tourism Industry in Poland Concerning 
the Piast Route with the Reference to Educational Tourism 

The first, theoretical part of the article shows the discussion on the notion of tourism and 
its role in education and upbringing — the most important functions of tourism as they 
shape positive attitudes among pupils like: patriotism, tolerance, striving for achieving 
aims, and activating them. The foundation of educational activity consists of school trips, the 
classification of which is presented on the basis of the available literature. In the context of 
such a debate, the authoress first of all concentrates on the notion of educational tourism, 
hitherto neglected or narrowly defined in various publications and also mistakenly — ac-
cording to the authoress — characterized as an element of the so-called cultural tourism. 
Thus, basing on the terms of tourism (acc. to WTO), education and training (pedagogical 
notions) existing nowadays in literature, the authoress proposes in her summing up the 
introduction of a more widespread use of the author’s new and fuller definition of educa-
tional tourism as a set of activities of people travelling throughout, within and outside 
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their vicinities (regions) in order to achieve cognitive, educational, training, cultural and 
sightseeing goals. 

The second part of the paper presents the results of a survey carried out among Polish 
tourism industry subjects regarding knowledge and interests about the Piast Route. The 
inquired subjects — tour operators, tourism agents, hotel managers — are organized in 
regional tourism chambers and the Polish Chamber of Tourism. Questionnaires comprised 
of two parts: general — aimed at all the subjects mentioned before, and a more detailed 
one — heading for the travel agencies (tour operators first of all). The conducted investi-
gation was firstly intended for showing the knowledge of objects connected with the Piast 
Route, secondly — for the interest of tourism organizers and their clients in using particular 
places for educational tourism. 

The results of the survey offer a clear picture of the present situation, needs and directions 
of the development of the educational tourism on the Piast Route. One should remember 
that in order to reach the last chain (a client) with a proposal of sales and promotions of 
tourism products — the Piast Route in this case — the constant contact of tourism organiz-
ers with regional tourism chambers or their participation in tourism fairs all over Poland is 
necessary. After all, it is namely the tour operators who create the programmes of excursions 
and distribute them among agents and clients. To raise the interests of organizers in the 
values of the Piast Route, constant adjustment of the development to current requirements 
is needed as well as that nothing but defined and non-incidental objects, chosen with the 
help of the so-called historic censorship, should be considered. The Programme Board for 
the Piast Route has already began working on the latter consideration.
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Wieńce jeleni sprzed 8 400 lat 
 ze wsi Nienawiszcz (powiat obornicki) 

W sierpniu 2009 roku podczas eksploatacji złóż torfu w miejscowości Niena-
wiszcz w okolicach Rogoźna Wlkp. natrafiono na kompletny szkielet jelenia 

byka łącznie z czaszką i porożem (byk oznakowany nr. I). Szkielet leżał na stropie 
gytii, przykryty prawie czterometrową warstwą torfu. Eksploatacja torfu prowa-
dzona jest na powierzchni około 12 ha. Jej celem jest przywrócenie pierwotnej cza-
szy jeziora polodowcowego, które uległo naturalnej eutrofizacji. W lutym 2010 roku 
prezes firmy eksploatującej torf przekazał Nadleśnictwu Łopuchówko dwie głowy 
odkopanych byków jeleni, albowiem okazało się, iż w 2008 roku odkopano pierw-
szego byka (oznakowanego nr. II). Zwierzęta leżały w odległości ok. 200 metrów 
od siebie. Niestety, nikt z pracowników firmy nie zdawał sobie wówczas sprawy 
z wartości odkrycia, ani w pierwszym, ani w drugim przypadku. Postęp prac eksplo-
atacyjnych spowodował, że kośćce obu byków zostały wraz z innymi częściami or-
ganicznymi znajdującymi się w torfie przemielone na substrat do produkcji grzybów.

Nadleśnictwo, w porozumieniu z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 
zleciło Poznańskiemu Laboratorium Radiowęglowemu datowanie próbek pocho-
dzących od obu osobników węglem 14C. Jest to podstawowa metoda stosowana 
powszechnie dla określenia wieku zabytków i zjawisk występujących w pradziejach, 
bazująca na pomiarze stopnia rozpadu izotopu węgla 14C. Na podstawie przeprowa-
dzonych badań ustalono wiek tylko jednego (ze względów finansowych) z wieńców 
jeleni byków (byka nr II) na ponad 8 400 lat (7 500 lat BP1). Biorąc pod uwagę 
położenie drugiego wieńca (taka sama głębokość zalegania, niewielka odległość od 
drugiego byka) można było z dużym prawdopodobieństwem przyjąć tożsamy wiek 
dla obu byków. W celu potwierdzenia tej tezy zaplanowano na rok 2012 przekaza-
nie do zbadania próbki drugiego osobnika oznaczonego nr. I. Nie lada zaskocze-
niem okazały się otrzymane wyniki datowania próbek. Wiek byka określono na 
2 800 lat BP. Faktycznie, jeleń ten żył około 1000 lat przed Chrystusem. Jest to okres 

1 BP — before present — wiek kalibrowany, w którym lata podaje się, licząc od roku 1950 
naszej ery.
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kiedy wzrasta zaludnienie i zasiedlanie terenów Wielkopolski, modyfikacji ulega 
gospodarka żywnościowa. Zagospodarowuje się intensywnie środowiska dolinne.

Chronologicznie jest to przełom okresów preborealnego i borealnego roz-
poczynających holocen — czas gwałtownego ocieplenia klimatu, kiedy na tereny 
Wielkopolski wkraczają ponownie lasy. Na początku brzozowe, później brzozowo-
-sosnowe z wiązem i  leszczyną, a w miejscach podmokłych wierzbowo-olszowe 
z topolą. Kolejno pojawiają się lasy liściaste z dębem, lipą, wiązem i  jesionem. 
Nadal trwa wytapianie martwego lodu. Miejsce ustępującej fauny tundrowej — 
reniferów (Rangifer tarandus L) zajmują gatunki leśne takie, jak: łoś (Alces alces L), 
jeleń (Cervus elaphus L) i żubr (Bison bonasus L) (Kobusiewicz 2008, s. 120). Po 
raz pierwszy zostaje udomowiona krowa i świnia.

Procesy ewolucyjne trwały wiele setek, a nawet tysięcy czy milionów lat. Roz-
wój żywych istot i  ich egzystencja były i są uzależnione od środowiska. Zmiany 
warunków życiowych przyczyniły się z jednej strony do wyginięcia wielu stworzeń, 
natomiast z drugiej — spowodowały bardzo powolne, stopniowe przystosowywanie 
się pozostałych do nowych warunków życia. Rodzi się zatem pytanie, co oznacza 
owe 8 400 lat dla gatunku jeleń.

Biorąc pod uwagę średnią długość życia współczesnego człowieka czy jelenia, 
czas sprzed 8 400 lat jest dość odległy. Jednak zupełnie inaczej cyfrę tę należy po-
strzegać, jeśli porówna się ją z historią trwania i ewolucji interesującego nas gatunku. 
Pierwsi protoplaści dzisiejszych jeleni pojawiają się we wczesnym trzeciorzędzie, 
tj. przed ok. 60 milionami lat, w okresie intensywnego rozwoju ssaków. Były to 
piżmowcowate (Moschidae). Miały one zaledwie 20–30 cm wysokości. Samce nie 
posiadały poroża, za to wyposażone były w wystające na zewnątrz długie kły, które 
u współczesnych jeleni zachowały się w formie szczątkowej.

W średnim trzeciorzędzie pojawiają się dalecy przodkowie jeleni, również 
z kłami, ale i z prymitywnym porożem. Poroże osadzone na długich możdże-
niach dochodziło do formy widłaka. Klimat w tym okresie był tropikalny, gęsta 
roślinność tworzyła formacje krzewiaste, stąd również niewielkie wymiary tych 
zwierząt. W późnym trzeciorzędzie — 23 mln lat temu nastąpiło oziębianie się 
klimatu. Ginie wówczas roślinność tropikalna, pojawiają się otwarte przestrzenie 
stepów i lasostepów. To spowodowało konieczność przystosowania się do szybkiego 
przemieszczania na dalekie odległości. Ponieważ krótkie nogi to uniemożliwiały, 
więc pojawiły się nowe roślejsze gatunki o dłuższych nogach i uzębieniu przy-
stosowanym do zmienionej szaty roślinnej. Wykształcił się także wielokomorowy 
żołądek umożliwiający wieloetapowe trawienie zdobytego pokarmu. 

Na przełomie trzecio- i czwartorzędu tj. przed ok. milionem lat pojawiają się 
jelenie, które można uznać za przodków jelenia współczesnego. Należy przypusz-
czać, że jeleń w obecnie ukształtowanej postaci pojawił się na przełomie dyluwium 
i aluwium (Dzięgielewski 1970, s. 12). Warto nadmienić, że ok. 10 500 lat temu 
z powodu zmian klimatycznych wyginął jeleń wielkorogi (Cervus euryceros) — 
gatunek, który posiadał największe poroże w historii tych zwierząt. Masa wieńca 
dochodziła do 40 kg, a jego rozpiętość do 3,5 m, masa tuszy zaś osiągała 550 kg.
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Po zakończeniu badań w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym oba 
trofea zostały poddane szczegółowym oględzinom i pomiarom zgodnie z obowiązu-
jącymi w łowiectwie standardami CIC2 (Stachowiak 1994, s. 20). Zarówno pokrój, 
budowa, jak i zachowane elementy czaszki i poroża wskazują, że mamy do czynienia 
z dwoma głowami jelenia europejskiego (Cervus elaphus L). Cechą charakterystyczną 
osobników męskich rodziny jeleniowatych jest tworzenie poroża z tkanki kostnej. 
Poroże jest corocznie zmieniane. Fenomen jego regeneracji od dawna fascynował lu-
dzi, ponieważ tkanka ta nie występuje u innych grup zwierząt ( Jaczewski 1981, s. 9). 

Zewnętrzną część poroża stanowi substancja kostna zbita — mocno spoista, 
wewnętrzną zaś substancja gąbczasta — porowata, zbudowana z bardzo licznych be-
leczek kostnych. W jamkach pomiędzy beleczkami znajduje się skrzepnięta krew. To 
powoduje, że poroże jest bardzo odporne na działanie sił mechanicznych. Silne una-
czynienie i unerwienie scypułu pokrywającego rosnące poroże pozwala mu rosnąć 
wyjątkowo szybko (zaledwie 4–6 miesięcy). Widoczne na wytartym porożu bruzdy 
tworzące uperlenie to ślady po naczyniach krwionośnych zbudowanych z grubych 
włókien mięśniowych. Ciśnienie krwi płynącej w tętnicach na porożu wynosi od 
40 do 95 mm Hg. Poroże przyrasta na wysokość w dużym tempie, np. u  jeleni 
wapiti (Cervus canadensis) ok. 1,5 cm na dobę ( Jaczewski 1981, s. 26). W życiu 
jeleni byków poroże pełni różne funkcje: jest organem używanym w walce, orga-
nem imponującym, zabawowym, zapachowym, „erotycznym”. Służy do znakowania 
terytorium, jest znakiem rozpoznawczym i oznaką luksusu, a także magazynem 
hormonów; reguluje temperaturę ciała, umożliwia zdobywanie pokarmu.

Długość dnia, czyli liczba godzin ze światłem dziennym, za pośrednictwem 
narządów zmysłów steruje systemem hormonów (z których najważniejsze to: te-
stosteron i somatotropina) decydujących o produkcji spermy, komórek jajowych, 
wzroście poroża oraz zmianach zimowej lub letniej okrywy włosowej (Bobek i in. 
1992, s. 14). Wspomniana długość dnia oraz spadki temperatury w końcu wrześ-
nia są czynnikami inicjującymi okres godowy jeleni — rykowisko. Natomiast gdy 
kończy się zima (luty, marzec), na granicy między możdżeniem a martwą tkanką, 
którą stanowi poroże pojawiają się komórki kościożerne — osteoklasty, powstaje 
tzw. linia demarkacyjna i poroże odpada. W tym samym czasie tkanka kostna 
zalewa ranę, uaktywniają się komórki kościotwórcze — osteoblasty i rozpoczyna 
się wzrost poroża w scypule. W porożu następuje coroczna regeneracja owłosionej 
skóry wraz z gruczołami łojowymi i potowymi. Występuje również niezwykle 
szybki proces kostnienia dużych ilości tkanek regulowany hormonalnie oraz przy 
pomocy witaminy D. Rosnące poroże pokryte jest specjalną skórą — wspomnia-
nym scypułem, który jest ściśle zrośnięty z okostną (stąd niemożliwe jest w tym 
miejscu wstrzyknięcie podskórne) bez tkanki tłuszczowej. W scypule nie występują 
mięśnie powodujące stroszenie włosów. Kostnienie poprzedza powstanie chrząstki. 
Po każdym strąceniu tyk możdżenie zwiększają średnicę i stają się krótsze. Zmie-
nia się również kąt, jaki tworzą osie możdżeni, ponieważ wskutek rośnięcia kości 

2 CIC (Conseil International de la Chasse) — Międzynarodowa Rada Łowiecka. 
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czołowych na szerokość możdżenie stopniowo się odchylają. Rosnące poroże należy 
uznać za fenomen biologiczny.

Wizerunki jeleni towarzyszyły człowiekowi już w czasach przedhistorycz-
nych. Na terenie naszego kraju najstarszy odkryty grób myśliwego zawierający 
między innymi fragmenty narzędzi wykonanych z poroża jeleni datowany jest na 
6 000 lat p.n.e. Grób został znaleziony w Janisławicach pod Skierniewicami. Męż-
czyzna w wieku 30–40 lat wyposażony został w 54 przedmioty rogowe i kościane 
m.in. ostrze z łopatki tura, nóż z szabli dzika, dłuto z tyki jelenia oraz wyroby z krze-
mienia. Jego naszyjnik wykonano z 20 siekaczy i jednego haka (grandla) jelenia. 

W literaturze łowieckiej okresu międzywojennego odnotowano jeden przy-
padek na terenie nadleśnictwa Wejherowo, gdzie w podobnych okolicznościach 
(podczas eksploatacji torfu) wykopano wieniec nieregularnego szesnastaka z bardzo 
dobrze zachowaną czaszką i zębami. Wiek byka oceniono na 4–5 lat, natomiast czas 
przelegiwania w torfie Akademia Umiejętności w Krakowie określiła na 3 000 lat.

Czaszki byków wykopanych w Nienawiszczu są niekompletne. Pozbawione są 
kości żuchwy (mandibulae), nosowych (nasale), międzyszczękowych (intermaxillare) 
i szczękowych (maxillae). Środowisko, w którym przebywały przez tak długi czas (na 
poziomie zasadowej gytii, przykryte kwaśnym torfem) nie wpłynęło negatywnie na 
stan poroża. Wyglądem prawie nie różnią się od trofeów pozyskanych przed kilku 
laty. Niestety, kościom czaszki, a zwłaszcza szwom międzykostnym zbudowanym 
z cienkich włókiem łącznotkankowych, kwaśne środowisko torfu nie sprzyjało. 
Uległy znacznej destrukcji, stąd brak wcześniej wymienionych części obu czaszek. 

Z łowieckiego punktu widzenia interesujące są wymiary wieńców, stopień ich 
rozwoju oraz ocena wieku obu osobników. Można pokusić się również o porów-
nanie stopnia rozwoju poroża w przyjętym określonym wieku z obowiązującym 
współcześnie wzorcem służącym jako podstawa obowiązujących zasad selekcji.

Pomiary wieńców i opis poroża wykonano zgodnie z obowiązującą metodą 
madrycką3 (zmodyfikowana formuła Nadlera4):
     BYK — I   BYK — II
    tyka lewa prawa  tyka lewa prawa
1. Dł. tyk w cm     84,0 80,3  84,7 77,5
2. Dł. oczniaków w cm   27,5 26,2  40,4 42,3
3. Dł. opieraków w cm   29,9 29,2  39,5 34,0
4. Obwód róż w cm   23,3 22,6  22,1 23,0
5. Obwód dolnych tyk w cm    13,8 14,0  14,1 14,1
6. Obwód górnych tyk w cm    11,8 12,7  13,8 13,9
7. Ciężar wieńca w kg     4,45     5,10
8. Rozłoga w cm      63,0     68,3
9. Liczba odnóg    5 5  7 6

3 Formuła wyceny wieńców jeleni uchwalona w Madrycie. Obowiązuje od 1952 roku na wszyst-
kich wystawach.

4 Formuła wyceny wieńców jeleni opracowana przez Herberta Nadlera — Dyrektora Ogrodu 
Zoologicznego w Budapeszcie w roku 1930, stosowana na Węgrzech do dzisiaj tylko na użytek 
wewnętrzny. Na koncepcji Nadlera opiera się obowiązująca metoda madrycka.
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Należy zwrócić szczególną uwagę 
na takie elementy, jak: długości tyk, 
rozłogę i  masę poroża, pamiętając, 
że najsilniejszy znany wieniec sześć-
dziesięciosześciotaka z Moritzburga 
pozyskany w 1728 roku przez Chri-
stiana von Kirchnera posiada rozłogę 
192 cm, wagę ponad 19 kg i długość 
tyk ponad 120 cm (Lemke 1970, s. 27). 

Według wyceny wstępnej ani byk 
oznaczony jako nr I, ani byk nr II nie 
uzyskały minimalnej liczby 170 punk- 
tów CIC. Zgodnie z aktualnym ka-
talogiem trofeów łowieckich z 2005 
roku oba wieńce nie kwalifikują się 
do wyróżnienia w strefie medalowej 
(Dziedzic 2005, s. 33).

 — Ubarwienie jasne, jednolite z wy-
jątkiem zakończeń odnóg, gdzie 
jest bardzo jasne.

 — Uperlenie dobre na całej po-
wierzchni tyk oraz odnóg.

 — Zakończenie odnóg ostre, wy-
świecone, jasno polerowane.

 — Nadoczniaki — wieniec pozba-
wiony jest nadoczniaków.

 — Korony: po trzy odnogi dłu-
gie w każdej z koron kielichowa-
tych — najbardziej pożądanych; 
korona lewa — jednokondyg-
nacyjna, prawa — dwukondy g- 
nacyjna. 

Uwagi dodatkowe:
 — wieniec symetryczny;
 — na prawej tyce od strony zewnętrznej spękanie wzdłużne o długości 16 cm 

rozpoczynające się na wysokości opieraka, przebiegające w kierunku korony;
 — na tyce lewej wyraźne zagłębienie, tuż nad oczniakiem powstałe prawdopo-

dobnie w okresie nakładania poroża.

Ocena wieku:
Stan czaszki, a właściwie brak większej części kości czaszki, w tym przede wszyst-
kim zębów, uniemożliwia dokładne ustalenie wieku osobnika zarówno metodą 

Fot. 1. Nienawiszcz, gm. Rogoźno, pow. Oborniki. 
Jeleń byk I — dziesiątak regularny, koronny; 
fot. A. Ziółkowski
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Nehringa i Biegera5, Budensa6, Mitchella7, Klevesala i Kleinberga8, jak również 
metodą Eidmanna9 (Lochman i in. 1987, s. 51). Pozostałe (stosunkowo mało do-
kładne) metody stosowane w łowiectwie pozwalają określić wiek tylko w dużym 
przybliżeniu. 

Szew łączący kości czołowe czerepu jest jeszcze stosunkowo wyraźny, niezalany 
tkanką kostną, co wskazuje, że osobnik był w wieku średnim. Zrosty kości klino-
wych — metoda Schumachera10 (Schumacher 1939, s. 46; Lochman i in. 1987, 
s. 59). Widoczny jest tylko zrost przedni. Zrost tylny jest niewidoczny. Można 
przyjąć, że byk był w wieku średnim. Na podstawie metody Harkego11 (Lochman 
i  in. 1987, s. 57) według wzoru: (P × 10) : D, gdzie: P = 41 mm, D = 51 mm 
przyjęto na podstawie tabeli wiek 8 lat.

 — Ubarwienie jasne, jednolite, z wyjątkiem zakończeń odnóg, gdzie jest bardzo 
jasne.

 — Uperlenie dobre na całej powierzchni tyk oraz odnóg, z wyjątkiem koron.
 — Zakończenie odnóg ostre, wyświecone, jasno polerowane, korony zakończone 

tępo.
 — Nadoczniaki — wieniec pozbawiony jest nadoczniaków.
 — Korony: łopaciaste (dłoniaste), kotwicowe z odnogami do wewnątrz bez uper-

lenia, jasne, tępe, matowe, jednokondygnacyjne. Tyka prawa — 4 odnogi, tyka 
lewa — 5 odnóg.

Uwagi dodatkowe:
 — wieniec można uznać za symetryczny,
 — prawa tyka ułamana mechanicznie (prawdopodobnie podczas wydobywania 

torfu koparką) nad różą, na wysokości również odłamanego oczniaka.

5 Metoda Nehringa i Biegera — najbardziej przydatna do celów praktycznych, wystarczająco 
dokładna metoda oceny wieku jeleni, polegająca na ocenie stopniowego zużywania się zębów oraz 
zanikania pewnych cech uzębienia wraz z wiekiem.

6 Metoda Budensa — opiera się na szacowaniu wieku zwierzyny na podstawie przyząbka, 
tj. trzeciego płata szóstego zęba bocznego.

7 Metoda Mitchella — polega na określeniu warstw cementu zębowego, który odkłada się 
pomiędzy korzeniami zębów bocznych — czwarty ząb boczny M1.

8 Metoda Klevesala i Kleinberga — podobna do metody Mitchella, z tym, że określa się liczbę 
rocznych warstw cementu zębowego na poprzecznym przekroju korzenia siekacza I1.

9 Metoda Eidmanna — sposób określania wieku jeleni na podstawie zmiany kąta nachylenia 
siekaczy żuchwy. Rozwinięciem tej metody badania wieku było liczenie warstw dentyny wtórnej na 
przekroju w płaszczyźnie długiej osi siekaczy środkowych.

10 Metoda Schumachera — określenie wieku zwierzyny odstrzelonej na podstawie stanu 
zrośnięcia kości klinowych czaszki. Metoda pomocnicza i informacyjna, służąca do przybliżonego 
określania wieku.

11 Metoda Harkego — zmiany, jakim podlegają w ciągu życia możdżenie jeleni wykorzystano 
do określenia przybliżonego wieku. Wykorzystuje się pomiary grubości i długości możdżeni zgodnie 
z wzorem (P × 10) : D, gdzie P — średnia wartość najmniejszej grubości obu możdżeni, D — średnia 
wartość największych długości obu możdżeni.
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Ocena wieku:
Porównanie poszczególnych elementów obu czaszek tj. długości i kształtu ocznia-
ków, długości oraz kąta ustawienia możdżeni wskazuje jednoznacznie, że byk nr II 
jest bykiem starszym od byka nr I. Podobnie jak w przypadku byka nr I również 
u byka nr II stan czaszki, a właściwie brak większej części kości czaszki, w tym 
przede wszystkim zębów, uniemożliwia dokładne ustalenie wieku osobnika zarówno 
metodą Nehringa i Biegera, jak również metodą Eidmanna.

Szew łączący kości czołowe czerepu jest zdecydowanie mniej wyraźny, zalany 
tkanką kostną, co wskazuje, że osobnik jest w wieku średnim (w kierunku star-
szego), jednoznacznie starszy od byka opisanego pod numerem I. Zrosty kości 
klinowych — metoda Schumachera. Widoczny jest tylko zrost przedni, mniejszy 
od zrostu byka nr I. Zrost tylny jest niewidoczny. Można przyjąć, że byk jest na 
przełomie wieku średniego i starszego. Na podstawie metody Harkego zgodnie 
z wzorem: (P × 10) : D, gdzie: P = 43 mm, D = 41 mm. przyjęto na podstawie 
tabeli wiek 10 lat.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że ustalony wiek byków, w obu przypadkach 
może być obarczony błędem. Niemniej byk oznaczony jako nr I jest  zdecydowanie 

Fot. 2. Nienawiszcz, gm. Rogoźno, pow. Oborniki. Jeleń byk II — czternastak nieregularny, 
koronny; fot. A. Ziółkowski
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 młodszy od byka nr II. Całkowicie uformowane, okorowane i wytarte poroża, 
brak śladów linii demarkacyjnych na możdżeniach obu byków oraz wiek, biorąc 
pod uwagę biologię gatunku, wskazują, że do ich zejścia śmiertelnego musiało 
dojść między wrześniem a grudniem. Na wieńcach nie widać również jakich-
kolwiek śladów walk toczonych podczas rykowiska. Można przyjąć, że cykliczny 
proces wytwarzania poroża oraz związany z tym okres rykowiska 8 400 lat temu 
przypadał na wrzesień i początek października. Świadczyć o tym mogą ustalone 
średniodobowe temperatury lipca 15ºC, które są tylko nieco niższe od temperatur 
lipca w czasach współczesnych (16º do 18ºC). 

W kontekście przytoczonych faktów rodzą się następujące pytania: 
 — czy śmierć była wynikiem zapędzenia, czy zamęczenia przez duże drapieżniki 

w terenie silnie zabagnionym? 
 — czy można i należy uwzględniać ewentualny wpływ człowieka na śmierć jeleni?

Na te i  inne pytania odpowiedzi należy oczekiwać od archeologów badają-
cych ponownie odkrywkę. Prace te dotyczą szerokiego spektrum zagadnień od 
palinologii po zoologię. Nie podlega wątpliwości pradziejowa obecność człowieka 
w najbliższej okolicy. Biorąc pod uwagę znane fakty, że ówcześni koczownicy to 
grupa wyspecjalizowanych rybaków i myśliwych, która opanowała perfekcyjnie 
produkcję narzędzi i broni, co z kolei spowodowało udoskonalenie praktykowanych 
technik łowieckich, wydaje się, że nie można jednoznacznie wykluczyć udziału 
człowieka. Dodatkowo należy nadmienić, że myśliwi polowali nie tylko na lą-
dzie; polowali również z łodzi — dłubanek przy pomocy uzbrojonych harpunów. 
W VI tysiącleciu p.n.e. zaczynają się polowania z wykorzystaniem łuku. Ciągle 
jednak najważniejsze są wcześniej stosowane paści i sidła. Myślistwo było nadal 
podstawowym zajęciem koczowników.

Być może pewną wskazówką będzie też topór z poroża jelenia (znaleziony 
w odległości 120 metrów od byka nr I) czy odłupek krzemienny znaleziony nie-
opodal miejsca odkopania jeleni. Niewykluczone, że kolejnych ciekawostek do-
starczą badania DNA odnalezionych byków (próbkę pobrano od byka nr II wy-
kopanego wcześniej). Pozwoliłyby one na porównanie ze współcześnie żyjącymi 
przedstawicielami tego gatunku i na określenie ewentualnych zmian ewolucyjnych. 
Należy jednak pamiętać, że podczas mineralizacji kości może dojść do degradacji 
i modyfikacji chemicznej DNA. Niewątpliwy wpływ na zachowanie DNA mają 
również temperatura, utlenianie, gwałtowne wysuszanie, zmiana pH przy oczysz-
czaniu wydobytego poroża, hydroliza i promieniowanie słoneczne. Wszystko, co 
zostanie ustalone, na pewno pozwoli przybliżyć środowisko przyrodnicze, w któ-
rym żyły omawiane jelenie ponad osiem tysięcy lat temu oraz uchwycić zmiany 
klimatyczne na przestrzeni ostatnich kilku tysięcy lat. Na zakończenie tych badań 
potrzeba czasu. 
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Ryc. 1. Nienawiszcz, gm. Rogoźno, pow. Oborniki. Schemat rozmieszczenia poroży jeleni 
oraz topora; rys. T.M. Sobalak
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Zabytki kupieckie ze zbiorów 
 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 

 Próba interpretacji analiz składu chemicznego

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, gromadząc zabytki z uważanych 
za jedne z pierwszych centrów powstającej państwowości polskiej (Buko 

2006, s. 271–279), trzyma klucz do zrozumienia początków Polski. W niniejszym 
artykule1 zostaną przedstawione wyniki analiz fizykochemicznych przeprowadzo-
nych na wagach składanych i odważnikach pochodzących z grodów w Gieczu i na 
Ostrowie Lednickim, a także z cmentarzyska w Dziekanowicach. Wagi i odważ-
niki to przedmioty w sposób jednoznaczny identyfikowane z wymianą handlową 
i rozwojem gospodarki pieniężnej. Potwierdzają zatem ważną rolę obu ośrodków. 
Są to przedmioty nienależące do często spotykanych, choć ich liczba systema-
tycznie wzrasta. Wagi nie są również na obecnym etapie wiedzy przedmiotem 
datującym, a  ich analizy typologiczne są utrudnione ze względu na różnorodny 
stopień zachowania. Wykorzystując analizę chemiczną, porównanie typologiczne 
i obserwację ornamentów, podjąłem próbę odnalezienia śladów pochodzenia wag. 
Podejmując badania, liczyłem, że przez skład metalu uda się zlokalizować i odtwo-
rzyć drogi napływu pojedynczych egzemplarzy wag na ziemie polskie. Najstarsze 
datowane znaleziska związane są z aktywnością skandynawską wzdłuż wybrzeża 
Bałtyku. Za skandynawskie uznawane są też pochówki z wyposażeniem handlo-
wym w głębi lądu (Sowinki, Ciepłe, Bodzia). Jednak wagi i odważniki kojarzone 
są również z arabskim kręgiem kulturowym. Podróżnicy i kupcy arabscy opisują 
kraj Słowian, który wówczas widzieli i z którym prowadzili ożywioną wymianę 
handlową. Nie należy też zapominać o Słowiańszczyźnie jako o ziemi misyjnej, 
na której krzyżowały się wpływy chrześcijaństwa zachodniego i wschodniego. Za 

1 Artykuł został złożony w roku 2010. Jest pierwszym podsumowaniem programu badań wczes-
nośredniowiecznych zabytków brązowych z terenu Polski realizowanych w Laboratorium IAiE 
PAN pod kierunkiem dra inż. Zdzisława Hensla. Prowadzone przez kolejne lata badania, które 
znacząco powiększyły bazę źródłową analiz i weryfikowały ustalenia autora, będą przedmiotem 
szerszej publikacji.
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akcją misyjną musiała iść działalność handlowa. By obraz zagadnienia był pełny, 
zwrócę uwagę na niejednorodność rozwoju ziem polskich. Poszczególne krainy 
poddawane są okresowo różnym wpływom. Dlatego wnioski wynikające z badań 
składu chemicznego — szczególnie ze znikomej próby znalezisk z niewielkiego 
obszaru — są wnioskami cząstkowymi, aczkolwiek rozszerzającymi wiedzę nad 
trudnymi początkami Polski.

Metoda badawcza

Na potrzeby artykułu będę wykorzystywał typologię przygotowaną przez Kazi-
mierza Wachowskiego (1974, s. 187). Czas jej powstania, a także nowe znaleziska 
wskazują na potrzebę opracowania aktualnej typologii, która uwzględni ostatnie 
odkrycia. Przytaczam także ustalenia badacza niemieckiego Heiko Steuera (1997), 
który w swej pracy nie uwzględnił specyfiki polskich znalezisk.

Zabytki udostępnione do badań laboratoryjnych mieszczą się w grupie 1. 
(wag o występującym ornamencie żłobkowym bądź karbowanym) i w grupie 2. 
(wag o długości zbliżonej do typu 1. i kostkowatych zgrubieniach na belkach). Są 
to znaleziska wstępnie datowane na okres od IX do końca XI wieku (typ 1) i od 
połowy XI do końca XIII wieku (typ 2). Niestety, kontekst archeologiczny znalezisk 
z Giecza nie pozwala na wyznaczenie dokładniejszego datowania. Część zabytków 
wydobyto podczas badań ratowniczych cmentarzyska obok grodziska datowanego 
na 2. połowę XI–XII wieku. Natomiast zabytki pochodzące z grodziska zostały 
zadokumentowane w przemieszanej warstwie przykrywającej relikty palatium da-
towanego na koniec X wieku, należy więc przyjąć późniejszą chronologię i tych 
egzemplarzy (Buko 2006, s. 271–283).

W Laboratorium IAiE PAN oznaczono zawartość 18 pierwiastków po dotarciu 
do czystej powierzchni metalu. Badania wykonywano metodą analizy spektralnej 
przy użyciu spektrometru fluorescencji rentgenowskiej i mikroskopu skaningowego. 
Specyfika badań metaloznawczych, szczególnie badań składu chemicznego, wymaga 
ostrożnego formułowania wniosków. Spowodowane jest to nierównomiernym 
rozkładem składników chemicznych, ale także składem stopu, który zależy od 
składu rudy, stopnia jej oczyszczenia, w końcu od stopnia oczyszczenia dodatków 
stopowych.

Wyniki analiz egzemplarzy wag

W tabeli 1. zebrane zostały analizy składu chemicznego siedmiu wag pozyskanych 
do badań. Pierwszym elementem badania jest analiza jakościowa. Wykazała ona, że 
wszystkie zbadane egzemplarze wykonane zostały ze stopu mosiądzu. Jest to stop, 
który cechuje duża plastyczność i bardzo dobre właściwości odlewnicze, a także 
duża wytrzymałość. Odpowiednio wysoka zawartość cynku (powyżej 15%) nadaje 
przedmiotom złotawą barwę. Stopy mosiądzu wykorzystywano na szeroką skalę od 
I w. n.e. w warsztatach Cesarstwa Rzymskiego (Craddock 1978, s. 9). Kluczem do
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Tabela 1. Wyniki analiz składu chemicznego składanych wag z brązu 

15444 15446 15920 15451 15919 15448 15450
Cu 83,20 84,19 80,99 84,02 83,70 79,78 74,43
Al 0,14 0,37 0,06 0,19 0,04 0,22 17,00
Si 0,47 0,58 0,13 0,39 0,09 0,39 0,50
Ti 0,00 0,06 0,00 0,03 0,10 0,04 0,02
Cr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00

Mn 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fe 0,71 0,51 0,45 0,75 0,16 0,50 1,05
Ni 0,00 0,17 0,00 0,00 0,07 0,12 0,00
Zn 9,83 10,15 13,92 10,97 11,31 10,01 10,93
As 0,22 0,47 0,00 0,31 0,73 0,26 0,20
Ag 0,00 0,57 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00
Sn 3,06 0,99 1,23 0,65 0,00 0,71 1,31
Sb 0,00 0,45 0,07 0,03 0,00 0,00 0,02
Pb 2,22 0,92 2,85 2,41 3,55 7,18 10,05
Au 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
S 0,05 0,14 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00
Bi 0,05 0,38 0,00 0,16 0,00 0,74 1,01
P 0,00 0,00 0,21 0,00 0,20 0,00 0,00

Źródło: Analizy zostały wykonane przez Elżbietę Pawlicką w Laboratorium IAiE PAN w Warszawie. 
Zawartości podane w procentach wagowych. Suma wszystkich składników wynosi 100%.

udanego procesu wytopu mosiądzu, było kontrolowanie wysokości temperatury, by 
szybciej parujący cynk zdążył zmieszać się z rudą miedzi. Według zachowanego 
opisu pochodzącego z księgi Schedula Diversarum Artium mnicha Theophilusa, 
datowanej na XII wiek, technologia produkcji polegała na umieszczeniu w zamknię-
tym tyglu: rudy miedzi, rudy cynku i węgla. Opis ten jest zbieżny z przekazami 
pisarzy starożytnych — Pliniusza Starszego i Dioskuridesa. Badacze metalurgii 
są zgodni, że wraz z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego przestało działać wiele 
ośrodków produkcji i kopalń surowców (McCormick 2009, s. 51–63). Znacząco 
zmniejszyło się również zapotrzebowanie na wyroby z brązu. Technologia pro-
dukcji mosiądzu przetrwała najpewniej w niewielkich warsztatach, a powszechny 
już od starożytności zwyczaj przetapiania złomu brązowego, w tym mosiądzów, 
jest wytłumaczeniem dla obecności cynku w wyrobach datowanych na V–IX wiek. 
Rozwój średniowiecza, handlu, rosnące zapotrzebowanie na wyroby ze stopów mie-
dzi spowodowało ponowny rozwój metalurgii. W rolę eksportera techniki mogły 
wcielić się warsztaty arabskie, z basenu Morza Śródziemnego, które specjalizowały 
się w wyrobach z mosiądzu (Al-Saad 2000, s. 390, Forshell 1992, s. 31). Mosiądze 
były też przedmiotem wymiany handlowej, najczęściej w postaci profilowanych 
prętów o wysokiej zawartości cynku. W tej postaci jako półprodukty mogły docierać 
do mniejszych warsztatów miejscowych (Elsner 2004). Czy właśnie tak wyglądała 
produkcja wag w Gieczu i na Ostrowie Lednickim?
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By spróbować odpowiedzieć na to pytanie, potrzebna jest analiza ilościowa, 
a następnie skonfrontowanie jej z wynikami analizy archeologicznej. Takie podejście 
do badań fizykochemicznych pomoże uzyskać najtrafniejsze wnioski. Najpierw 
przyjrzymy się zawartościom pierwiastków szkodliwych dla właściwości stopu: an-
tymonowi, arsenowi i bizmutowi. Zabytki grupują się według czterech podobnych, 
ale jednak różnych zawartości tych pierwiastków. Najliczniejsza grupa skupiająca 
cztery egzemplarze (ryc. 1.: CL: 15444, 15448, 15450, 15451)2 charakteryzuje się 

Ryc. 1. Ramiona wag składanych z Giecza: a) CL 15446, inw. 143/60, b) CL 15448, inw. 
44/02, c) CL 15450, inw. P167/07, d) CL 15451, inw. P275/07, e) CL 15444, inw. 423/50; 
fot. M. Gmur; Archiwum IAiE PAN

2 W tekście posługuję się numerami CL, nadanymi wagom w laboratorium IAiE PAN, numery 
inwentarzowe umieszczone są na rycinie 2.
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niewielką zawartością arsenu i bizmutu, przy niemal zerowej obecności antymonu. 
Pozostałe egzemplarze tworzą pojedyncze grupy. Wyróżnia się zabytek CL 15446 
o podobnym poziomie trzech analizowanych pierwiastków oscylującym wokół 
0,40%. Zabytek CL 15919 o wysokim poziomie arsenu i zabytek CL 15920, 
w którym oznaczono jedynie setne udziału antymonu. Najliczniejsza grupa to 
zabytki znalezione wyłącznie na grodzie gieckim. Mimo że reprezentują oba za-
znaczone wcześniej typy, tj. z karbowaniem i zgrubieniami, mogłyby pochodzić 
z jednej pracowni, tudzież być wykonane z jednego metalu. Wskazuje na to również 
dość niedbale wykonany ornament na beleczkach. Żłobki w tych egzemplarzach 
są tylko lekko zarysowane, daleko im do misternie zakończonych beleczek wagi 
CL 15446, która wyróżnia się też innym składem metalu. Wiele wskazuje na istnie-
nie w Gieczu warsztatu odlewniczego, w którym wraz z rozwojem zapotrzebowania 
i gospodarki spróbowano wykonać narzędzia pracy kupców wędrownych. Niestety 
pierwsze próby, choć zakończyły się wytworzeniem przedmiotu, nie zadowoliły 
poczucia estetyki. Kolejne dwa egzemplarze z tej samej grupy mają wyższy po-
ziom ołowiu. Jego dodatek do stopu obniżał temperaturę topnienia stopu, gdyż ta 
dla ołowiu wynosi 327,5 0C. Korzystnie wpływał też na lejność i gęstość stopu, 
natomiast ze względu na nierozpuszczalność w miedzi i krystalizowanie się na 
granicy ziaren obniżał wytrzymałość i powodował zwiększoną kruchość stopu 
podczas wyklepywania. Nieznaczne dodanie ołowiu ułatwiło wykonanie ornamentu, 
choć wciąż nie jest on tak misterny jak na niektórych egzemplarzach znanych 
z terenu Polski. 

Zabytki pozyskane z Ostrowa Lednickiego są wykonane z dwóch różnych 
metali. Reprezentują dwa typy w ramach grupy 1. i również ich ornament nie jest 
wykończony. Niestety, bez dalszych badań porównawczych nie da się wiele więcej 
powiedzieć. Podsumowując tę część analiz, należy stwierdzić, iż wagi produkowano 
nie z przypadkowego stopu, lecz był on przemyślaną recepturą średniowiecznego 
odlewnika, który chciał otrzymać mosiądz o złotej barwie, tak by przedmiot się 
podobał, a  jednocześnie był odporny na korozję i wystarczająco wytrzymały, by 
przetrwać trudne warunki podróży (Sperber 1988, s. 165). Przymioty te uzyski-
wano najprawdopodobniej drogą kucia wcześniej odlanych profilowanych prętów. 
Ostateczny kształt nadawano, wykorzystując technikę cyzelowania. Nie można 
wykluczyć odlewania niektórych egzemplarzy, niestety dotychczas nie odnoto-
wano archeologicznych pozostałości odpowiednich form odlewniczych (glinia-
nych, kamiennych, na wosk tracony). Natomiast uchwyty i szalki wag wykonane 
z cienkiej blachy wytwarzano techniką cięcia. Wiele wskazuje na miejscowe po-
chodzenie zabytków z Giecza i Ostrowa Lednickiego, z wyjątkiem CL 14446, 
którego pochodzenie musi być przedmiotem dalszych badań, a należy uznać go 
za import.

Porównując dotychczas zebrane analizy innych przedmiotów: kabłączków skro-
niowych, obrączek, dzwonków, pochodzących z cmentarzyska w Dziekanowicach, 
widać znaczące różnice w stopach używanych do produkcji poszczególnych kategorii 
zabytków. Świadczy to o dobrym rzemiośle odlewnika. Kabłączki wykonane są 
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zazwyczaj z miedzi stopowej, wytrzymałej i plastycznej, doskonale nadającej się do 
formowania zagięć. W grupie 39 wyników analiz kabłączków poziom zawartości 
cynku ponad 2% (która to zawartość wskazuje na charakter intencjonalny) odno-
towano w 10 egzemplarzach (w szerokich granicach 2–25% zawartości Zn). Na 
inne źródło metalu wskazuje również prawie zerowa obecność arsenu, podczas gdy 
w stopach wag zaobserwowano jednak śladowe ilości tego pierwiastka. Przyjmując 
za pewnik, że wyrób kabłączków skroniowych był prosty i powszechny, należy 
przyjąć, że są to wytwory głównie miejscowej produkcji i że ich skład chemiczny 
odzwierciedla najbardziej popularny metal dostępny w regionie. Kabłączki niepa-
sujące do zaobserwowanego składu chemicznego mogą być świadectwem podróży 
czy kontaktów handlowych ich właścicieli. Według tego obrazu wagi składane, 
zadokumentowane w Gieczu i na Ostrowie Lednickim, musiały być importami. 
Z drugiej strony, zaobserwowana wysoka specjalizacja składu stopów wśród kabłącz-
ków (głównie miedź stopowa) i innych ozdób (dzwoneczki i pierścionki — stopy 
mosiądzu) nie skreśla w sposób pewny wcześniejszej hipotezy o prawdopodobnej 
produkcji kilku wag w warsztacie odlewniczym w Gieczu. Problem ten będzie 
stanowił podstawę dalszych badań analitycznych w laboratorium, po uzyskaniu 
dostępu do większej liczby wyników, nieograniczonych tylko do zabytków pozy-
skanych do badań w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy3.

Wyniki analiz odważników

Oddzielną kwestią pozostają badania odważników. Przedmioty te znajdywane 
w znacznej liczbie na osadach, a także na cmentarzach, dostarczają wiedzę, którą 
możemy podzielić na kilka kategorii. Przede wszystkim otrzymujemy informację 
metrologiczną, czyli jak dany odważnik pasuje do systemów wagowych wczesnego 
średniowiecza na ziemiach polskich i co o nich mówi. Następnie odważniki mogą 
wskazywać na domniemaną rolę pochowanego z nimi człowieka. Ich zadokumen-
towanie pozwala także rozpoznać pracownię złotniczą (Czersk — Rauhutowa 
1976 s. 95–96), czy też domy kupców (Baranowski 2000, s. 616; Wachowski 1974, 
s. 193–194; Wachowski, Kamińska 1993, s. 80).

Na ziemiach polskich odważniki pojawiają się tuż po lub wraz z napływem 
pieniądza kruszcowego, w początku IX wieku (Łosiński 1988). Dotychczasowe 
ustalenia badaczy wskazują na nadmorskie ośrodki handlowe jako miejsce, gdzie 
pojawiły się po raz pierwszy i występują w znacznych nieraz ilościach. Większa 
liczba znalezisk z głębi ziem polskich przypada dopiero na koniec X i trwa do 
XII wieku. Są to przedmioty pochodzące z grodów, osad, jak i odkrywane w wypo-
sażeniu grobowym. Największe wartości poznawcze dla rozważań metrologicznych 
mają odkrycia zestawów odważników. Liczba takich znalezisk w Polsce w porów-
naniu do krajów skandynawskich jest znikoma. Ogranicza się do opublikowanych 

3 Po zredagowaniu tekstu w Laboratorium przebadano jeszcze dwa fragmenty wag ze zbiorów 
Muzeum.
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znalezisk grobowych z Sowinek, Ciepłego i depozytu z Wrześnicy (Krzyszowski 
1997, Maleszka 1998, Kara 1998)4.

Znaleziska z Giecza i Dziekanowic należą do zabytków zadokumentowanych 
pojedynczo. Do badań w laboratorium skierowano 32 odważniki (ze względu na zły 
stan zachowania nie udało się poddać analizie wszystkich dostępnych zabytków5). 
Były to głównie odważniki beczułkowate o spłaszczonych biegunach o różnym 
stopniu zachowania. W klasyfikacji Steuera (1997) noszą wspólne oznaczenie jako 
typ B, choć, jak zauważa Wachowski, nie uwzględniono w tej klasyfikacji częstych 
w Polsce form nieoznakowanych (Wachowski 2006 s. 359). Steuer za najwcześ-
niejsze formy B1, datowane od 880/900 roku, uznaje formy odważników, których 
cechowanie przybiera formę kropek łączonych esowatą linią lub inne z wzorem 
przypominającym litery arabskie znane z monet (Sperber 1996, s. 96–101). Zna-
kowanie dopełniane jest pojedynczym lub podwójnym pierścieniem kropek, tzw. 
otokiem. Stopniowo naleciałości orientalne zanikają i późniejsze formy odważników 
B1 (środkowe — datowane od końca X do połowy XI wieku i późne formy dato-
wane od połowy XI do XIII wieku) charakteryzuje zanik linii łączących punkty, 
wraz z częstym zanikiem otoku.

Do następnego typu, odważników B2, należą okazy beczułkowate o zwiększo-
nej wysokości w stosunku do średnicy biegunów. Badacze przypuszczają, że część 
z nich mogła być wyrabiana lokalnie w związku z rozpoczęciem przez Bolesława 
Chrobrego wybijania rodzimej monety i zaadaptowaniem odważników orientalnych 
do systemu wagowo-pieniężnego opartego na funcie karolińskim (Suchodolski 
1982, s. 11). Kolejne typy odważników typy B3 i B4 posiadają charakterystyczny 
dwustożkowaty kształt i wiązane są ze Skandynawią. Wzdłuż wybrzuszenia często 
obserwowany jest dookolny rowek. Ramy chronologiczne występowania tych typów 
określono na połowę XI–XIII wieku. W grupie odważników z analizowanego 
zbioru znalazły się dwa odważniki kubooktaedryczne, określane jako typ A. W po-
niższych rozważaniach ograniczę się jednak jedynie do zaprezentowania ich na tle 
typów B1 i B2, które stanowiły większość materiału poddanego analizie składu 
chemicznego. Pominę również rozważania, jak dalece uprawnione jest wiązanie 
wszystkich zbadanych odważników z konkretnym systemem wagowym. W sposób 
wyczerpujący to zagadnienie i  jego złożoność przedstawił ostatnio Wachowski 
(2006, s. 359–364), dodam tylko kilka uwag natury ogólnej.

Charakterystyczna budowa odważników wczesnośredniowiecznych polega-
jąca na złączeniu w jednym przedmiocie dwóch metali, żelaznego jądra i cienkiej 
otuliny ze stopu brązu, jest problemem dla współczesnych badaczy. W odważniku 

4 Badaczka grodziska „Piotrówka” w Radomiu, Ewa Kierzkowska-Kalinowska informowała 
o odnalezieniu w roku 1970 zdeponowanej w płóciennym worku wagi szalkowej z zestawem od-
ważników. Niestety zabytki te zaginęły.

5 Do badań w Laboratorium Bio-i Archeometrii (dawniej Zakładzie Nauk Stosowanych) 
wypożyczono ze zbiorów Muzeum, łącznie 45 odważników. W zestawieniach wykorzystano analizy 
wykonane na potrzeby publikacji cmentarzyska w Dziekanowicach w tym samym Laboratorium 
(Wrzesińska, Wrzesiński 2006). Ogółem, w zestawieniach wykorzystano 34 zabytki.
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 zdeponowanym w ziemi, narażonym na wilgoć, zachodzą procesy związane z ko-
rozją galwaniczną. Zaobserwowano, że zazwyczaj pierwsze ślady korozji występują 
na styku koszulki brązowej leżącej na biegunie odważnika z jego bokiem. W tym 
miejscu powłoka brązowa jest najcieńsza, tudzież występują mikroskopijne otwory, 
przez które wilgoć dostaje się do żelaznego jądra. Żelazo, jako metal mniej szla-
chetny od brązu, koroduje szybciej, powodując stopniowe rozsadzanie brązowej 
otuliny (ryc. 2.). Często produkty korozji same zamykają dostęp wilgoci do jądra 
odważnika, co powoduje znaczne spowolnienie procesów destrukcji wewnątrz 
odważnika, natomiast procesy korozji brązu postępują swoim znacznie wolniej-
szym rytmem, nie naruszając struktury przedmiotu. Przy uszkodzonym odważ-
niku dokładne ustalenie jego pierwotnej wagi i objętości jest zadaniem żmudnym, 
z dużym marginesem błędu. Do trudności z ustaleniem pierwotnego ciężaru od-
ważnika dochodzą trudności typologiczne związane z brakiem cechowania lub 
niemożnością jego odczytania. Nie inaczej jest i w badanym zbiorze. Cechowanie 
wystąpiło co prawda na 20 analizowanych egzemplarzach, lecz tylko na połowie 
z nich uzyskano informację z obu biegunów. Podobnie jak w omówionym wyżej 
przypadku znalezisk wag, nie ma dokładnych przesłanek datujących odważniki. 
Należy założyć, że były obecne podczas funkcjonowania obu ośrodków, począw-
szy od końca X w do końca XII, a nawet XIII w. Jak wykazuje Wachowski (2006 
s. 360), wywodzące się z orientu odważniki związane z jednostką wagową rzędu 
3,4–4,25 g zostały zaadaptowane do pierwszego polskiego sytemu wagowego 
opartego na karolińskim funcie o wadze 408 g (Kiersnowski 1960). Kombinacje 
odważników pozwalały na odważanie potrzebnych ciężarów na wadze składanej. 
Niezmiernie trudno jest zakwalifikować część odważników z ziem polskich do 
poszczególnych typów B1, B2. Wydaje się, że decydujące dla naszych znalezisk przy 
określaniu odważnika jako należącego do typu B1 jest występowanie ornamentów 
orientalizujących i wysoki standard wykonania, w mniejszym stopniu badacz powi-
nien kierować się kształtem odważnika. Typologia Steuera pokazuje drogę rozwoju 
kształtów i ornamentów. Jasne jest jednak, że nie są to ramy sztywne. Obserwując 
znaleziska z kolekcji MPP na Lednicy, wielokrotnie stawałem przed dylematem 
typologicznym. Natomiast brak jednolitego standardu publikacji takich znale-
zisk nie pomaga w rozwiązaniu tego problemu badawczego i dalszych badaniach 
porównawczych.

Ryc. 2. Schemat działania korozji na odważniki żelazne w brązowych koszulkach; 
wg Sperber 1996, fig. 4.3
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Przynajmniej jeden z analizowanych odważników wykazuje cechy typu B1. 
Egzemplarz z Giecza o nr. inw. 175/59 jest cechowany na jedynym zachowa-
nym biegunie czterema znakami połączonymi linią (ryc. 3.). Zwraca uwagę także 
staranne wykonanie otoku. Pozostałe dobrze ujawniające cechowanie zabytki 
o nr. inw. 109/07 i P352/07 mają delikatnie zarysowany otok i po pięć punktów na 
biegunach. Odpowiednio na jednym i na dwóch. Obecna waga to 38,51g i 31,18 g. 
Ciekawym zabytkiem jest częściowo uszkodzony odważnik z pięciopunktowym 
cechowaniem na obu biegunach o nr. inw. 089/50. W tym przypadku otok przyjął 
postać niewielkich trójkącików skierowanych wierzchołkiem ku środkowi bieguna. 
Zachowany w dobrym stanie pozwala rekonstruować ciężar jednostki wagowej 
na około 3,88 g. Łącznie pięć punktów, ale podzielonych na dwa bieguny posiada 
odważnik o nr. inw. P395/07. Przy obecnym ciężarze odważnika rekonstrukcja 
jednostki wagowej musiałaby wynosić około 3,2 g. 

Ryc. 3. Odważniki o charakterystycznym cechowaniu pochodzące z Giecza; fot. M. Gmur; 
Archiwum IAiE PAN
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Cztery odważniki posiadają cechowanie czterech punktów, rozłożone po dwa 
na każdym z biegunów: nr inw.: 44/97, 201/03, 3/00 i odważnik o nr. inw. P018/08, 
który jednak nie jest odważnikiem beczułkowatym, lecz uciętym stożkiem. Rekon-
strukcja wagi pozwoliła na określenie ciężaru jednostki wagowej na 4,07–6,35 g. 
Po dwa punkty na jednym biegunie i brak cechowania na drugim biegunie zaob-
serwowano na trzech odważnikach. Ich wielkość przemawia raczej za przynależ-
nością do typu B2, a stan zachowania pozwala na określenie wagi i przybliżonej 
jednostki wagowej w przedziale 8,05–12,31 g. Nieznacznie mniejszą wagę ma 
jedyny odważnik (nr inw. 4/03) o jednym punkcie na biegunie, a mianowicie 7,90 g. 
Liczną grupę stanowią odważniki, na których nie zarejestrowano żadnego znaku 
cechowania. Do takiej grupy zaliczono aż osiem zabytków, o różnym stopniu za-
chowania i rekonstruowanej wadze w przedziale od 8,67 do 39,30 g. Mimo że na 
części pozostałych odważników wystąpiło cechowanie, jest ono czytelne jedynie 
lokalnie albo na jednym z biegunów. Stąd użyteczność tych obiektów do badań 
metrologicznych jest wątpliwa. 

Dwa odważniki kubooktaedryczne mają zbliżoną wagę — 4,37 i 5,29 g. Zdo-
bione są pojedynczymi punktami z wciąż widocznymi śladami otoku. Całość zbioru 
odważników prezentuje tabela 2.

Należy zaznaczyć, że nie ustalono dotychczas metod produkcji odważników. 
Badacze szwedzcy sugerują zanurzanie gotowego żelaznego jądra w roztopionym 
stopie (Sperber 1996, s. 28). Żelazne jądro uzyskiwano na drodze kowalnej, dzięki 
czemu stosunkowo łatwo kontrolowano jego ciężar. Tak przygotowany półpro-
dukt zanurzano w stanie rozgrzania w roztopionym stopie brązu, posługując się 
szczypcami. Zanim odważnik ostygł, brąz pokrywał żelazne jądro, lecz mógł także 
minimalnie się przemieszczać, powodując miejscową cienkość powłoki, narażając 
ją na przyszłą korozję w tych miejscach. Pokrywanie brązową otuliną mogło też 
być swoistym sposobem na korekcję wagi odważnika. Inną metodę produkcji, 
popartą archeologią eksperymentalną, zaproponował Anders SÖderberg. Żelazny 
rdzeń miałby być obłożony fragmentami blachy brązowej, owinięty tkaniną i ob-
lepiony gliną. Tak przygotowany pakiet wypalano. W wyniku działania wysokiej 
temperatury tkanina wypalała się, a fragmenty brązu stapiały się, tworząc brązową 
powłokę (SÖderberg 2006, s. 68). Innym problemem, który warto zasygnalizować, 
jest kwestia cechowania. W jakim stopniu interpretowane przez nas punkty rzeczy-
wiście są wyrażeniem wielokrotności podstawowej jednostki wagowej, a w jakim 
mogą stanowić kolejne oznaczenie w zestawie odważników indywidualnego kupca? 
Wątpliwość dotyczy przede wszystkim odważników o niepełnym cechowaniu, 
odbiegającym od wzorców orientalnych.

Zły stan zachowania zabytków stanowił również przeszkodę w analizach składu 
chemicznego. Silnie korodujące żelazo mogło wpływać w niektórych przypadkach 
na skład procentowy i zawyżać poziom w stosunku do pierwotnego składu. Podczas 
pomiarów udało się ten błąd wyeliminować, tak że nie oddziałuje na ogólny obraz 
wyników. W tabeli 3., w której zgrupowano wyniki analiz powłok brązowych, 
widać wyraźnie większą różnorodność pierwiastków, ich zawartości procentowej 
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Tabela 2. Wybrane, ujęte w  artykule odważniki z  Giecza, Dziekanowic i  Lednicy, ich 
 cechowanie i obecny ciężar 

Nr inw. Nr CL Waga 
w gramach biegun 1 biegun 2 średnica 

w mm
wysokość 

w mm uwagi

211/98 11895 8,67 0 0 15 12  
196/98 11899 24,62 2 0 18 14  
089/50 15447 38,79 5 5 23 18  
175/59 15452 26,22 4 x 21 16  
104/01 15454 10,76 0 0 15 11  
002/02 15455 19,87 0 0 17 14  

248/04 15456 12,98 1 x 15 11 bez 
żelaznego jądra

P260/06 15457 13,10 0 x 15 12  
P110/07 15462 19,22 0 0 19 14  
P240/07 15464 10,63 1 x 14 12  
P276/07 15466 24,01 2 x 19 14  
P278/07 15468 20,66 0 0 20 16  
P352/07 15469 31,18 5 5 23 18  
P394/07 15471 39,79 * x 23 17  
P395/07 15472 16,19 3 2 16 14  
P396/07 15473 8,40 1 x 14 11  
P018/08 15476 25,40 4 0 21 14  

44/97 15902 16,15 2 2 16 13  
49/00 15903 16,10 2 0 16 15  
3/00 15904 18,50 2 2 17 14  

135/01 15905 17,83 2 0 17 14  
4//03 15906 7,90 1 0 12 11  
19/93 15908 12,52 x x 16 13  
146/01 15909 15,50 0 0 17 14  
198/95 15910 32,52 0 0 22 19  
86/99 15911 22,97 3 x 18 16  
103/02 15912 5,37 x x     kubooktaedryczny
17//03 15913 4,39 x x     kubooktaedryczny
78//04 15914 16,41 1 x 17 14  
68//05 15916 9,45 1 x 14 13  
6//02 15917 5,90 x x 16 14  

201/03 15918 23,49 2 2 17 12 ołów
P109/07 15461 38,51 5 x 23 17  
P111/07 15463 39,30 0 0 22 19  

Źródło: Zestawienie autora; x oznacza niemożność obserwacji, * oznacza inne zdobienie.
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niż w przypadku wag. Jest to zrozumiałe, jeśli założymy, że wykonanie brązowej 
powłoki odważnika nie przedstawiało większej trudności technicznej dla ówczes-
nego rzemieślnika. Nie szukał on odpowiedniej receptury stopu, gdyż odważniki 
nie miały określonych właściwości fizycznych, oprócz poprawnego ciężaru. Stąd 
znaczny rozrzut wyników widoczny w udziale cyny. Zawartość tego pierwiastka 
występuje w trzech głównych przedziałach: poniżej 1% (21 egzemplarzy), do 10% 
z przewagą rezultatów zbliżonych do 5% (11 egzemplarzy) i dwa egzemplarze 
z zawartością od 13 do 21% Sn w stopie. Udział cynku kształtuje się w następujące 
grupy: pierwsza zawierająca do 1% Zn (trzy egzemplarze), druga o zawartościach 
cynku w przedziale 1–15% Zn (30 przedmiotów) i trzecia, do której przyporząd-
kowano jeden odważnik z zawartością ponad 20% Zn. Znaczne różnice wystę-
pują w zawartości ołowiu, który był cenionym dodatkiem stopowym obniżającym 
temperaturę i zwiększającym lejność stopu. Wyróżniono grupy zawierające do 6% 
Pb (14 zabytków), od 6 do 10% (13 zabytków) i od 12 do 18% (sześć zabytków). 
Jeden odważnik wykonany został całkowicie z tego pierwiastka. 

Wszystkie stopy cechuje dość wysoka rafinacja pozostałych pierwiastków. 
Świadczy to o dobrym przygotowaniu rudy do wytopu. Z charakterystyki che-
micznej wyłania się obraz mosiądzu jako głównego metalu wykorzystywanego do 
produkcji koszulek brązowych. O próbach miejscowej produkcji świadczy obecność 
odważników odlanych całkowicie z brązu i ołowiu. Znaczna zawartość cyny do-
skonale nadawała się do takiego próbnego wytopu. Zastanawiające jest skupienie 
o dużej (ponad 12%) zawartości ołowiu w kilku zabytkach z Dziekanowic. Ołów 
jako surowiec tańszy zastępował cynę i cynk. Uzyskany stop miał nieznacznie 
mniejsze właściwości technologiczne, a był łatwiejszy w wytopie. W świetle po-
zyskania tych zabytków jako darów grobowych rodzi się pytanie, czy te odważniki 
kiedykolwiek pełniły rolę handlową? Ich skład chemiczny wskazuje na pośpieszne 
wykonanie, a  ich obecność w jamach grobowych, szczególnie pojedynczych eg-
zemplarzy, byłaby wynikiem jedynie manifestacji pozycji społecznej. Odważniki 
produkowane w takim celu nie musiały przypuszczalnie spełniać norm wagowych 
ani być zdobione według przyjętego systemu. Jest to wyłącznie hipoteza wymagająca 
badań porównawczych. 

W poszukiwaniu grup metalu uzyskane rezultaty opracowywano w dendrogra-
mach dzielących wyniki pod względem zawartości różnych pierwiastków, szkod-
liwych dla właściwości stopu jak antymon i arsen albo złoto, które przechodzi do 
stopu z rudy miedzi (Niewęgłowski, Hensel 1997, s. 75). Przeciwko wyciąganiu da-
leko idących wniosków przemawia nieliczna reprezentacja zabytków, pochodzących 
z 3 miejscowości. Uprawnione są jednak wnioski cząstkowe wskazujące również 
dalszy kierunek badawczy i potrzebę badań fizykochemicznych. Zasadniczo rysuje 
się podział miedzy zabytkami pochodzącymi z Giecza i Dziekanowic. Zabytki 
z Giecza występują głównie w grupie o niskiej bądź zerowej zawartości pierwiast-
ków szkodliwych. Nie tworzą jednak spójnego obrazu surowca, nawet podobne na 
jednym poziomie okazują się niejednorodne na poziomie zawartości cyny i cynku, 
co wyklucza ich jednoczesną produkcję, choć nie wyklucza pochodzenia z jednego 
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warsztatu. Odważnik z ornamentem orientalnym pochodzący z Giecza, wyróżnia 
się brakiem szkodliwych domieszek i zawartością złota. Zabytki z Dziekanowic, 
oprócz już wspomnianej wyżej znacznej zawartości ołowiu, mają wyższy poziom 
pierwiastków szkodliwych. Trzy egzemplarze występują w grupie skupiającej As 
i Sb. Ze względu na utrudnione analizy typologiczne nie jest możliwe przypisanie 
jednego metalu do konkretnego typu odważnika. 

Jak wynika z powyższych rozważań, charakterystyka składu chemicznego sto-
pów wybranych zabytków może wnieść nowe fakty do znajomości kultury wczes-
nego średniowiecza. Należy jednak uzyskane wyniki konfrontować z analizą ty-
pologiczną i archeologiczną. Nie można też zapominać o ograniczeniach metod 
chemicznych, ostrożnie formułując wnioski. Podstawę badań powinno stanowić 
zdobycie jak największej próby zabytków. Mimo swych rozmiarów zbiór zabytków 
pozyskany do badań z MPP przyniósł ciekawe rezultaty dotyczące stopu wykorzy-
stywanego do produkcji wag i odważników, czyli mosiądzu. Zabytki odbiegające 
składem od szerszego tła to najpewniej importy. Zasygnalizowano odrębność tech-
nologiczną pomiędzy niektórymi zabytkami z Giecza i Dziekanowic, co sugeruje 
ich miejscową produkcję wykorzystującą różne źródła metalu. Kwestią dalszych 
badań będzie skupienie zabytków o wysokiej zawartości ołowiu wśród znalezisk 
grobowych. Zakończę zatem postulatem rozszerzania bazy analiz chemicznych 
zabytków wczesnośredniowiecznych. Dostępne dziś metody badawcze pozwalają 
na nieinwazyjne oznaczanie składu chemicznego, a większa próba to miarodajne 
wyniki badawcze.
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Rok 2011 na grodzie w Grzybowie

W 1997 roku w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy powołano Pracownię 
Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie. Początkowo z placówką tą 

związane były dwa pełne etaty i jedna połowa etatu. Pracownikami Rezerwatu byli: 
Maciej Nowacki, Dorota Dominiczak-Głowacka oraz autor i Andrzej Lepka — 
pracujący tu do dziś. Aktualnie Pracownia od listopada 2011 r. ma status Oddziału 
i zatrudnia pięcioro pracowników na pełen etat i jedną osobę na pół etatu. Wśród 
pracowników jest jeden zatrudniony na etacie merytorycznym, pozostali to pra-
cownicy techniczni.

W ramach działalności Oddziału (Pracowni) realizowany jest program w za-
kresie prac muzealnych, ekspozycyjnych, a także naukowych i edukacyjnych.

Placówka w Grzybowie do chwili oddania pawilonu miała ograniczone pole 
działania. Obecnie, po udostępnieniu pawilonu, otwarciu wystawy stałej oraz po-
wstaniu zagrody edukacyjnej nasze możliwości stały się większe, a oferta dla przy-
bywających na gród bogatsza. Nie wszyscy odwiedzający zdają sobie sprawę, iż 
w przypadku grodu w Grzybowie mamy do czynienia ze specyficzną sytuacją — cały 
obiekt obejmujący powierzchnię niemal pięć hektarów jest autentycznym obiektem 
historycznym. To trwała forma przestrzenna we współczesnym krajobrazie kultu-
rowym. To wyjątkowa i specyficzna „gablota” muzealna (bodaj największa spośród 
muzeów w Polsce) przykryta naturalnym kloszem — nieboskłonem. Mówienie 
w takim przypadku o „muzeum” w odniesieniu jedynie do pawilonu jest całkowi-
tym uproszczeniem.

Pawilon został oddany do użytkowania w styczniu 2010 roku i od tego mo-
mentu rozpoczęto organizować prace adaptacyjne niewyposażonych pomiesz-
czeń na cele muzealne i wystawiennicze. Równolegle prowadziliśmy działania 
nad doposażeniem pawilonu, m.in. wyposażenie pracowni, zaplecza socjalnego 
czy szaf bibliotecznych. Dzięki temu, iż sale wystawiennicza i edukacyjna były 
puste w 2010 roku prezentowaliśmy sześć wystaw czasowych: „Józef Kostrzewski. 
Najwybitniejszy archeolog polski XX wieku”, przy współpracy z Muzeum Ar-
cheologicznym w Poznaniu, od 19 marca do 13 maja; „Ostrów Lednicki. Wyspa 
Władców”, wystawa Działu Archeologicznego MPP, od 15 maja do 8 wrześ-
nia; „Badania Archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w sezonie 
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2008–2009”, przy współpracy z  Muzeum Archeologicznym w  Poznaniu, od 
5 czerwca do 31 grudnia; „Boży bojownicy — obóz husycki Jana Żiżki” przy 
współpracy z  Muzeum Archeologicznym w  Warszawie, od 10 września do 
27 października; „Białowieża — carska rezydencja” przy współpracy z Muzeum 
Archeologicznym w Warszawie, od 29 października do 31 grudnia; a także ple-
ner artystów służb mundurowych zakończony wystawą w dniach 21–22 sierpnia. 
W ostatnich dwóch miesiącach roku możliwe było prowadzenie zajęć edukacyjnych 
w ramach przygotowań do wydarzeń roku 2011. Nasza działalność ogniskowała 
się zarówno wokół działalności wystawienniczej, edukacyjnej, jak i naukowej oraz 
muzealniczej.

Bardzo ważnym momentem w roku 2011 było udostępnienie wystawy stałej. 
Przygotowania trwały od poprzedniego roku i angażowały sporo wysiłku. W dniu 
16 kwietnia doszło do zakończenia realizacji projektu stałej wystawy archeologicz-
nej. Wystawa przyjęła nazwę „Gród Grzybowo — między plemieniem a państwem” 
i obejmuje czasy rozkwitu grodu w Grzybowie na przełomie X i XI wieku. Autorem 
scenariusza jest Jacek Wrzesiński, natomiast aranżację plastyczną zaprojektowali 
i poprowadzili Ewa i Piotr Tetlak z Katedry Scenografii Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu wraz z zespołem. Ekspozycja przybrała postać zaaranżowanego 
wykopu archeologicznego, odtworzonego na podstawie autentycznej dokumentacji 
badań w Grzybowie. U podstaw pomysłu tej ekspozycji stanęła chęć pokazania 
wykopu w trakcie prowadzonych prac wykopaliskowych. Nad owym wykopem 
archeologicznym stanął pawilon muzealny, niejako ochraniając teren badań. Zwie-
dzający wprowadzeni zostają w atmosferę badań, a samodzielnie poszukując ukry-
tych w różnych szufladach i schowkach eksponatów, niejako w nich uczestniczą. 
Na ścianach wykopu-ekspozycji widzimy odsłaniane warstwy i obiekty. Można 
zobaczyć, jak zachowuje się drewno w wałach liczących ponad 1000 lat, a przede 
wszystkim jak były zbudowane ówczesne umocnienia obronne. Ekspozycja obej-
muje najistotniejsze zagadnienia, z jakimi zetknięto się w trakcie badań grzybow-
skiego grodu. Wystawa w nowatorski sposób, przy wykorzystaniu takich technik 
multimedialnych, jak animacje, wizualizacje, filmy, gra świateł i dźwięków, zabiera 
widza w odległy czas. Informacje uzyskiwane od przewodnika-opiekuna wystawy 
(a w zasadzie „prowadzącego badania” w tym wykopie) wzbogacają przekaz.

Dodatkowo w dniu 21 czerwca udostępniono wystawę malarstwa „Pro Memoria 
III” autorstwa Zbigniewa Pluty — gnieźnieńskiego artysty plastyka. Prezentowane 
prace powstały na skutek fascynacji historią, w wyniku inspiracji artysty czasami 
średniowiecza oraz szczególnie dzięki współczesnym powiązaniom grodu grzybow-
skiego z jego przeszłością — ze średniowieczem. Można było zobaczyć m.in. sceny 
batalistyczne i rodzajowe oraz portrety władców prezentowane w formie obrazów 
olejnych, akwareli i grafiki. Wystawa funkcjonowała od czerwca do sierpnia.

Innym rodzajem działań placówki w Grzybowie jest organizacja wydarzeń 
i widowisk plenerowych. W lutym (12) teren grodu był miejscem zorganizowania 
i przeprowadzenia ogólnopolskiego Turnieju Łuczniczego wg zasad Field. Ten tere-
nowy turniej łuczniczy zgromadził 53 uczestników i stał się ważnym  wydarzeniem 
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w świecie łuczniczym. Startowali łucznicy posługujący się zarówno łukami hi-
storycznymi, jak i nowoczesnymi sportowymi łukami bloczkowymi. W marcu 
(21) na terenie grodu w Grzybowie odbyło się widowisko edukacyjno-historyczne 
„Marzanna 2011”. Widowisko powstało przede wszystkim w wyniku współpracy 
Muzeum ze Szkołą Społeczną w Grzybowie. Jednak w wydarzeniu tym wzięły 
udział także inne szkoły powiatu wrzesińskiego — z Wrześni, Otocznej, Marzenina, 
a także przyjezdni goście z Poznania i innych miejscowości. Przygotowano widowi-
sko, konkurs na kukły z nagrodami i poczęstunek gorącą grochówką. W imprezie 
uczestniczyło ponad 550 osób. W marcu (28) wrzesiński oddział PTTK zorga-
nizował w grodzie pobyt uczestników końcowego etapu XVI Rajdu Rowerowego 
„Powitanie Wiosny”. W rajdzie wzięło udział 203 uczestników.

W ramach Gnieźnieńskich Młodzieżowych Dni Średniowiecza w dniu 25 maja 
na terenie grodu rozegrano grę terenową. Miejsce i data tego wydarzenia nie były 
przypadkowe. Na ten dzień przypada rocznica śmierci Mieszka I, będąca zarazem 
pierwszą polską historyczną datą dzienną! Początki grodu grzybowskiego przy-
padają na lata 20.–30. X wieku i nie można wykluczyć, iż jest to miejsce urodzin 
Mieszka. Wśród organizatorów Dni Średniowiecza znalazły się: Gimnazjum nr 1 
z Gniezna, Gród w Grzybowie oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Gnieź-
nie. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Gniezna — Jacek 
Kowalski. W spotkaniu z historią uczestniczyło 82 młodych ludzi ze szkół podsta-
wowych i gimnazjów z Gniezna. Był to drugi etap obchodów Dni Średniowiecza 
i w grze terenowej brali udział jedynie finaliści dwudniowej zabawy — konkursu, 
jaki odbywał się z tej okazji.

Stała współpraca ze Społeczną Szkołą Podstawową w Grzybowie im. Olgierda 
Brzeskiego przynosi systematycznie owoce: warsztaty, zajęcia edukacyjne i wspólnie 
podejmowane inicjatywy. W dniu 18 czerwca na terenie grodu odbyły się DNI PA-
TRONA połączone z prezentacją przedstawienia historycznego „Chrzest Mieszka. 
Osiem żon Mieszka I” — parateatralnego widowiska historycznego przygotowy-
wanego przez cały rok szkolny przy współpracy z Muzeum w ramach projektu 
„Z małej szkoły w wielki świat” wg scenariusza Rafała Szamburskiego. Patron 
Szkoły — Olgierd Brzeski — to także inicjator badań grodu w Grzybowie, stąd 
Dzień Patrona jest wspólnym świętem. Podsumowaniem tego wydarzenia był 
gminny piknik kulturalno-oświatowy połączony z zajęciami sportowymi, eduka-
cyjnymi i wspólną zabawą. W wydarzeniu brało udział ponad 880 osób.

Placówka muzealna w Grzybowie i  jej pracownicy są żywo zaangażowani 
w organizację merytoryczną i przeprowadzenie dwudniowej imprezy plenerowej, 
jakim jest co roku Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich w Grzy-
bowie. W dniach 20–21 sierpnia odbył się XII Zjazd pt. „W bitewnym obozie 
Słowian”. Głównym organizatorem zjazdów jest Towarzystwo Przyjaciół Grodu 
w Grzybowie. W festiwalu wzięło udział 800 odtwórców historycznych, na grodzie 
stanęło 180 namiotów tworzących tętniący życiem obóz średniowieczny. Ta żywa 
lekcja historii jest świetnym elementem edukacji; odwiedzający gród mogą zapo-
znać się z historycznymi rzemiosłami, zwyczajami i codziennym życiem okresu 
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wczesnego średniowiecza. Przez dwa dni gród w Grzybowie odwiedziło 12 tysięcy 
turystów. Ciekawą inicjatywę związaną ze zjazdem podjął Grzegorz Kiestrzyń-
ski, który pod wrażeniem odbywających się tu spotkań grup rekonstruktorskich 
i widowisk historycznych skomponował cykl utworów muzycznych Magiczny 
Gród Grzybowo.

We wrześniu (18) gród był znów miejscem spotkania rowerzystów. Tym razem 
był tu punkt sprawnościowy ostatniego etapu Rajdu Rowerowego Radia Merkury po 
powiecie wrzesińskim. Rajdu łączącego elementy historii ze sprawnością fizyczną, 
a uczestniczyło w nim 56 rowerzystów.

W dniu 28 sierpnia pracownicy grodu grzybowskiego uczestniczyli w XIII Wo-
jewódzko-Archidiecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich we Wrześni, gdzie na 
stoisku promocyjnym Starostwa Powiatu Wrzesińskiego prezentowali i promowali 
Muzeum i Gród w Grzybowie.

Placówka w Grzybowie nawiązała stałą współpracę z Instytutem Prahistorii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach działań archeologii 
doświadczalnej. Studenci i doktoranci Instytutu zaprezentowali propozycję kilku 
działań. Spośród nich przystąpiono do realizacji projektu Marty Krzyżanowskiej 
i Mateusza Frankiewicza — odtworzenie pieca garncarskiego i wypał naczyń. 
Projekty są w trakcie realizacji. W ramach działań własnych Pracowni na przełomie 
2010 i 2011 roku powstała zagroda edukacyjna składająca się z trzech drewnianych 
budynków stylizowanych na obiekty średniowieczne. Zajmujemy się wyposażeniem 
ich wnętrza oraz zagospodarowaniem terenu wokół nich. Dzięki ścięciu drzew, które 
stanowiły zagrożenie dla pawilonu możliwe było zbudowanie ław i stołów. A dzięki 
współpracy z rekonstruktorami na zapleczu zagrody powstała wędzarnia oraz kuź-
nia. Archeologia doświadczalna jest także realizowana przez mgr Agnieszkę Łuka-
szyk (pracownik grodu) w zakresie lepienia naczyń, figurek glinianych oraz form 
odlewniczych i ich wypału w ogniskach otwartych (zob. Łukaszyk — w tym tomie).

Na zaproszenie Uniwersytetu Dziecięcego UNIKIDS dwoje pracowników 
z Grzybowa brało udział w Śląskiej Nocy Naukowców w Gliwicach, która odbyła 
się w dniach 23–24 września. Podczas tego wydarzenia prezentowaliśmy warsztaty 
rzemieślnicze, militaria i sztukę średniowieczną. Była to zarazem doskonała pro-
mocja Muzeum i grodu w Grzybowie.

Oprócz codziennej opieki nad przybywającymi na gród turystami pracownicy 
Oddziału (Pracowni) podejmują gości specjalnych. W dniu 23 października po-
dejmowaliśmy na grodzie grupę 11 samorządowców z Niemiec przyjmowanych 
przez Starostwo Powiatowe we Wrześni z okazji jubileuszu 10-lecia partnerstwa 
Wrześni i Wolfenbüttel.

Do systematycznych prac Oddziału (Pracowni) należy współpraca i przeka-
zywanie informacji o wszystkich wydarzeniach i działaniach placówki. Co roku 
rozsyłamy też informację do wszystkich szkół powiatu wrzesińskiego, a także do 
Gniezna, o naszej działalności i planowanych warsztatach oraz propozycjach lekcji 
muzealnych w ramach programu nazwanego „Grzybowska Akademia Małego 
Archeologa”. Dzięki temu odbywają się warsztaty głównie o tematyce związanej 
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z produkcją naczyń glinianych, biżuterii czy tkanin wełnianych. Pierwsza połowa 
roku upłynęła pod znakiem systematycznych działań warsztatowych z młodzieżą ze 
szkoły w Grzybowie w ramach przygotowań do czerwcowego spektaklu „Chrzest 
Mieszka. Osiem żon Mieszka I”.

Od sierpnia, dzięki zdobytym funduszom z programu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (Programu Operacyjnego MKiDN 2011, Priorytet: 
Infrastruktura Kultury, na zadania: „Zakup pierwszego wyposażenia do sali edu-
kacyjnej na Grodzie w Grzybowie”), możliwe było przeprowadzenie zajęć i wy-
kładów w dobrze wyposażonej sali edukacyjnej. Słuchaczami dotychczasowych 
wykładów byli m.in. uczestnicy XII Zjazdu Wojowników Słowiańskich, a także 
studenci z Kolegium Gnieźnieńskiego, uczestniczący w systematycznych spotka-
niach edukacyjnych na grodzie.

Dzięki dotacji przyznanej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego moż-
liwe było wykonanie wentylacji sali ekspozycyjnej oraz założenie gontu nad tarasem, 
przez co budynek nabrał stylizowanego charakteru.

W minionym roku nie realizowano terenowych badań naukowych na gro-
dzie. Niemniej prowadzono inwentaryzację zabytków wydzielonych, dokonując 
spis z natury zbioru zabytków wydzielonych znajdujących się w Pracowni Grodu 
w Grzybowie, a także będących w depozycie w Muzeum we Wrześni, gdzie eks-
ponowane są one na wystawie poświęconej grodowi. Spośród zabytków wydzielane 
są muzealia, które są digitalizowane i wprowadzane do systemu komputerowego 
zgodnie z programem MUSNET. Przeprowadzono także weryfikację archiwa-
liów w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, uzyskując obraz dotychczasowych 
badań w regionie. Profesor Włodzimierz Rączkowski odbył naloty nad grodem, 
wykonując serię zdjęć lotniczych obszaru wokół obiektu, a następnie dokonując 
ich analizy i interpretacji.

Pracownicy placówki są autorami kilkunastu artykułów przekazanych do róż-
nych wydawnictw i opublikowanych w 2011 roku.

Wszyscy pracownicy grodu zaangażowani byli w realizację zadania polegającego 
na porządkowaniu zieleni, utrzymaniu porządku oraz aranżacji wjazdu i przestrzeni 
wnętrza grodu. Dzięki wycięciu drzew stojących na zewnątrz grodu, a stanowiących 
potencjalne zagrożenie dla pawilonu, można było wykonać sprzęt zarówno do za-
grody edukacyjnej, jak i pozwalający zorganizować miejsca rekreacyjne w grodzie.

Powódź na przełomie roku 2010 i 2011 dotknęła także gród w Grzybowie. 
Zalane łąki przed grodem, a w końcu zalana i przerwana droga dojazdowa do 
obiektu nie tylko utrudniły nam dotarcie do pawilonu, ale uświadomiły, w jakim 
miejscu gród posadowiono przeszło 1000 lat temu. Zalane tereny ukazały obraz 
zbiornika wodnego uniemożliwiającego dostęp do grodu od strony zachodniej, 
ale też południowej i częściowo północnej. Jedyny swobodny dostęp możliwy był 
od wschodu, a więc od strony, od której do dziś obserwujemy zagłębienie w linii 
wałów otaczających gród.

(Oddział) Pracownia w Grzybowie w 2011 roku od 01 stycznia do 16 kwiet-
nia udostępniona była bezpłatnie od poniedziałku do piątku w godz. 7oo–15oo, 
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natomiast od 17 kwietnia ekspozycje i warsztaty były płatne, a muzeum czynne 
było do 30 października w godzinach 10oo–18oo. W ostatnich dwóch miesiącach 
roku udostępniano ekspozycję w godz. 8oo–16oo. Ośrodek muzealny w Grzybowie 
położony jest na uboczu ciągów komunikacyjnych, dojazd do pawilonu nie jest 
łatwy. Niemniej do leżącego na Szlaku Piastowskim obiektu docierają liczni turyści. 
W roku 2011 było to niemal 20 tysięcy odwiedzających. Należy jednak pamię-
tać, iż ich znaczna część przybyła w związku z organizacją Zjazdu Wojowników 
Słowiańskich.



Elżbieta Indycka
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
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Sezon turystyczny w Rezerwacie 
 Archeologicznym w Gieczu w roku 2011

Pięknie odnowiony i rozbudowany Rezerwat Archeologiczny w Gieczu oficjalnie 
otworzył swe podwoje w maju 2011. Udostępniono wówczas także dwie nowe 

wystawy: stałą „Terra sancta. Giecz w monarchii piastowskiej” i czasową „Kościół, 
który zbudowali aniołowie…”.

Wcześniej, bo już od września 2010 rozpoczęły się intensywne przygotowania 
do sezonu turystycznego i związanych z tym zupełnie nowych wyzwań. Dzięki 
życzliwości i zrozumieniu potrzeb naszej placówki oraz bardzo dobrej współ-
pracy z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej, Panią 
Anetą Kłopot-Wartecką, do odbycia stażu w Gieczu skierowano pięcioro młodych 
mieszkańców powiatu. Pod kierunkiem Elżbiety Indyckiej zmodyfikowany i po-
szerzony został dotychczasowy program zajęć i imprez (realizowany w niewielkim 
zakresie), w efekcie czego powstała bardzo bogata oferta turystyczna skierowana 
do szerokiego grona odbiorców. W pracach tych brali udział: Marta Górska, 
Adrianna Ostropolska, Natalia Roszak, Angelika Wielińska i Jakub Kamiński. 
Niestety, w realizacji programu udział brało już tylko dwoje z nich: Angelika 
i Jakub.

W ramach oferty dla szkół przygotowane zostały dwa programy edukacyjne 
i cztery cykliczne imprezy plenerowe przewidziane dla większej liczby uczestników.

Program pod nazwą „Tajemnice, które skrywa ziemia” ma na celu zaspokojenie 
ciekawości, która wiąże się z wyjątkową i dla wielu zagadkową dziedziną nauki, 
jaką jest archeologia. Interaktywny program pozwala przenosić się w czasie przy 
pomocy artefaktów pozostawionych przez naszych przodków. Uczestnicy zapoznają 
się z metodami identyfikacji stanowisk archeologicznych i sposobami odkrywa-
nia oraz badania zabytków. Zajęć takich odbyło się kilka. Jednak zaangażowanie 
niektórych uczestników i wypieki na twarzy w trakcie poszukiwania artefaktów 
sugerują, iż temat wart jest dopracowania i szerszej popularyzacji.

Kolejny program nosi tytuł „Życie codzienne w osadzie średniowiecznej”. 
Zasadniczym jego celem jest twórcze rekonstruowanie codzienności mieszkań-
ców średniowiecznej osady. W ramach programu mieści się wiele tematów, które 
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w sposób bardziej szczegółowy przedstawiają wybrane aspekty z kilku dziedzin 
życia: np. rolnictwa, rzemiosła, kultury.

Niespożyta dziecięca energia, chęć do zabawy i rywalizacji sprawiają, że pro-
gram zajęć oparty jest na zasadach gier drużynowych. Zabawa służy nam też do 
przekazywania wiedzy, którą uczestnicy łatwiej zapamiętują, dzięki np. skojarzeniu 
jej z zabawnym wydarzeniem z zajęć. W taki właśnie sposób dzieci dowiadywały się 
m.in. o istotnych wydarzeniach i postaciach historycznych. Same mogły sprawdzić, 
ile czasu i wysiłku wymagało przygotowanie mąki, jak z mąki zrobić placek, jakie 
zioła przygotować na zimę, jak smakuje rzepa, czy łatwo ulepić garnek z gliny? 
Przy okazji uczyły się współpracy i szybkiego rozwiązywania problemów.

Te zajęcia cieszyły się największym zainteresowaniem, wzbudzały wiele emocji 
i niewątpliwie dostarczyły uczestnikom niezapomnianych wrażeń.

Do uczniów skierowane były też imprezy plenerowe, przygotowywane dla 
większej liczby uczestników. Związane były ze świętami i obrzędami, których 
korzenie sięgają w głąb wieków, czyli powitaniem wiosny, świętem plonów, a także 
zwyczajami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia. Popu-
larnością cieszyły się spotkania wprowadzające uczestników w świąteczną atmosferę 
a zorganizowane jeszcze przed oficjalnym otwarciem Rezerwatu. Wielką frajdę 
sprawiało dzieciom samodzielne przygotowanie ozdób świątecznych, kartek z ży-
czeniami, pieczenie pierników czy poszukiwanie prezentów, które ukrył zajączek. 
Ze względu na duże zainteresowanie zajęć takich odbyło się znacznie więcej niż 
zaplanowano.

Od września 2011 realizowany jest nowy program edukacyjny pod nazwą 
„Gimnazjalista w muzeum”. Jego celem jest zwrócenie uwagi uczniów na muzeum 
jako instytucję, w której nie tylko pokazywane są milczące eksponaty, lecz także, 
a może przede wszystkim, realizowane są rozmaite programy badawcze, wysta-
wiennicze, edukacyjne. Celem projektu jest także skierowanie uwagi młodzieży na 
miejsce zamieszkania pod kątem identyfikacji i ochrony dziedzictwa kulturowego. 
Projekt ten, obejmujący rozliczne tematy, realizowany jest we współpracy z Gim-
nazjum w Gieczu w ciągu roku szkolnego 2011/2012.

Na początku roku ogłosiliśmy też konkurs pod nazwą „Kościół, który zbudowali 
aniołowie…” adresowany do szkół powiatu średzkiego. Jego celem było zachęcenie 
uczestników do dowolnego zilustrowania legendy związanej z powstaniem romań-
skiego kościoła w Gieczu. Odpowiedź uczniów przeszła oczekiwania organizato-
rów, zaskoczonych liczbą rozmaitych prac. Na konkurs nadesłano 160 rysunków, 
opowieści, a także prac przestrzennych. Podczas uroczystego wręczania nagród, 
nagrodzone prace prezentowane były na terenie osady edukacyjnej.

We wszystkich zajęciach edukacyjnych skierowanych do szkół uczestni-
czyło łącznie 1628 uczniów, głównie ze szkół powiatu średzkiego, wrzesińskiego 
i poznańskiego.

Program „Niedziela w muzeum” skierowany był do turystów indywidualnych. 
Na celu miał zwrócenie uwagi na Rezerwat Archeologiczny w Gieczu jako miejsce, 
które ze swoimi zbiorami, wystawami, sposobami badania i opisywania przeszłości 
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pozwala aktywnie odkrywać, rekonstruować i przeżywać historię, a także interesu-
jąco spędzić niedzielne popołudnie. Spotkania odbywały się zasadniczo w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca. Dodatkowo zaproponowaliśmy kolejne pięć imprez 
o podobnym charakterze. Każda z nich poświęcona była innej tematyce, przybli-
żającej uczestnikom historię i kulturę naszych słowiańskich przodków. Zależało 
nam na tym, aby uczestnicy aktywnie brali udział w zajęciach, dlatego scenariusze 
były oparte na zasadach gier historycznych, a zatem zawierały elementy rywalizacji. 
Nie sposób wymienić wszystkich gier i zabaw, w które angażowały się dzieci wraz 
z rodzicami. Niemal wszystkie dostarczały wielu emocji, np. odnalezienie niesa-
mowitego stwora Bukusława, który ukradł nożyce potrzebne do postrzyżyn, czy 
poszukiwanie kwiatu paproci. Dużą inwencją twórczą wykazały się dzieci, które pod 
kierunkiem Kasi Kicińskiej przeistoczyły się w postaci z bajek, a ponadto odegrały 
sceny z bajek przed publicznością. W świat pełen tajemnic wprowadziła widzów 
inscenizacja obrzędów związanych z pogańskim świętem zmarłych.

Oprócz gier i zabaw związanych z tematem spotkania na uczestników czekały 
dodatkowe atrakcje. Stałym punktem niedziel były warsztaty taneczne prowadzone 
przez entuzjastki tańców bretońskich: Annę Kontor, Aleksandrę Hurnowicz, Martę 
Petryk, Ewę Olejnik, Ewę de Mezer, Danutę Banaszak. Warsztaty cieszyły się 
powodzeniem, zwłaszcza, że rodziny, które wielokrotnie brały w nich udział miały 
możliwość doskonalenia swych umiejętności. 

Niewątpliwą atrakcją był pokaz tańców Bollywood (indyjski taniec filmowy 
łączący w sobie elementy różnych tradycyjnych tańców indyjskich z tańcami „za-
chodnimi”) w wykonaniu zespołu kursantek szkoły tańca Agencja Twórcza Ole!

Pomysł na niedzielne popołudnia w Rezerwacie Archeologicznym został 
dobrze przyjęty nie tylko przez mieszkańców okolicznych powiatów. Świadczy 
o tym frekwencja (nawet, jeśli pogoda była kapryśna), a także fakt, że wiele rodzin 
odwiedzało nas kilka razy. Niewątpliwym atutem Rezerwatu jest miejsce, gdzie 
spotkania te były realizowane, czyli oddająca klimat średniowiecznej wsi osada 
edukacyjna. Łącznie odbyło się dziewięć spotkań niedzielnych, a wzięły w nich 
udział 853 osoby.

W ciągu ubiegłego sezonu turystycznego na terenie Rezerwatu odbyło się 
także wiele spotkań i  imprez, które zorganizowane były we współpracy z Urzę-
dem Gminy, Domem Kultury oraz Stowarzyszeniem Bona Fides z Dominowa, 
Ośrodkiem Kultury i Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Koła Powiatowego 
ze Środy Wlkp.

Bardzo bogaty program towarzyszył obchodom Dni Kasztelanii Gieckiej 
w czerwcu. W ciągu tygodnia osada edukacyjna tętniła życiem, odbył się tu bo-
wiem przegląd twórczości artystycznej szkół podstawowych oraz zakończenie rajdu 
dla dzieci i młodzieży z miejscowych szkół. Zorganizowano przegląd śpiewających 
zespołów seniorskich. Na piknik dla dzieci i osób niepełnosprawnych zaprosiło 
Stowarzyszenie Bona Fides. Odbyła się również konferencja dla sołtysów oraz 
spotkanie regionalistów wielkopolskich. Niemałą frekwencję miał też organizowany 
od kilku już lat „Turniej sołectw”, a także święto gminy Dominowo, czyli Mikołajki.
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Podczas tych spotkań i imprez wygłoszonych zostało pięć prelekcji, które przy-
gotowali pracownicy Rezerwatu: Teresa Krysztofiak, Magda Miciak i Dariusz 
Błaszczyk.

Zainteresowanie nową szatą oraz ofertą turystyczną Rezerwatu przeszło nasze 
oczekiwania. Gościliśmy ponad osiem tysięcy turystów oraz uczestników kilku 
projektów. Sezon turystyczny możemy uznać za udany. Zaproponowane przez 
nas rozmaite formy aktywnego zwiedzania muzeum zostały pozytywnie przyjęte 
przez turystów. Doświadczenia wyniesione z realizacji programów pomogą w udo-
skonaleniu dotychczasowej oferty, a także w przygotowaniu nowych propozycji.

Fot. 1. Sceneria gieckich spotkań; fot. T. Krysztofiak
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Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego

Dnia 13 maja 2011 roku na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego — Marek Woźniak wręczył do-

roczną Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego. Tym razem Laureatem Nagrody 
został Profesor dr hab. Jerzy Strzelczyk — wybitny naukowiec, mediewista, były 
prorektor UAM i pracownik Komitetu Badań Naukowych, a obecnie kierownik 
Zakładu Historii Średniowiecznej Wydziału Historycznego poznańskiego uni-
wersytetu. Ogromny dorobek Pana Profesora, w postaci ponad tysiąca publikacji 
i 25 książek naukowych, poświęcony jest w dużej mierze początkom Państwa 
Polskiego. Tegoroczny Laureat wyróżniony został między innymi Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego jest nagrodą honorową ustanowioną 
przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z inicjatywy Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy. Co roku wręcza ją Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania 
wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony pia-
stowskiego dziedzictwa kulturowego. Laureata wyłania — spośród zgłoszonych 
kandydatów — dziewięcioosobowa Kapituła w składzie: abp Józef Kowalczyk, 
Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, abp Henryk Józef Muszyński, Metro-
polita Gnieźnieński, Prymas Polski Senior, abp Stanisław Gądecki, Metropolita 
Poznański, prof. dr hab. Bronisław Marciniak, Rektor Uniwersytetu im. A. Mic-
kiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa, Dyrektor Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy, Aleksander Starzyński, Wielkopolski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Prezes Polskiego Towa-
rzystwa Historycznego, prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński, Prezes Stowarzyszenia 
Naukowego Archeologów Polskich oraz Jacek Wrzesiński, Sekretarz Kapituły. Idea 
ustanowienia Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego wynika ze szczególnej roli 
Wielkopolski w tworzeniu i początkach państwa polskiego.

Profesor dr hab. Jerzy Strzelczyk urodził się w 1941 roku w Poznaniu. Jest 
absolwentem Wydziału Historycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewi-
cza. Doktorat uzyskał w 1968 roku (promotor: prof. dr hab. Gerard Labuda), 
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a  habilitację — w 1975 roku (na podstawie rozprawy Słowianie i Germanie w Niem-
czech środkowych we wczesnym średniowieczu). Tytuł profesora nadzwyczajnego 
uzyskał w 1984 roku, a profesora zwyczajnego w roku 1990. Mimo przejścia na 
emeryturę Profesor nadal kieruje Zakładem Historii Średniowiecznej UAM w In-
stytucie Historii. Od 1975 do 1996 roku był kolejno prodziekanem Wydziału 
Historycznego UAM, wicedyrektorem Instytutu Historii UAM, prorektorem 
UAM i dyrektorem Instytutu Historii UAM. Od roku 1995 jest członkiem ko-
respondentem, a od 2007 roku członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejęt-
ności. Przez kilka kadencji zasiadał w Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego 
i Stopni Naukowych, pracował także w Komitecie Badań Naukowych, a ostatnio 
został członkiem Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Laureat jest 
dwukrotnym stypendystą Fundacji von Humboldta. Odbył liczne staże badawcze 
i studia za granicą m.in. w Niemczech, Francji, Włoszech, Irlandii, Czechach, 
Austrii i na Węgrzech.

Zainteresowania naukowe Profesora Jerzego Strzelczyka są rozległe i od po-
czątku kariery koncentrują się na średniowieczu europejskim, dziejach Słowiań-
szczyzny oraz Polski. Profesor jest autorem ponad 25 książek naukowych lub 
popularno-naukowych, a wśród nich znalazły się tak ważne publikacje, jak Odkry-
wanie Europy (1970, II wyd. 2000), Goci — rzeczywistość i legenda (1984), Iroszkoci 
w kulturze średniowiecznej Europy (1987, II wyd. 2008), Wandalowie i ich afrykańskie 
państwo (1992, II wyd. 2005), Apostołowie Europy (1997), Średniowieczny obraz 
świata (2004), Zapomniane narody Europy (2006). Profesor jest też autorem ponad 
tysiąca innych prac naukowych i niezliczonych recenzji.

W 1976 roku Jerzy Strzelczyk został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, 
dziewięć lat później — Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 
1989 — Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest również wielokrotnym laure-
atem Nagrody Ministra za osiągnięcia naukowe, a za książkę Zapomniane narody 
Europy otrzymał Nagrodę im. Długosza w 2007 roku. Książka Pióro w wątłych 
dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach. Początki (od Safony do Hroswity) 
wyróżniona została Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (tzw. Polski No-
bel). W publikacji tej zaprezentowano wiele sylwetek kobiet, ich działalność 
i osiągnięcia w okresie od antyku po wiek X, a działających w różnych regionach 
Europy. Dzięki autorowi odkrywamy obecność i rolę kobiet-intelektualistek we 
wczesnych okresach dziejów literatury. Publikacja Pióro w wątłych dłoniach jest 
podsumowaniem długoletnich badań Laureata. Obejmuje tematykę niemal cał-
kowicie omijaną w dotychczasowej historiografii, a na gruncie polskiej nauki jest 
zupełną nowością. Praca ta mieści się w nurcie gender studies i wpisuje w światowy 
nurt badawczy.

Profesor Jerzy Strzelczyk w swych naukowych dociekaniach zawsze szczególnie 
traktował Słowiańszczyznę, zwłaszcza tę stykającą się bezpośrednio na zachodzie 
z żywiołem germańskim (Połabie), której poświęcił obszerną rozprawę opubliko-
waną w 1975 roku (Słowianie i Germanie w Niemczech Środkowych we wczesnym 
średniowieczu) oraz prace zbiorowe, liczne artykuły i hasła na łamach Słownika 
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starożytności słowiańskich i Lexikon des Mittelalters. Wiele uwagi i badawczego trudu 
poświęcił też dziejom ojczystym, a zwłaszcza dynastii piastowskiej w czasach formo-
wania się i rozwoju państwowości polskiej, nie stroniąc od popularyzacji własnych 
osiągnięć naukowych. Szczególną rolę w upowszechnianiu dziejów przedpiastow-
skich odegrała książka Od Prasłowian do Polaków, opublikowana w znanej i poczyt-
nej serii Krajowej Agencji Wydawniczej „Dzieje narodu i państwa polskiego” (t. I-1, 
1987). W tym nurcie zainteresowań Jerzego Strzelczyka warto zwrócić uwagę na 
pierwsze od czasów Stanisława Zakrzewskiego biografie dwóch najstarszych hi-
storycznych Piastów — Mieszka I (1992) i Bolesława Chrobrego (1999), a także 
na biografię cesarza Ottona III (2000). Pełnię popularyzacji najstarszych dziejów 
Polski odnajdziemy w książce wydanej wspólnie z Zofią Kurnatowską i Gerardem 
Labudą (także dwoje Laureatów Nagrody Orła) pt. Monarchia pierwszych Piastów 
(1994). Ważne są też dociekania Profesora nad zjazdem gnieźnieńskim (książka 
opublikowana w 2000 roku) czy świętym Wojciechem.

Dorobek naukowy Profesora Jerzego Strzelczyka uzupełniają w nurcie „pia-
stowskim” liczne artykuły, hasła słownikowe i encyklopedyczne, prace redakcyjne 
(np. o dziejach archidiecezji gnieźnieńskiej czy Słowiańszczyźnie połabskiej lub 

Fot. 1. Wręczenie statuetki Laureatowi Nagrody w 2011 roku profesorowi Jerzemu Strzelczyko-
wi przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka; fot. A. Ziółkowski
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stosunkach polsko-niemieckich), a także referaty na konferencjach n aukowych 
i popularyzujących wiedzę o naszej najdawniejszej przeszłości. Osobno trzeba 
potraktować spotkania autorskie, a zwłaszcza konsultacje i uczestnictwo w radach 
naukowych muzeów (m.in. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie).

Postać Profesora Jerzego Strzelczyka i jego ogromny dorobek naukowy poświę-
cony dziejom Polski piastowskiej i jej wielkopolskiej kolebki w szczególności legły 
u podstaw przyznania mu Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego. W naukowych 
dociekaniach Jerzego Strzelczyka pierwsza monarchia piastowska, jej najstarsi 
przedstawiciele i jej wielkopolskie centrum stają się cząstką dziejów powszechnych. 
Owo wprzęgnięcie ojczystych i lokalnych dziejów w szerszy europejski kontekst 
historyczny oraz niestrudzona popularyzacja wiedzy o naszej najdawniejszej prze-
szłości są wielką i trwałą zasługą Szanownego Laureata.
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Muzeum Pierwszych Piastów na  Lednicy 
laureatem konkursu SYBILLA 2010 
w  kategorii konserwacja muzealiów 

„A nie była to tania pstrokacizna byle jakich ozdób […]. Bo za czasów Bolesława 
każdy rycerz i każda niewiasta dworska zamiast sukien lnianych lub wełnianych 
używali płaszczy z kosztownych tkanin, a skór, nawet bardzo cennych, choćby 
były nowe, nie noszono […] bez [podszycia] kosztowną tkaniną i bez złotych 
frędzli […]. Za jego [Bolesława] czasów […] ogół rycerstwa nosił łańcuchy złote 
[…]. Niewiasty zaś dworskie […] chodziły obciążone złotymi koronami, koliami, 
łańcuchami na szyję, naramiennikami […] i klejnotami…”

ANONIM tzw. GALL, Kronika Polska, Księga I

Projekt „Ratowanie i konserwacja naszyjnika srebrnych kaptorg z przełomu 
X/XI wieku” otrzymał główną nagrodę konkursu Wydarzenie Muzealne 

Roku — SYBILLA 2010 w Kategorii Konserwacja Muzealiów. Uroczyste wrę-
czenie nagrody dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy odbyło się podczas 
Międzynarodowego Dnia Muzealnika, 18 maja 2011 roku w Muzeum Okręgowym 
w Toruniu.

Projekt obejmował interdyscyplinarne badania zawartości grobu, a szczegól-
nie elementów naszyjnika srebrnego znalezionego podczas badań cmentarzyska 
szkieletowego w Dziekanowicach (centralna Wielkopolska, na wschodnim brzegu 
jeziora Lednica) w trakcie sezonu 2008 roku. W trakcie eksploracji ostatniego 
w tym sezonie obiektu odsłonięto grób o wyjątkowej konstrukcji, a także z unika-
towym wyposażeniem. W grobie, datowanym na 1. ćwierć XI wieku, pochowano 
młodą kobietę z naszyjnikiem srebrnych ozdób — kaptorg, zawieszki, paciorków 
i srebrną monetą. Wszystkie zabytki są wyjątkowym przykładem kunsztu i technik 
złotniczych czasów wczesnego średniowiecza.

Grób kobiety z naszyjnikiem posiada specyficzną konstrukcję klasyfikującą go 
wśród tzw. grobów komorowych o proweniencji skandynawskiej. Cechą charakte-
rystyczną jest potężna jama grobowa, prostokątna, o długości 3,20 m i szerokości 



Studia Lednickie XI (2012)232

1,50 m. Najbardziej specyficzną cechą tych założeń grobowych jest dookolny rów 
otaczający tak dużą jamę. Wyznaczona przestrzeń ma kształt prostokąta o wymia-
rach 4 na 5 m i jest „domem zmarłych”. Jama grobowa znajduje się w centrum tej 
przestrzeni, w niej złożono zmarłą w drewnianej trumnie z żelaznymi okuciami 
w postaci taśm (szerokości 2,5–4,5 cm) mocowanymi na skrzyni trumiennej. Na 
wspomnianym cmentarzysku odsłonięto niemal 1600 grobów, a interesujący nas 
grób był szóstym o konstrukcji tak odmiennej od pozostałych. 

Grób był wkopany w gliniaste podłoże, bardzo głęboko, na każdym pozio-
mie dokumentacji zarówno zasypisko, jak i liczne elementy konstrukcyjne, w tym 
i organiczne, wskazywały na wyjątkowość tego pochówku. Na głębokości 120 cm 
zaczęto eksplorować fragmenty żelaznych okuć z górnego wieka trumny. Niżej 
wystąpiły kolejne okucia od strony zamknięcia, a na głębokości około 150 cm za-
rejestrowano słabo zachowany szkielet i żelazne okucia dolnego poziomu trumny. 
Na klatce piersiowej zmarłej, wokół jej żuchwy i na obu ramionach zarejestrowano 
w sedymencie silną akumulację srebra. Obserwowane górne powierzchnie licznych 
przedmiotów, mimo silnego utlenienia i korozji, pokrywały filigranowe plecionki, 
spiralki, pętelki i ażurowe siateczki. Dostrzegaliśmy drobniutkie granulki układające 
się w romby i trójkąty, mając świadomość obcowania z wyjątkową unikatową biżu-
terią! Mimo bardzo słabego stanu zachowania wiedzieliśmy, iż odsłaniamy naszyjnik 
składający się z niewielkich rozmiarów zawieszek-amuletów, w literaturze znanych 
jako kaptorgi. Jak dotąd nigdy nie udało się odkryć tak bogatego naszyjnika kaptorg 
z X/XI wieku. Stan ich zachowania był jednak fatalny. Wydobycie i praca w warun-
kach polowych nie gwarantowały rozpoznania i uratowania tak wyjątkowego znale-
ziska. W wyniku konsultacji i wsparcia ze strony Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, który przybył na stanowisko, postanowiliśmy ratować 
znalezisko przez eksplorację całego sedymentu i przekazania do prac konserwator-
skich tak istotnego historycznie i artystycznie znaleziska. Początek konserwacji, po 
zaakceptowaniu propozycji programu prac konserwatorskich i naukowych, oddano 
w ręce specjalistycznej pracowni konserwatorskiej na Uniwersytecie im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Etap I to głównie ratowanie zabytków z sedymentu, po-
wstrzymanie procesów korozyjnych, zachowanie kształtu, wyprowadzenie wilgoci 
z obiektów metalowych, osuszenie w komorze próżniowej całej kolekcji srebrnej 
i zabezpieczenie powłokami ochronnymi. Na etapie II prac konserwatorskich 
przekazano wydzielone artefakty do Gdańska, gdzie szczegółowa konserwacja 
poszczególnych elementów naszyjnika pozwoliła na rozpoznanie techniki i tech-
nologii wykonania ozdób oraz ich rekonstrukcję i odtworzenie.

Kaptorgi należą do ozdób kobiecych specyficznych dla Słowiańszczyzny i pre-
zentują się jako niewielkich rozmiarów zawieszki. Pojawiają się na ziemiach polskich 
najpóźniej w połowie X wieku i obecne są do połowy wieku XIII. Tworzą rodzaj 
zamkniętej kapsułki, przybierają kształt prostokąta lub trapezu. Stąd wyróżnia się 
dwa typy tych przedmiotów nazywanych konsekwentnie: prostokątnymi i trape-
zowatymi. Oba różnią się od siebie techniką wykonania, formą konstrukcyjną i ro-
dzajem dekoracji. Termin „kaptorga” wywodzi się z języka tureckiego i pierwotnie 
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odnosił się do relikwiarzy, a ozdobom tym został nadany w wyniku interpretacji 
ich funkcji. W literaturze archeologicznej od dawna toczy się spór o pochodzenie 
i rolę tych niewielkich rozmiarów pojemników noszonych na szyi. Obecnie więk-
szość badaczy skłania się ku twierdzeniu, że ozdoby te były schowkami na amulety. 
Magiczną moc zawartości kaptorg potęgowała dodatkowo symboliczna wymowa 
samych schowków przejawiająca się w zastosowanym do ich wyrobu kruszcu, 
w formie i, przede wszystkim, w zdobnictwie. Wykopaliskowo z terenu Polski znane 
są już od co najmniej XIX wieku. Głównie znajdowane są w skarbach, rzadko na 
cmentarzyskach, osadach i grodziskach. Najczęściej wchodzą w skład srebrnych 
skarbów siekańcowych, w których znajdują się wyłącznie większe lub mniejsze 
fragmenty kaptorg, zawsze uszkodzone, pofragmentowane i pogięte. Natomiast 
całe obiekty pełniące swoją pierwotną (czyli ozdoby) funkcję, występują wyłącznie 
w grobach. Dotychczas znanych jest tylko 12 cmentarzysk wczesnośredniowiecz-
nych z terenu dzisiejszej Polski, w tym i Dziekanowice, gdzie zmarłym towarzyszyły 
kaptorgi. W grobach najczęściej rejestrowane są w pojedynczych egzemplarzach. 
W 2005 roku w jednym z grobów w Dziekanowicach (stan. 22), w którym po-
chowano małe dziecko, dziewczynkę, odsłonięto kaptorgę trapezowatą, kolię pa-
ciorków z kryształu górskiego i karneolu oraz dwa srebrne kabłączki skroniowe. 
Dwie kaptorgi prostokątne zarejestrowano jedynie na stanowisku Poznań-Śródka. 
Natomiast w jednym z grobów w Kałdusie, woj. kujawsko-pomorskie, w grobie 
wystąpiło więcej — bo osiem kaptorg prostokątnych. W naszyjniku z Dzieka-
nowic znalazło się aż 13 kaptorg prostokątnych i  jedna kaptorga trapezowata, 
a ich zdobnictwo jest przykładem niezwykłego kunsztu rzemieślników wczesnego 
średniowiecza. Kaptorgi prostokątne lub inaczej „kapsułowate” są mniejsze, zdo-
bione różnorodnymi motywami wykonanymi w technice filigranu i granulacji oraz 
ornamentyką plastyczną w postaci guzów. Powierzchnie tych zawieszek pokrywają 
finezyjnie ukształtowane linie faliste i zygzakowate. Filigranowe plecionki i spiralki 
uzupełniają drobne granulki układające się w figury geometryczne.

Kaptorgi prostokątne z Dziekanowic wykonano z prostokątnej blachy, którą 
wzdłuż dłuższego boku zawijano na drewnianym lub metalowym modelu. Model 
miał kształt prostokątnej płytki, której jeden z dłuższych boków zaokrąglano, 
a drugi ścieniano, czego efektem był łezkowaty przekrój modelu jak i formowanej 
nań kaptorgi. Końce zawiniętej blachy schodziły się na ścienionym boku modelu. 
Jeden z nich zawijano w rurkę, a drugi pod nią wsuwano, co dawało formę puzderka. 
Krawędzie boczne owijano pasmami gładkiego drutu (od 2 do 4) i lutowano do 
podłoża. Stronę wierzchnią zdobiono w technice filigranu i małymi elementami 
tłoczonymi, typowymi dla złotnictwa wczesnośredniowiecznego. Ścianki boczne 
zamykano odpowiednimi do kształtu łezkowatymi blaszkami. Zasadniczo jeden 
z boków był zalutowany i dodatkowo uszczelniany biegnącym wokół krawędzi 
gładkim drutem. Natomiast drugi bok był zamykany rodzajem pokrywy o łezko-
watym kształcie i krawędziach zawiniętych do wewnątrz. Tak formowane zamk- 
nięcie dawało możliwość otwierania kapsuły i  wkładania oraz wyjmowania 
przedmiotów — amuletów.



Studia Lednickie XI (2012)234

Inaczej wykonana jest dekoracja kaptorg trapezowatych, które są większe. 
Uzyskiwano ją przez odciśnięcie odpowiedniej formy — patrycy lub matrycy, 
w zależności od tego czy ornament miał być wypukły czy wklęsły. W ten sposób 
przednia ścianka zawieszki ukazywała motyw zdobniczy, mający postać konkret-
nego przedstawienia.

Na trapezowatej kaptordze z Dziekanowic widoczny jest ornament figuralny, 
wypukły. Kaptorga została wykonana z blachy srebrnej, repusowanej i grawerowanej, 
zagiętej na boki. Narożniki dolne zostały rozcięte i połączone na zakładkę. Spód 
wykonano z oddzielnego fragmentu blaszki przylutowanego do boków. Pokrywa 
kaptorgi została oczyszczona do powierzchni oryginalnych, lecz zachowała się 
w postaci utlenionej. Wykonana została z trzech części, prawdopodobnie lutowa-
nych. Trudno ustalić czy lico pokrywy było zdobione w technice filigranu, lecz na 
pewno nie była zdobiona repusowaniem. Na bokach pokrywy, tak jak na bokach 
puzdra kaptorgi, znajdują się otwory do nanizania. Centralnym repusowanym 
motywem kaptorgi jest prawa dłoń w geście Dextera Domini — Dextera Dei. Na-
rożniki ozdobiono półkolistymi, podwójnymi grawerowanymi liniami połączonymi 
prostopadłymi kreskami. Ornamenty te nawiązują do przedstawień Ręki Pana i są 
odpowiednikiem chmur, firmamentu znanych z romańskich przedstawień liturgicz-
nych. Wizerunek Prawicy Boga jest przedstawieniem rzadkim na przedmiotach 
użytkowych, spotykanym raczej na malowidłach naściennych, iluminacjach czy 
monetach. Bez wątpienia motyw ten ma daleko idące związki z religią chrześci-
jańską. Krawędzie puzdra kaptorgi obwiedzione zostały repusowanym ornamen-
tem imitującym trzy przeplatane druty. Część przy otworze została przewężona 
i idealnie dopasowana do zachodzącego nań wieczka.

Elementem naszyjnika z Dziekanowic jest też zawieszka krzyżowata. Strona 
licowa zawieszki uformowana została w pięć równoramiennych krzyży, na które 
składa się krzyż centralny i cztery kolejne wychodzące z ramion. Krzyże sty-
kają się narożnikami ramion i tworzą zwartą formę zawieszki z czterema czwo-
robocznymi zagłębieniami wewnątrz. W każdym centralnym punkcie krzyża 
znajduje się kółeczko z perełkowanego drutu z granulką w środku. Krawędzie 
zawieszki obwiedzione zostały perełkowanym drutem. Przestrzeń między dru-
tami została wypełniona granulkami. Krzyż górny przechodzi w uszko zawieszki 
pokryte perełkowanym drutem wywiniętym w symetryczne woluty uformowane 
w oczy połączone ptasim dziobem. Od spodu zawieszka została zamknięta blaszką 
z krawędziami zachodzącymi na ścianki lica i zalutowana. Jest to ozdoba pocho-
dzenia skandynawskiego, określana jako zawieszka w formie krzyża w odmianie 
Lackalänga–Hemänge. W najnowszej literaturze zbliżone formy sklasyfikowano 
jako zawieszki krzyżowate, wariant C. Ozdoba z Dziekanowic najbardziej zbli-
żona jest do zawieszki z Eketorp. Szerokie, rurkowate uszko pokryte jest także 
kółeczkami z perełkowanego drutu, bez jakichkolwiek elementów sugerujących 
stylistykę ptasiej główki. Zawieszka krzyżowata swym kształtem nawiązuje również 
do podobnych (lecz wykonanych w technice odlewania) złotych zawieszek znanych 
ze skarbu z Odensse (w Danii), a także z Kijowa. Natomiast techniką wykonania 
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zawieszka nawiązuje do znanych jedynie we fragmentach bardzo podobnych ozdób 
pochodzących ze Szwecji i wysp duńskich.

Na zakończeniach naszyjnika znajdowały się dwa różne srebrne koliste pa-
ciorki. Jeden składał się z dwóch połówek z symetrycznie rozłożonym filigranowym 
ornamentem. Każda z kapsułek została ozdobiona czterema łukami skręcanego 
drutu. Drugi paciorek składał się z półkul zdobionych granulacją. Tutaj każda 
z kapsułek ozdobiona jest u podstawy pasmem granulek, a dalej podwójnymi 
rzędami kuleczek w układzie wertykalnym. W powstałych w ten sposób czterech 
polach umieszczono granulowane trójkąty.

Bezpośrednio pod zawieszką naszyjnika, luźno, została złożona srebrna moneta 
saska, typu Otton i Adelajda, datowana na 983–1020 rok.

Bez wątpienia naszyjnik łączy przedmioty zarówno wykonywane na terenie 
Słowiańszczyzny (kaptorgi), jak i pochodzące ze skandynawskiej Szwecji (za-
wieszka krzyżowata). Każdy z przedstawionych tutaj i uratowanych z sedymentu 
muzealiów jest wczesnośredniowiecznym wyrobem o dużej wartości artystycz-
nej i historycznej. Zdobiące je motywy cechuje niezwykła staranność wykonania 
i pomysłowość w doborze kompozycji. Każdy wyróżnia się odmiennym rodzajem 
dekoracji, a wszystkie zdobione są technikami zaliczanymi do najwybitniejszych 
osiągnięć wczesnośredniowiecznych warsztatów złotniczych.

W momencie odkrycia naszyjnika i w chwili podjęcia decyzji o jego specjali-
stycznym ratowaniu powstał interdyscyplinarny program nastawiony na rozpoznanie 
całego kontekstu grobowego. Zdecydowano się poddać analizie i opracowaniu 
zarówno wszystkie przedmioty towarzyszące zmarłej, jak i sedyment, próby or-
ganiczne, wypełnisko jamy grobowej, wszystkie artefakty trumny oraz szkielet 
pochowanego osobnika. Oprócz analizy typologiczno-formalnej przedmioty objęte 
zostały laboratoryjnymi badaniami technologiczno-surowcowymi.

Wyniki tych prac po raz pierwszy przedstawiono i pokazano podczas zorgani-
zowanej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu w dniu 15 kwietnia 2010 roku 
wystawy „Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej sezony 
2008–2009”, na której wystawiono naszyjnik po zakończonych pracach konserwa-
torskich. Wyniki zarówno prac konserwatorskich, jak i prowadzonych równolegle 
badań naukowych zaprezentowano podczas towarzyszącej wystawie XIX Konferen-
cji Sprawozdawczej pod tym samym tytułem, zorganizowanej w Muzeum Arche-
ologicznym w Poznaniu w dniach 26–27 kwietnia 2010 roku. W sekcji Wczesnego 
Średniowiecza Jacek Wrzesiński wygłosił referat pt. „O wdzięczności z przeszłości”. 
Tematem referatu była prezentacja znaleziska naszyjnika srebrnych ozdób w grobie 
młodej kobiety zmarłej w wieku 23 lat, tj. wiek Adultus I (22–24 lata), a pochowanej 
na cmentarzysku w Dziekanowicach, w strefie grobów komorowych o prowenien-
cji skandynawskiej. Zaprezentowano wyniki prac konserwatorskich i interdyscy-
plinarnych, które uratowały tak wyjątkowy zbiór zabytków kultury materialnej 
z czasów X/XI wieku. Po raz pierwszy pokazano wyniki licznych analiz (w tym 
C14 dla szczątków kostnych i organicznych szczątków konstrukcji grobowej), 
ekspertyz (w tym antropologiczną pochówku, surowcową drewna, tkanin), składu 
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 chemicznego wszystkich metalowych za-
bytków. Przedstawiono również wyniki 
badań palinologicznych środowiska (jamy, 
rowów dookolnych, zawartości sedymentu 
klatki piersiowej zmarłej, zawartości kap-
torg), badań karpologicznych (nasion, 
owoców) oraz analiz porównawczych 
zabytków i wyniki analizy monety. Etapy 
prac były szczegółowo udokumentowane.

Projekt realizowali: kierownik pro-
jektu Jacek Wrzesiński (Dziekanowice — 
archeolog), Anna Wrzesińska (Dziekano-
wice — antropolog), Małgorzata Grupa 
(Toruń — konserwator zabytków), Jaro-
sław Strobin (Gdańsk — konserwator 
zabytków).

Zawieszka krzyżowata — element 
naszyjnika powiązanego sztywnym skrę-
conym sznurkiem łykowym z 13 prosto-
kątnymi kaptorgami, z jedną kaptorgą tra-
pezowatą i dwoma paciorkami — stała się 
motywem przewodnim całej konferencji 
i wystawy poznańskiej. Zdjęcie zabytku 
po konserwacji było zamieszczane na 
wszystkich materiałach promocyjnych 
tych wydarzeń. Zawieszka z podpisem: 
„Zawieszka krzyżowata z Dziekanowic 
stan. 22 (fot. J. Strobin)”, była na plaka-
tach, planszach, w folderze, abstraktach, 
na zaproszeniach i towarzyszyła informa-
cjom przekazywanym do prasy.

W dniu 22 maja 2010 roku naszyjnik 
został wycofany z wystawy w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu i umieszczony 
na wystawie „Skarby Średniowieczne Wielkopolski” zorganizowanej w Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy w Dziekanowicach. Znalazł także miejsce w fol-
derze wystawy.

Nagroda Sybilla 2010 przyznana naszyjnikowi z Dziekanowic jest pierwszym 
wyróżnieniem dla zabytku archeologicznego w tej kategorii w historii Nagrody.

Z końcem roku 2011 ukazała się publikacja, przygotowana w ramach se-
rii Biblioteki Studiów Lednickich, pt. Srebrny naszyjnik z  kaptorgami i  za-
wieszką krzyżowatą z Dziekanowic pod redakcją Jacka Wrzesińskiego i Andrzeja 
M. Wyrwy.

Ryc. 1. Statuetka, Wydarzenie Muzealne Roku 
SYBILLA 2010, Laureat w  Kategorii Konser-
wacja Muzealiów; fot. M. Jóźwikowska
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Projekt edukacyjny „Mały Archeolog”

Pomysł projektu edukacji historycznej „Mały Archeolog” powstawał w MPP 
na Lednicy w rezultacie organizacji kolejnych edycji Europejskich Dni Dzie-

dzictwa oraz pod wpływem imprez plenerowych odbywających się w  latach 
2009–2010.

W 2009 roku Europejskie Dni Dziedzictwa odbywały się pod hasłem „Zabyt-
kom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz”. Plany programowe EDD 
zbiegły się z przygotowaniami do obchodów jubileuszowych Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy. Przygotowując program jubileuszu 40-lecia Muzeum i pla-
nując wydarzenia na wrześniowe EDD, zdecydowaliśmy się zorganizować dwa 
różne w wymowie pikniki edukacyjne, które osadzono w czytelnie i zdecydowa-
nie podzielonych przestrzeniach lednickiej ekspozycji muzealnej (Wrzesińska, 
Wrzesiński 2010). Obie przestrzenie są odmienne zarówno historycznie, jak i pod 
względem przekazu informacji oraz bezpośredniego oddziaływania wizualnego na 
uczestników imprez. Ten podział pozwalał utrzymać wysoki poziom merytoryczny 
przy organizacji planowanych wydarzeń. Zdecydowaliśmy się na formę otwartych 
imprez plenerowych, tzw. pikników edukacyjnych, które zróżnicowaliśmy tylko 
formą przekazu. 

Jeden cykl wydarzeń osadzony był w autentycznym historycznym klimacie Os-
trowa Lednickiego (12–13 września 2009 r.). Była to impreza pod hasłem „Zabytek 
a rekonstrukcja” opierająca się na rekonstrukcji czasów wczesnego średniowiecza, 
gdzie przez zaangażowanie się aktorów-statystów, członków grup odtwórstwa 
historycznego, uzyskaliśmy historyczny profil imprezy. W autentycznej przestrzeni 
historycznej Ostrowa Lednickiego, na wyspie w zagrodzie wczesnośredniowiecznej 
na podgrodziu, zamieszkały grupy odtwórstwa historycznego, aranżując swoisty te-
atr — piknik historyczny w formie otwartej imprezy edukacyjnej. W pikniku wzięły 
udział grupy odtwórców: „Warcianie” grupa związana z ośrodkiem grodowym w Lą-
dzie, grupa Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie z Wrześni, Stowarzyszenie 
Edukacji i Odtwórstwa Historycznego Okresu Monarchii Wczesnopiastowskiej 
„Aurea Tempora” z Poznania, grupa „Wielewit” z Sierakowa i Grupa Widowisk Tea-
tralnych „Comes” z Gniezna. Edukacyjny spektakl historyczny  prezentował zarówno 
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życie codzienne mieszkańców osady, jak i życie wojownika w osadzie w czasie po-
koju. Stanęły kramy wędrownych kupców-rzemieślników — historycznego krawca, 
rogownika czy jubilera. Prezentowano pracę wczesnośredniowiecznego kowala. Były 
koniki polskie, owce i kozy. Zapraszając odtwórców (zwłaszcza zespolone grupy 
lub wręcz rodziny zajmujące się odtwórstwem), prosiliśmy, aby szczególnie zwrócili 
uwagę na realia historyczne, na otoczenie, w jakim się znajdują i aby ich stroje, 
prezentacje i zajęcia miały jak największy walor edukacyjny. W ten sposób, dzięki 
szczegółom rekonstrukcyjnym, chcieliśmy promować tradycję, kulturę, rzemiosło 
i zwyczaje dawnych mieszkańców Ostrowa Lednickiego. Podczas pikniku toczyło 
się „normalne” codzienne życie rodzinne przeniesione w realia wczesnego śred-
niowiecza, które mogli podglądać odwiedzający Lednicę. Drugi cykl (odbywający 
się w dniach 19–20 września 2009 r.) pod hasłem „Czy to już zabytek”, został 
osadzony na brzegu jeziora, w otoczeniu muzealnych kopii budownictwa drew-
nianego, obiektów pochodzących z XIX i XX wieku. Była to prezentacja wiedzy, 
osiągnięć i doświadczenia pracowników naukowych muzeum, którzy demonstro-
wali współczesne metody archeologicznych badań wykopaliskowych oraz analiz 
interdyscyplinarnych z nimi związanych. Taka konstrukcja scenariusza pozwoliła 
nakreślić profil naukowy przygotowanej imprezy.

Pracownicy merytoryczni muzeum, zarówno specjaliści wielu dziedzin współ-
pracujących z archeologami, jak i sami archeolodzy, opowiadali o pracy z zabytkami, 
konieczności ich badań, analiz, dokumentacji oraz ochrony i konserwacji. EDD 
było imprezą edukacyjną skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale 
oczywiście także do ich rodziców. Każdy z odwiedzających wyspę i Mały Skansen 
mógł brać bezpośredni udział i poznawać realia badań i rekonstruowanej przestrzeni 
wczesnego średniowiecza. Takie bezpośrednie poznanie oraz udział w wykony-
waniu rekonstrukcji, stylizacji zabytków archeologicznych z pewnością pobudzały 
chęć poznania historii, przybliżały wiedzę o przedmiocie i o kulturze materialnej 
dawnych mieszkańców grodu lednickiego.

W roku 2010 w ramach majówki nad Lednicą przygotowano i przeprowa-
dzono trzydniowy piknik archeologiczno-historyczny pt. „Zabawa uczy” (1–3 maja 
2010 r.). Ta odbywająca się dopiero po raz drugi duża impreza edukacyjna okazała 
się bardzo trafioną propozycją na zagospodarowanie wolnego czasu podczas wolnych 
dni majowych zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i turystów odwiedzających muzeum 
indywidualnie bądź grupowo. Na Ostrowie Lednickim w klimacie zaaranżowanej 
wczesnośredniowiecznej wioski ponownie odbył się wieloplanowy historyczny 
spektakl edukacyjny, którego motywem przewodnim była rekonstrukcja życia grodu 
z czasów wczesnego średniowiecza. Na podgrodziu zamieszkały grupy odtwórstwa 
historycznego, tworząc tętniące życiem obozowisko. Jego mieszkańcy, tak jak dawni 
mieszkańcy tej wyspy, w formie otwartej imprezy edukacyjnej prezentowali dawne 
zajęcia, zabawy i zwyczaje. Tak więc to, co poznajemy wykopaliskowo oraz dzięki 
badaniom i szczegółowym analizom specjalistycznym stawało się udziałem dzieci 
i dorosłych, którzy brali aktywny udział w pikniku historycznym. Jego akcja toczyła 
się na wyspie, natomiast piknik naukowy przygotowano na Małym Skansenie. 
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Tutaj przez trzy dni prezentowano różne kategorie zabytków archeologicznych, 
a specjaliści opowiadali o pracy z zabytkiem (w toku prac wykopaliskowych, kon-
serwatorskich i muzealnych) oraz o konieczności prowadzenia żmudnych badań, 
analiz i dokumentacji. Na Małym Skansenie stanęły minipracownie muzealne. 
W polowej pracowni konserwacji pokazano metody zabezpieczeń i konserwacji 
zabytków z metalu i drewna; w polowej pracowni archeologicznej poznawano zasady 
dokumentacji badań wykopaliskowych, a dzieci zapraszano do poznania pracy 
w wykopie archeologicznym. W polowej pracowni przyrodniczej przedmioty z kości 
zwierzęcych służyły do prezentacji sposobów identyfikacji gatunków i anatomii 
zwierząt, a dzięki próbom przyrodniczym można było zapoznać się z metodami 
odtwarzania środowiska przyrodniczego, tutaj też można było zapoznać się pracą 
antropologa. W polowej pracowni rekonstrukcji naczyń poznawano metody i sposoby 
rekonstrukcji historycznych naczyń glinianych. Wyjątkową atrakcją dla dzieci była 
możliwość poszukiwań „skarbów” w zainscenizowanym wykopie.

O wyznaczonych godzinach w ramach projektu „Ostrów Lednicki bez tajem-
nic” archeolodzy z Muzeum zabierali wszystkich chętnych na specjalne zwiedzanie 
wyspy i ruin Ostrowa Lednickiego.

We wrześniu, w dniach 18–19, na terenie Małego Skansenu odbyły się ko-
lejne Europejskie Dni Dziedzictwa. Tym razem pod hasłem „Od pomysłu do 
przemysłu”. Temat tak sformułowany zachęcał do pokazania wybranych kategorii 
zabytków i zainteresowania nimi odwiedzających Muzeum. Zdecydowano, iż za 
pomocą rozmaitych przedmiotów z drewna, gliny, żelaza i skóry spróbujemy uwy-
puklić znaczenie, jakie te przedmioty miały w przeszłości i mają współcześnie. Co 
za tym idzie, zamiarem organizatorów stało się też uświadomienie konieczności 
bezwzględnej ochrony gromadzonych obiektów.

Ponownie w zagrodzie wczesnośredniowiecznej na Ostrowie Lednickim za-
mieszkały grupy odtwórstwa historycznego. Aranżacja życia codziennego grodu 
lednickiego pozwoliła wkraczać widzom w czasy historyczne i poznawać dawne 
rzemiosła. Na wyspę dotarli historyczni kupcy handlujący swoimi wyrobami oraz 
prezentujący warsztaty i rzemiosło (m.in. kowalstwo, snycerstwo, jubilerstwo, szew-
stwo, skórnictwo i garncarstwo). Dzieci miały okazję wcielić się m.in. w dawnego 
garncarza. Zaprezentowane zostały techniki lepienia naczyń glinianych. Odkryciem 
dla zwiedzających była konstatacja, iż mimo upływu 1000 lat prezentowane rze-
miosła nie straciły na atrakcyjności, a także że są wciąż obecne i wciąż czerpiemy 
z osiągnięć wczesnego średniowiecza.

Obok warsztatów rzemieślniczych prowadzona była nauka strzelania z hi-
storycznego łuku, strzałami będącymi replikami znalezisk ze stanowisk archeolo-
gicznych. Dzieci i dorośli mogli brać udział w historycznych zabawach z czasów 
wczesnego średniowiecza, jak: kuba, rzucanie mieszkiem do skrzyni, łowienie rybek 
czy zabawa w przeciąganie liny lub biegi w nartach.

Na lądzie trwał piknik edukacyjny, na którym zajęcia tradycyjne przeplatały się 
ze współczesnymi, ale o ścisłych historycznych powiązaniach. Można było spotkać 
garncarza, jednak pracującego już na kole garncarskim, wikliniarza wyplatającego 
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kosze czy ludowego rzeźbiarza strugającego świątki i drewniane zabawki. Podczas 
zajęć plastycznych chętni mogli samodzielnie wykonywać ilustracje, wzorując się na 
dawnych kodeksach z postaciami świętych. Zaprezentowane zostały rękodzieła arty-
styczne dzięki wytwórstwu przedmiotów ze skóry (kufry, szkatuły, humidory). Można 
było poznać techniki tradycyjnych opraw ksiąg w skórę, czy sposoby wyplatania 
koszy. Prowadzone były warsztaty rzeźby i tworzenia form artystycznych z papieru.

Imprezy plenerowe, a zwłaszcza pikniki naukowe, miały bardzo dużą frekwencję 
i wzbudzały zainteresowanie zarówno wśród dzieci, jak i wśród dorosłych. Okazało 
się, iż zainteresowanie „badaniami wykopaliskowymi” z możliwością uczestnicze-
nia w wydobywaniu przedmiotów zabytkowych jest pragnieniem wielu, nie tylko 
dzieci, a emocje towarzyszące „odkrywaniu” były niewyobrażalne. Ten pomysł 
zaowocował przygotowaniem na rok 2011 samodzielnego projektu edukacyjnego 
pod nazwą „Mały Archeolog”.

Projekt „Mały Archeolog”

Projekt edukacyjny „Mały Archeolog” zakładał odejście od klasycznej formy eduka-
cji archeologicznej w sali muzeum. Celem projektu było umożliwienie bezpośred-
niego kontaktu widza z „zabytkiem”, podczas pikniku archeologiczno-historycznego 
osadzonego w autentycznym miejscu historycznym stanowiącym ekspozycję ple-
nerową. Założeniem była bezpośrednia edukacja historyczna i muzealna przez 
opowieść różnych specjalistów pracujących z „zabytkami” i prezentujących różne 
ich kategorie. Odbiorca projektu dowiadywał się bezpośrednio od muzealników 
o pracy z zabytkiem, konieczności prowadzenia żmudnych badań, analiz i ich do-
kumentacji oraz, że zbiory muzealne są naszym skarbem narodowym i z tego tytułu 
podlegają ochronie. Stan wiedzy archeologicznej wśród dorosłych uczestników 
był różny, ale tak przygotowana impreza pozwoliła uczestnikom pozyskać nową 
wiedzę o zabytkach, miejscu, w którym się znaleźli, o archeologii. Jednocześnie 
była to doskonała promocja muzeum.

Projekt skierowano bezpośrednio do dzieci najmłodszych, w wieku do lat sied-
miu. Pośrednio zmuszał do wysiłku i pracy również towarzyszących im dorosłych. 
Terenem realizacji projektu uczyniono otwartą przestrzeń muzealną, tereny leżące 
naprzeciw przeprawy promowej na Ostrów Lednicki oraz samą wyspę. Początek 
projektu przypadł w długi weekend (od 30 kwietnia do 3 maja), a realizację kolej-
nych edycji ustalono na każdą pierwszą sobotę miesiąca, aż do września (przypadały 
kolejno: 4 czerwca; 2 lipca; 6 sierpnia i 3 września) w godzinach od 10:00 do 17:00. 
W sumie zaplanowano pięć cyklicznych edycji projektu. Z okazji tzw. majówki, 
trwającej na Lednicy cztery dni, zaproszono również grupy odtwórstwa historycz-
nego, które, jak dawni mieszkańcy wyspy, prezentowały rekonstrukcje zabytków 
i tradycyjne zwyczaje, zapraszając odwiedzających do zabawy. Wyróżnienie Muzeum 
organizacją uroczystości inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem 
„Kamienie milowe” pozwoliło przeprowadzić dodatkową, szóstą edycję projektu, 
w dniu 10 września.
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Podczas każdej z edycji w plenerze stanęły minipracownie muzealne, w któ-
rych dzieci i dorośli zapoznawali się z profilem naukowym Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy. W polowej pracowni archeologicznej poznawano zasady pracy 
i dokumentacji badań wykopaliskowych. W pierwszej kolejności zapraszano dzieci 
do zabawy w małego archeologa w zainscenizowanym wykopie. Na środku terenu 
pikniku stała duża drewniana piaskownica, wypełniona żwirem i różnymi przed-
miotami historycznymi. Były tam ukryte m.in.: ceramika, kamienie, kości zwierzęce, 
repliki i kopie zabytków metalowych oraz drewnianych. Wszystkie wzorowane na 
oryginałach z X–XII wieku. W wykopie umieszczono również „próby” przyrod-
nicze: nasiona, szyszki, pestki. Dzieci i dorośli podejmowali bardzo chętnie trud 
poszukiwań zabytków, widząc, że ich praca jest nagradzana coraz to innym znale-
ziskiem. Każdy z uczestników dostawał do ręki sprzęt wykopaliskowy — metalową 
łopatkę do poszukiwań, pędzelek do oczyszczenia znaleziska, poduszkę pod kolana 
i skrzynkę na swoje zbiory. Po wydobyciu zabytków kolejnym etapem nauki było 
zapoznanie się z technikami dokumentacji znalezisk prowadzonymi bezpośrednio 
na wykopie. Pod okiem archeologa dokonywano pomiarów za pomocą niwelatora, 
zakładano metryczkę dla swojego artefaktu, odmierzano nie tylko głębokość zalega-
nia zabytku w piasku, ale ustalano jego lokalizację od ścian wykopu. Tak oto dzieci 
(a przecież i dorośli) poznawali podstawowe zasady pracy terenowej i dokumentacji 
archeologicznej. Wszystkim uczestnikom udostępniono kopie archiwalnej doku-
mentacji polowej cmentarzyska wczesnośredniowiecznego Dziekanowice, stano-
wisko 22, oraz porównawczo dokumentację badawczą stanowiska na podgrodziu, 
na Ostrowie Lednickim. Można było zapoznać się z Dziennikami Naukowymi, 
Inwentarzami Obiektów Kulturowych, Zabytków Wydzielonych, Ceramiki i Kości, 
Próbek. Prezentowano Inwentarz Fotografii i jednocześnie w wyłożonych albumach 
można było obejrzeć zdjęcia dokumentacyjne różnych etapów badań archeologicz-
nych. Podobnie zaprezentowano Inwentarz Planów z jednoczesnym pokazaniem 
przykładowych planów rzutów i profili wykonywanych na wykopaliskach.

W polowej pracowni konserwacji, wyposażonej w odpowiedni sprzęt badawczy, 
konserwatorzy demonstrowali metody zabezpieczeń i konserwacji zabytków z me-
talu i drewna. Uczestnicy brali aktywny udział w tych pracach i mogli dowiedzieć 
się więcej o metodach i pracy konserwatora ratującego przed destruktem zabytki 
z metalu, w tym srebra i złota, a także drewna, skóry czy łyka.

W polowej pracowni przyrodniczej identyfikowano i poznawano przedmioty 
z kości zwierzęcych, starano się ustalić rodzaje kości, tj. z której partii szkieletu 
ona pochodzi oraz gatunki zwierząt wykorzystywanych do wytworzenia danego 
przedmiotu. Zaznajamiano się z próbami przyrodniczymi, rozpoznawano gatunki 
roślin i drzew. Można było również zapoznać się z pracą antropologa badającego 
cmentarzyska szkieletowe i ciałopalne.

W polowej pracowni rekonstrukcji naczyń poznawano metody i sposoby re-
konstrukcji historycznych naczyń glinianych. Dowiadywano się jak z niewielkiego 
fragmentu skorupy odtworzyć kształt, wielkość czy zdobnictwo starego garnka. Sta-
rano się również przybliżyć techniki garncarskie czasów wczesnego średniowiecza.

Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński
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Wyjątkową atrakcją dla dzieci była zabawa w zainscenizowanym wykopie 
„pełnym skarbów”, dzięki czemu uczestnicy programu poznawali całą drogę za-
bytku — od pozyskania do zdeponowania w muzeum. Jak każdy muzealnik wszyscy 
uczyli się opisywania zabytków, wypełniali metryczki i zakładali kartę zabytku dla 
znalezionego przez siebie „skarbu”.

W ramach projektu przygotowano uniwersalną kartę zabytku, z jaką dziecko 
miało spotkać się podczas zabawy w archeologa. Kartę wzorowano na autentycznej 
naukowej Karcie Ewidencji Zabytku. Zwiedzający dostawali więc zestaw pytań 
o znalezisko, nazwę, surowiec, wielkość, stanowisko, datę znalezienia kończący się 
podpisem autora wypełniającego kartę. Zawierała ona miejsce na rysunek i pomiary 
zabytku. Karty wypełniały dzieci z pomocą dorosłych i archeologów. Zarówno 
karty, jak i zakładane metryczki dzieci mogły zabrać ze sobą, na pamiątkę zabawy 
i uczestniczenia w projekcie.

Zajęcia odbywały się w specjalnie stworzonej przestrzeni edukacyjno-badaw-
czej, w której ustawiono stanowiska warsztatowe, gdzie prowadzono zajęcia. Wśród 
nich było stanowisko lepienia naczyń i zabawek z gliny, stanowisko nauki wyko-
nania kopii biżuterii szklanej, paciorków i ozdób z modeliny. Prowadzono także 
warsztaty i zajęcia z rysunku dokumentacyjnego zabytków archeologicznych. Na 
stołach znajdowały się liczne kopie i repliki drobnych przedmiotów używanych 
w X–XII wieku. Zaprezentowano przedmioty różnej wielkości i z różnego su-
rowca — kabłączki skroniowe, ozdoby, aplikacje, pierścionki i obrączki, były też 
różnego kształtu paciorki szklane, monety, osełki kamienne, kulki procy, a także 
noże żelazne, krzesiwa, kółka, groty strzał i kuszy, miniaturowe topory. Była kopia 
miecza z grobu szkieletowego z Dziekanowic. Wystawiono małe naczynia, przęśliki 
i zabawki z gliny. Wszystkie te przedmioty można było dotknąć, dzięki prowadzą-
cym poznać ich funkcję i starać się wykonać ich wierny rysunek dokumentacyjny. 

Dla odwiedzających przygotowano też puzzle — wybrano najcenniejsze za-
bytki Ostrowa Lednickiego i wykonano duże, kilkunastoelementowe układanki. 
Dla dzieci, które lubią rysować i kolorować przygotowano stanowiska plastyczne 
z kredkami i farbkami. Ze starych kodeksów przygotowano podkłady-kolorowanki 
z konturami postaci świętych. Prezentowano również reprodukcje kolorowych 
oryginałów. Dodatkowo na każdą edycję przygotowano kilkaset kopii maleńkich 
naczyń glinianych, które uczestnicy zabawy mogli ozdobić według własnego po-
mysłu i projektu.

O godz. 12:00 archeolog oprowadzał zainteresowanych po Ostrowie Led-
nickim, opowiadając o  znaleziskach i najnowszych wynikach badań wykopa- 
liskowych.

W związku z projektem wydrukowano kilka tysięcy ulotek i plakatów z in-
formacją o kolejnych edycjach. Znaczna liczba uczestników była efektem syste-
matycznej współpracy z mediami i portalami edukacyjnymi. Projekt realizowano 
pod patronatem Archeologii Żywej, Radia Merkury, Gazety „Przemiany na Szlaku 
Piastowskim” i portalu Gniezno.com.pl, które od kwietnia do września zamieszczały 
informacje i relacje z realizacji projektu.
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Tak skonstruowany projekt edukacyjny zachęcał małego archeologa (wraz z ro-
dziną) do odwiedzin Muzeum i zainteresowania się zabytkową architekturą Ostrowa 
Lednickiego, a także stanem badań oraz metodami i technikami pracy na wykopa-
liskach. Prezentowane artefakty pozwalały uświadomić uczestnikom pikników, jakie 
znaczenie mają dla współczesnych badaczy i rekonstruktorów historii odkrywane 
podczas wykopalisk obiekty. A dzięki bezpośredniemu kontaktowi widz — badacz, 
możliwe było wyjaśnienie ich funkcji, roli i znaczenia.

Projekt edukacyjny „Mały Archeolog”, został zgłoszony w 2012 roku do Kon-
kursu „Wydarzenie Muzealne Roku — SYBILLA” w kategorii przedsięwzięcie 
edukacyjne. We wszystkich sześciu edycjach łącznie uczestniczyło 6.233 osób, 
w tym 1.708 dzieci.

Bibliografia

Wrzesińska A., Wrzesiński J.
2010 Jubileuszowy rok Muzeum, SL, t. X, s. 265–284.

Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński





Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
Studia Lednickie XI (2012)

Impreza plenerowa 
 „W lednickim grodzie księcia Mieszka”

Podczas przygotowań programu Jubileuszu 40-lecia Muzeum Pierwszych Pia-
stów na Lednicy w roku 2009, obok kontynuacji cyklicznych imprez plene-

rowych, tj. „Topienie Marzanny” (w Dziekanowicach), „Noc Kupały” (na Małym 
Skasenie), „Żywy Skansen” (w Dziekanowicach) czy „Pożegnanie Lata” (w Dzie-
kanowicach), powstał projekt i pomysł organizacji nowej imprezy plenerowej, na 
wyspie, na Ostrowie Lednickim (Wrzesińska, Wrzesiński 2010).

Najdłużej, bo od 1969 roku, funkcjonuje impreza o charakterze ludycznym 
inspirowana historyczną powieścią J.I. Kraszewskiego Stara Baśń, zwana „Nocą 
Kupały”, a oparta na legendach związanych z najkrótszą w roku nocą (Fryza, 
Wrzesiński 2009). Początkowo widowiska odbywały się na Ostrowie Lednickim. 
Od 1973 roku nowym miejscem imprezy stał się teren Małego Skansenu, naprze-
ciw przeprawy na Ostrów Lednicki. I tak jest do dziś (Fryza, Wrzesiński 2009). 
Kolejną próbę organizacji dużej imprezy plenerowej na Ostrowie Lednickim pod-
jęto w roku 1999, organizując wspólnie z Grupą Widowisk Teatralnych COMES, 
pod kierunkiem Macieja Kuźniewskiego, pierwszy Zjazd Wojów Słowiańskich na 
Ostrowie Lednickim. Ostatecznie miejscem corocznych spotkań festiwalowych 
grup odtwórstwa historycznego stał się Gród w Grzybowie, gdzie od 2001 roku do 
dzisiaj organizowane są zawsze w sierpniu, dwudniowe widowiska historyczne, pod 
wspólną nazwą, Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich w Grzybowie. 
Pierwsi organizatorzy tych imprez to Jacek Wrzesiński i Maciej Kuźniewski. Ciężar 
organizacyjny w późniejszych latach przejęło powołane w 2002 roku Towarzystwo 
Przyjaciół Grodu w Grzybowie (Fryza, Wrzesiński 2009).

W roku 2009 powstał projekt dwudniowej plenerowej imprezy historycznej 
pn. „W lednickim grodzie księcia Mieszka”. Miejscem było podgrodzie Ostrowa 
Lednickiego z nowo powstałą stylizowaną zagrodą wczesnośredniowieczną. Termin 
ustalono na pierwszą połowę lipca. Trudności sprawiło ustalenie odpowiedniego ter-
minu. Podczas wakacji odbywa się wiele widowisk historycznych inscenizowanych 
przez odtwórców. W połowie lipca corocznie odgrywana jest rekonstrukcja w rocz-
nicę bitwy pod Grunwaldem, a z końcem miesiąca przypominana jest uroczystość 



Studia Lednickie XI (2012)246

Koronacji Królewskiej w Gnieźnie. W czerwcu organizowane są: Festiwal Kultury 
Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie oraz Festiwal na Grodzie na Zawodziu w Ka-
liszu, w sierpniu zaś Festiwal Słowian i Wikingów Wolin–Jómsborg–Vineta i Mię-
dzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich w Grzybowie. Od 2009 roku do 
2011 odbyły się kolejno trzy imprezy „W lednickim grodzie księcia Mieszka”: 4–5 
lipca 2009 r., 10–11 lipca 2010 r. i 9–10 lipca 2011 r. Uczestnikami byli rzemieślnicy 
i grupy odtwórstwa historycznego, rekonstruujący czasy wczesnego średniowiecza.

Zdecydowano się na formę parateatralnej inscenizacji rzeczywistych wydarzeń 
z przeszłości, kładąc nacisk głównie na prezentację warsztatów i rzemiosł oraz życia 
codziennego z X–XI wieku. Grupa odtwórców historycznych liczyła 50–80 osób, 
a wokół zagrody stawiano od 20 do 30 namiotów. Uczestnikami imprezy byli 
m.in.: Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie, Grupa Historyczna Warcianie 
z Lądu, Grupa Historyczna Wielewit z Sierakowa, Grupa Widowisk Historycznych 
Comes z Gniezna, Stowarzyszenie Edukacji i Odtwórstwa Historycznego Okresu 
Monarchii Wczesnopiastowskiej Aurea Tempora z Poznania, Grupa Historyczna 
Chrobry z Gniezna, Swarożyc z Poznania, Bractwo Wojowników Kruki z Pozna-
nia, Kram krawiecki Janettee, Osada Krajeńska Czarmuń, Lepiglina — Pracownia 
garncarska z Glinek Mokrych, a także zwierzęta, koniki, kuce, kozy i owce Ry-
szarda Nitki z Gniezna. Rzemieślnicy prezentowali swoje warsztaty; odtwarzano: 
kowalstwo (Cezary Działak), złotnictwo (Grzegorz Pilarczyk), bębniarstwo ( Jacek 
Tesławski), szewstwo i skórnictwo (Ryszard Marszewski), ciesiołkę (Mariusz Urba-
niak), stolarstwo (Robert Kraszczuk), farbiarstwo i tkactwo ( Joanna Hajduk-Dzie-
wientkowska), garncarstwo (Krzysztof Dziewientkowski), rogownictwo (Bartek 
Baranowski), plecionkarstwo i rybołówstwo (Przemysław Zieliński). Pracownicy 
muzeum prowadzili również zajęcia edukacyjne dla dzieci, tj. warsztaty ceramiczne, 
plastyczne, rekonstrukcji stroju i biżuterii. Jędrzej Kaczmarek, student arabistyki na 
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, podczas wszystkich edycji prowadził 
warsztaty kaligrafii arabskiej. O wyznaczonych godzinach archeolodzy oprowadzali 
zainteresowanych turystów uczestniczących w imprezie, po Ostrowie Lednickim.

W roku 2009, podczas dwóch dni „W lednickim grodzie księcia Mieszka”, 
Ostrów Lednicki zwiedziło 1372 osoby. W bardzo upalny lipiec 2010 roku na wyspę 
przybyło tylko 830 osób. W 2011 roku podczas lipcowego weekendu w imprezie 
wzięło udział aż 2076 osób. Również w roku 2011, w związku z wyróżnieniem 
Muzeum organizacją uroczystości inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa pod 
hasłem „Kamienie milowe” zorganizowano w dniu 10 września jednodniowy piknik 
historyczny p.n. „W lednickim grodzie księcia Mieszka”. W tym dniu muzeum 
odwiedziło 965 osób.

Rozpoznawalnym elementem wszystkich trzech corocznych imprez czy wręcz 
festiwali historycznych był plakat-afisz, którego częścią najważniejszą był saty-
ryczny rysunek Ostrowa Lednickiego. Rycina powstała podczas archeologicznych 
praktyk terenowych w roku 1999, a jej autorem był ówczesny student archeologii 
Jerzy Sikora (aktualnie pracownik naukowy Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego).
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Obchody Roku świętego Jakuba 
 na Ostrowie Lednickim

Rok 2010 w  kościele katolickim obchodzony był jako Jubileuszowy Rok 
św.   Jakuba Apostoła. Zgodnie z tradycją sięgającą średniowiecza przypada 

on co 5, 6 i 11 lat, tj. gdy dzień, w którym wspominamy św. Jakuba (25 lipca) 
przypada w niedzielę. W 2010 roku mieliśmy do czynienia z taką właśnie sytuacją. 
Z tej okazji w wielu miejscach w Polsce i Europie odbyły się uroczystości związane 
z osobą tego świętego.

Jednym z ważniejszych miejsc obchodów w Polsce był Ostrów Lednicki. Na 
wyspie, związanej w szczególny sposób z początkami polskiej państwowości, religii 
i kultury, w okresie międzywojennym natrafiono na ślad pielgrzymki do grobu 
św. Jakuba w Santiago de Compostela. Podczas badań archeologicznych na śred-
niowiecznym cmentarzysku odkryto jedną z ośmiu znanych z ziem polskich muszli 
pielgrzymich. Według obecnego stanu wiedzy jest to najstarszy tego typu symbol 
jakubowy w Polsce.

W dniu 25 lipca 2010 r. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przy udziale 
instytucji wielkopolskich (Kolegium Europejskie w Gnieźnie, Fundacja Świato-
wid) i przy finansowym wsparciu Urzędu Gminy Łubowo zorganizowało uroczy-
ste otwarcie nowego punktu na Wielkopolskiej Drodze św. Jakuba na Ostrowie 
Lednickim. W ramach tego wydarzenia odbyły się m.in. uroczysta liturgia przy 
relikwiach św. Jakuba, odprawiona w kaplicy pałacowej, oraz odsłonięcie kamie-
nia z zamocowanym symbolem muszli lednickiej jako nowej informacji na trasie 
pielgrzymek szlakiem św. Jakuba. Zorganizowano również piknik edukacyjny dla 
najmłodszych, pt. „Kubusiowe zabawy”, w trakcie którego na imienników Świętego 
czekały dodatkowe atrakcje.

Finałowym momentem było otwarcie wystawy pt. „BUEN CAMINO, PERE-
GRINO Pielgrzymi świętego Jakuba — wczoraj i dziś”. Kuratorami ekspozycji są 
Paweł Sankiewicz, Mariola Olejniczak oraz Marta Romanow-Kujawa. Wystawa 
przypomina o europejskich tradycjach kultu św. Jakuba oraz o pielgrzymkach do 
Santiago de Compostela. Na ekspozycji pokazani zostali pielgrzymi od średnio-
wiecza po współczesność, dla których przebycie Drogi św. Jakuba — Camino de 
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Santiago stało się ważnym elementem życia. Obok przedmiotów niezbędnych 
w podróży przez pół Europy takich, jak manierka czy kij pielgrzymi, zaprezen-
towano materialne ślady, m.in. w postaci znalezionych na ziemiach polskich pa-
miątkowych muszli identyfikujących podróżników, którzy odbyli pielgrzymkę do 
grobu św. Jakuba. Dopełnieniem ekspozycji było faksymile XII-wiecznej Księgi 
św. Jakuba (Codex Calixtinus) regulującej zasady kultu jakubowego w Composteli 
oraz będącej swego rodzaju przewodnikiem dla pielgrzymów. Dzięki wystawie 
można zapoznać się z początkami i rozwojem kultu Jakuba Apostoła w Europie 
oraz prześledzić najważniejsze trasy pielgrzymkowe na naszych ziemiach i w całej 
niemal Europie.

Ekspozycja ma zachęcić zwiedzających do własnych przemyśleń dotyczących 
drogi ich życia i być może przebycia jej części szlakiem Camino, dzięki czemu 
zawołanie Buen Camino, Peregrino — Dobrej Drogi, Pielgrzymie na zawsze zagości 
w ich sercach.

Dopełnieniem edukacyjnym wystawy były lekcje muzealne pt. „Pielgrzymi 
św. Jakuba wczoraj i dziś” oraz projekt plastyczny „Zostaw swój ślad” (tablica, 
na której zwiedzający, szczególnie najmłodsi, mogli wyrysować swój „znak piel-
grzymkowy”). Ważnym elementem związanym z obchodami były przygotowane 
publikacje: Święty Jakub Apostoł. Malakologiczne i historyczne ślady peregrynacji z ziem 
polskich do Santiago de Compostela oraz Camino de Santiago, szkice historyczne.

Patronat honorowy nad jubileuszowymi obchodami na Ostrowie Lednickim 
objęli: Ambasada Królestwa Hiszpanii w Polsce, Marek Woźniak — Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego oraz Piotr Florek — Wojewoda Wielkopolski.
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Wystawa „Skarby Średniowieczne 
Wielkopolski” 

W wyniku kompleksowych badań i potrzeby prezentacji spuścizny kulturowej 
średniowiecznej Wielkopolski w 2010 roku w Muzeum Pierwszych Piastów 

na Lednicy otwarto dużą wystawę pt. „Skarby Średniowieczne Wielkopolski”. 
Pierwszą i pełną odsłonę wystawy (około 60 skarbów z 20 muzeów i krajo-

wych instytucji naukowych) z całym zestawem oryginalnych zabytków prezento-
wano w głównym budynku wystawienniczym Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy w terminie 22.05–31.10.2010 (por. Studia Lednickie, t. X). Towarzyszył 
jej katalog i  liczne pomniejsze wydawnictwa. Przygotowano też cykl zajęć dy-
daktycznych i spotkań popularnonaukowych, m.in. program edukacyjny przepro-
wadzony w Muzeum oraz w przedszkolach w Poznaniu i Stęszewie. Najmłod-
szych zachęcano do odwiedzin wystawy oraz zabawy ze skarbami, m.in. przez 
lekturę wydrukowanej na tę okazję książeczki edukacyjnej dla dzieci pt. Tajemnicze 
skarby ziemi.

W związku z dużym zainteresowaniem wystawą w kolejnych sezonach po-
stanowiono zaprezentować ją w formie planszowej. Na 60 planszach ukazana 
została niemal 500-letnia historia pieniądza obiegowego w Polsce, kierunki na-
pływu srebrnego kruszcu do Wielkopolski itd. Całość jest ilustrowana pięknymi 
zdjęciami zabytków i sposobów użytkowania biżuterii autorstwa Marioli Jóźwi-
kowskiej i Wojciecha Kujawy. 

Pierwsza planszowa edycja wystawy została zaprezentowana w Muzeum Okrę-
gowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (8–28 kwietnia 2011), kolejna w Państwo-
wym Muzeum Archeologicznym w Warszawie (14 maja–15 października 2011), 
a następna (6 grudnia 2011–31 marca 2012) w nowo udostępnionym budynku 
edukacyjno-wystawienniczym przy grodzisku w Sopocie. 

Podobnie jak w przypadku poprzednich prezentacji, podczas otwarcia wystawy 
w Sopocie obecnych było wiele osób, m.in. Dyrektor Muzeum Archeologicznego 
w Gdańsku — Henryk Paner i Kierownik Oddziału w Sopocie — Wioleta Kmiecik, 
a także Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — prof. dr hab. Andrzej 
M. Wyrwa, przedstawiciele władz samorządowych województwa  pomorskiego 
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i miasta Sopot oraz liczne grono pracowników instytucji kulturalnych z Wielko-
polski i Pomorza. 

Oprócz kilkudziesięciu plansz prezentujących m.in. wczesnośredniowieczną 
biżuterię i skarby oraz ich kopie, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku udostępniło 
zwiedzającym fragment skarbu z Kalisza-Rajskowa, który znajduje się w zbiorach 
gdańskiego Muzeum. Podobnie było w przypadku pozostałych muzeów, gdzie 
przy okazji wystawy planszowej pokazano również fragmenty skarbów z Kalisza-
-Rajskowa (z denarem Bolesława Chrobrego — tzw. „ze strzałą” na czele), Piwonic, 
Słuszkowa, Ogorzelczyna i Kościelnej Wsi — w Muzeum Okręgowym Ziemi Ka-
liskiej w Kaliszu oraz fragmenty skarbów z Zalesia, Obry Nowej, Zbierska, Grójca 
i Chomiąży Księżej w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. 

Fot. 1. Skarby Średniowieczne Wielkopolski — wybór plansz; fot. M. Jóźwikowska, skład 
komputerowy D. Jagłowska
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Targi Książki dla Dzieci  
i Młodzieży i Targi Edukacyjne 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy chętnie angażuje się w akcje promu-
jące czytelnictwo i edukację, dlatego z przyjemnością uczestniczy w Targach 

Książki dla Dzieci i Młodzieży oraz w Targach Edukacyjnych odbywających się 
co roku w Poznaniu.

Dzięki bogatemu programowi imprez towarzyszących targi cieszą się dużym 
zainteresowaniem wśród osób pasjonujących się czytelnictwem. Tym samym speł-
niony zostaje główny cel ich organizacji, jakim jest popularyzacja literatury, edukacji 
oraz budowanie przekonania, że dobra lektura może stanowić miłą alternatywę 
dla internetu i telewizji.

Przez trzy dni targi zwiedzają dziesiątki tysięcy osób, zapoznając się z ofertą 
targową i uczestnicząc w wielu wydarzeniach, prezentacjach i warsztatach. Czy-
telnicy mają okazję wziąć udział w promocji książek, uczestniczyć w wyjątkowych 
wydarzeniach oraz poznać wielu autorów, grafików, ilustratorów, pisarzy, poetów 
i publicystów, wydawców, bibliotekarzy i  ludzi ze środowisk naukowych. Takie 
spotkania dostarczają niezwykłych emocji i niezapomnianych wrażeń. 

W roku 2011 odbyły się jubileuszowe, już 10. Targi Książki dla Dzieci i Mło-
dzieży. Dzieci i dorośli mogli zapoznać się z profilem naukowym Muzeum. Naj-
większym powodzeniem cieszyły się zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracow-
ników naszej instytucji. Przybliżyły one najmłodszym ofertę edukacyjną Muzeum, 
zainspirowały twórczo oraz pozostawiły z pewnością miłe wspomnienia. Podczas 
targów Muzeum prezentowało szeroką gamę atrakcyjnych wydawnictw, z których 
wiele znalazło odbiorców. Takie święto książki pozwala nawiązać nowe kontakty, 
pochwalić się osiągnięciami, a przede wszystkim gwarantuje wyjście do szerszej 
publiczności i stworzenie przestrzeni spotkań ze zwiedzającymi. Dzięki temu 
możemy bliżej zapoznać się z oczekiwaniami i potrzebami turystów.
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Funeralia Lednickie — warsztaty 
archeologiczno-antropologiczne

Pomysł organizowania naukowych spotkań archeologów i antropologów zro-
dził się w toku dyskusji wśród poznańskich archeologów ze Stowarzyszenia 

Naukowego Archeologów Polskich. Po zaprezentowaniu w 1994 roku w Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy wyników multidyscyplinarnych badań przepro-
wadzonych na materiale z cmentarzyska w Dziekanowicach uświadomiono sobie 
potrzebę spotkań cyklicznych. Od 1999 roku Funeralia Lednickie odbywają się 
systematycznie każdego roku. Do współorganizatorów warsztatów dołączyło Pol-
skie Towarzystwo Antropologiczne i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 
Miejscem spotkań było początkowo schronisko na Ostrowie Lednickim, a od 
2002 roku — spichlerz w Dziekanowicach, w kompleksie siedziby MPP.

Funeralia gromadzą reprezentantów różnych dziedzin wiedzy zajmujących się 
badaniami cmentarzysk oraz zainteresowanych problematyką związaną z obrzędo-
wością i zwyczajami sepulkralnymi, a także tych, którzy w swych badaniach sięgają 
zagadnień poruszanych w trakcie kolejnych spotkań. Funeralia są wydarzeniem bez 
precedensu w skali nie tylko ogólnopolskiej. Corocznie bierze w nich udział około 
130 uczestników reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Celem warsztatów 
jest konfrontacja najnowszych wyników badań z nowymi metodami, z prądami 
naukowymi i poglądami na przeszłość pod kątem problematyki funeralnej. Jednym 
z ważniejszych osiągnięć Funeraliów jest nie tylko ich cykliczność, ale zbieranie 
materiałów i publikowanie ich w formie samodzielnych wydawnictw.

W dniach 12–13 maja 2010 roku odbyły się trzynaste Funeralia pt. „Kim 
jesteś człowieku”. W tym roku omawialiśmy zagadnienia dotyczące możliwości 
identyfikacji osób pochowanych. Widniejące w tytule wyrażenie jesteś nie jest po-
myłką ani przypadkiem. Mogłoby się wydawać, iż w odniesieniu do pradziejów nie 
powinniśmy używać wyrażenia jesteś, ale raczej byłeś. Tak naprawdę jednak chyba 
nigdy (w odniesieniu zwłaszcza do starszych okresów) nie dowiemy się, kim był 
człowiek pradziejowy. Nadajemy mu swoją własną interpretację, własne oznaczenie, 
własną rolę. Tak więc człowiek pradziejowy dostaje drugie — nowe życie. I właśnie 
o interpretacje chodziło na konferencji. Postawiliśmy pytania: czy na podstawie 
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badań archeologicznych jesteśmy w stanie zidentyfikować rolnika, hodowcę, kowala, 
wojownika…? Czy na podstawie analiz antropologicznych możemy zidentyfikować 
pisarzy, astronomów, jeźdźców, kowali, łuczników, tkaczki…? Na jakich podsta-
wach opieramy się, rekonstruując strukturę społeczną, status majątkowy, pozycję 
w społeczności konkretnych zmarłych. Jakie badania wspierają nas w identyfikacji 
zmarłego osobnika, rodzin, grup społecznych czy populacji. W jakim stopniu wy-
darzenia historyczne, konkretne daty, znane postaci ułatwiają, a w jakim powodują 
uproszczenia w identyfikacji i rekonstrukcji zmarłych, których szczątki odkrywane 
są podczas archeologicznych badań wykopaliskowych? Czy jest możliwa identyfi-
kacja postaci historycznych na podstawie szczątków kostnych i źródeł pisanych?

Materiały będące efektem trzynastych Funeraliów (przez dwa dni wygłoszono 
38 referatów) opublikowano w postaci tomu Kim jesteś człowieku? Funeralia Led-
nickie — spotkanie 13. (2011).

W dniach 11–12 maja 2011 roku odbyły się kolejne warsztaty pt. „Obcy. 
 Funeralia Lednickie”, podczas których omawiano zagadnienia dotyczące możliwości 
identyfikacji obcych. We współczesnej kulturze naszego kręgu cywilizacyjnego obcy 
postrzegany jest jako osoba ambiwalentna. Jednak nieco wnikliwsze spojrzenie 
ujawnia wiele emocji, z jakimi wiąże się „spotkanie z obcym”. Mimo pozytywnego 
nastawienia i ciekawości towarzyszącym takim kontaktom, nasze obawy biorą górę 
i bądź ostrożność, bądź wrogość są częstym akcentem, jaki ujawnia się w naszym 
postępowaniu i sposobie myślenia wobec obcych. A jak stosunek ów, wzajemne 
relacje mogły wyglądać w przeszłości? Jak postrzegano obcego kulturowo, etnicznie? 
Jak postrzegano wyznających inną wiarę, kultywujących odmienne zwyczaje? Jak 
postrzegano obcych osadników, sąsiadów przynoszących z sobą odmienne wartości 
kulturowe? Jak traktowano chorych, ułomnych, biednych… Czy „swoi”, z którymi 
żyjemy, nie staną się „obcymi” po śmierci?

Symbolem 14. Funeraliów byli Kain i Abel — bracia, którzy stają się sobie obcy. 
Podczas dwóch dni konferencji wygłoszono 41 referatów będących próbą odpowie-
dzi na stawiane pytania: czy z problemem obcych spotykamy się na cmentarzyskach? 
Czy cmentarzyska są miejscem, gdzie spotykają się „swoi” i „obcy”? Co może być 
wyznacznikiem swojskości i obcości — miejsce pochowania, sposób traktowania 
zmarłego, przedmioty mu towarzyszące? A może odmienny wygląd — odtwarzany 
w wyniku analiz antropologicznych, czy dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod 
badawczych (m.in. odtwarzanie diety, DNA itp.)?

Zebrane teksty zostały przygotowane do publikacji, która ukazała się 
w 2012 roku OBCY. Funeralia Lednickie — spotkanie 14.”.
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Zjazd Wojowników Słowiańskich 
 — Grzybowo 2010–2011

Od 2001 roku wczesnośredniowieczny gród w Grzybowie jest miejscem odby-
wających się cyklicznie spotkań miłośników historii i pasjonatów odtwórstwa 

historycznego. Spotkania te są żywymi lekcjami historii. Nadrzędnym celem co-
rocznych imprez jest zawsze propagowanie tradycji i obyczajów wczesnego średnio-
wiecza — okresu związanego z początkami naszego państwa, gdy gród grzybowski 
był ważnym ośrodkiem osadniczym.

W dniach 21–22 sierpnia 2010 r. odbył się już XI Międzynarodowy Zjazd 
Wojowników Słowiańskich — Grzybowo 2010 pod hasłem „Budujemy gród i pod-
grodzie”. Głównym organizatorem festiwalu było Towarzystwo Przyjaciół Grodu 
w Grzybowie, przy znacznej pomocy gospodarza grodu — Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy i przy wsparciu ze strony Starostwa Powiatowego we Wrześni 
i Urzędu Miasta we Wrześni. Podczas festynu każdy przybywający na gród ma 
możliwość nie tylko obejrzenia ludzi w strojach stylizowanych na średniowieczne 
przy tradycyjnych zajęciach, ale może samemu spróbować pracy dawnych rze-
mieślników i przenieść się na chwilę do czasów, które już dawno minęły, poczuć 
smak odległej epoki. Gród staje się w tych dniach wielkim teatrem historycznym, 
miejscem edukacji, prezentującym ciekawe widowiska, rekonstrukcje i wydarzenia 
nawiązujące do minionych czasów. Podczas spotkania w Grzybowie sporo wydarzeń 
kierowanych było do dzieci, które brały udział w wielu zajęciach edukacyjnych. 
Przez zabawę poznawały archeologię, zabytki i ich historię. Po raz kolejny towa-
rzyszyły imprezie media: m.in. TVP2 POZNAŃ i radio Merkury, które przez 
dwa dni imprezy transmitowały wydarzenia na grodzie. 

W roku 2010 przypadła 600. rocznica bitwy pod Grunwaldem. Stąd też podczas 
Zjazdu Wojowników Słowiańskich na grzybowski gród przybył tabor wojsk Jana 
Żiżki, grupy rekonstrukcyjnej z pokazem historycznym. Przygotowano inscenizację 
na grodzie oraz zaprezentowano wystawę pt. „Boży bojownicy — obóz husycki 
Jana Żiżki” w nowo powstającym pawilonie muzealnym. Wystawę zorganizowano 
przy współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Celem 
ekspozycji i prezentacji było przybliżenie mało znanego wątku naszej historii, a do-
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tyczącego udziału wojsk czeskich w jednej z najsłynniejszych bitew średniowiecznej 
Europy — bitwie pod Grunwaldem. Była to zarazem okazja do przypomnienia 
wspólnej wyprawy rycerstwa polskiego i wojsk husyckich na podległe zakonowi 
krzyżackiemu Pomorze Gdańskie. Wystawa miała charakter interaktywny. Była 
to zarówno prezentacja zabytków z czasów średniowiecza, jak i plansz tekstowych, 
map, ale przede wszystkim znacznej liczby rekonstrukcji i replik uzbrojenia, ubiorów 
i wyposażenia wojsk husyckich z pierwszej połowy XV wieku. Z okazji rocznicy 
bitwy po raz pierwszy wykonane zostały repliki słynnych wozów husyckich z bronią 
palną i drzewcową. Wszystkie kopie i repliki wykonano technikami i w sposób 
umożliwiający ich praktyczne zastosowanie. Prezentację sposobu oraz możliwości 
walki można było zobaczyć w grodzie grzybowskim — przybyli na zjazd rekon-
struktorzy demonstrowali uzbrojenie i sposób jego wykorzystania oraz codzienne 
życie w obozie husyckim.

W roku 2011, w dniach 20–21 sierpnia, odbyła się kolejna impreza plenerowa, 
a mianowicie festiwal historyczny, XII Międzynarodowy Zjazd Wojowników Sło-
wiańskich — Grzybowo 2011 pod hasłem „W bitewnym obozie Słowian”.

W pawilonie muzealnym można było obejrzeć, udostępnioną od 16 kwietnia 
tegoż roku, pierwszą stałą wystawę archeologiczną pt. „Grzybowo — od plemienia 
do państwa”. Autorem scenariusza jest Jacek Wrzesiński, a aranżacja plastyczna, 
odgrywająca w tej ekspozycji bardzo ważną rolę, powstała dzięki zaangażowaniu 
Ewy i Piotra Tetlak z Katedry Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Po-
znaniu. Ekspozycja jest rekonstrukcją stanowiska archeologicznego, a szczególną 
rolę odgrywają w niej odtworzenia umocnień wałów grodu. W powstającej, dzięki 
dotacji przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pierwsze 
wyposażenie, sali edukacyjnej, prowadzono przez dwa dni wykłady i prezentacje 
multimedialne nt. „Badania archeologiczne Grodu w Grzybowie” oraz „Najciekaw-
sze znaleziska archeologiczne z cmentarzysk wczesnośredniowiecznych”. Przez dwa 
dni festiwalu Gród w Grzybowie odwiedziło 12.000 turystów. Podczas festiwalu 
dzieci brały udział w zajęciach edukacyjnych w ramach Grzybowskiej Akademii 
Małego Archeologa (GAMA) — próbowały być garncarzem, tocząc na kole i lepiąc 
naczynia oraz przedmioty z gliny. Podczas zabawy poznawały zabytki, ich historię 
oraz pracę rzemieślnika. W ramach zajęć GAMA prowadzone były warsztaty pla-
styczne, rekonstrukcji stroju i kaligrafii. Dla najmłodszych przygotowano wykop 
archeologiczny, w którym mali archeolodzy prowadzili poszukiwania zabytków 
i uczyli się technik dokumentacji wykopaliskowej.

Jak zwykle grzybowski festyn archeologiczny był relacjonowany przez media: 
m.in. TVP2 POZNAŃ i radio Merkury, które na żywo transmitowały wydarzenia 
na grodzie.

Podczas imprezy TVP1 kręciła film w ramach cyklu „POLSKA EUROPEJ-
SKA”, który został wyemitowany w dniu 30 października w programie 1 TVP 
„Kawa czy herbata”, pt. „Rekonstrukcja Grodu Mieszka I”.



Arkadiusz Tabaka
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
Studia Lednickie XI (2012)

Skarby natury i kultury nie tylko 
 na monetach NBP. Otwarcie wystawy 

w NBP w Poznaniu

Dnia 24 lutego 2011 roku w gmachu Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu 
odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Skarby kultury i natury nie tylko na 

monetach NBP”. Oficjalnego otwarcia dokonali: Prezes NBP prof. Marek Belka 
i Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy prof. Andrzej M. Wyrwa. 

Fot. 1. Fragment sali wystawowej; fot. A. Tabaka
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W otwarciu uczestniczył także prezydent Poznania Ryszard Grobelny. Na wysta-
wie, oprócz eksponatów pochodzących ze zbiorów Muzeum, oglądać można było 
między innymi monety kolekcjonerskie z serii „Zwierzęta świata”, emitowane 
przez Narodowy Bank Polski od 1993 roku (w tym 18. w serii „Borsuk”, którą 
wprowadzono do obiegu 27.01.2011). Na wystawie umieszczono także medale 
oraz znaczki i karty pocztowe poświęcone faunie i florze. Ekspozycję można było 
zwiedzać do 30 kwietnia 2011 roku.

Fot. 2. Plakat wystawy dotyczący zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy; 
skład komputerowy D. Jagłowska
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Fot. 3. Informacje dotyczące historii Giecza; skład komputerowy W. Kujawa
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Sesja popularno-naukowa i wystawa 
 „Niecodzienne odkrycia w kopalni torfu 

 we wsi Nienawiszcz”

Przypadkowe odkrycie poroży jeleni oraz topora w kopalni torfu we wsi Niena-
wiszcz, gm. Rogoźno, pow. Oborniki zainteresowało dyrekcję Nadleśnictwa Ło-

puchówko. Po konsultacji z pracownikami Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym przeprowadzono analizę pobranych 
próbek, w wyniku której ustalono, iż jedno z poroży pochodzi od osobnika żyjącego 
w połowie VII tysiąclecia p.n.e. To skłoniło dyrektora Muzeum Pierwszych Pia-
stów na Lednicy do powołania grupy specjalistów w celu przeprowadzenia badań 
interdyscyplinarnych. W lipcu i wrześniu 2010 roku odbyły się badania wykopa-
liskowe, którym przewodzili dr Iwona Sobkowiak-Tabaka z Instytutu Archeologii 
i Etnologii PAN oddział w Poznaniu oraz mgr Andrzej Kowalczyk z Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy pod kierownictwem prof. dra hab. Andrzeja M. 
Wyrwy — dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Badania zostały 
sfinansowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN — Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecz-
nych w Poznaniu oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Wstępne rezultaty badań interdyscyplinarnych i wyeksplorowane przedmioty 
postanowiono zaprezentować w formie sesji popularno-naukowej i wystawy. W Bi-
bliotece Publicznej w Murowanej Goślinie odbyła się 15 grudnia 2010 roku sesja 
i otwarcie czasowej wystawy, pt. „Niecodzienne odkrycia w kopalni torfu we wsi 
Nienawiszcz”. Organizatorami obrad były trzy instytucje: Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy, Instytut Archeologii i Etnologii PAN oddział w Poznaniu 
oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Na spotkanie przybyli m.in.: Tomasz Łęcki — Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina, Zbigniew Szeląg — Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko, 
Przemysław Frankowski — prezes firmy „Afirma” wydobywającej torf w Niena-
wiszczu, prof. dr hab. Andrzej Dubas — emerytowany pracownik Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Jerzy Szukała — pracownik Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, dr Kazimierz Ratajszczak — wieloletni dyrektor 
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Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, przedstawiciele gminy 
Murowana Goślina, pracownicy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN oddział w Poznaniu, Nadleśnictwa Łopuchówko, 
Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego, mieszkańcy Murowanej Gośliny, 
Przebędowa, Nienawiszcza oraz nauczyciele i uczniowie lokalnych szkół.

Sesję rozpoczęło przemówienie prof. dra hab. Andrzeja Marka Wyrwy. Na-
stępnie głos zabrał Tomasz Łęcki oraz Przemysław Frankowski.

Pierwszy referat, pt. „Pradzieje Nienawiszczu” wygłosili dr Iwona Sobkowiak-
-Tabaka oraz mgr Andrzej Kowalczyk. Referat dotyczył stanu wiedzy o osadni-
ctwie w rejonie Nienawiszcza, prezentował efekt prowadzonych latem 2010 roku 
prac wykopaliskowych i wstępne wyniki badań odkopanych przedmiotów, kości 
i poroży.

Drugi referat, pt. „Zwierzęta Wielkopolski w dawnych czasach i pożytki z nich 
płynące” wygłosił dr hab. Daniel Makowiecki, prof. UMK, z Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Archeozoolog na przykładzie prze-
prowadzonych setek analiz odpadów konsumpcyjnych odkopywanych na stanowi-
skach archeologicznych przedstawił kręgowce żyjące w średniowieczu i porównał 
je ze zwierzętami współczesnymi. Poruszył też temat preferencji konsumpcyjnych 
ludzi żyjących w średniowieczu, okresie nowożytnym i w czasach współczesnych.

Ostatni referat, pt. „Jelenie sprzed 8 tysięcy lat” wygłosił dr Tomasz Soba-
lak — Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Łopuchówko. Referent przedstawił 
ewolucję jelenia, którego przodkowie pojawili się na ziemi około 60 mln lat temu. 
Dokładnie opisał znalezione w kopalni torfu poroża, wydatowane metodą radio-
węglową C14 na połowę VII tysiąclecia p.n.e. Porównał okazy ze współczesnymi 
trofeami i omówił rolę, jaką pełnią poroża u jeleni.

Spotkanie zakończyło otwarcie wystawy znajdującej się w holu Biblioteki. 
Wystawa przygotowana przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Insty-
tut Archeologii i Etnologii PAN oddział w Poznaniu oraz Bibliotekę Publiczną 
Miasta i Gminy Murowana Goślina prezentowała zabytki archeologiczne i ar-
cheozoologiczne przekazane przez pracowników i prezesa firmy wydobywającej 
torf w Nienawiszczu oraz pozyskane w trakcie prowadzonych latem 2010 roku 
ratowniczych prac wykopaliskowych, a także wstępne rezultaty badań naukowych. 
W sześciu gablotach umieszczono reprezentacyjną grupę przedmiotów, do któ-
rych dokładne opisy znajdowały się na postawionych obok banerach. Prezentując 
pozyskane podczas badań fragmenty kości i poroża, starano się zwrócić uwagę, 
że nawet bezwartościowe materialnie przedmioty mogą mieć niebywałą wartość 
historyczną i naukową.
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Międzynarodowy projekt CARARE

Mając na uwadze dokumentowanie i rozpowszechnianie dziedzictwa archeolo-
gicznego, wiosną 2011 roku Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz 

Narodowy Instytut Dziedzictwa podjęły współpracę przy realizacji dokumentacji 
popularyzatorskiej stanowisk archeologicznych wchodzących w skład Muzeum 
(Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo, Ostrów Radzimski). Finalną prezentację wraz 
z opisem poszczególnych stanowisk (działów i oddziałów archeologicznej części 
Muzeum) będzie można zobaczyć w portalu Europeana w ramach uczestnictwa 
Instytutu w międzynarodowym projekcie CARARE. W związku z tym programem 
wykonany został między innymi fotorealistyczny model 3D oraz fotogrametryczne 
projekty (widoki lic w skali 1:50, przekroje, rzut) reliktów architektury romańskiej 
na Ostrowie Lednickim.
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„Skarby Średniowieczne Wielkopolski” 
 na drzwiach otwartych 

 w Narodowym Banku Polskim

W dniach 6–11 września 2010 roku w Narodowym Banku Polskim Oddział 
w Poznaniu zorganizowano po raz kolejny „drzwi otwarte”. Wśród wielu 

atrakcji przygotowanych dla różnych grup wiekowych przez pracowników Banku 
(m.in. wystawa monet okolicznościowych emitowanych przez NBP, pokaz urządzeń 
do liczenia i sprawdzania banknotów, zapoznanie z walutą euro, liczne konkursy 
z nagrodami), zorganizowano również wystawę archeologiczno-historyczną, po-
święconą średniowiecznym skarbom Wielkopolski. Była to niewielka ekspozycja 
planszowa, wzbogacona kilkudziesięcioma zabytkami, (m.in. monetami, biżuterią 
oraz militariami), pozyskanymi podczas badań wykopaliskowych prowadzonych 
przez pracowników Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na dwóch znaczą-
cych dla początków państwa polskiego stanowiskach — na Ostrowie Lednickim 
i w Gieczu. Ekspozycja stanowiła zarazem niewielki fragment dofinansowanej 
przez Narodowy Bank Polski wystawy „Skarby Średniowieczne Wielkopolski” 
prezentowanej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (Murawska, Tabaka, 
2010). Najmłodszym zwiedzającym proponowaliśmy m.in. poszukiwanie skarbów 
w piaskownicy, starsi natomiast mogli wybić okolicznościowe żetony. Istniała także 
możliwość założenia skórzanego ubioru wczesnośredniowiecznego wojownika oraz 
kopii przepięknej biżuterii z tego okresu. 

Po zakończonych dniach otwartych w NBP Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy pozostawiło swoje zbiory w siedzibie NBP w Poznaniu jeszcze do 
końca września 2010 roku. W jednej z sal Banku (w starym gabinecie dyrektora) 
zaprezentowano w ciekawej aranżacji wystawę pt. „Z ziemi wydarte. Skarby Śred-
niowieczne Wielkopolski”.

Bibliografia
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Janusz Górecki
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
Studia Lednickie XI (2012)

Muzeum Pierwszych Piastów 
 w dokumentalnej produkcji filmowej

W 2011 r. byliśmy świadkami ciekawych wydarzeń związanych z promocją Os-
trowa Lednickiego oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Związane 

one były z rozpoczęciem produkcji dwóch filmów dokumentalnych. Pierwszym jest 
planowana na 44 minuty realizacja obrazu Wyspa władców w reżyserii Zdzisława 
Cozaca, według scenariusza reżysera oraz autora tej noty, kolejny to obraz Zyg-
munta Kubiaka pokazujący historię Muzeum na Lednicy oraz chronione przez tę 
instytucję dziedzictwo kulturowe.

Pierwszy klaps na planie Wyspy władców padł w sierpniu 2011 r. i obejmował 
kilka dni zdjęciowych, w następnych miesiącach kontynuowano sesje. Wyspa wład-
ców to nie tylko obraz dokumentalny, ale także film częściowo fabularyzowany. 
W zamierzeniu twórcy ma być obrazem dynamicznym, stąd na planie filmowym 
wykorzystane zostały nie tylko nieme i statyczne zabytki archeologiczne, ale rów-
nież plener. Zdjęcia realizowane w terenie to zarówno obrazy ukazujące badania 
archeologiczne — naziemne oraz podwodne (prowadzone w jeziorze Lednica) — 
komentarze prowadzących tu wykopaliska uczonych, jak i sceny ocierające się o ba-
talistykę — z udziałem statystów (bractw rycerskich) i aktorów. Miejsca, w których 
toczy się akcja filmu, to obszar historycznej wyspy — Ostrowa Lednickiego z jego 
grodem, podgrodziem oraz fortyfikacjami i mostami, jak również terytorium na 
brzegu jeziora Lednica. Ta naturalna sceneria stanowiła oryginalny plener, w któ-
rym rozgrywano liczne sceny rodzajowe z życia mieszkańców Ostrowa, książęcego 
dworu oraz ukazujące wydarzenia związane z Mieszkiem I, Bolesławem Chrobrym, 
św. Wojciechem oraz cesarzem Ottonem III. Niezwykle barwnie wyglądały epizody 
kręcone z udziałem wojowników Mieszka I czy zbrojnych Bolesława Chrobrego, 
jak również filmowana historia zdobywania przez wrogów polskiego władcy jego 
lednickiej rezydencji. Nie pominięto także, stanowiącego efekt walki, momentu 
brania jeńców i niewolników. W produkcji filmu wykorzystane zostaną obok za-
chowanych do dzisiaj na wyspie reliktów pałacu Mieszka I i Bolesława Chrobrego 
także jego wirtualne modele oraz liczne animacje komputerowe ilustrujące wygląd 
Ostrowa Lednickiego w X i XI w. Wzbogacą one wraz z innymi zabytkami ar-
cheologicznymi filmowe sekwencje ukazujące wyspę władców.
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Realizowany film zostanie wyemitowany w telewizyjnych kanałach historycz-
nych (TVP Historia oraz Discovery Historia) oraz będzie zaprezentowany na 
Festiwalu Filmów Archeologicznych w Krakowie. Poznański pokaz zaplanowano 
na wrzesień 2012 r.

Druga z filmowych realizacji to praca poznańskiego reżysera i scenarzysty 
Zygmunta Kubiaka. Autor zamierza zaprezentować Muzeum Pierwszych Piastów 
w trzyodcinkowym cyklu. Główna oś scenariusza ukaże aktualny obraz Muzeum — 
bogactwo historycznych i kulturowych treści Ostrowa Lednickiego i Wielkopolskiego 
Parku Etnograficznego oraz zdeponowanych w nich zabytków. Przybliży również hi-
storię tego Muzeum na otwartym powietrzu oraz sylwetkę Jerzego Łomnickiego — 
założyciela placówki i  jej pierwszego dyrektora. Rozpoczęte latem 2011 r. prace 
nad filmem zostaną ukończone w roku następnym. Wówczas też trafi on do emisji.

Fot. 1. Zdjęcia z planu filmu „Wyspa władców”; fot. M. Jóźwikowska
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Fot. 2. Liczni statyści i rumaki bojowe; fot. M. Jóźwikowska
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„Ostrów Lednicki. Pod niebem średniowiecza” 
— nowa archeologiczna ekspozycja stała 

w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Jedną z wystaw udostępnionych w 2011 r. przez Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy była stała ekspozycja archeologiczna. Nowa wystawa stanowi pre-

zentację dziedzictwa kulturowego związanego z ważniejszym centrum władzy 
Piastów — Ostrowem Lednickim. Otwarta w dniu 29 kwietnia wystawa zajęła 
budynek ekspozycyjny w Dziekanowicach — nieopodal historycznej wyspy na 
jeziorze Lednica. 

Scenariusz merytoryczny przygotował Janusz Górecki, oprawa plastyczna jest 
dziełem Wojciecha Kujawy. Przy realizacji projektu aktywnie uczestniczyli pracow-
nicy oddziału archeologicznego oraz innych oddziałów Muzeum, przygotowanie 
aneksów wystawowych spoczęło na Danucie Banaszak.

Przed autorami stanęło niełatwe zadanie rozwinięcia głównych wątków sce-
nariusza w sali o powierzchni 350 m2 na parterze oraz 60 m2 na antresoli. Starali 
się zatem sprostać temu wyzwaniu dzięki ujęciu zagadnienia Ostrowa Lednickiego 
na kilku płaszczyznach. Osią ekspozycji jest tytułowe miejsce — wyspa na jeziorze 
Lednica. Opowieść o niej zespolono z domniemanym klimatem epoki, w której 
miejsce to funkcjonowało.

Przestrzeń ekspozycyjną podzielono na trzy segmenty (I–III). W ich obrębie 
rozwinięto szeroki wątek merytoryczny. Narrację tę oparto na czterech głównych 
częściach:

 — Państwo i miejsce Ostrowa Lednickiego w genezie kształtowania się jego 
struktur organizacyjnych;

 — Architektura mistrzów — miara i symbol;
 — Pod niebem średniowiecza. Wokół kaplicy, pałacu i kościoła; 
 — Świat w cieniu panującego. 

Merytoryczna warstwa ekspozycji została ukazana przez opisy, wielkoforma-
towe zdjęcia oraz plany. Cyfrowe nadruki tychże umieszczone zostały na ścianach 
stanowiących zarazem plansze ekspozycyjne. Istotnym dopełnieniem poziomu 
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 merytorycznego wystawy są modele kamiennej architektury oraz drewnianej za-
budowy Ostrowa. Towarzyszy im (odpowiednio podświetlana i uruchamiana przez 
zwiedzających) wielkoprzestrzenna mapa Polski przedstawiająca stan państwa 
z około 1000 r. Tym, co w tej warstwie wystawy przemawia najbardziej, są ar-
cheologiczne zabytki pochodzące z wykopalisk prowadzonych na wyspie oraz 
w wodach jeziora Lednica. Ich ogromny zbiór liczący 514 sztuk wyeksponowano 
w 17 gablotach. To jedna z najcenniejszych w Polsce kolekcji zabytków związanych 
z początkami naszej państwowości.

Wątki merytoryczne dopełniają elementy teatralizujące ekspozycji. Tworzą 
je cztery aneksy — dioramy, w których odtworzono sceny z życia w otoczeniu 
dworu piastowskiego. Bliżej wejścia zwiedzający napotykają wolno stojące manekiny 
Mieszka I, Dobrawy oraz małego księcia Bolesława (Chrobrego). W wystroju sali 
ekspozycyjnej znalazły się także zdjęcia lednickiej kaplicy pałacowej imitujące jej 
kształt odtworzony w części wystawy dotyczącej kaplicy, pałacu i kościoła. Tutaj 
także umieszczono specjalny kandelabr przedstawiający Niebiańską Jerozolimę 
(replika XII-wiecznego kandelabru z Hildesheim), z kolei w tle ze zdjęciami ka-
plicy pałacowej umieszczono związane z  ideową stroną średniowiecznej władzy 
napisy duks, lux, vita.

Dynamiczne elementy ekspozycji zapewniają żywe obrazy, tj. prezentowane na 
monitorach w technice 3D zabytki lednickie (stauroteka oraz miecz) czy przed-
stawienie postaci mnicha siedzącego w ruinach lednickiego palatium. Odczytuje 
on fragmenty Starej baśni, której akcję J.I. Kraszewski osadził w realiach Ostrowa 
Lednickiego. Monitor na antresoli emituje film o Ostrowie Lednickim. 

Z ekspozycją koresponduje specjalna oprawa dźwiękowa skomponowana z my-
ślą o tematyce wystawy. Utrzymana w klimacie średniowiecza muzyka (dzieło 
poznańskich artystów) wzbogaca poszczególne części ekspozycji oraz ożywia pre-
zentowane w nich treści.

Wreszcie aspekt edukacyjny — skierowany do najmłodszego odbiorcy — to 
specjalne puzzle o wymiarach 1×1 m. Wykonane z litego drewna klocki umożli-
wiają odtworzenie panoramy lednickiej wyspy oraz ryciny ze Starej baśni. W ich 
otoczeniu przedstawiono freski średniowiecznych gier i zabaw. 

Warto poświęcić teraz nieco uwagi wymienionym uprzednio czterem zasadni-
czym częściom ekspozycji. Wystawa akcentuje rolę rewolucyjnego — skokowego 
przełomu związanego ze zburzeniem starego porządku oraz organizacją nowych 
struktur państwowych. Uwypukla również znaczenie chrześcijaństwa w tych prze-
mianach, kreśli rolę władcy i  jego drużyny w zachodzących procesach. Do nich 
odniesiony jest także charakter transformacji zachodzących na Ostrowie Lednickim 
w 2. połowie X w. (część I). Wejście do świata Ostrowa Lednickiego prowadzi 
przez nowe państwo na mapie X-wiecznej Europy — Polskę. W prologu ekspozycji 
zwiedzający napotyka mapę Polski, której kształt oddaje korona drzewa imitująca 
linię granic. Nad mapą Polski umieszczono preparat orła — strażnika monarchii 
pierwszych Piastów. Wejściu na salę wystawienniczą towarzyszy automatycznie 
odtwarzana wspomniana kompozycja muzyczna.
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W II i III części ekspozycji uwypuklone zostały cechy świadczące o niezwy-
kłości Ostrowa Lednickiego pośród grodów Mieszka I  i Bolesława Chrobrego. 
O fenomenie tego miejsca decyduje kamienna architektura. To najstarsze (lub 
jedne z pierwszych) budowle: sakralno-reprezentacyjno-mieszkalne palatium z je-
dynym na ziemiach Polski podwójnym basenem do chrztu oraz jednonawowy 
kościół. W przypałacowej kaplicy odbywały się chrzty podległych panującemu 
książąt, z kolei we wnętrzu jednonawowego kościoła umieszczono jedne z naj-
wcześniejszych w ziemi Piastów pochówków uprzywilejowanych (członków dy-
nastii?). Omawiając kamienną architekturę wyspy, położono nacisk na mistyczne 
i symboliczne treści związane z rzutami budowli i ich nawiązaniem do duchowości 
średniowiecza.

Dzięki nowej wystawie stałej zwiedzający Muzeum dowiedzą się, iż gród led-
nicki charakteryzują jedne z najbogatszych na Słowiańszczyźnie Środkowej za-
bytki — przedmioty najstarszej fali chrześcijańskiego kultu ziem Polski (stauroteka, 
grzebień, okucia ksiąg liturgicznych) oraz dokumentujące bogactwo piastowskiego 
dworu wyroby z metali szlachetnych. 

Wystawę zamyka omówienie bogatej problematyki związanej ze światem eg-
zystującym w cieniu panującego — ludźmi zaplecza wyspy, czyli wojownikami 
i służebnikami (część IV). Militaryzację tego świata poświadczają przebogate serie 
uzbrojenia — ponad 300 sztuk broni. Są wśród nich egzemplarze wskazujące na 
skandynawską drużynę strzegącą lednickiej rezydencji. Inny charakter reprezen-
tują z kolei równie liczne przedmioty dokumentujące działalność różnego rodzaju 
służebników, na których spoczywało utrzymanie ośrodka na wyspie. Intensywnie 
wykorzystywano zaplecze rolnicze, zajmowano się chowem zwierząt, odławianiem 
ryb, tkactwem, rogownictwem, obróbką skóry czy garncarstwem. Wytwarzano także 
biżuterię z metali szlachetnych.

Ekspozycja zawiera rozliczne treści i wątki stanowiące plon wielu lat badań 
Ostrowa Lednickiego. Włącza je w szerszy kontekst genezy państwa polskiego. 
Daje odpowiedź na pytanie o status wyspy w okresie monarchii pierwszych Piastów. 
Mówi o fenomenie tego miejsca i jego specyfice jako:

 — jednej z czasowych siedzib panujących i miejscu sprawowania władzy, 
 — ośrodku chrześcijańskiego kultu oraz chrztu, 
 — miejscu wiecznego spoczynku uprzywilejowanych,
 — rejonie szczególnej militaryzacji państwa, 
 — miejscu nagromadzenia luksusowych dóbr związanych z ówczesnymi elitami, 
 — terenie o  wyjątkowej skali zasiedlenia oraz wysokim stopniu agraryzacji 

i wyspecjalizowanej produkcji związanej z potrzebami wyspowej siedziby 
panujących.

Wystawie towarzyszyły:
 — dwie pozycje książkowe (w polskiej i angielskiej wersji językowej), 
 — składanka, 
 — plakat, 
 — płyta ze ścieżką muzyczną ekspozycji.
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Należy żywić przekonanie, że poruszane na wystawie zagadnienia znajdą zain-
teresowanie zwiedzających, pobudzą do myślenia oraz odpowiedzą na wiele pytań 
związanych z początkami państwa i miejscem Ostrowa Lednickiego we wczesnej 
historii Polski.

Fot. 1. „Ostrów Lednicki. Pod niebem średniowiecza”. Model palatium — 
element ilustrujący ekspozycję; fot. M. Jóźwikowska

Fot. 2. Bogactwo wyspowej rezydencji najpełniej oddaje jeden z najliczniej-
szych na Słowiańszczyźnie zbiorów militariów; fot. M. Jóźwikowska



Mariola Olejniczak
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
Studia Lednickie XI (2012)

„Przeszłość z pasją — pasja z przyszłością”

Pod takim właśnie hasłem przebiegało I Ogólnopolskie Forum Odtwórstwa 
Historycznego, które przygotowało Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu 

we współpracy z Zakładem Historii Wojskowej Instytutu Historii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (7–9 kwietnia 2011). Celem organizatorów 
było przybliżenie zagadnienia odtwórstwa historycznego, nie tylko pod względem 
poznania dotychczasowego dorobku środowiska, ale i w aspekcie kierunków rozwoju 
tej sfery działalności w przyszłości. Zarówno naukowcy, jak i pasjonaci omawiali 
w Pałacu Brunszwickich tradycje rekonstrukcji historycznych, zajmowali się ich 
wpływem na współczesne postrzeganie historii. Jednym z elementów było też 
poznawanie dziejów dzięki działaniom ludzi z niebywałą pasją. 

Sesję naukową podzielono na trzy bloki wykładowe, prezentujące zagadnienia 
z szeroko rozumianego odtwórstwa historycznego. Stanowiska zajmowane przez 
prelegentów dotyczyły już głównie istoty ruchu. Co ciekawe, pracownicy naukowi 
uniwersytetów postulowali o randze stosowania metod badawczych w odtwórstwie 
historycznym takich, jak: archeologia eksperymentalna czy historiografia, przed-
stawiciele muzeów zaś przytaczali przykłady ożywiania narracji wystawienniczej 
i wzbogacenia oferty edukacyjnej przez odtwórstwo. Prelegenci reprezentujący 
grupy rekonstrukcji historycznej akcentowali natomiast wielki potencjał oraz za-
angażowanie pasjonatów historii w upowszechnianiu tej dziedziny i pobudzaniu 
postaw patriotycznych. 

Ciągły rozwój mediów, począwszy od fotografii, przez video, telewizję po ani-
macje komputerowe, wpływa na coraz głębsze przeobrażenia współczesnej kultury. 
To właśnie owe media oddziałują na sztukę, życie prywatne, na świadomość oraz 
sposób postrzegania otaczającego nas świata. Człowiek XXI wieku wychowany 
w tzw. kulturze obrazkowej, najczęściej rozpoznaje rzeczywistość TYLKO za po-
średnictwem obrazów. Dlatego wychodząc naprzeciw zmianom, przedstawiamy 
historię od strony wizualnej, posługując się rekonstrukcją przeszłości. Wielu pre-
legentów, zwracając uwagę na te aspekty, wykazywało, że rekonstrukcje i wizua-
lizacje historii nie są nowym zjawiskiem w kulturze. Już od czasów starożytnych 
dzieje narodów i ważniejsze wydarzenia interpretowano za pomocą różnego typu 
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spektakli teatralnych, turniejów rycerskich, zabaw dworskich itp. Przyznano, że 
w poprzednich wiekach była to jednak jedyna metoda upowszechniania informa-
cji i edukacji, związana z panującą ówcześnie filozofią pojmowania świata. Druga 
połowa XX wieku dała początek amatorskiemu ruchowi rekonstruktorskiemu, 
który, wykorzystując zaangażowanie pasjonatów historii, wytworzył duże środo-
wisko skupiające zarówno badaczy naukowych, kolekcjonerów, muzealników, jak 
i nauczycieli. Tym sposobem rekonstrukcje historyczne i idea odtwórstwa stały się 
jedną z ważniejszych metod stosowanych w edukacji i tej szkolnej, i muzealnej. 

Odnosząc się właśnie do form wspomagających edukację, Mariola Olejniczak 
i Paweł Sankiewicz w referacie pt. „Odtwórstwo historyczne jako żywa lekcja 
historii. Pikniki edukacyjne na Ostrowie Lednickim” zaprezentowali program 
edukacyjny prowadzony na Ostrowie Lednickim w formie pikników, warsztatów, 
gier terenowych i zajęć muzealnych. Podkreślili jednocześnie, że Muzeum kładzie 
duży nacisk na współpracę z grupami rekonstrukcji historycznej i stowarzyszeniami 
również w innych oddziałach. Pewnego dopełnienia do referatu dał głos w dyskusji 
wypowiedziany przez Agnieszkę Łukaszyk z grodu w Grzybowie, będącego od-
działem MPP na Lednicy. Podkreślono fakt, że właśnie za sprawą widowiskowych 
inscenizacji, współczesny uczeń-widz ma lepszą możliwość wyobrażenia sobie 
życia codziennego, wytworów kultury dawnych społeczeństw, ginących zawodów, 
poznania rzemiosł. Właśnie dzięki „żywym lekcjom historii”, mamy szansę wyob-
razić sobie prawdopodobny przebieg wydarzeń historycznych, dotknąć historii. Te 
działania pozwalają w atrakcyjny sposób nie tylko prezentować, młodym ludziom 
kawałek historii, ale i ukazywać sprawy związane z naszą polską tożsamością, 
przypominając o tradycjach przodków, kultywując ich pamięć. 

Od początku XXI wieku obserwuje się dynamiczny rozwój zjawiska określanego 
mianem odtwórstwa historycznego. Ta aktywność, jaką początkowo kojarzono 
jedynie z realizacją zainteresowań wąskiego grona pasjonatów, w ciągu ostatniej 
dekady przeistoczyła się w nabierającą coraz większego znaczenia formę przekazu 
i metodę edukacji historycznej. To dało asumpt ku temu, by wprowadzać owe 
„odtwórcze” elementy w ofertach zajęć muzealnych. Same inscenizacje upamiętnia-
jące ważne epizody z dziejów Polski i świata, przyciągają tysiące widzów, na stałe 
wpisując się w kalendarz kulturalny, podobnie jak produkcje filmowe czy teatralne 
poruszające powyższą tematykę, niemal niemożliwe do realizacji bez udziału grup 
rekonstrukcyjnych. Forum pozwoliło nie tylko na wymianę doświadczeń, wymianę 
uwag, ale również na uznanie faktu, że aby „Każdy dzień mógł być podróżą przez 
historię” potrzebny jest ścisły kontakt i wspólne działanie środowisk rekonstruk-
torów, edukatorów, nauczycieli, muzealników. 
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Obchody Międzynarodowego 
 Dnia Ochrony Zabytków 2011

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków został ustanowiony przez Komi-
tet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS 

w 1983 roku i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu 
światowym. Celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest przybliżenie 
społeczeństwu problemów ochrony spuścizny minionych pokoleń. 14 kwietnia 2011 
roku, tj. w przeddzień oficjalnej uroczystości, na Ostrowie Lednickim gościli kon-
serwatorzy zabytków z całej Polski. W Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
odbył się wykład poruszający problematykę ekspozycji zabytków archeologicznych 
wygłoszony przez dyrektora lednickiego Muzeum, profesora Andrzeja M. Wyrwę.
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Wystawa „Wyspa władców. Ostrów Lednicki” 
w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu oraz 

Muzeum Regionalnym w Wągrowcu

W dniu 12 stycznia 2012 r. w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu uroczy-
ście otwarto czasową wystawę „Wyspa władców. Ostrów Lednicki”. To już 

dziesiąta placówka muzealna, w której zaprezentowana została tytułowa ekspo-
zycja, goszcząca wcześniej zarówno w największych archeologicznych placówkach 
muzealnych kraju (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Białystok), jak i w różnej rangi 
mniejszych muzeach i  instytucjach kultury (Kalisz, Mielec, Stalowa Wola etc.; 
por. m.in. noty autora dotyczące wymienionej wystawy — dział Kronika: SL, 
tomy VIII–X).

W otwarciu ekspozycji uczestniczyli liczni goście i pracownicy bytomskiego 
Muzeum oraz archeolodzy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z dyrektorem 
tej placówki prof. Andrzejem M. Wyrwą. Rangę zbiorów pochodzących z tytułowej 
wyspy oraz szczególny charakter tego miejsca w pełni docenił dyrektor Muzeum 
Górnośląskiego dr Dominik Abłamowicz, udostępniając wnętrza kierowanej przez 
siebie instytucji.

Przygotowana przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wystawa (sce-
nariusz merytoryczny — Janusz Górecki, opracowanie komputerowe i aranżacja 
plastyczna — Wojciech Kujawa) prezentowana była społeczności śląskiej przez 
niemal 2 miesiące (do 11 marca 2012 r.), w gmachu eklektycznego budynku na-
leżącego do górnośląskiej placówki (dawnej siedzibie starostwa bytomskiego).

Na potrzeby ekspozycji udostępniono trzy sale o łącznej powierzchni 120 m2. 
W tej przestrzeni przedstawiono bogaty blok zagadnień ukazujących miejsce i rolę, 
jaką odgrywał Ostrów Lednicki od 2. połowy X do 1. połowy XI w. Problematykę 
wystawy zilustrowano w obrębie dwóch poziomów narracji. Jeden z nich tworzyły 
ilustracyjno-narracyjne barwne plansze (48 sztuk), wielkoformatowe fotografie (9) 
oraz modele architektury Ostrowa (2). Kolejny z poziomów narracyjnych wyzna-
czały zabytki archeologiczne stanowiące istotną oś ekspozycyjną. Zbiór ten liczył 
blisko 300 oryginalnych przedmiotów oraz 14 kopii.
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Wątek narracyjny skoncentrowano na zdefiniowaniu roli i miejsca tytułowej 
wyspy od 2. połowy X do XII w. Nie sposób pominąć jej związków z począt-
kami kształtowania się administracyjnych struktur najwcześniejszej Polski, stąd 
początki państwa stanowią pierwszą merytoryczną odsłonę ekspozycji. Mocno 
zaakcentowano rolę piastowskiego patrymonium i terytorialnego rozwoju państwa 
oraz miejsce chrystianizacji w procesie jego genezy. Uwypuklono także znaczenie 
sił zbrojnych władcy oraz wybitnych panujących z kręgu pierwszej piastowskiej 
dynastii (Mieszka I i Bolesława Chrobrego).

Odnośnie do problematyki Ostrowa Lednickiego zwiedzający mieli okazję 
prześledzić szczegółowe elementy jego historycznej topografii — mostów z przy-
czółkami, urządzeń fortyfikacyjnych, zabudowy drewnianej oraz kamiennej ar-
chitektury. Uwypuklona została rola Ostrowa związana z jego pałacowo-sakralną 
zabudową (stanowiącą jedną z najstarszych w Polsce fundacji Mieszka I — z lat 60. 
X w.) oraz z urządzeniami do chrztu odkrytymi wewnątrz przypałacowej kaplicy. 
To jedyne półkrzyżowe baseny baptyzmalne znane z Polski. Obok istotnych funkcji 
przydanych reprezentacyjno-sakralnej siedzibie panującego uwagę poświęcono 
kolejnej z budowli Ostrowa — jednonawowemu kościołowi. Pełniąc funkcje litur-
giczne, służył on także jako miejsce pochówku uprzywilejowanych osób.

Bryłę obydwu budowli zaprezentowano zwiedzającym w  formie modeli. 
W przypadku zespolonej z pałacem kaplicy zwiedzający mieli możliwość zajrze-
nia do wnętrza — umożliwia to jej przekrój z zaznaczonymi w poziomie posadzki 
dwoma basenami chrzcielnymi.

Kolejne wątki przedstawione na planszach dotyczyły zespołu przedmiotów 
kultu chrześcijańskiego (najstarszy horyzont na naszych ziemiach), a także bloku 
zagadnień związanych z militariami lednickimi i wojownikami oraz rolą zaplecza 
tej wyspowej siedziby pierwszych Piastów.

Tym, co stanowi o randze Ostrowa Lednickiego na mapie archeologicznego 
i historycznego dziedzictwa kulturowego Polski, są jego ruchome zespoły zabyt-
kowe — sakralia, przedmioty luksusowe, stanowiące wystrój monumentalnej ar-
chitektury, liczne zabytki codziennego użytku, jak i określające skalę wykorzystania 
potencjału rolniczego oraz najbogatszy na naszych ziemiach zbiór wczesnośred-
niowiecznego uzbrojenia.

Rolę Ostrowa Lednickiego w procesie chrystianizacji państwa podkreślono 
z  jednej strony przez wymienione wcześniej sakralne budowle i  urządzenia 
chrzcielne, jak również uwypuklając liczny zbiór przedmiotów chrześcijańskiego 
kultu. Wymienić tutaj warto najstarszy ze znanych nam relikwiarzy Drzewa 
Świętego Krzyża (tzw. stauroteka), kasetkę relikwiarzową, okucia ksiąg liturgicz-
nych, muszlę pielgrzymią czy grzebień z kości słoniowej. Dokumentują one naj-
wcześniejszy horyzont nowej wiary przyjętej przez władcę i skupione wokół niego 
elity. Wyjątkiem w tym zbiorze jest muszla pielgrzymia — chronologicznie nieco 
późniejsza. 

Liczna jest seria zabytków wystroju architektury (szkła i ramki witrażowe, 
części kandelabrów, ołowiane dachówki) oraz poświadczających przebywanie na 
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wyspie elit (np. biżuteria z metali szlachetnych i kolorowych). Potencjał gospodarczy 
Ostrowa oraz skalę jego agraryzacji dobrze ilustrują rozliczne narzędzia związane 
z inwestycjami prowadzonymi na samej wyspie oraz z rolniczym użytkowaniem jej 
zaplecza. Ich prezentację uzupełniają wątki narracyjne kładące nacisk na rolę okręgu 
administracyjnego, jaki władca wydzielił do obsługi i zaopatrzenia swej czasowej 
siedziby. Osią tego okręgu była tytułowa wyspa oraz strategiczno-handlowa droga 
komunikacyjna łącząca ją z Poznaniem i Gnieznem.

Skalę militaryzacji oddano z pomocą 120 egzemplarzy oryginalnego uzbro-
jenia — m.in. hełmu, kolczugi, mieczy, włóczni, toporów. To część z  liczącego 
310 sztuk broni zbioru znanego z wykopalisk prowadzonych na samej wyspie 
i w wodach jeziornych — na trasie mostów i w ich sąsiedztwie. Jak dotąd zbiór 
militariów odkrytych na wyspie to największa polska kolekcja uzbrojenia wczes-
nośredniowiecznych wojowników porównywalna ze zbiorami broni pochodzącymi 
ze staroruskich kurhanów. Istotne pytania nasuwają skandynawskie typy uzbrojenia 
z Lednicy — przypuszcza się, że należały do najemnych wojowników z północy 
strzegących rezydencji Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Zarówno broń, jak i grupę 
przedmiotów codziennego użytku (związanych z rolnictwem, a także z handlem 
i obiegiem pieniężnym) umieszczono w siedmiu gablotach. Liczba i jakość zgroma-
dzonych zabytków robiła na zwiedzających duże wrażenie. Analogiczne odczucia 
towarzyszyły lednickiej staurotece oraz liturgicznemu grzebieniowi — jedynym 
takiej klasy wytworom znanym z wczesnych dziejów Polski.

Stonowana i delikatna kolorystyka ekspozycji oraz dobór oświetlenia odpo-
wiednio uzupełniały merytoryczne treści wystawy odzwierciedlone w zabytkach 
i planszach.

Prezentowana ekspozycja mocno akcentuje nie tylko materialne, ale również 
ideowe znaczenie Ostrowa Lednickiego — wyspy władców, miejsca czasowych 
pobytów, chrztów i pochówków elit oraz rejonu silnie zmilitaryzowanego. Chociaż 
zniszczony najazdem czeskiego księcia Brzetysława (1038 r.) gród nigdy już nie 
odzyskał dawnego blasku, to jednak stosunkowo krótki okres jego funkcjonowania, 
w charakterze porównywalnym do siedzib wschodniofrankijskich władców, pozwolił 
na wiele spektakularnych odkryć. Wydobyły one to miejsce z mroków zapomnienia. 

Udostępniona ekspozycja dzięki oryginalnym zabytkom oraz za pomocą roz-
budowanej narracji i komputerowych wizualizacji przeniesionych na liczne plan-
sze, a także za sprawą modeli architektury kamiennej, przybliżyła zapomniany 
charakter wyspy. Osadzając ją w historycznym krajobrazie, przedstawiła zarazem 
zwięzłą panoramę wybranych najważniejszych zagadnień naszej wczesnej historii. 
Pobudziła, jak mniemam, wyobraźnię widza oraz sprowokowała go do stawiania 
pytań odnośnie do kształtowania się początków Polski oraz miejsca Ostrowa Led-
nickiego w tym procesie.

Miarą zainteresowania tematyką ekspozycji była liczba zwiedzających, która 
przekroczyła nieco 2000 osób. Wystawie towarzyszył folder oraz plakat.

Węższy wymiar miała prezentacja tytułowej wystawy w Muzeum Regionalnym 
w Wągrowcu. Ekspozycję udostępniono w okresie od 25 lutego do 3 kwietnia 2011 r. 
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Warunki lokalowe placówki przesądziły o ukazaniu Ostrowa z wykorzystaniem 
plansz (51 szt.) oraz kilku większych zdjęć. Szczególny wymiar znaczenia Lednicy 
zaakcentowano jedynym zabytkiem stanowiącym ozdobę kolekcji najcenniejszych 
przedmiotów odkrytych na Ostrowie, a mianowicie najstarszą spośród nich stau-
roteką związaną z najwcześniejszą falą chrześcijaństwa na naszych ziemiach.

Ekspozycja „Wyspa władców. Ostrów Lednicki” powstała z myślą o jej pre-
zentacji w różnych ośrodkach Polski, w których gościła od 2003 r. Obok treści 
dydaktycznych posiada również wymiar promocyjny. Bytomska stacja wystawy 
związana jest z pierwszym jubileuszem ekspozycji, bowiem, jak wspomniałem, to 
już dziesiąte miejsce na mapie naszego kraju, w którym ukazano spektrum zagad-
nień Ostrowa wpisane w mechanizm początków Polski. Okoliczność ta pozwala 
na niewielką retrospektywę zdjęciową związaną z wymienioną wystawą.
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Seminarium naukowe „Niecodzienne odkrycia 
w kopalni torfu we wsi Nienawiszcz”

Informacje o odkryciach w kopalni torfu we wsi Nienawiszcz gm. Rogoźno, pow. 
Oborniki, sesji popularno-naukowej i wystawie w Bibliotece Publicznej Miasta 

i Gminy Murowana Goślina rozeszły się szybko. Wśród obecnych na sesji i ot-
warciu wystawy pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu narodziła 
się myśl zorganizowania podobnego spotkania w murach poznańskiej uczelni.

12 maja 2011 roku na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się seminarium naukowe pt. „Niecodzienne 
odkrycia w kopalni torfu we wsi Nienawiszcz”. Organizatorami obrad byli: Ka-
tedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
Centrum Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

W spotkaniu udział wzięli głównie pracownicy naukowi Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu, jak również przedstawiciele Lasów Państwowych, Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Polskiego Związku Łowieckiego.

Sesję rozpoczęło przemówienie prof. dr hab. Janiny Zbierskiej — Kierownik 
Centrum Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu.

Następnie głos zabrał pierwszy referent — mgr Przemysław Frankowski, prezes 
firmy wydobywającej torf w kopalni w Nienawiszczu, który nakreślił przyrodnicze 
uwarunkowania i sposoby zagospodarowania wyrobiska poeksploatacyjnego torfu.

Drugi referat, pt. „Pradzieje Nienawiszczu” wygłosili dr Iwona Sobkowiak-
-Tabaka z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oddział w Poznaniu oraz mgr 
Andrzej Kowalczyk z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Referat doty-
czył stanu wiedzy o osadnictwie w rejonie wsi Nienawiszcz; prezentował efekt 
prowadzonych latem 2010 roku prac wykopaliskowych i wstępne wyniki badań 
odkopanych przedmiotów, kości i poroży.

Trzeci referat, pt. „Zwierzęta Wielkopolski w dawnych czasach i pożytki z nich 
płynące” wygłosił dr hab. Daniel Makowiecki, prof. UMK, z Instytutu Archeolo-
gii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Archeozoolog na przykładzie 
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 przeprowadzonych setek analiz odpadów konsumpcyjnych odkopywanych na stano-
wiskach archeologicznych przedstawił kręgowce żyjące w średniowieczu i porównał 
je ze zwierzętami współczesnymi. Poruszył też temat preferencji konsumpcyjnych 
ludzi żyjących w średniowieczu, okresie nowożytnym i w czasach współczesnych. 
Podkreślił, iż pionierzy polskiej archeozoologii wywodzą się z dawnej Akademii 
Rolniczej w Poznaniu.

Ostatni referat, pt. „Jelenie sprzed ośmiu tysięcy lat” wygłosił dr Tomasz Soba-
lak — Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Łopuchówko. Referent przedstawił 
ewolucję jelenia, którego przodkowie pojawili się na ziemi około 60 mln lat temu. 
Dokładnie opisał znalezione w kopalni torfu poroża, wydatowane metodą radio-
węglową C14 na połowę VII tysiąclecia p.n.e. Porównał okazy ze współczesnymi 
trofeami i omówił rolę, jaką pełnią poroża u jeleni.

Seminarium zakończyła prezentacja najciekawszych przedmiotów wykopanych 
w kopalni torfu. Wyniki badań jeszcze przez dłuższy czas były omawiane przez 
referentów i zaproszonych gości, dyskusja na ten temat przeniosła się następnie 
do kuluarów.
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Świat Jana Koloczka 
 — wystawa czasowa w sezonie 2011

W ramach cyklicznych prezentacji polskiej plastyki nieprofesjonalnej w sezo-
nie ekspozycyjnym 2011 czynna była w Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy wystawa czasowa pt. „Świat Jana Koloczka”. Zrealizowana przez oddział 
Wielkopolski Park Etnograficzny, urządzona została w sali wystaw czasowych 
budynku ekspozycyjnego w Dziekanowicach. Eksponaty na wystawę udostępniło 
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, posiadające najbogatszą kolekcję rzeźb tego 
artysty, jak też właściciele zbiorów prywatnych — między innymi Ilona Zając-
-Kozłowska z Wałbrzycha.

Jan Koloczek urodził się w 1954 r. i jest mieszkańcem Nysy w województwie 
opolskim. Kiedy zajął się twórczością artystyczną, realizując swoje zainteresowania 
filozoficzno-teologiczne, był już dorosłym człowiekiem i ojcem rodziny. W jego 
rzeźbach spotykają się wątki kosmologiczne, sakralne, astrologiczne, egzystencjalne, 
fascynacja naturą, a także sny i fantazje. Daje w nich wyraz przemyśleniom inspiro-
wanym teologią, filozofią (którą studiował przez dwa lata w Poznaniu), astrologią, 
ezoteryką, przyrodą. Odczuwalna jest w tych pracach fascynacja światem — jego 
strukturą, prawami, materialnością i  tajemnicą. To wszystko, jak też niebanalna 
wyobraźnia rzeźbiarza, a do tego operowanie humorem rozładowującym poważną, 
egzystencjalną tematykę, składają się na osobliwy charakter jego dzieł. Rzeźby Ko-
loczka nie służą realistycznemu odwzorowaniu świata. Mimo że ich uroda przyciąga 
i zatrzymuje na sobie uwagę, niosą zakodowane przesłania, ukryte na dodatek pod 
zagadkowymi tytułami: Odrodzenie, Gwiazda niech prowadzi, Kompas życia, Brama, 
Matka życia, Księżycowe marzenia, Anioł duszy. To naładowane symboliką przekazy, 
które odbiorca musi odczytać. 

Twórczość Jana Koloczka wpisuje się w kategorię sztuki nieprofesjonalnej, 
naiwnej, jakkolwiek mało szczęśliwie brzmi to w odniesieniu do twórczości czło-
wieka o szerokich horyzontach myślowych, wyedukowanego i oczytanego. Rzeźby 
Koloczka odznaczają się finezją w wizualizacji pojęć abstrakcyjnych, wysokim 
poziomem warsztatowym, wirtuozerią w operowaniu przestrzenią, ciekawymi efek-
tami (np. szybujące w powietrzu postaci), a do tego bogatymi walorami malarskimi 
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( Koloczek swą przygodę ze sztuką zaczynał od malarstwa). Twórczość Koloczka 
wiąże się też, choć dość osobliwie, ze sztuką ludową, folklorystyczną. Sięga do jej iko-
nograficznych wzorów, szczególnie zaś do motywów sakralnych, świątkarskich (jest 
człowiekiem religijnym i religia odgrywa dużą rolę w jego życiu). Niemniej, w ope-
rowaniu nimi artysta wkracza już na własne ścieżki, dodając im nowe treści i formy.

Jan Koloczek, człowiek skromny, pracowity i rodzinny, obdarzony jest dużym 
urokiem osobistym. Łatwo nawiązuje kontakt i lubi rozmawiać na różne tematy 
związane między innymi ze stosunkiem do życia i twórczości. Sam obiera tematy 
i wypełnia je treścią, nie znosząc prób ingerencji i sterowania. Szybko zdobył uzna-
nie jako twórca, zyskał grono interesujących się nim muzealników i kolekcjonerów, 
wręcz rozchwytujących jego nowe prace.

Wyodrębnienie na cele ekspozycji grup tematycznych rzeźb nie było pro-
stym zadaniem ze względu na szeroki zakres zainteresowań rzeźbiarza oraz na 
to, że obszary tematyczne zazębiają się i przenikają. Pory roku, Rok oraz Znaki 
zodiaku — to cykle alegorii, za pomocą których Koloczek wizualizuje swoje sko-
jarzenia związane z rytmem przyrody, rokiem kalendarzowym i astrologicznym. 
Przekazane zostały przez atrybuty odniesienia do wspomnień z dzieciństwa, do 
bajek i baśni, przez aluzje do popularnych przysłów, a także humorystyczne sko-

Fot. 1. Wystawa „Świat Jana Koloczka” — cykl Motyle; fot. A. Ziółkowski
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jarzenia. Spotkanie starca i małego chłopca, słońce oczarowane wdziękami dziew-
czyny w bikini dyskretnie zostawiające ślad pocałunku na jej plecach, wiatr grający 
na saksofonie — to kolejne pory roku. Maj to dziewczyna w sukience w „łączkę” 
i chłopiec w uczniowskiej todze pod kwitnącym kasztanem; Lipiec — wakacyjna 
dziewczyna z włosami z promieni słońca, czuwająca nad kąpiącym się dzieckiem; 
Październik — malarka z paletą kolorująca liście na drzewie. Zodiakalny Baran to 
dzielny harnaś w czapce z porożem, a Wodnik przedstawiony został jako kąpiący 
się w balii uśmiechnięty młodzian. 

W krąg fascynacji przyrodą wpisuje się kolejny cykl — Motyle. Opatrzone 
nazwami z atlasu entomologicznego (Czerwończyk żarek, Modraszek ikar, Rusałka 
pawik, Danaid wędrowny) z wdziękiem prezentują kunsztowną ornamentykę i ko-
lory skrzydełek. Jednakże ich związek ze światem fauny jest dość osobliwy. Motyle 
Koloczka bowiem to bajeczne dziewczyny: tajemnicze, uwodzicielskie, ponętne 
w swoich eleganckich i wdzięcznych sukienkach. Tu w sposób szczególny daje rzeź-
biarz wyraz swojej fascynacji kobietą, którą często podkreśla. Przeniósł na Motyle 
to, co w kobiecie uważa za najbardziej pociągające. Równie ciekawej „krzyżówki” 
dokonał w cyklu Kwiaty Polne. Pierwiosnek, Mak i Chaber to aniołki-maleństwa 
z koronami z kwiatów, siedzące w kwiecistych sukienkach jak na dziecięcym pikniku.

Następna grupa rzeźb odnosi się do sfery sacrum. Figury Chrystusa Króla 
i Maryi Królowej, odziane w hieratyzm i bogatą ornamentykę, sposobem ujęcia 
nawiązują do dawnej rzeźby świątkarskiej. Jakkolwiek Koloczek zapożycza ze sztuki 
sakralnej tematy ikonograficzne, jego rzeźby wykraczają poza treści ściśle związane 
z chrześcijaństwem i wypływają na szerszy obszar, zahaczający o ezoterykę i ideo-
logię New Age. Prace artysty trzymają się z daleka od moralizatorstwa, nakazów 
i zakazów, kategorii winy i kary. Są raczej wyrazem fascynacji bóstwem jako siłą 
sprawczą, źródłem przenikającej świat życiodajnej energii przepełniającej wszystkie 
istoty, środkiem przekraczania wymiarów (np. Brama), drogą do absolutu. Chrystus 
— Droga do nieba, owinięty wężowatą serpentyną schodów, staje się osią duchowego 
doskonalenia i żmudnej życiowej wspinaczki na coraz wyższe poziomy rozwoju. 
W rzeźbie Jedność Chrystus, niczym pod „płaszczem opiekuńczym”, gromadzi ludzi 
różnych ras — złączonych ze sobą jak jedna rodzina na drzewie genealogicznym. 

Na własnej również zasadzie rozwija Koloczek motyw anioła, którego spotkamy 
u niego często — jako postać, ale też i środek wyrazu dla idei i pojęć. Archanioł 
Michał został ujęty tradycyjnie, natomiast inne przykłady artysta rozwija w sobie 
właściwym kierunku, znacznie poszerzając zakres i przestrzenie, w których dzia-
łają skrzydlate istoty. Rzeźbiarz jest przekonany, że nie tylko opiekują się losami 
i postępowaniem ludzi, lecz patronują różnym dziedzinom i stronom życia, ob-
szarom świata i  ludzkich doświadczeń, stanom ducha i świadomości. Anioł snu 
na przykład, w sukni z nocnego nieba, patronuje ciemnej stronie życia. Anioł du-
szy to istota efemeryczna, dematerializująca się niemal na oczach widza wzdłuż 
spiralnej linii. Wędrowiec, z kijem i krajką z polnych kwiatów, patronuje ludziom 
drogi i wolnego ducha. Anioł Wschodu wygląda jak strojny, pełen dostojeństwa, 
egzotyczny arcykapłan. 
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W bliskim sąsiedztwie sacrum są tematy z dziedziny kosmologii i kosmogonii. 
Mikołaj Kopernik siedzący na globie ziemskim z zerwanym łańcuchem (Moja Zie-
mia), kula ziemska wyłaniająca się z łona kobiety w czarnym, usianym gwiazdami 
płaszczu (Narodziny), Galaktyka jako kobieta-kometa w kosmicznej, gwiaździstej 
sukni. Intrygującą grupę stanowią kompozycje ilustrujące pojęcia abstrakcyjne, eg-
zystencjalne, wartości, sny, wizje, marzenia. Jak chociażby przedstawić odrodzenie? 
Jan Koloczek wyrzeźbił czarną kulę pękającą pod dotykiem spływającego z góry 
anioła. W spękaniach spod czarnej skorupy wyziera zielone wnętrze. A Nadzieja? 
Alegoryczna postać kobiety osłoniętej czarnym skrzydłem, lecz patrzącej śmiało 
przed siebie, w zielonej sukni wypuszczającej świeże listki. Spadająca gwiazda 
na tle sylwetki odwróconego do góry nogami anioła (Gwiazda Życzeń), zdaje się 
przypominać nam o roli marzeń w naszym życiu, nawet tych najbardziej szalonych. 
Dwuznaczny tytuł Muza kryje mężczyznę z batutą, w stroju barokowego kompo-
zytora, na którego ramionach, jak na drutach telegraficznych, przysiadły gołębie.

Rzeźby Koloczka to konglomerat rozmaitych treści; zawarte w nich motywy 
łączą się ze sobą, mieszają, tworzą zaskakujące układy. Operują finezyjnie zestawia-
nymi znaczeniami, kulturowymi uniwersaliami i archetypami. Ważnym motywem 
jest zdecydowanie kobieta: kobieta-anioł, kobieta-matka ziemia, kobieta-bajkowa 
istota, kobieta będąca przedmiotem pożądania, istotą ziemską, a zarazem jakby 
z innej planety. 

Fot. 2. Wystawa „Świat Jana Koloczka” — przykłady aniołów; fot. A. Ziółkowski
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W plastycznej aranżacji wystawy, zaprojektowanej przez Dorotę Jagłowską, 
całość eksponatów podporządkowana została układowi koła. Właśnie ten kształt 
skojarzył się autorom wystawy z charakterem rzeźb Koloczka, choćby ze względu 
na liczne odniesienia do kosmologii, astrologii, cyklów przyrody (słońce, planety 
gwiazdy, znaki zodiaku, glob ziemski, koło czasu). Wszystkie rzeźby ustawione 
zostały na wspólnej, kolistej platformie-tarczy, w której centrum znalazły się rzeźby 
nawiązujące do motywu drzewa — drzewa biblijnego, drzewa kosmologicznego, 
osi świata (Drzewo Życia, Dzieci Śląska). 

Wystawa Jana Koloczka czynna była do końca października 2011 r. Pozostawiła 
w Muzeum trwały ślad nie tylko w postaci zdjęć pamiątkowych i dokumentacyj-
nych. Wkrótce bowiem muzealna kolekcja współczesnej plastyki nieprofesjonalnej 
wzbogaciła się o grupę ciekawych rzeźb zakupionych od artysty.
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25. konferencja Stowarzyszenia Europejskich 
Muzeów na Wolnym Powietrzu (AEOM), 
Czechy–Słowacja 20–25 sierpnia 2011 r.

Stowarzyszenie Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu (AEOM) jest 
organizacją afiliowaną przy Międzynarodowej Radzie Muzeów (ICOM). To 

instytucja zrzeszająca najważniejsze muzea na wolnym powietrzu, ich dyrektorów 
oraz kadrę kierowniczą. Celem jest wymiana doświadczeń: naukowych, technicz-
nych, praktycznych oraz organizacyjnych, a także wzajemna promocja ich działań. 
Z tą intencją co dwa lata organizowane są konferencje, podczas których człon-
kowie Stowarzyszenia uczestniczą w sesjach roboczych poświęconych konkret-
nym tematom. Towarzyszą temu objazdy studyjne po wybranych muzeach, co ma 
bezpośrednio przybliżać specyfikę ich pracy, a także charakter regionu/regionów 
w nich prezentowany.

W roku 2011 konferencję zorganizowały muzea czeskie oraz słowackie. Główną 
pieczę nad sprawną organizacją i jej przebiegiem sprawowały: Wołoskie Muzeum 
na Wolnym Powietrzu w Rożnowie pod Radhoszczem (Rožnov pod Radhoštěm) 
i Słowackie Narodowe Muzeum w Martinie. Rozpoczęto w słowackim Bardejowie. 
Pierwszym punktem był wieczorny koncert organowy w Bazylice św. Idziego. Na-
stępnie spotkaliśmy się z władzami miejskimi w Nowym Ratuszu. W starym zaś, 
późnogotycko-wczesnorenesansowym mieszczą się Muzeum Szaryskie i Muzeum 
Historii Bardejowa, które mimo późnej wieczornej pory mogliśmy zwiedzić. Oba 
muzea gromadzą i prezentują najbardziej wartościowe, artystycznie i historycznie, 
przedmioty poświadczające królewski charakter miasta.

Część naukowa konferencji dotyczyła dwóch zakresów tematycznych: pracy 
z dziećmi i rolnictwa.

Pierwszy dzień wystąpień poświęcono tematowi związanemu z  pracą 
z dziećmi — „Working with Children” — realizowanym programom i zajęciom 
dla różnych grup wiekowych oraz zamierzeniom, celom, rezultatom i metodom 
pracy. Wstępnie temat i zakres nakreślił Jan Carstenssen. Pierwszy referat wygło-
siła Barbora Mesárošová z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie: „Working 
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with Children — Attracting a Child Visitor (Forms of Specialized Programmes 
and Activities for Different Age Groups; Their Objectives, Goals and Results, and 
Methods of Working with Children)”, stwierdzając m.in., że muzea na wolnym 
powietrzu powinny być azylem dla dorosłych i dzieci — powinny pozwalać na 
poznawanie życia w jego pierwotnej formie w opozycji do globalizacji. Następnie 
Richard Evans z Beamish Museum odniósł się do doświadczeń własnego muzeum 
i prób znalezienia prawdziwej historii bezpośrednio dotykającej dzieci, która do nich 
przemówi i włączy je do jej przedstawienia. Pieter-Matthijs Gijsbers (Niderlandzkie 
Muzeum na Wolnym Powietrzu w Arnhem) w referacie „Education about Migra-
tion” opowiedział o projekcie mającym zweryfikować obraz „typowego Holendra” 
u typowego Holendra przez jego tureckie czy chińskie wcielenie. Przedsięwzięcie 
realizowane jest na zlecenie rządu i ma zbudować mentalną mapę Holandii w opar-
ciu o opowieści o różnych stronach migracji i migrantów. Odbywa się to także 
przez wejście w rolę „innego” przez doświadczenie, np. gotowanie. Tihana Kušenić 
(Muzej „Staro Selo” Kumrovec) — „Intangible Heritage of Croatian Zagorie on 
Representative UNESCO List and Preserve the Same throughout the Organi-
zation of Museum Workshop” — odniosła się do doświadczeń transgranicznego 
projektu ochrony dziedzictwa niematerialnego w chorwackim regionie Zagorie 
i  faktu znalezienia się na „Liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego ludzkości” UNESCO metody tradycyjnego wyrobu pierników oraz 
drewnianych zabawek dla dzieci. Dmitrij Muchin — „The Development of Mu-
seum Pedagogical Programmes in the Architectural and Ethnography Museum of 
Vologda Region” — przedstawił program działań edukacyjnych Muzeum Archi-
tektoniczno-Etnograficznego Obwodu Wołogodzkiego w Wołogdzie z siedzibą 
w Siemionkowie, przybliżających tradycyjne zajęcia, które w zdegradowanej spo-
łecznie Rosji nie są oczywiste ani dla dzieci, ani dla dorosłych np. tradycyjny wyrób 
masła. Nicola Krstović (Muzeum na Wolnym Powietrzu „Staro Sielo”: Sierogojno 
w Serbii) — „My Memories Somewhere in Between Cradle and Heritage” — 
opowiedział o dialogu toczącym się między muzeum a młodym widzem każdo-
razowo podczas realizacji jednego z sześciu proponowanych bloków tematycznych 
i o wątpliwościach co do oczywistości stwierdzenia, że dziedzictwo, z którym ma 
się do czynienia jest dziedzictwem własnym.

Poza wyżej wymienionymi swoje tematy zaprezentowali:
Gaute Jacobsen (Muzeum Maihaugen w Lillehammer) „Tours in Children 

Heights”; Paulina Popoiu i Iuliana Grumăzescu (Narodowe Muzeum Wsi w Bu-
kareszcie) „The Village Museum and Its Children”; Tim Sullivan (The Sovereign 
Hill Museum w Ballart) „Immersive Museum Experiences and the Power of Af-
fective Learning”; Gefion Apel (LWL Freilichtmuseum Detmold) „Portraits and 
Programmes: Working with Young People in House Schwenger and Studio Kuper 
in 2011”; Helena Cviklová (Wołoskie Muzeum na Wolnym Powietrzu w Rożno-
wie pod Radhoszczem) w referacie „Educational Activities in Wallachian Open 
Air Museum in Rožnov pod Radhoštěm” nakreśliła zajęcia edukacyjne związane 
z realizacją projektu finansowanego z „Grantów Norweskich”.
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W dyskusji jedna z uczestniczek podała ze Skansenu przykład skonfrontowania 
dwóch grup młodzieży z dwóch różnych regionów Szwecji: współczesna młodzież 
dyskutuje o różnicach i podobieństwach między tymi grupami. Wspomniano rów-
nież, że w Szwecji każde muzeum narodowe zobowiązane jest Narodową Strategią 
Edukacji 2012–2014 do przygotowania ekspozycji z perspektywy dziecka, tak by 
była ona dla niego przyjazna, poczynając od wejścia. Gaute Jacobsen z Maihaugen 
Open-air Museum Lillehammer zauważył, że muzeum może stać się właściwym 
miejscem do rozmów o drażliwych sprawach, np. o „złym pocałunku wujka”, czyli 
molestowaniu w najbliższej rodzinie.

Drugi blok tematyczny dotyczył przedstawiania tradycyjnego rolnictwa w mu-
zeach: „Presentation of Traditional Agriculture” — omawiano sposoby prezentacji 
zajęć związanych z rolnictwem, szczególnie prowadzenie tradycyjnych upraw i ho-
dowli zwierząt gospodarskich.

Referaty wygłosili: Jan Rychlik z Uniwersytetu Karola w Pradze w wystąpieniu 
„Main Factors — Disasters — 20th Century — which Influenced the Development 
of Agriculture in Central Europe, Taking into Consideration the Presentation of 
Traditional Agriculture in Open Air Museums” nakreślił historię Czech i Słowa-
cji na podstawie rolnictwa pokazanego przez wieki aż do czasów współczesnych; 
Zdravka Mihailova (Narodowe Muzeum Rolnictwa w Sofii) przybliżyła charakter 
rolnictwa w komunistycznej Bułgarii, Wojciech Mielewczyk zaś (Muzeum Naro-
dowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie) scharakteryzował 
rolnictwo w Polsce w XX stuleciu; Šarka Kramolišová w „Presentation of Tradi-
tional Agriculture in WOAM” opowiedziała o starych odmianach uprawianych 
roślin i zwierzętach hodowanych w Wołoskim Muzeum na Wolnym Powietrzu.

Ponadto wystąpili: Vivian Dragomir, Aurelia Cosma, Iulia Anania (Narodowe 
Muzeum Wsi w Bukareszcie) „Tangible and Intangible. Agricultural Customs Re-
vived at the National Village Museum from Bucharest”; Rhiannon Hiles (Beamish 
Museum ) „Interpreting Rural Tradition in the North of England — Enhancing 
Visitor Engagement through Bringing Agricultural Method and Animal Hus-
bandry Closer to the Visitor Experience at Beamish Museum”; Dorota Matela 
(Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie) 
„Walking through the Past”; Anna Permilovskaya (Institute of Ecological Problems 
at the North Russian Academy Sciences Arkhangielsk) „The Agriculture Presen-
tation in the Open Air Museum”; Witold Wołoszyński (Muzeum Narodowe Rol-
nictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie) „Presentation of Working 
Oxen at the National Museum of Agriculture and Food Industry in Szreniawa”; 
Radoslav Vlk „Old and Regional Variants of Fruit Wood in a Selected Part of 
the Ethnographic Region of Wallachia and Their Using in Wallachian Open Air 
Museum” oraz Jiří Langer „Professionalism versus Commerce”.

O nowych projektach realizowanych w muzeach poinformowali: Allan Leth 
Frandsen (Den Gamle By, Arhus): „A Status on the Modern Town Project in Den 
Gamle By”; Miklós Cseri (Węgierskie Muzeum na Wolnym Powietrzu, Szentendre) 
„New Results in the Hungarian Open Air Museum”; Anke  Hufschmidt (LWL 
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Freilichtmuseum, Hagen) „The Experimental Field Water — a New Offering 
in LWL — Open Air Museum Hagen”; Radoslav Vlk, (Wallachian Open Air 
Museum) „Open Air Museum and Folk Culture in New Presentation Forms of 
Cultural Heritage — a Presentation of Results Achieved by So-called Norway 
Grants”.

Program konferencji obejmował także objazd studyjny po wybranych mu-
zeach na wolnym powietrzu. Pozwolił on na zapoznanie się ze zróżnicowaniem 
kulturowym regionów Czech i Słowacji oraz charakterem ekspozycji, formami jej 
udostępniania, proponowanymi atrakcjami.

 — Muzeum Architektury Ludowej / Muzeum Regionu Šariš w  Bardejovie 
(Skanzen-Múzeum L’udovej Architektúry, Bardejovské Kúpele) ulokowane 
jest w parku otaczającym sanatorium — kǔpele. To pierwsze otwarte muzeum 
na wolnym powietrzu na Słowacji. Prezentowane jest tam ludowe budow-
nictwo i wyposażenie wnętrz charakterystyczne dla regionu Šariš, znacznie 
zróżnicowanego etnicznie (Łemkowie, Bojkowie, Rusini, Słowacy) i religijnie 
(grekokatolicy i rzymscy katolicy w północnej Słowacji);

 — Muzeum Kultury Ukraińskiej w Świdniku (Múzeum Ukrajinskej Kultúry, 
Svidník), które, jak sama nazwa wskazuje, przybliża dziedzictwo i specyfikę 
mniejszości ukraińskiej mieszkającej w kilkuset wsiach w północno-wschodniej 
Słowacji;

 — Muzeum Wsi Liptowskiej w Przybylinie (Múzeum Liptovskej Dediny, Pri-
bylina), malowniczo rozłożone u podnóża Tatr;

 — Muzeum Wsi Orawskiej w Zubercu (Múzeum Oravskej Dediny, Zuberec 
– Brestová) — bratnie polskiemu Orawskiemu Parkowi Etnograficznemu 
w Zubrzycy Górnej, powitało nas atrakcjami: muzyką, tańcem i  śpiewem 
miejscowego zespołu ludowego. Oprócz tego zaaranżowano pranie odzieży 
w potoku oraz prezentację miejscowego garncarstwa i tkactwa;

 — Muzeum Wsi Słowackiej w Martinie (Múzeum Slovenskej Dediny, Martin) 
zajmuje rozległy teren na przedmieściach miasta. W założeniu miało prezento-
wać 13 słowackich regionów, do tej pory udostępniono jedynie sektory: Orawa, 
Turiec, Liptów, Kysuce. Od otwarcia w 1983 r. muzeum ciągle się rozbudowuje.
Jedynym czeskim muzeum, jakie odwiedziliśmy, było Wołoskie Muzeum na 

Wolnym Powietrzu w Rożnowie pod Radhoszczem (Valašské Muzeum v Přírodě 
v Rožnovie pod Radhoštěm) imponujące rozmachem działań i dbałością o wierność 
przedstawienia zgodnie z realiami życia na Morawskiej Wołoszczyźnie. W każdym 
z miejsc, w których nas przyjmowano, zostaliśmy niezwykle gościnnie przyjęci 
lokalnymi specjałami — pierogami, śliwowicą, miodówką…

Pożegnano nas uroczystą kolacją w Pustevnych — oddziale Muzeum w Roż-
nowie (oddalonym o kilkanaście kilometrów od miasta, w górach). Jest to miejsce 
popularne wśród narciarzy już od 2. połowy XIX wieku. By sprostać wówczas ich 
oczekiwaniom, słowacki architekt Dusan Jurkovič zaprojektował dwa schroni-
ska w stylu określanym jako „ludowa secesja”, których wnętrza również inspiro-
wane były sztuką ludową. W latach 90. chylące się ku upadkowi budynki zaczęto 



25. konferencja Stowarzyszenia Europejskich Muzeów... 297Adriana Garbatowska

 odrestaurowywać, by przywrócić ich świetność. Zanim to jednak nastąpiło, na-
dano im status narodowego zabytku kultury. Dziś dumnie zaświadczają o swojej 
wyjątkowości.

Ostatniego dnia odbyło się posiedzenie członków Stowarzyszenia. Poruszano 
kwestie istotne dla jego działalności, m.in. ustalono miejsce konferencji w 2015 — 
Maihaugen Open Air Museum w Lillehammer. Najbliższa natomiast odbędzie 
się w sierpniu 2013 roku w południowych Niemczech.

Wybrano nowy zarząd. Prezydentem został Jan Carstensen z LWL Freilicht-
museum w Detmold (Niemcy), wice-prezydentem Katarina Frost z Vallby Fri-
luftsmuseum w Västerås (Szwecja), członkami zarządu: Richard Harris (Weald 
& Downland Open Air Museum, Singelton, Wielka Brytania), Monika Kania-
-Schütz (Freilichtmuseum Glentleiten, Niemcy), Vitezslav Koukal (Valašské Mu-
zeum v Přírodě, Rožnov pod Radhoštěm, Czechy), Marek Krężałek (Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice, Polska), Thomas Bloch Ravn (Den 
Gamle By, Århus, Dania), Adelheid Ponsioen (Nederlands Openluchtmuseum, 
Arnhem, Holandia).

W konferencji wzięło udział 110 uczestników z Europy oraz jedna osoba 
z Australii. Z Polski: Marek Krężałek i Adriana Garbatowska (Muzeum Pierw-
szych Piastów na Lednicy), Teresa Lasowa (Muzeum — Kaszubski Park Etno-
graficzny we Wdzydzach Kiszewskich), Jan Rzeszotarski (Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej w Sierpcu), Barbara Romańska (Sądecki Park Etnograficzny w Nowym 
Sączu), Bogdan Kuboszek (Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie) oraz 
reprezentanci Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie: Dorota Matela, Wojciech Mielewczyk, Witold Wołoszyński.
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30. Pawlak E, Pawlak P. 2008, Osiedla wczesnośredniowieczne w Markowicach pod Po-
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31. Pianowski Z., Proksa M. 2008, Najstarsze budowle Przemyśla. Badania archeologiczno-
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Archeologiczne 10, Toruń, s. 10, 99, 100, 162–163, 174, 175, 204.
37. Śledziński K. 2008, Wojowie i grody. Słowiańskie Barbaricum, Kraków, s. 144, 145, 150, 

152, 155.
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około 1138 roku), Wrocław, s. 216, 398, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, indeks 
s. 725.
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s. 28, 30, 31, 37.
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321Materiały do bibliografii regionu Giecza za lata 2008–2010 Piotr Kuszczak

i interpretacje. Materiały z sesji naukowej w Muzeum Początków Państwa Polskiego. 
Gniezno 9–11 kwietnia 2008 roku, red. Janiak T., Gniezno, s. 420, 425, 427, 431.
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34. Wrzesiński J. 2009, 150 lat popularyzacji archeologii w Poznaniu i jej czasy, Poznań, 
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s. 29, 31, 32, 41.

36. Wyrwa A.M. 2009, Łekno i jego dziedzictwo, KW 2 (130), Poznań, s. 10.
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1. Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego 
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21. Michałowski R. 2010, Pałace monarsze na tle geografii sakralnej pierwszej monarchii 
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Łódzkie [w:] Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla 
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32. Różański A. 2010, Jednoprzestrzenne kościoły romańskie z terenu Wielkopolski, Poznań, 
s. 27, 29, 31–110, 155, 311, 312, 314.

33. Ryba P. 2010, Polska w czasach panowania dynastii Piastów szczegółowo, dokładnie, 
konkretnie, Gdynia, s. 16, 39, indeks s. 290.

34. Skarby średniowieczne Wielkopolski, 2010, Lednica, s. 10, 12, 67.
35. Strzelczyk J. 2010, Bruno z Kwerfurtu a polityka Cesarstwa na wschodzie [w:] Bruno 

z Kwerfurtu. Osoba — dzieło — epoka, red. Dygo M., Fałkowski W., Pułtusk, s. 177.
36. Tabaka A. 2010, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Przeszłość — Teraźniejszość 

— Przeszłość, SL X, Lednica–Poznań, s. 295.
37. Tapolcai L. 2010, Lengyelország történeti és mitikus kezdetei — a tér alakulasa, Buda-

peszt, s. 122, 330. 
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38. Ulice średniowiecznego Wrocławia, red. Piekalski J., Wachowski K., Wratislavia Antiqua. 
Studia z Dziejów Wrocławia 11, Wrocław, s. 247.

39. Urbańczyk P. 2010, From a Stronghold to a Town — the Polish Case [w:] Making 
a Medieval Town. Patterns of Early Medieval Urbanization, Warszawa, s. 18, 19. 

40. Wróblewski W. 2010, The Slavs and the Old Prussians. Poland in the Early Medieval 
Period [w:] Worlds Apart? Contacts cross the Baltic Sea in the Iron Age. Network 
Denmark — Poland, 2005–2008, Nordiske Fortidsminder, Serie C, vol 7, KØbenhavn– 
–Warszawa, s. 205 ryc., s. 206 ryc.

41. Wrzesińska A., Wrzesiński J. 2010, Jubileuszowy rok Muzeum, SL X, Lednica–Poznań, 
s. 268.

42. Wyrozumski J. 2010, Cracovia Mediaevalis, Kraków, s. 44, 62.
43. Wyrwa A.M. 2010, Przedmowa, SL X, Lednica–Poznań, s. 15.
44. Wyrwa A.M., Kostrzewska U. 2010, O wybranych aspektach społecznej percepcji 

i zainteresowania muzeami na wolnym powietrzu na przykładzie Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy i Muzeum w Biskupinie [w:] Przeszłość dla przyszłości — prob-
lemy edukacji muzealnej, Materiały Konferencji z okazji Jubileuszu 40-lecia Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednica 11–13 września 2009 roku, red. Wrzesiński J., 
Wyrwa A.M. BSL XVIII, Seria A, nr 2, Lednica, s. 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, s. 213 ryc., s. 217.

45. Żółkowska J. 2010, Dewocjonalia nowożytne ze zbiorów Państwowego Muzeum Ar-
cheologicznego w Warszawie, WA 61, Warszawa, s. 157.

46. Żychliński D. 2010, Ślady osadnictwa ludności kultury pomorskiej z okresu wędrówek 
ludów z Krerowa, pow. Poznań, stan. 20, WSA 11, Poznań, s. 93, 94.
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Materiały do bibliografii regionu 
 Grzybowa za lata 2008–2010

2008

1. Animarum kultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu. 
t. 1, Struktury kościelno-publiczne, red. Manikowska H., Brojer W., Colloquia Me-
diaevalia Varsoviensia IV, Warszawa, s. 15, indeks s. 537.

2. Banaszak D. 2008, Europejskie Dni Dziedzictwa Archeologicznego na Ostrowie Led-
nickim, SL IX, Lednica–Poznań, s. 325.

3. Billert A. 2008, Promocja Turystyczna Ostrowa Radzińskiego, SL IX, Lednica–Poznań, 
s. 98, 101.

4. Brzostowicz M. 2008, Problematyka badań nad czasami przedpiastowskimi w Wielko-
polsce [w:] Wielkopolska w dziejach. Archeologia w regionie, Poznań, s. 129.

5. Dominiczak-Głowacka D. 2008, Materiały do bibliografii grodziska wczesnośrednio-
wiecznego w Grzybowie, SL IX, Lednica–Poznań, s. 315–317.

6. Dominiczak-Głowacka D. 2008, Przęśliki z  wczesnośredniowiecznego grodziska 
w Grzybowie, w województwie wielkopolskim nieopodal Wrześni, SL IX, Lednica– 
–Poznań, s. 243–269, ryc.

7. Kaczyński T., Kaczyński I. 2008, Szlakiem Piastowskim, Warszawa, s. 300–305.
8. Kara M. 2008, Wczesnośredniowieczne grodziska Wielkopolski w nowszych studiach 

archeologii (wybrane zagadnienia) [w:] Wielkopolska w dziejach. Archeologia o regionie, 
Poznań, s. 139 ryc., s. 140 ryc., s. 143 ryc.

9. Kaszubkiewicz A. 2008, Nowa osłona nad reliktami wczesno romańskiego palatium na 
Ostrowie Lednickim, SL IX, Lednica–Poznań, s. 349.

10. Kurnatowska Z. 2008, Gród w Radzimiu na tle wielkopolskich grodów kasztelańskich, 
SL IX, Lednica–Poznań, s. 64.

11. Kurnatowska Z. 2008, Wielkopolska — kolebką państwa polskiego [w:] Studia nad 
dawną Polską 1, Gniezno, s. 25, 26, 27, s. 30 ryc.

12. Nowaczyk B. 2008, Dzieje geologiczne i geomorfologiczne Wysoczyzny Gnieźnieńskiej 
i Gniezna w ostatnich 20 000 lat [w:] Studia nad dawną Polską 1, Gniezno, s. 16.
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13. Pradzieje Wielkopolski. Od epoki kamienia do średniowiecza, red. Kobusiewicz M., 
Poznań, s. 321, 322, s. 326 ryc., s. 331 ryc., s. 369 ryc., 371 ryc., s. 376, 393.

14. Szulta W. 2008, Przeprawy mostowe na ziemiach polskich w średniowieczu. Prace 
Archeologiczne 10, Toruń, s. 174.

15. Urbańczyk P. 2008, Trudne początki Polski, Wrocław, s. 121, indeks s. 415.
16. Wiszewski P. 2008, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów 

(do około 1138 roku), Wrocław, s. 440, 443.

2009
1. Banaszak D., Tabaka A. 2009, Ostrów Lednicki. Information Guide, Lednica, s. 3 nlb., 

s. 33 nlb.
2. Banaszak D., Tabaka A. 2009, Ostrów Lednicki. Informator, Lednica, s. 3 nlb., s. 33 nlb.
3. Brzostowicz M. 2009, Tradycja i nowy porządek. Mieszkańcy Wielkopolski w obliczu 

przemian zachodzących w X–XIII wieku [w:] Stare i nowe w średniowieczu. Pomię-
dzy innowacją a tradycją, Spotkania Bytomskie 6, red. Moździoch S., Wrocław, s. 26 
ryc., s. 30.

4. Fryza M., Wrzesiński J. 2009, Od zabytkowej ruiny do muzeum przestrzennego 
[w:] Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 40 lat istnienia 
(1969–2009), [praca zbiorowa], red. Wyrwa A.M., Lednica, s. 43, 77, 78, 81, 84, 90.

5. Jędrzejczak R. 2009, Festiwal Kultury Wczesnośredniowiecznej w Sierakowie, KW 1 
(129), Poznań, s. 199.

6. Kara M. 2009, Najstarsze państwo Piastów — rezultat przełomu czy kontynuacji? Stu-
dium archeologiczne, Poznań, s. 55, 239, 251, s. 254 ryc., s. 256 ryc., s. 272, 278, 287, 
310, s. 315 ryc.

7. Kostrzewska U. 2009, Archeologiczne muzea na wolnym powietrzu. Pobudzenie ich 
animacji turystycznej na przykładzie muzeów skansenowskich Polski Piastowskiej 
w Wielkopolsce (do czasów Rozbicia Dzielnicowego), [praca magisterska], Poznań, 
s. 4, 26, 35, 36, 37, 38, 47, 52, 53, 54, 55, s. 56 ryc., s. 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 89, 90, 91, 92.

8. Kowalczyk A., Paprocki D. 2009, Historia badań oraz upowszechniania wiedzy o Radzi-
miu koło Obornik [w:] Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 
40 lat istnienia (1969–2009), [praca zbiorowa], red. Wyrwa A.M., Lednica, s. 157.

9. Krężałek M. 2009, Andrzej Kaszubkiewicz — drugi kustosz dziedzictwa pierwszych 
Piastów [w:] Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 40 lat 
istnienia (1969–2009), [praca zbiorowa], red. Wyrwa A.M., Lednica, s. 243.

10. Krysztofiak T. 2009, Giecz. Gródek przedpaństwowy — wczesnopiastowski gród cen-
tralny — ośrodek kasztelański [w:] Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy. 40 lat istnienia (1969–2009), [praca zbiorowa], red. Wyrwa A.M., Lednica, 
s. 134, 138.

11. Kurnatowska Z. 2009, Badania interdyscyplinarne w Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy [w:] Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 40 lat 
istnienia (1969–2009), [praca zbiorowa], red. Wyrwa A.M., Lednica, s. 199, 200, 201, 
203, 210.

12. Kurnatowska Z., Kara M. 2009, Wielkopolska Południowa między Ziemią Gnieźnieńską 
a Śląskiem [w:] Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, red. Kolenda J., 
Wrocław, s. 158 ryc., s. 159 ryc. 
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13. Kurnatowska Z., Tuszyński M. 2009, Grzybowo pod Wrześnią. Wczesnopiastowski 
gród na szlaku z Giecza do Gniezna [w:] Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy. 40 lat istnienia (1969–2009), [praca zbiorowa], red. Wyrwa A.M., 
Lednica, s. 141–155.

14. Tu powstawała Polska. Katalog wystawy stałej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, 
Poznań, s. 12, s. 64 ryc.

15. Wetesko L. 2009, Historyczne konteksty monarszych fundacji artystycznych w Wiel-
kopolsce do początku XIII wieku, Poznań, s. 61, 62, indeks s. 359.

16. Wrzesiński J. 2009, Gród wczesnopaństwowy [w:] 40 zabytków. Katalog wystawy jubi-
leuszowej z okazji 40-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr 3.

17. Wyrwa A.M. 2009, Lednicka Custodia Memoriae. 40-lecie Muzeum Pierwszych Pia-
stów na Lednicy. Introductio [w:] Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy. 40 lat istnienia (1969–2009), [praca zbiorowa], red. Wyrwa A.M., Lednica, 
s. 29, 31, 32, 41.

2010
1. Brust M. 2010, Etapy rozwoju osadnictwa wczesnośredniowiecznego na obszarze zespołu 

przedlokacyjnego w Rogoźnie od IX do końca XIV wieku, SL X, Lednica–Poznań, 
s. 63.

2. Dominiczak-Głowacka D. 2010, Olgierd Brzeski — od pasji archeologią po zwieńczenie 
marzeń, SL X, Lednica–Poznań, s. 169–173, ryc.

3. Henski P. 2010, Polska Piastów, Bielsko-Biała, s. 5.
4. Kurnatowska Z. 2010, Budowanie państwa polskiego [w:] Santok „Strażnica i klucz kró-

lestwa”. 30 lat Muzeum Grodu w Santoku. Wydawnictwo pokonferencyjne 13 czerwca 
2008 r., Gorzów Wlkp., s. 8, 10, 11, s. 18 ryc.

5. Kurnatowska Z., Kara M. 2010, Wczesnopiastowskie Regnum — jak powstało i jaki 
miało charakter? Próba spojrzenia od strony źródeł archeologicznych, SlA 51, Poznań, 
s. 47, s. 56 ryc., s. 61 ryc., s. 74, 89.

6. Kuszczak P. 2010, Materiały do bibliografii regionu Grzybowa za lata 2006–2007, SL X, 
Lednica–Poznań, s. 323.

7. Makowiecki D. 2010, Wczesnośredniowieczna gospodarka zwierzętami i socjotopografia 
in Culmine na Pomorzu Wiślańskim, Toruń, s. 198.

8. Malinowska-Sypek A, Sypek R., Sukniewicz D. 2010, Przewodnik archeologiczny po 
Polsce, [wprowadzenie Brzeziński W.], Warszawa, s. 608–609.

9. Olejniczak M., Pasternak J. 2010, Sprawozdanie z działalności Działu Naukowo-Oświa-
towego w roku 2009, SL X, Lednica–Poznań, s. 261.

10. Paszkiewicz B. 2010, Monety z kościoła św. Mikołaja w Gieczu, BSL XV, Seria B1, 
Fontes 4, Lednica, s. 7, 8, 17.

11. Piastowie. Biografie. Herby. Drzewa genealogiczne, Dynastie Europy 8, 2010, [War-
szawa], s. 122.

12. Skarby średniowieczne Wielkopolski. 2010, Lednica, s. 16.
13. Tabaka A. 2010, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Przeszłość — Teraźniejszość 

— Przyszłość, SL X, Lednica–Poznań, s. 295.
14. Tapolcai L. 2010, Lengyelország történeti és mitikus kezdetei — a tér alakulasa, Buda-

pest, s. 122, 330.
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15. Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie 2000–2010. 2010, Grzybowo, ss. 14 nlb.
16. Urbańczyk P. 2010, From a Stronghold to a Town — the Polish Case [w:] Making 

a Medieval Town. Patterns of Early Medieval Urbanization, Warszawa, s. 18.
17. Wrzesińska A., Wrzesiński J. 2010, Jubileuszowy rok Muzeum, SL X, Lednica–Poznań, 

s. 268.
18. Wyrwa A.M. 2010, Przedmowa, SL X, Lednica–Poznań, s. 15.
19. Wyrwa A.M., Kostrzewska U. 2010, O wybranych aspektach społecznej percepcji 

i zainteresowania muzeami na wolnym powietrzu na przykładzie Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy i Muzeum w Biskupinie [w:] Przeszłość dla przyszłości — prob-
lemy edukacji muzealnej, Materiały Konferencji z okazji Jubileuszu 40-lecia Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednica 11–13 września 2009 roku, red. J. Wrzesiński, 
A.M. Wyrwa, BSL XVIII, Seria A, nr 2, Lednica, s. 203, 205, 208, 209, s. 210 ryc., 
s. 211, 212, s. 213 ryc., s. 214, 217.
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Materiały do bibliografii regionu 
 Radzimia za lata 2008–2010

2008
1. Billert A. 2008, Promocja turystyczna Ostrowa Radzimskiego, SL IX, Lednica–Poznań, 

s. 97–101.
2. Brust M. 2008, Próba rekonstrukcji zasięgu terytorialnego kasztelanii Radzimskiej, 

SL IX, Lednica–Poznań, s. 41–59.
3. Górecki J. 2008, Zagospodarowanie grodziska Radzimskiego jako obiektu turystycznego, 

SL IX, Lednica–Poznań, s. 103–110.
4. Kaczmarek J., Silska P. 2008, Radzim powrót do źródeł. Krótka historia „skarbu brązo-

wego”, SL IX, Lednica–Poznań, s. 17–28, ryc.
5. Kara M. 2008, Wczesnośredniowieczne grodziska Wielkopolski w nowszych studiach 

archeologii (wybrane zagadnienia) [w:] Wielkopolska w dziejach. Archeologia o regionie, 
Poznań, s. 146, 147.

6. Kasprzak J. 2008, Walory przyrodnicze Radzimia, SL IX, Lednica–Poznań, s. 12–16, ryc.
7. Kościesza-Kosmowski K. 2008, Czy na Ostrowie Radzimskim mieszkali kasztelano-

wie? Komunikat o wstępnych wynikach badań wykopaliskowych grodziska w latach 
2002–2005, SL IX, Lednica–Poznań, s. 71–83, ryc.

8. Kurnatowska Z. 2008, Gród w Radzimiu na tle wielkopolskich grodów kasztelańskich, 
SL IX, Lednica–Poznań, s. 61–69.

9. Paprocki D. 2008, Dzieje parafii pod wezwaniem św. Mikołaja i św. Barbary w Radzimiu, 
SL IX, Lednica–Poznań, s. 85–95.

10. Pflanz M. 2008, Popularyzacja Radzimia w działalności członków koła historycznego 
przy Zespole Szkół w Murowanej Goślinie, SL IX, Lednica–Poznań, s. 111–113.

11. Piotrowska D. 2008, Prolegomena do Archeologii Biskupina, t. I, Bibliografia archeo-
logiczna Biskupina 1933–1983, Warszawa, poz. 2811 s. 329, indeks s. 370. 

12. Wędzki A. 2008, Radzim, zapomniany gród kasztelański nad Wartą po upływie pół 
wieku, SL IX, Lednica–Poznań, s. 29–40.

2009
1. Banaszak D., Tabaka A. 2009, Ostrów Lednicki. Information Guide, Lednica, s. 3 nlb., 

s. 34 nlb.
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2. Banaszak D., Tabaka A. 2009, Ostrów Lednicki. Informator, Lednica, s. 3 nlb., s. 34 
nlb.

3. Fryza M., Wrzesiński J. 2009, Od zabytkowej ruiny do muzeum przestrzennego 
[w:] Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 40 lat istnienia 
(1969–2009), [praca zbiorowa], red. Wyrwa A.M., Lednica, s. 43, 77, 90.

4. Kara M. 2009, Najstarsze państwo Piastów — rezultat przełomu czy kontynuacji? 
Studium archeologiczne, Poznań, s. 44, 181, s. 210 ryc., s. 248 ryc.

5. Kowalczyk A., Paprocki D. 2009, Historia badań oraz upowszechniania wiedzy o Radzi-
miu koło Obornik [w:] Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 
40 lat istnienia (1969–2009), [praca zbiorowa], red. Wyrwa A.M., Lednica, s. 157–169.

6. Kowalczyk A., Paprocki D. 2009, Ostrów Radziński — zapomniany gród na Warcie. 
Informator, Lednica, ss. 24 nlb.

7. Kurnatowska Z. 2009, Badania interdyscyplinarne w Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy [w:] Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 40 lat 
istnienia (1969–2009), [praca zbiorowa], red. Wyrwa A.M., Lednica, s. 199, 202, s. 203 
ryc., s. 210.

8. Ostrów Radzimski. Zapomniany gród na Warcie. Informator, ss. 24 nlb.
9. Tu powstawała Polska. Katalog wystawy stałej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, 

Poznań, s. 135.
10. Wyrwa A.M. 2009, Lednicka Custodia Memoriae. 40-lecie Muzeum Pierwszych Pia-

stów na Lednicy. Introductio [w:] Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy. 40 lat istnienia (1969–2009), [praca zbiorowa], red. Wyrwa A.M., Lednica, 
s. 29, 31, 41.

2010 
1. Brust M. 2010, Etapy rozwoju osadnictwa wczesnośredniowiecznego na obszarze zespołu 

przed lokacyjnego w Rogoźnie od IX do końca XIV wieku, SL X, Lednica–Poznań, 
s. 64.

2. Kurnatowska Z., Kara M. 2010, Wczesnopiastowskie Regnum — jak powstało i jaki 
miało charakter? Próba spojrzenia od strony źródeł archeologicznych, SlA 51, Poznań, 
s. 40 ryc.

3. Paszkiewicz B. 2010, Monety z kościoła św. Mikołaja w Gieczu, BSL XV, Seria B1, 
Fontes 4, Lednica, s. 8.

4. Wrzesińska A., Wrzesiński J. 2010, Jubileuszowy rok Muzeum, SL X, Lednica–Poznań, 
s. 268.


