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Mateusz Wawrzyniak

Zbiór fi bul z okresu wpływów rzymskich z okolic 
Ostrowa Lednickiego. Przyczynek do pełniejszego 

rozpoznania przemian kulturowych w pierwszych wiekach 
naszej ery w rejonie jeziora Lednica 

abstrakt: Trzy lata temu, za wiedzą i przy wsparciu służb konserwatorskich Mu-
zeum Pierwszych Piastów na Lednicy, wspólnie ze Stowarzyszeniem Wielkopolska 
Grupa Eksploracyjno-Historyczna „GNIAZDO”, rozpoczęto powierzchniową pe-
netrację obszarów położonych wokół jeziora Lednica w  ramach Projektu Lednica. 
Dotychczasowe badania, przeprowadzone przy wykorzystaniu najnowszych technik 
teledetekcyjnych i pomiarowych, przyniosły rozliczne znaleziska zabytków metalo-
wych o chronologii rozpiętej od epoki brązu po czasy współczesne, w tym dwadzie-
ścia cztery fi bule z okresu wpływów rzymskich. Ich analiza formalna stanowi treść 
niniejszego artykułu.
słowa kluczowe: projekt badawczy, prospekcja terenowa, jezioro Lednica, zapinki, 
okres wpływów rzymskich, kultura przeworska, kultura wielbarska

abstract: Th ree years ago, with the knowledge and support of the restoration ser-
vices of the Museum of the First Piasts at Lednica, together with the Wielkopolska 
Exploratory and Historical Group ‘GNIAZDO’ Association, surface penetration of 
the areas located around Lake Lednica began, within the Lednica project. So far, the 
research conducted with the use of the latest remote sensing and measurement tech-
niques has yielded numerous fi nds of metal relics, with a chronology spanning from 
the Bronze Age to the present day. Th e fi nds include twenty four fi bulae from the pe-
riod of Roman infl uence. Th eir formal analysis is the subject of this article.
keywords: a research project, surface prospection, Lake Lednica, pins, a period of 
Roman infl uence, the Przeworsk culture, the Wielbark culture

W ostatnich latach Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy podjęło współpracę ze 
Stowarzyszeniem Wielkopolska Grupa Eksploracyjno-Historyczna „GNIAZDO”. 
Wspólnymi siłami, za wiedzą i przy wsparciu służb konserwatorskich, rozpoczęto 
powierzchniową penetrację obszarów położonych wokół jeziora Lednica, wyko-
rzystując do tego celu najnowsze techniki teledetekcyjne i pomiarowe. W pierw-
szym etapie, zaplanowanego na kilka lat projektu badawczego (Projekt Lednica 
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„Razem dla ratowania zabytków”), przeszukano tereny położone u południowo-
-wschodnich i  wschodnich brzegów jeziora, administracyjnie przynależne do 
wsi Dziekanowice i  Lednogóra, gm. Łubowo, a  w  ramach Archeologicznego 
Zdjęcia Polski przypisane do arkusza nr 50-321 [Kostyrko, Kowalczyk, Żuk 
2019: 323-326]. Badania prowadzone za pomocą wysokiej klasy detektorów 
metali dostarczyły rozlicznych znalezisk o chronologii rozpiętej od epoki brą-
zu, przez okres rzymski, średniowiecze, nowożytność, aż po czasy współczesne, 
w  tym dwadzieścia cztery fi bule z okresu wpływów rzymskich (ryc. 1, 2). Po-
szczególne artefakty zostały odpowiednio udokumentowane zgodnie z przyjętą 
na potrzeby podjętego projektu procedurą badawczą, wspartą wykorzystaniem 
odbiorników GPS i komputerowej bazy danych (System Informacji Przestrzen-
nej – GIS). Okoliczności odkrycia każdego z zabytków opisano także w tereno-
wym dzienniku badań [Kostyrko, Kowalczyk, Żuk 2019: 323-324]. Podejmowa-
ne z powierzchni lub naruszonej działalnością człowieka warstwy ornej zapinki, 
podobnie jak pozostałe znaleziska, posiadają status znalezionych na złożu wtór-
nym. Zatem na tym etapie opracowania wszelkie próby przypisywania poszcze-
gólnych fi bul konkretnym jednostkom kulturowym wydają się przedwczesne. 
Należy jednak zaznaczyć, iż na części obszarów objętych opisywanymi badania-
mi już wcześniej rejestrowano ślady bytowania ludności kultury przeworskiej 
z okresu wpływów rzymskich [Dzięciołowski 1991: ryc. 82; Kurnatowska, Kur-
natowski 1991: 37-38; Wrzesińska, Wrzesiński 1996; Machajewski 1997; Łasto-
wiecki 2001; 2002].

Pierwsze, szczątkowe dane na temat osadnictwa z okresu rzymskiego na wy-
mienionym obszarze pochodzą z badań przeprowadzonych w 1962 roku. Autor 
sprawozdania, Jerzy Łomnicki, informuje m.in. o rozpoczęciu prac wykopalisko-
wych na stanowisku Ostrów Lednicki nr 33 i założeniu dwóch wykopów, zloka-
lizowanych w pobliżu wschodniego brzegu jeziora, na terenie obecnego Małego 
Skansenu. Celem rozpoczętych działań było zbadanie przyczółka mostowego 
(gnieźnieńskiego), uchwycenie kierunku drogi oraz umocnienie gruntów pod 
przyszły parking. Podczas prac w  wykopie II, zlokalizowanym na skraju osady 
wczesnośredniowiecznej, ściśle związanej z  przyczółkiem mostowym, zaob-
serwowano ciągłość osadniczą od epoki brązu aż do wczesnego średniowiecza 
(XII wiek). Na okres późnorzymski wydatowano jamę o wymiarach 2 x 1,80 m 
– określoną mianem półziemianki bądź chaty zniszczonej przez późniejsze osad-
nictwo wczesnośredniowieczne, a  także obiekt nazywany „małym wykopem”, 
w  wypełnisku którego odkryto ceramikę, w  tym „fragment dzbanka”. Materiał 

1 Na poddanym rozpoznaniu obszarze zarejestrowano kilkadziesiąt stanowisk archeologicz-
nych, głównie o chronologii wczesnośredniowiecznej.

2 Patrz też właściwe arkusze i  karty stanowisk archeologicznych AZP w  archiwum Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu.

3 Ówczesne stanowisko Ostrów Lednicki 3 zostało włączone do stanowiska Dziekanowice 22 
(AZP 50-32/104).
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Ryc. 2. Lokalizacja zapinek po południowo-wschodniej stronie jeziora Lednica. Oprac. M. Wa-
wrzyniak
Fig. 2. Th e location of the pins on the south-east side of Lake Lednica. Ed. by M. Wawrzyniak

Ryc. 1. Lokalizacja zapinek po wschodniej stronie jeziora Lednica. Oprac. M. Wawrzyniak
Fig. 1. Th e location of the pins on the eastern side of Lake Lednica. Ed. by M. Wawrzyniak
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masowy, pozyskany z warstwy kulturowej i obiektów, wstępnie wydatowano na 
V/VI wiek n.e. [Łomnicki 1962]. W  świetle dokonanych od tego czasu odkryć 
i znaczącego postępu w badaniach nad okresem wpływów rzymskich w północ-
nej Wielkopolsce wyniki tych badań należałoby poddać ponownej analizie.

Szczególnie interesującego odkrycia dokonano w  1992 roku na stanowisku 
Dziekanowice 22 (AZP 50-32/104). W  jednym z  wykopów odkryto wówczas 
pojedynczy grób szkieletowy, w zasadzie bez wyposażenia, wyjąwszy nikłe ślady 
węgli drzewnych, dwie kości zwierzęce złożone przy nodze zmarłego, skupisko 
kamieni wraz z kamienną płytką ułożone pod czaszką oraz drobne i niecharak-
terystyczne fragmenty ceramiki pradziejowej, zalegające w  stosunkowo głębo-
kiej jamie zlokalizowanej kilkanaście centymetrów za czaszką. Zmarłego ułożono 
w grobie na lewym boku, na głębokości około 1,3 m (poniżej warstwy wczesno-
średniowiecznej), wzdłuż osi wschód-zachód i  z  głową skierowaną na zachód. 
Analiza antropologiczna wykazała, iż był to mężczyzna zmarły w wieku Adultus 
(około 35 lat), zaś radiowęglowa przyniosła dość zaskakująca datę 1890 BP ± 100, 
odpowiadającą fazie B1 wczesnego okresu wpływów rzymskich. Pochówku nie 
przypisano jednak konkretnej jednostce kulturowej. W tekście o nim zaznaczo-
no jedynie, że orientacja ułożenia szkieletu w kierunku E-W była w tym okresie 
niekiedy spotykana w  grobach ludności kultury wielbarskiej, podkreślając jed-
nocześnie, że badania powierzchniowe wokół jezior Lednica i Sławno przyniosły 
odkrycia wyłącznie skupisk osadniczych ludności kultury przeworskiej, w  tym 
niezmiernie ciekawego zespołu osadniczego złożonego z cmentarzyska i pieco-
wisk, zarejestrowanego w odległości około 2-4 kilometrów na południe od jezio-
ra Lednica. Materiałów tych niestety nie opublikowano [Wrzesińska, Wrzesiński 
1996: 334-337; patrz też Gałęzowska 2007: 161].

Pomijając odkrycie omówionego wyżej grobu, dotychczasowe prace wykopa-
liskowe na stanowisku Dziekanowice 22 nie przyniosły odkryć, które należałoby 
odnieść do okresu wpływów rzymskich. Niemal klasycznym przykładem są wy-
niki badań zrealizowanych w 1995 roku w części osadowej stanowiska określanej 
jako Dziekanowice 22B4. Na powierzchni 750 m2 odsłonięto tutaj pozostałości 
zabudowy z X-XIII wieku, wyeksplorowano także pojedynczy pochówek szkie-
letowy wiązany z nieodległym, wczesnośredniowiecznym cmentarzyskiem i nic 
ponadto [Łastowiecki 1996b: 3]. W sprzeczności z tymi ustaleniami stanęły jed-
nak rezultaty ostatniej prospekcji powierzchniowej dokonanej z użyciem detek-
torów metali, w trakcie której ujawniono m.in. znaczącą ilość zabytków metalo-
wych z okresu wpływów rzymskich, głównie zapinek, ale także monet opisanych 
przez Katarzynę Balbuzę na łamach XIX tomu „Studiów Lednickich” [Balbuza 
2020]. Wyjaśnienie kwestii ewentualnej obecności w  tym miejscu społeczności 
z okresu wpływów rzymskich dałoby zapewne wznowienie badań.

4 Badania zaplanowano na trzy lata, jednak po pierwszym sezonie zostały one przerwane.
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Należy dodać, że ze stanowisk Dziekanowice 22, Ostrów Lednicki 1 (AZP 
50-32/22) oraz Ostrów Lednicki 2 (AZP 50-32/23) pochodzi nieznany i dotych-
czas nigdzie niepublikowany zbiór dwudziestu pięciu fi bul z  okresu wpływów 
rzymskich, zdeponowany w magazynie zabytków Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy5. Wszystkie znaleziono w trakcie badań wykopaliskowych. W latach 
1984-1985, 1993, 1995, 1997-1998 oraz 2000-2001 na pierwszym z  wymienio-
nych stanowisk odkryto fragment brązowej zapinki grupy II, dwie brązowe za-
pinki A V 127 i A V 128, trzynaście brązowych egzemplarzy z podwiniętą nóż-
ką grupy VI i  jedną formę żelazną, prawdopodobnie także grupy VI. W  latach 
1962-1963, 1996 na stanowisku Ostrów Lednicki 1, a w latach 1962, 1971, 1974 
i 1988 na stanowisku Ostrów Lednicki 2, natrafi ono w sumie na osiem brązowych 
zapinek, w tym fragment nóżki fi buli II lub V grupy, sześć egzemplarzy charakte-
rystycznych dla grupy VI oraz kolec nieokreślonej typologicznie zapinki. 

W latach 2001-2002 na wielokulturowym stanowisku Dziekanowice 21 (AZP 
50-32/98) zrealizowano badania wykopaliskowe mające na celu rozpoznanie 
charakteru osadnictwa na zapleczu grodu lednickiego. W sprawozdaniach z ba-
dań podano, że w ich trakcie odkryto m.in. osadę ludności kultury przeworskiej 
z II-V wieku, na którą nałożyło się późniejsze osadnictwo wczesnośredniowiecz-
ne [Łastowiecki: 2001, 2002]. Weryfi kacji ustaleń Mateusza Łastowieckiego pod-
jął się w 2013 roku Łukasz Kaczmarek na łamach XII tomu „Studiów Lednickich”. 
Na podstawie analizy materiału ceramicznego uznał, że obiekty wcześniej wiąza-
ne z ludnością kultury przeworskiej należy jednak przypisać społeczności kultu-
ry jastorfskiej z jej najwcześniejszego etapu rozwojowego w Wielkopolsce, przy-
padającego na schyłek Ha D3 i początek A1 młodszego okresu przedrzymskiego 
[Kaczmarek 2013: 107]. Także powierzchniowa weryfi kacja terenu stanowiska 
za pomocą wykrywaczy metali, oprócz jednej srebrnej monety rzymskiej, nie 
przyniosła żadnych innych znalezisk z interesującego nas okresu. Należy jednak 
zaznaczyć, iż teren stanowiska nie został jeszcze w całości spenetrowany detekto-
rami metali. Dwa zgrupowania stanowisk z okresu wpływów rzymskich wyróż-
niono także na obszarze południowego dorzecza Małej Wełny. Pierwszy zespół 
ulokowany jest na wschodnim skraju wsi Dziekanowice, w Łubowie i najbliższej 
okolicy obu miejscowości. Natomiast drugi, składający się z około 30 stanowisk, 
znajduje się na terenie sąsiedniej gminy Kłecko [Strzyżewski 2001: 32]. Niestety 
autor tych informacji nie podał dokładniejszych danych o wspomnianych stano-
wiskach. 

5 Informacje uzyskane po przeprowadzeniu kwerendy w  magazynie Muzeum Pierw-
szych Piastów na Lednicy. Numery inwentarzowe fi bul: MPP/A/4/134/62, MPP/A/4/159/62, 
MPP/A/5/423/63, MPP/A/12/31/71, MPP/A/15/25/74, MPP/A/32/1/84, MPP/A/36/7/85, 
MPP/A/44/47/88, MPP/A/44/60/88, MPP/A/69/65/93, MPP/A/79/135/95, MPP/A/155/95, 
MPP/A/79/235/95, MPP/A/82/200/96, MPP/A/85/58/97, MPP/A/85/89/97, MPP/A/85/137/97, 
MPP/A/87/82/98, MPP/A/96/51/2000, MPP/A/98/1/2001, MPP/A/98/5/2001, MPP/A/98/30/2001, 
MPP/A/98/39/2001, MPP/A/98/94/01, MPP/A/98/1a/2001.



Mateusz Wawrzyniak

14

Przedwojenne badania na Ostrowie Lednickim przyniosły także nieopubli-
kowany dotąd zbiór fi bul oraz dziesięciu monet z  okresu wpływów rzymskich, 
wydobytych m.in. w  ruinach budowli wczesnośredniowiecznej, o  czym krótko 
wspomina Marian Gumowski [1958: 124]6. Niespodziewana obecność zapinek 
w  materiale źródłowym na wyspie przez Czesława Strzyżewskiego tłumaczona 
była ich pochodzeniem ze zniszczonej nekropolii [Strzyżewski 2001: 33]. Możli-
we, że przestudiowanie pozyskanego w trakcie wielu lat badań terenowych mate-
riału ceramicznego pod kątem obecności w nim elementów z okresu rzymskiego 
mogłoby potwierdzić tak śmiałą tezę. Ujawniony zbiór zabytków metalowych 
z omawianego okresu z pewnością dowodzi obecności bliżej nieokreślonej spo-
łeczności na Ostrowie Lednickim w pierwszych wiekach naszej ery. Rozważając 
tę kwestię, należy pamiętać, że wielosezonowe badania wykopaliskowe podejmo-
wane na przestrzeni lat skupiały się przede wszystkim na odkrywaniu osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego i reliktów zabudowy grodu pierwszych Piastów, pod-
czas gdy badanie ewentualnych pozostałości osadnictwa pradziejowego schodzi-
ło, niestety, na plan dalszy.

W ciągu ostatnich trzydziestu lat na terenie gminy Łubowo napotykano także 
na inne ślady osadnicze datowane na okres wpływów rzymskich. Niepokojące in-
formacje o handlu zabytkami z tego terenu skłoniły archeologów do poszukiwań 
rabowanego stanowiska w okolicach Imielna i Imielenka [Strzyżewski 1997a: 67]. 
Po dwóch latach penetracji, dzięki informacjom Tadeusza Panowicza, działania 
te przyniosły zamierzony efekt [Skorupka, Strzyżewski 2006: 97]. W 1991 roku na 
wielokulturowym stanowisku Imielno 33 (AZP 51-32/95) odkryto cmentarzysko 
z okresu rzymskiego oraz pięć obiektów datowanych na wczesne średniowiecze 
(fazy E-F), w tym trzy pochówki szkieletowe. Wśród szesnastu pochówków dato-
wanych na fazę B2/C1 (cztery groby szkieletowe i dwanaście ciałopalnych) bada-
cze rozpoznali m.in. zapinki II, IV i VI grupy wg typologii Oskara Almgrena oraz 
sprzączkę i ostrogę wykonane z brązu [Strzyżewski 1997a: 67-68; 2001: 33]. Dal-
sze prace na tym stanowisku kontynuowano w kolejnym roku. W sumie odkryto 
szesnaście pochówków, z których część uległa zniszczeniu spowodowanym przez 
nowożytne i współczesne wkopy oraz w wyniku orki pod uprawę leśną. Dziewięć 
grobów (sześć szkieletowych, dwa popielnicowe i jeden jamowy) przypisano do 
okresu wpływów rzymskich. Znaleziono w nich m.in. fi bule z grup II (A 38-39), 
V serii 9 (A 140-141) oraz trzy grzebienie kościane, żelazną główkę szpili i srebr-
ną monetę. Materiał wydatowano na fazy B2-C1 [Strzyżewski 1991b: 47-48]. 

W 2006 roku na łamach 42 tomu „Fontes Archaeologici Posnanienses” sta-
nowisko w Imielnie doczekało się pełnego opracowania. Jak poinformowali jego 
autorzy, Tomasz Skorupka i  Czesław Strzyżewski, w  ciągu dwóch sezonów ba-

6 W opracowanym katalogu monet autor wspomina o „jednym denarze Marka Aurelego i mie-
dziakach Dioklecjana i  Maksymiliana”, które pozyskano w  trakcie badań wykopaliskowych ruin 
(palatium) na wyspie w 1845 roku, a także o sześciu monetach rzymskich odkrytych w 1872 roku 
oraz o denarze Dioklecjana znalezionym w 1874 roku.
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dań odkryto 37 obiektów, na które złożyło się 26 birytualnych pochówków lud-
ności kultury wielbarskiej7, 9 wczesnośredniowiecznych grobów szkieletowych 
oraz dwa bliżej nierozpoznane obiekty średniowieczne [Skorupka, Strzyżewski 
2006: 97]. Autorzy opracowania wyznaczyli zakres funkcjonowania cmentarzy-
ska społeczności kultury wielbarskiej w Imielnie na okres od końca podfazy B2b 
do początku fazy C2 późnego okresu wpływów rzymskich, co miało odzwier-
ciedlenie w  dotychczasowym stanie wiedzy o  kolejnych etapach rozwojowych 
i  kresie funkcjonowania osadnictwa ludności kultury wielbarskiej w  Wielko-
polsce [Skorupka, Strzyżewski 2006: 108; Gałęzowska 2007: 161]. Na gruntach 
Imielna, podczas wyznaczania jeszcze w latach 80. minionego stulecia w ramach 
programu AZP stanowisk nr 13-15 i 17-18, rejestrowano znaczne ilości żużli że-
laznych i relikty zniszczonych przez orkę rolniczą obiektów hutniczych, związa-
nych z ludnością kultury przeworskiej. W 1992 roku pod kierownictwem Czesła-
wa Strzyżewskiego przeprowadzono badania ratownicze na stanowiskach 14 i 17 
(AZP 51-32/12 i AZP 51-32/13), które skoncentrowały się na eksploracji najbar-
dziej uszkodzonych obiektów. Skala zniszczeń była znaczna, o czym świadczyło 
m.in. założenie aż 14 wykopów o łącznej powierzchni 151 m2. W wyniku podję-
tych prac odkryto 2 piece hutnicze, resztki kolejnego tego typu urządzenia z dużą 
ilością polepy, dwie półziemianki, osiem palenisk i siedem jam z żużlami. Materiał 
ceramiczny pozyskany w trakcie badań pozwolił ustalić chronologię znalezisk na 
fazy B2-C1/C2 okresu wpływów rzymskich. Niecały kilometr dalej oraz na grun-
tach sąsiednich wsi również stwierdzono podobne założenia osadnicze i  liczne 
znaleziska żużli żelaznych [Strzyżewski 1997c: 47-48]. W 1994 roku Mateusz 
Łastowiecki opublikował krótki komunikat informujący o  wynikach nadzorów 
archeologicznych nad wykopami pod instalacje wodociągowe, które przebiegały 
m.in. przez stanowiska Imielno 13 i  15. Wśród dziewięciu odkrytych wówczas 
obiektów zarejestrowano relikty domostwa (ziemianki) z  paleniskiem oraz po-
zostałości dymarek. W zagłębionych w calec lejkowatych jamach natrafi ano na 
spaleniznę i żużle [Łastowiecki 1996a: 477]. Odkryte i przebadane wyrywkowo 
za pomocą sondaży osady z  okresu wpływów rzymskich z  Imielna opracował 
Marek Żółkiewski [2001]. Według Czesława Strzyżewskiego i Tomasza Skorupki 
część z nich mogła być zasiedlona przez ludność kultury wielbarskiej, użytkującą 
również pobliską nekropolię, odkrytą w 1991 roku [Strzyżewski, Skorupka 2006: 
108]. Osobny artykuł poświęcono zespołowi obiektów ze stanowiska Imielno 14, 
które zinterpretowano jako pozostałości kuźni. W materiale ceramicznym wydo-
bytym z tych obiektów, oprócz fragmentów naczyń charakterystycznych dla kul-
tury przeworskiej, odkryto także ułamki ceramiki o stylistyce typowej dla kultury 
wielbarskiej [Żółkiewski, Grabianowski 2006: 34]. W 2007 roku, na łamach mo-
nografi i pokonferencyjnej podsumowującej stan badań nad kulturą wielbarską 

7 W  dwóch komunikatach na łamach „Informatora Archeologicznego” z  1997 roku Czesław 
Strzyżewski wspomniał w sumie o 25 pochówkach (10 szkieletowych i 15 ciałopalnych) z okresu 
wpływów rzymskich. W opracowaniu z 2006 roku opisano jeden pochówek szkieletowy więcej.
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w Polsce, Marek Żółkiewski zamieścił artykuł o osadzie w Imielnie. W publikacji 
przedstawił historię badań tego miejsca, przeprowadził też analizę pozyskane-
go materiału źródłowego. W rezultacie wydzielił dwie fazy użytkowania osady: 
przez ludność kultury wielbarskiej – od fazy B2/C1 do fazy C1b, a następnie przez 
społeczność przeworską – od schyłku fazy C1b aż po fazę D [Żółkiewski 2007: 
588-589]. W  tym samym tomie pokonferencyjnym swoje wystąpienie o  stanie 
badań osad ludności kultury wielbarskiej fazy lubowidzkiej opublikował Andrzej 
Michałowski [2007], uzupełniając je dwa lata później o katalog stanowisk, w któ-
rym m.in. wyszczególnił przytoczone już stanowiska Imielno 13-15 oraz 17-18 
[Michałowski 2009: 104]. W uzupełnieniu powyższych informacji dodajmy jesz-
cze, że nieopodal północno-zachodniej granicy jeziora Lednica, na stanowisku 
Imiołki 14, znaleziono typową dla ludności kultury wielbarskiej, choć obecną 
także w inwentarzach przeworskich, fi bulę A V 96 z fazy B2/C1 okresu wpływów 
rzymskich [Kaczmarek 2012: 84-85].

Przystępując do omówienia zbioru zapinek pozyskanych w latach 2018-2020, 
co jest głównym tematem niniejszego artykułu, zaznaczmy, że analizą objęto 
wszystkie dotychczas znalezione 24 egzemplarze. Prace terenowe nie są jednak 
zakończone i zapewne kolejne kampanie powierzchniowe przyniosą nowe znale-
ziska fi bul. Poszczególne okazy typologizowano, posługując się schematem wy-
pracowanym przez Oscara Almgrena [1923]. W  dwóch przypadkach sięgnięto 
również do typologii autorstwa Th omasa Hauptmanna [1998] i Henryka Macha-
jewskiego [1998].

Za najstarsze okazy uznano dwie fi bule typów A  IV 78 i  A  IV 78/79, cha-
rakterystyczne dla fazy B2 i B2/C1 okresu wpływów rzymskich. Podobnie można 
datować dwie zapinki kolankowate: fragment zabytku przypisany grupie V oraz 
lepiej zachowany egzemplarz zbliżony do typu A V 142(?).

Pierwsza z tego zespołu, brązowa fi bula ze srebrnymi aplikacjami typu A IV 78, 
zachowana jest prawie w całości (ryc. 3.1). Brakuje jedynie części igły, a tulejka 
osłaniająca sprężynę oraz pochewka są uszkodzone. Tulejka osłaniała ośmiozwo-
jową sprężynę z  górną cięciwą. Główkę w  partii brzegowej inkrustowano czte-
rema srebrnymi drucikami. Kabłąk silnie profi lowany, główka w  stosunku do 
grzebyka nieznacznie rozgięta. Pierścień ozdobiono srebrną inkrustacją. Zacho-
wał się pojedynczy drucik oraz trzy rowki po kolejnych. Analogicznie ozdobiono 
grzebyk na nóżce, na której także zachował się srebrny drucik oraz trzy rowki do 
mocowania elementów zdobniczych. Wymiary zapinki: długość 3,4 cm; szero-
kość przewężenia kabłąka między główką a grzebieniem 0,57 cm. Waga: 12,01 g. 
Numer księgi polowej wpływu: C2-223-15.

Druga zapinka omawianej grupy to uszkodzona brązowa fi bula ze srebrnymi 
aplikacjami typu A IV 78–79 (ryc. 3.2). Brakuje jej sprężyny, igły i fragmentu po-
chewki. Główka w partii brzegowej prawdopodobnie była inkrustowana srebrem 
(zachowane wgłębienie pozwalało na doczepienie drucika). Kabłąk silnie profi lo-
wany, główka w stosunku do grzebyka zgięta pod kątem prostym. Pierścień zdo-
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Ryc. 3. Dziekanowice, gm. Łubowo, powiat gnieźnieński. Fibule znalezione podczas prospekcji tereno-
wej nad jeziorem Lednica w latach 2018-2020: 1 – typ A IV 78, 2 – typ A IV 78-79, 3 – fragment fi buli 
kolankowatej, 4 – typ A V 142(?), 5 – typ A II 41, 6 – fragment fi buli II grupy. Rys. i oprac. E. Pawlak
Fig. 3. Dziekanowice, Łubowo commune, Gniezno district. Fibulae found during surface prospec-
tion at Lake Lednica in the years 2018-2020: 1 – type A IV 78, 2 – type A IV 78-79, 3 – a part of 
a knee-shaped fi bula, 4 – type A V 142(?), 5 – type A II 41, 6 – a part of a fi bula from group II. 
Drawn and edited by E. Pawlak
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biony srebrną inkrustacją. Zachowały się dwa druciki. Analogicznie ozdobiono 
grzebyk na nóżce zwieńczonej guzkiem. Krawędzie obu grzebyków odpowiednio 
przygotowane do nałożenia kilku srebrnych drucików (zachowały się tylko we frag-
mentach). Pochewka zachowana częściowo. Wymiary zapinki: długość 3,89 cm; 
szerokość przewężenia kabłąka między główką a  grzebieniem 0,57 cm. Waga: 
11,14 g. Numer księgi polowej wpływu: C2-284-99.

Z trzeciej formy – zapinki kolankowatej, należącej do grupy V, serii 9 (bądź 
poza seriami?), zachował się jedynie fragment kabłąka o  przekroju płasko-
-wypukłym oraz płytka na główce ozdobiona dwiema równoległymi, poprzecz-
nymi liniami rytymi (ryc. 3.3). Zachowane wymiary: długość 1,35 cm; szerokość 
kabłąka 0,6 cm. Waga: 1,99 g. Numer księgi polowej wpływu: C2-201-9.

Ostatnia z tej grupy, smukła fi bula kolankowata, nawiązująca do typu A V 142(?), 
serii 9, nie posiada idealnego odwzorowania w typologii Oscara Almgrena [1923] 
(ryc. 3.4). Zapinka zachowała się prawie w całości, chociaż brakuje sprężyny, kol-
ca i  fragmentu pochewki. Z  kabłąka wyciągnięte łożysko osi oraz haczyk pod-
trzymujący cięciwę. Grzebień ozdobiono dwiema równoległymi, poprzecznymi 
liniami rytymi. Jego kształt może sugerować przynależność do nieujętej w typo-
logii Almgrenowskiej formy w obrębie grupy V, serii 8, czyli tzw. smukłych fi bul 
z grzebieniem na główce. Facetowany, w przekroju półkolisty (płasko-wypukły) 
kabłąk zapinki, ozdobiono przy przejściu w  główkę poprzeczną linią rytą. Po-
chewka, w  przekroju o  kształcie trójkąta równoramiennego, została częściowo 
uszkodzona. Fibulę zakonserwowano, widoczne są ubytki patyny na grzebyku 
i kabłąku. Zachowane wymiary kabłąka: długość 3,2 cm; szerokość 0,5 cm. Wy-
miary grzebyka: długość 1,4 cm; szerokość 0,4 cm. Numer księgi polowej wpły-
wu: C2-284-19.

Do fazy B2/C1 zaliczono trzy egzemplarze typów: A II 41, A V 96 i A V 128 
oraz cztery fragmenty fi bul, których nie można przypisać do konkretnej odmiany 
(kabłąk zapinki II grupy, grzebyk egzemplarza V grupy oraz dwie nóżki form z II 
bądź V grupy).

Fibula kapturkowata typu A II 41 serii wschodniej została uszkodzona (ryc. 3.5). 
Brakuje jej sprężyny, kapturków, części kabłąka przy główce oraz kolca. Wygię-
ty, taśmowaty kabłąk z  rozszerzoną górną częścią, uformowano trapezoidalnie 
i ozdobiono trzema pionowymi, podwójnymi żłobkami. Środek kabłąka zdecy-
dowanie węższy w  stosunku do szerokiej główki, także nieznacznie węższy od 
nóżki. Grzebień zaopatrzono w  dwie równoległe, poprzeczne linie ryte. Dolną 
część kabłąka ozdobiono. Wymiary fi buli: długość 2,87 cm; szerokość 1,66 cm. 
Waga: 4,91 g. Numer księgi polowej wpływu: C2-264-13.

Z  kolejnej fi buli, prawdopodobnie grupy II, zachował się jedynie fragment 
kabłąka, w przekroju dachówkowaty, z zamocowaną na przejściu w nóżkę dys-
koidalną płytką (ryc. 3:6). Wymiary fi buli: zachowana długość 2,4 cm; wysokość 
dyskoidalnej płytki: 0,6. Waga: 3,29 g. Numer księgi polowej wpływu: B2-260-2.
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Kolejny egzemplarz to brązowa fi bula typu A  V 96, serii 1, wariantu 2 wg 
T. Hauptmanna [1998: Abb. 1] (ryc. 4.1). Kabłąk zachował się w całości, uszko-
dzeniu uległa pochewka. Fibulę zaopatrzono w  trzy grzebyki oraz guzek wień-
czący nóżkę. Brakuje igły i sprężynki. Zapinkę prawdopodobnie odlano. Wymia-
ry egzemplarza: długość 3,1 cm; szerokość 1,4 cm. Waga: 8,62 g. Numer księgi 
wpływu: C2-221-2.

Typ A V 128 reprezentuje brązowa fi bula z grzebykiem na główce formy 6, 
nr 30 wg H. Machajewskiego [1998: Abb. 2] (ryc. 4.2). Zachowała się ona pra-
wie w całości, brakuje jedynie sprężyny oraz igły. Grzebyk na główce ozdobiono 
karbowanymi nacięciami ograniczonymi na obrzeżach równoległymi do siebie, 
poprzecznymi i pojedynczymi żłobkami, których krawędzie zewnętrzne nacięto 
karbami. Łagodnie wygięty, masywny kabłąk, oddzielono od nóżki równoległą 
linią rytą. Nóżka, rozszerzona względem kabłąka, szersza od grzebyka. Uszko-
dzona pochewka, blaszka zawinięta w prawą stronę. Wymiary zapinki: długość 
2,66 cm; szerokość kabłąka przy przejściu w nóżkę 0,9 cm. Waga: 5,71 g. Numer 
księgi wpływu: C2-305-17.

Grupę V reprezentuje również fragment fi buli z  grzebykiem (ryc. 4.3). Eg-
zemplarz został uszkodzony. Zachował się jedynie fragment płaskiego, taśmowa-
tego kabłąka oraz nieozdobiona płytka (grzebyk) na główce. Brakuje sprężyny, 
igły, nóżki z pochewką. Wymiary: długość grzebyka 1,7 cm; szerokość grzebyka 
0,6 cm. Waga: 1,90 g. Numer księgi polowej wpływu: D2-303-1.

Przedostatnim przedmiotem z tego okresu okazał się fragment zapinki II bądź 
V grupy wg typologii Oscara Almgrena [1923] (ryc. 4.4). Zachowała się tylko 
masywna nóżka rozszerzona ku podniesionemu brzegowi, w przekroju zbliżona 
do trójkątnego, oraz częściowo zniszczona pochewka. Przejście w zwężający się 
kabłąk zaznaczono poprzecznym karbem. Brak innych cech diagnostycznych nie 
pozwolił na zaproponowanie jakiegokolwiek typu. Wymiary: zachowana długość 
1,1 cm; szerokość nóżki przy brzegu 2,4 cm. Waga: 4,55 g. Numer księgi polowej 
wpływu: C2-285-19.

I wreszcie fragment nóżki fi buli, prawdopodobnie z grupy II serii wschodniej 
lub grupy V serii 8, określanych jako tzw. okazy młodsze, z uszkodzoną, wysoką 
pochewką, zawiniętą w prawą stronę (ryc. 4.5). Zachowana długość okazu wynosi 
2,1 cm; szerokość 1,1 cm. Waga: 2,44 g. Numer księgi polowej wpływu: C2-302-9.

Na okres wpływów rzymskich i późny okres wpływów rzymskich, czyli fazy 
B2/C1 i C, wydatowano pięć fi bul typu A VI 162 oraz główkę, kabłąk i sprężynę 
trzech zapinek zbliżonych do form ujętych w typologii Oscara Almgrena w gru-
pie VI, serii 1. Dwie zapinki określone jako A VI 158 i A VI 158/159 należy dato-
wać na okres od fazy C1 do D1, a nawet do fazy D2.

Brązowa fi bula, prawdopodobnie typu A  VI 158/159, uległa uszkodzeniu 
(ryc. 4.6). Zachował się tylko kabłąk z cienkiej blachy, w przekroju uformowa-
ny daszkowato, z wyraźnym przejściem w płaską nóżkę w formie nieregularnego 
rombu. Wymiary zapinki: długość kabłąka 5,6 cm; długość nóżki 2,3 cm; gru-
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Ryc. 4. Dziekanowice, gm. Łubowo, powiat gnieźnieński. Fibule znalezione podczas prospekcji 
terenowej nad jeziorem Lednica w latach 2018-2020: 1 – typ A V 96, 2 – A V typ 128, 3 – fragment 
fi buli z grzebykiem grupy V, 4 – fragment nóżki fi buli II bądź V grupy, 5 – fragment nóżki fi buli 
II bądź V grupy, 6 – typ A VI 158/159. Rys. i oprac. E. Pawlak
Fig. 4. Dziekanowice, Łubowo commune, Gniezno district. Fibulae found during surface prospec-
tion at Lake Lednica in the years 2018-2020: 1 – type A V 96, 2 – type A V 128, 3 – a part of a fi bula 
with a comb  from group V, 4 – a part of a fi bula foot from II or V group, 5 – a part of a fi bula foot 
from II or V group, 6 – type A VI 158/159. Drawn and edited by E. Pawlak
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bość blachy 0,1 cm; szerokość kabłąka przy główce 1,2 cm; szerokość kabłąka 
przy przejściu w nóżkę 0,9 cm; szerokość nóżki w środkowej (najszerszej) partii 
1,7 cm; szerokość nóżki w dolnej partii 0,2 cm. Waga: 3,26 g. Numer księgi polo-
wej wpływu: C2-283-98.

Drugim przedmiotem przypisanym do typu A  VI 158 okazał się fragment 
uszkodzonej zapinki brązowej (ryc. 5.1). Brak jej części sprężyny, kolca i nóżki 
z pochewką. Zachowały się dwa zwoje, które wyciągnięto bezpośrednio z kabłą-
ka. Silnie wygięty, taśmowaty i facetowany kabłąk z blachy, zwężający się ku nóż-
ce, oddzielony został od niej dwoma odlanymi karbami imitującymi pierścień. 
Od karbów odchodzi fragment wygiętej do wewnątrz uszkodzonej nóżki, zwę-
żającej się ku niezachowanej pochewce. Wymiary zapinki: zachowana długość 
3,4 cm. Waga: 4,37 g. Numer księgi polowej wpływu: C2-156-3.

Pierwsza z  fi bul brązowych typu A  VI 162 została uszkodzona (ryc. 5.2). 
Brakuje jej sprężyny, igły oraz pochewki. Oś sprężyny prawdopodobnie wyko-
nano z  żelaza, o  czym świadczą charakterystyczne ślady na łożysku. Zachował 
się łagodnie wygięty, wąski, facetowany kabłąk o ośmiokątnym przekroju. Nóżka 
nienaturalnie wygięta, zniszczona przy przejściu w pochewkę. Wymiary zapinki: 
długość 3,35 cm; szerokość 0,4 cm. Waga: 2,78 g. Numer księgi polowej wpływu: 
C2-223-13.

Kolejna fi bula brązowa typu A VI 162 także została uszkodzona (ryc. 5.3). Bra-
kuje sprężyny, igły oraz części nóżki. Zachował się natomiast łagodnie wygięty, 
łukowaty i wąski kabłąk o prostokątnym przekroju, ozdobiony równoległymi na-
cięciami na całej długości. Na łożysku kabłąka nawinięto dwa zwoje drucika mo-
cującego podwiniętą nóżkę. Pochewka niska. Wymiary zapinki: długość 4,5 cm; 
szerokość 0,57 cm. Waga: 3,31 g. Numer księgi polowej wpływu: C2-264-40.

Trzecia fi bula typu A VI 162 również została uszkodzona (ryc. 5.4). Brakuje 
jej sprężyny, igły oraz nóżki. Łagodnie wygięty kabłąk o dachowatym przekroju, 
przy główce i w pobliżu przejścia w nóżkę ozdobiono poprzecznymi, pojedyn-
czymi żłobkami. Widoczne ślady nadtopienia przy przejściu kabłąka w  nóżkę. 
Wymiary zapinki: długość 2,3 cm; szerokość 0,56 cm. Waga: 3,05 g. Numer księgi 
polowej wpływu: C2-284-95.

Również kolejna z brązowych fi bul typu A VI 162 została uszkodzona (ryc. 5.5). 
Brakuje jej sprężyny, igły oraz drucika nóżki nawijanego na łożysko, w  którym 
zachował się żelazny fragment osi podtrzymującej sprężynę. Kabłąk fi buli łagod-
nie wygięty, wąski, facetowany o pięciokątnym przekroju. Przy główce i w pobliżu 
przejścia w nóżkę ozdobiony poprzecznymi żłobkami oraz karbami. Zachowana 
niska pochewka. Wymiary zapinki: długość 5,8 cm; szerokość 0,8 cm. Waga: 5,53 g. 
Numer księgi polowej wpływu: C2-304-13.

Ostatni egzemplarz, sprecyzowany jako typ A  VI 162, zachował się prawie 
w całości, brakuje jedynie sprężyny i kolca (ryc. 6.1). Główka została nienatural-
nie wygięta do wewnątrz. Łagodnie wygięty, taśmowaty kabłąk z płaskiej blachy 
zwężono na przejściu w nóżkę. Na kabłąku stwierdzono dwa ruchome (oderwane 
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Ryc. 5. Dziekanowice, gm. Łubowo, powiat gnieźnieński. Fibule znalezione nad jeziorem Ledni-
ca podczas prospekcji terenowej w latach 2018-2020: 1 – typ A VI 158, 2-5 – typ A VI 162. Rys. 
i oprac. E. Pawlak
Fig. 5. Dziekanowice, Łubowo commune, Gniezno district. Fibulae found at Lake Lednica during 
the surface prospection in the years 2018-2020: 1 – type A VI 158, 2-5 – type A VI 162. Drawn 
and edited by E. Pawlak
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od nóżki) zwoje drucika podwiniętej nóżki. Niska pochewka zachowała się w ca-
łości. Wymiary zapinki: zachowana długość 2,8 cm; szerokość kabłąka od główki 
do przejścia w nóżkę 0,5-0,8 cm; szerokość nóżki 0,4 cm. Waga: 1,70 g. Numer 
księgi polowej wpływu: D5-312-1.

Kabłąk kolejnej zapinki przypisano do grupy VI, serii 1 (ryc. 6.2). Zabytek zo-
stał uszkodzony, brakuje sprężyny, igły oraz części nóżki z pochewką. W łożysku 
osi zachował się fragment brązowego drucika do podtrzymywania sprężyny. Ła-
godnie wygięty, łukowaty, taśmowaty kabłąk o prostokątnym przekroju delikat-
nie zwężono ku przejściu w nóżkę i ozdobiono równoległymi nacięciami na całej 
jego długości. Wymiary: długość zapinki 3,4 cm; szerokość kabłąka przy główce 
0,7 cm; szerokość nóżki 0,4 cm. Waga: 1,85 g. Numer księgi polowej wpływu: 
B4-280-6.

Do sprężyn zapinek grupy VI nawiązują fragmentarycznie zachowane dwa zwo-
je kolejnej fi buli (ryc. 6.3). Stan zachowania tego fragmentu nie pozwolił jednak na 
zaproponowanie choćby serii wśród całej grupy, do której należałoby go przypisać. 
Waga sprężyny zapinki: 1,31 g. Numer księgi polowej wpływu: C2-224-67.

Wśród elementów zbioru znalazła się także główka ze sprężyną pochodząca 
od bimetalicznej, wykonanej z brązu i żelaza fi buli, zbliżonej do grupy VI serii 1 
(ryc. 6.4). Z zapinki zachował się jedynie fragment kabłąka z łożyskiem osi, który 
ozdobiono metopami w formie dwóch równoległych do siebie nacięć i poprzecz-
nym, pojedynczym żłobkiem oraz silnie skorodowana, krótka sprężyna. Sprężynę 
bądź jej oś wykonano z żelaza. Wymiary zapinki: zachowana długość od kabłąka 
do łożyska osi 1,35 cm; szerokość kabłąka 0,6 cm; szerokość skorodowanej sprę-
żyny 1,7 cm. Waga: 3,93 g. Numer księgi polowej wpływu: B2-220-8.

Najmłodszymi egzemplarzami z  całego zbioru, datowanymi na późny okres 
wpływów rzymskich (faza C), zdają się być forma charakterystyczna dla grupy 
VII oraz dwa fragmenty zapinek, nieprzypisanych do konkretnych form w ujęciu 
typologii Almgrenowskiej.

Fibula z  wysoką pochewką grupy VII została uszkodzona, gdyż brakuje jej 
sprężyny, igły oraz pochewki (ryc. 6.5). Łagodnie wygięty, wąski kabłąk, w prze-
kroju płasko-wypukły, w  pobliżu przejścia w  nóżkę zmienił się na prostokąt-
ny. Nóżkę, w  przekroju także prostokątną, lecz w  partii środkowej o  przekroju 
dachówkowatym, przy przejściu w  kabłąk oraz na jej zwieńczeniu rozklepano. 
Zachowała się wysoka pochewka, zawinięta w prawą stronę. Wymiary zapinki: 
długość 4,27 cm; szerokość kabłąka 2,9 cm. Waga: 3,38 g. Numer księgi polowej 
wpływu: C2-210-1.

Kolejnym przedmiotem poddanym analizie był fragment fi buli brązo-
wej, prawdopodobnie z  późnego okresu wpływów rzymskich (ryc. 6.6). Nóżkę 
o kształcie rombu, ze słabo zachowaną pochewką, ozdobiono dookolną, pojedyn-
czą linią rytą, delikatnie wybitymi kółeczkami na całym jej obwodzie oraz du-
żym „oczkiem” umieszczonym pośrodku. Wymiary zapinki: zachowana długość 
2,7 cm; szerokość przy przejściu w  kabłąk 0,8 cm; największa szerokość nóżki 
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Ryc. 6. Dziekanowice, gm. Łubowo, powiat gnieźnieński. Fibule znalezione nad jeziorem Lednica 
podczas prospekcji terenowej w latach 2018-2020: 1 – typ A VI 162, 2 – fragment fi buli grupy VI 
serii 1, 3 – fragment fi buli grupy VI, 4 – fragment fi buli grupy VI serii 1, 5 – fi bula grupy VII, 
6 – fragment fi buli brązowej, 7 – fragment fi buli(?) brązowej. Rys. i oprac. E. Pawlak
Fig. 6. Dziekanowice, Łubowo commune, Gniezno district. Fibulae found at Lake Lednica dur-
ing the surface prospection in the years 2018-2020: 1 – type A VI 162, 2 – a part of fi bulae from 
group VI series 1, 3 – a part of fi bulae from group VI, 4 – a part of fi bulae from group VI series 1, 
5 – a fi bula from group VII, 6 – a part of a bronze fi bula, 7 – a part of a bronze fi bula(?). Drawn 
and edited by E. Pawlak
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1,6 cm; szerokość przy brzegu nóżki 0,5 cm. Waga: 2,89 g. Numer księgi polowej 
wpływu: C2-243-11.

Ostatnim przedmiotem z omawianego zbioru jest nieokreślony typologicznie 
fragment skorodowanego, taśmowatego kabłąka fi buli(?) brązowej, prawdopo-
dobnie z okresu wpływów rzymskich, który nieznacznie łukowato wygięto i zwę-
żono przy przejściu w krótką nóżkę(?) (ryc. 6.7). Wymiary przedmiotu: zachowa-
na długość 3,7 cm; szerokość kabłąka 0,8 cm; grubość kabłąka 0,2 cm; szerokość 
nóżki: 0,5 cm, grubość nóżki 0,4 cm. Waga: 2,38 g. Numer księgi polowej wpły-
wu: C2-257-9.

Przedstawiony zbiór zapinek, choć pozbawiony kontekstu i  z  tego powodu 
bardzo trudny do przypisania konkretnej społeczności, postanowiono zobrazo-
wać na tle lepiej rozpoznanych kulturowo znalezisk z najbliższej okolicy, tj. tere-
nów gminy Łubowo, w szczególności artefaktów pozyskanych na cmentarzysku 
w  Imielnie [Skorupka, Strzyżewski 2006]. Skorzystano także z  materiałów za-
mieszczonych w modelowym opracowaniu wielkiej nekropolii ludności kultury 
wielbarskiej w Kowalewku, pow. obornicki [Skorupka 2001], oddalonej od tere-
nów poddanych badaniom powierzchniowym raptem o około 40 km.

Kwerenda dostępnych źródeł archiwalnych i  przegląd zasobów magazyno-
wych nie ujawniły fi bul trąbkowatych i kolankowatych, które mogłyby być analo-
giami dla znalezionych ostatnio po wschodniej stronie jeziora Lednica. Zapinki 
trąbkowate spotykane są zarówno w inwentarzach ludności kultury przeworskiej, 
jak i w materiałach przypisywanych społecznościom wielbarskim. Dwa egzem-
plarze, porównywalne do odkrytych nad jeziorem, zarejestrowano na cmenta-
rzysku w Kowalewku, w grobie nr 313 [Skorupka 2001: 357]. W przypadku le-
piej zachowanej zapinki kolankowatej typu A V 142(?) nie stwierdzono choćby 
zbliżonej do niej formą fi buli. Z kolei egzemplarz A II 41 to forma powszechna 
w inwentarzach społeczności kultur przeworskiej i wielbarskiej. Brak kapturków 
osłaniających sprężynę utrudnił określenie konkretnej odmiany wg schematu za-
proponowanego przez Jana Schustera [2011]. Jednakże dość smukły kształt nóżki 
względem rozszerzającego się ku górze kabłąka z dużym prawdopodobieństwem 
wskazał na odmianę X1 [Schuster 2011: 143]. Zbliżony do lednickiego, egzem-
plarz A II 41, został odkryty w grobie nr 10, na cmentarzysku w Imielnie, stan. 33 
[Skorupka, Strzyżewski 2006: ryc. 7: grób 10: 1]. Na cmentarzysku w Kowalewku 
do zapinek kapturkowatych grupy II serii wschodniej zaliczono 73 egzemplarze 
z 47 grobów i 6 znalezionych luźno na powierzchni, w tym 37 fi bul A II 41. Spo-
śród nich za najbardziej zbliżone do okazu lednickiego uznano formy z  grobu 
nr: 34 (z  wyjątkiem zdobienia w  postaci puncowanych dołeczków na kabłąku 
zapinki) oraz z grobów 181, 210, 239, 331, 338, 363, 415 i 428 [Skorupka 2001: 
320, 330, 338-339, 361, 365-366, 378, 394-395, 399]. 

Kolejnym przedmiotem posiadającym liczne analogie na wielu cmentarzy-
skach z okresu wpływów rzymskich okazała się zapinka płytkowa z trzema grze-
bykami typu A V 96. Poszczególne egzemplarze tych zapinek kojarzono głównie 
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z  terenami objętymi osadnictwem ludności kultury wielbarskiej, lecz ich obec-
ność potwierdzono także na stanowiskach społeczności przeworskich [Micha-
łowski 2006: 137]. Jak już wyżej wspomniano, w Imiołkach, na stanowisku nr 14, 
odkryto pozbawioną kontekstu zapinkę tego typu [Kaczmarek 2012: 84-85]. 
W Kowalewku odnotowano w sumie aż 35 egzemplarzy A V 95-96, spośród któ-
rych za analogiczne (zdecydowana większość jest wysoce podobna, różni się tyl-
ko nieznacznymi szczegółami konstrukcji) uznano okazy z grobów nr: 45, 198, 
387 i 476 [Skorupka 2001: 278, 326, 389, 412]. Typ A V 128 reprezentuje z kolei 
jeden egzemplarz, zbliżony do niepublikowanej formy ze stanowiska Dziekano-
wice 228. Jego najbliższe odpowiedniki odkryto na cmentarzysku w Kowalewku 
w  grobach nr: 239, 419 i  428 [Skorupka 2001: 338-339, 396, 399]. Należy tak-
że zauważyć, że fi bula z  grobu 165, oznaczona jako A  V 127 [Skorupka 2001: 
314], mocno przypomina egzemplarz lednicki, choć wymienione elementy nie są 
względem siebie tożsame. Różnią się przede wszystkim kształtem kabłąka, który 
w przypadku okazu z nekropolii z Kowalewka jest prosty, a w egzemplarzu led-
nickim – wklęsły. Natomiast przytoczona zapinka stanowi idealną analogię dla 
nieopublikowanej i wspomnianej już w niniejszym tekście fi buli A V 127, którą 
odkryto w 1998 roku na stanowisku Dziekanowice 229. 

Kolejnymi, wyróżnionymi egzemplarzami okazały się dwie fi bule, które przy-
pisano typom A VI 158 i A VI 158/159, aczkolwiek kiepski stan zachowania sprę-
żyn w obu zabytkach uniemożliwił podanie analogii. Należy jednak dodać, iż ten 
typ zapinek jednodzielnych z górną cięciwą grupy VI reprezentowany jest dość 
powszechnie w  inwentarzach ludności kultury przeworskiej, od fazy B2/C1 do 
fazy D [Godłowski 1977: 26-27; Skorupka 2001: 139; patrz także: Olędzki, Ziętek 
2017: 368]. Najliczniejszą grupę w przedstawionym zbiorze zapinek stanowi aż 
pięć egzemplarzy przypisanych do typu A VI 162, serii pierwszej. Proponowana, 
bardzo szeroka, a przez to nie do końca uściślona chronologia tychże fi bul nadal 
pozostaje nierozwiązanym problemem badawczym [Krzyszowski, Schuster 2009: 
131]. Zarazem w publikacji sprzed kilku lat autorstwa Marka Olędzkiego i Jacka 
Ziętka [2017] potwierdzono wcześniejsze ustalenia chronologiczne, podając, że 
aż 80% zarejestrowanych dotąd fi bul tego typu przypada na fazę C1a. W dalszych 
fazach późnego okresu wpływów rzymskich ich liczba znacznie spadła na rzecz 
prostszych konstrukcyjnie zapinek A  VI 158 [Olędzki, Ziętek 2017: 368; patrz 
także: Olędzki, Ziętek 2015]. Także Ireneusz Jakubczyk, w  pracy poświęconej 
fi bulom grupy VI, przychyla się do wcześniejszych ustaleń chronologicznych, 
przedstawiając przedmioty te jako bardzo zróżnicowane i licznie reprezentowane 
w materiałach ludności kultury przeworskiej [Jakubczyk 2014: 144-146].

Wspomniane w  pierwszej części niniejszego artykułu artefakty, zbliżone do 
zaprezentowanych fi bul A  VI 162 bądź egzemplarzy grupy VI 1 serii, odkryto 

8 Nr inwentarzowy fi buli A V 128: MPP/A/98/39/2001.
9 Nr inwentarzowy fi buli A V 127: MPP/A/87/82/98.
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podczas badań wykopaliskowych zarówno na Ostrowie Lednickim (stan. 1 i 2), 
jak i na wschodnim brzegu jeziora (Dziekanowice 22) oraz na stanowisku Imiel-
no 33. Na cmentarzysku w Kowalewku (oprócz fi buli żelaznej A VI 158) odkryto 
pięć fi bul VI grupy, 1 serii – niemniej wszystkie przypisano do typu A  VI 161 
[Skorupka 2001: 139]. Ostatnią ze zbioru zapinką jest dobrze zachowany okaz 
VII grupy, dla którego nie znaleziono analogii na terenie gminy Łubowo. Stan po-
zostałych, zachowanych fragmentarycznie egzemplarzy, nie pozwolił na przypisa-
nie ich do konkretnej odmiany ani zaproponowanie chociażby zbliżonych analogii.

Fibule zaprezentowane w  niniejszym artykule spotykane są w  inwentarzach 
więcej niż jednej kultury archeologicznej. Użytkowane zatem były przez społecz-
ności przeworskie, ale też wielbarskie, o czym świadczy fakt, że egzemplarze typu 
A  II 41, A  V 96, A  V 128 czy A  VI 162 znajdowano w  Wielkopolsce głównie 
na nekropoliach ludności kultury wielbarskiej. Należy też pamiętać, że niektóre 
z nich, zwłaszcza fi bule typu A II 41 i A VI 162, mają charakter „interkulturowy” 
i  były chętnie użytkowane przez przedstawicieli obu wymienionych jednostek 
kulturowych. Okoliczności ich znalezienia na bezkontekstowym złożu wtórnym 
powodują, że niemożliwe jest przypisanie poszczególnych fi bul do konkretnej 
kultury archeologicznej. Nie zmienia to faktu, że ich odnalezienie jest dobitnym 
dowodem obecności znaczącego osadnictwa po wschodniej stronie jeziora Led-
nica w okresie wpływów rzymskich. 

W  świetle powyższych uwag, dla lepszego rozpoznania sytuacji kulturowej 
w pierwszych wiekach naszej ery w okolicach Ostrowa Lednickiego, należałoby 
rozważyć propozycję przeprowadzenia badań wykopaliskowych na przynajmniej 
kilku wybranych stanowiskach archeologicznych z okresu wpływów rzymskich.

Dalsze prace gabinetowe nad ujawnionym podczas kwerendy muzealnej zbio-
rem zapinek będą prowadzone.
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A collection of fi bulae from the period of Roman infl uence from the area 
of Ostrów Lednicki. A contribution to a more complete recognition of cultural 

change in the fi rst centuries A.D. in the area of Lake Lednica

S u m m a r y

In recent years the Museum of the First Piasts at Lednica started to cooperate with the Wielko-
polska Exploratory and Historical Group ‘GNIAZDO’ Association. Together with the knowl-
edge and support of restoration services, surface penetration of the areas located around Lake 
Lednica began. Th e latest remote sensing and measurement techniques were used. In the fi rst 
phase of the research project planned for several years (Lednica project ‘Together to save the 
heritage’), areas located on the south-eastern and eastern shores of the lake were searched. 
Th e research conducted with the use of high-end metal detectors yielded numerous fi nds, with 
a chronology spanning from the Bronze Age to the present day. From the ground surface or 
the arable layer, i.e. from a marginal deposit, twenty four fi bulae from the times of the Roman 
infl uence were found. Th eir formal analysis is the subject of this article.

Two fi bulae of type A IV 78 and A IV 78/79 were considered the oldest samples. Th ey are 
characteristic of the B2b and B2/C1 phase of the period of Roman infl uence. Two knee-shaped pins 
can be dated to this time – a part of a knee-shaped pin from group V and a better preserved fi bula, 
similar to type A V 142(?). Th ree items of types A II 41, A V 96 and A V 128 as well as four parts 
of fi bulae which cannot be assigned to a particular variety (a bow of a pin from group II, a comb 
of a piece from group V, as well as two feet of the forms from group II or V), were included in the 
phase B2/C1. Five fi bulae of type A VI 162 as well as a head, a bow and a spring of three pins similar 
to forms included in the Oscar Almgren typology in group VI of the series were dated to the times 
of Roman infl uence and the late period of Roman infl uence, i.e. the B2/C1 and C phases. Two pins 
described as A VI 158 and A VI 158/159 were placed in a chronological range from the C1 to D1 
phase, or even D2. Th e form characteristic for group VII and the two fragments of the pins which 
were not ascribed to the specifi c forms in Almgren’s typology seem to be the youngest items in the 
collection, dated to the late period of the Roman infl uence (phase C).

Th e fi bulae presented in this article can usually be found in the inventories of more than 
one archaeological culture. Th ey were used by the Przeworsk communities and also by the 
Wielbark communities, as evidenced by the fact that the items of type A II 41, A V 96, A V 128 
and A VI 162 were found in Wielkopolska mainly in the necropolis of the Wielbark culture. 
It is also important to note that some of them, especially the fi bulae of type A II 41 and A VI 
162, were of an ‘intercultural’ character and were willingly used by the representatives of the 
two cultures mentioned above.
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Relikty grodziska w Jankowie Dolnym, gm. Gniezno, w świetle 
źródeł archiwalnych i analizy danych teledetekcyjnych

abstrakt: Przeprowadzona niedawno analiza danych teledetekcyjnych pozwoliła 
na dokładne określenie położenia zniwelowanego obecnie grodziska w Jankowie Dol-
nym, pow. gnieźnieński, wzmiankowanego po raz pierwszy w 1496 roku. Lokalizację 
silnie już zniszczonego obiektu, na wschód od wsi Jankowo w dolinie Wełny, wskazał 
już w 1924 roku P. Schumacher. Późniejsze próby precyzyjniejszego określenia miejsca 
po dawnym grodzie nie przyniosły spodziewanych rezultatów, a badacze brali pod 
uwagę kilka znacznie oddalonych od siebie punktów. Wiarygodnych informacji po-
zwalających na umiejscowienie grodziska dostarczyły ogólnodostępne dane teledetek-
cyjne, uzupełnione o fotografi e wykonane z wykorzystaniem bezzałogowego statku 
powietrznego. 
słowa kluczowe: teledetekcja, grodzisko, Jankowo Dolne, wczesne średniowiecze

abstract: Recent remote sensing data analysis has made it possible to determine 
precisely the location of the currently levelled stronghold in Jankowo Dolne, Gniezno 
county, mentioned for the fi rst time in 1496. Th e location of the already heavily dam-
aged feature, to the east of Jankowo village in the valley of the Wełna river, was men-
tioned in 1924 by P. Schumacher. Later attempts to clearly defi ne the location of the old 
stronghold were unsuccessful, and the researchers considered several points located 
far apart. Reliable information on the location of the stronghold was provided by pub-
licly available remote sensing data supplemented by the photographs taken with the 
use of an unmanned aerial vehicle. 
keywords: remote sensing, a stronghold, Jankowo Dolne, early Middle Ages

Wstęp

Przydatność fotografi i lotniczych w  identyfi kacji i  dokumentacji śladów daw-
nej aktywności człowieka trudno przecenić, co zresztą wielokrotnie znajdowało 
już odzwierciedlenie w literaturze [zob. Crawford 1924; Kobyliński 1995; Rącz-
kowski 2002]. Jednak dopiero wolny dostęp do stale przyrastających danych 
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teledetekcyjnych (fotografi i lotniczych i satelitarnych oraz informacji uzyskanych 
z  lotniczego skanowania laserowego LiDAR) wywołał zjawisko masowego od-
krywania stanowisk archeologicznych, którego skalę można określić niemalże 
mianem rewolucji. Jedną z kategorii stanowisk często identyfi kowanych na pod-
stawie zobrazowań lotniczych i satelitarnych są wczesno- i późnośredniowieczne 
obiekty obronne, które uległy niwelacji na skutek późniejszej działalności czło-
wieka [np. Krzepkowski, Kostyrko, Moeglich 2016; Pawlak, Pawlak, Poklewska-
-Koziełł 2019]. Jeden z  takich obiektów, którego pozostałości zidentyfi kowano 
niedawno, znajduje się w granicach administracyjnych wsi Jankowo Dolne, pow. 
gnieźnieński, woj. wielkopolskie. Grodzisko jankowskie, którego położenie, a na-
wet istnienie od dawna budziły wątpliwości, nie zostało dotychczas uwzględnione 
na mapie wczesnośredniowiecznych obiektów obronnych, opracowywanej w ra-
mach Atlasu grodzisk wczesnośredniowiecznych z  obszaru Polski [zamieszczonej 
w serwisie http://atlasgrodzisk.pl].

Jak zauważyła niedawno Anna Marciniak-Kajzer [2019: 239], mnożące się 
w ostatnich latach odkrycia średniowiecznych obiektów obronnych, z rzadka tyl-
ko „są poddane dalszym «kameralnym» badaniom, a zupełnie wyjątkowo stają 
się obiektem penetracji terenowych”. Z tego powodu postanowiliśmy zgromadzić 
dostępne informacje dotyczące jankowskiego założenia obronnego i przedstawić 
wstępne wyniki analizy danych teledetekcyjnych. Mamy nadzieję, że niniejszy ar-
tykuł stanie się punktem wyjścia do podjęcia kompleksowego rozpoznania tere-
nowego tego interesującego stanowiska archeologicznego.

Grodzisko jankowskie w świetle dotychczasowych ustaleń

Pierwsza wzmianka wskazująca na istnienie grodziska w  Jankowie Dolnym 
(niem. Talsee) pochodzi już z  1496 roku. Użyta wówczas forma „grodziszcze” 
może sugerować, że gród ten był już wówczas opuszczony i  wyludniony [Ko-
walenko 1938: 14-18; Kamińska 1953: 17, a ostatnio Danielewski 2009: 15, 16]1. 
Bardzo ogólny opis położenia tego obiektu podał ksiądz Stanisław Kozierowski 
ze Skórzewa, pisząc, że nazwa „Grodzisko” odnosi się do miejsca nad Jeziorem 
Jankowskim pod Strzyżewem [1913: 281; 1934: 74 – tu jest określeniem jednego 
z okolicznych uroczysk]. Znacznie dokładniejszą lokalizację i – co najważniejsze 
– jedyny znany nam opis mocno zdegradowanego już wówczas nasypu zawdzię-
czamy niemieckiemu archeologowi, Paulowi Schumacherowi [1924: 22]. Badacz 
ten odnotował, że „na wschód od wsi w dolinie Wełny, na północ od jeziora Jan-
kowo, w obrębie podmokłych łąk znajdują się resztki «Spitzwall» (dosłownie: spi-

1 Odmiennego zdania jest Marek Florek [2014]. Badacz ten wiąże większość występujących 
w źródłach średniowiecznych i wczesnonowożytnych toponimów „grodzisko”, „grodziszcze” nie ze 
starymi, zniszczonymi i opustoszałymi obiektami obronnymi, lecz z miejscami ogrodzonymi, wy-
dzielonymi w jakiś sposób z otoczenia (np. łąk, pastwisk itp.). 
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czastego wału). Nasyp zbudowany jest z mieszaniny luźnych i drobnoziarnistych 
piasków, popiołów i «bagiennej ziemi». Zewnętrzna strona wału użytkowana jest 
do kopcowania ziemniaków i brukwi. Z tego też powodu obiekt pierwotnie był 
dwukrotnie większy, a w tej chwili ma zaledwie 48 m. W późniejszych czasach na 
wale tym znajdowały się liczne zabudowania. Po wschodniej stronie znaleziono 
liczne cegły gotyckie, po południowej zaś słowiańskie skorupy, kości i  średnio-
wieczną polewaną skorupę. Na południowym krańcu stało jeszcze jakieś 10 lat 
temu drzewo. Wydaje się oczywiste, że pierwotnie wał ten znajdował się na wy-
spie”2.

Sporo niejasności wprowadza lektura dokumentacji zachowanej w Archiwum 
Naukowym Muzeum Archeologicznego w Poznaniu [AN MAP, teczka Jankowo 
Dolne, gm. Gniezno, nr inw. 252] W kwestionariuszu Państwowego Konserwa-
tora Zabytków Przedhistorycznych z 1923 roku skierowanego do zarządu gminy 
Jankowo Dolne, adresat (ówczesny sołtys) zanegował istnienie grodziska na te-
renie wsi. Na pierwszej stronie maszynopisu formularza, kierując się najpewniej 
informacją ks. S. Kozierowskiego, wprowadzono natomiast odręczną notatkę, że 
„grodzisko znajduje się według posiadanych wiadomości od strony Strzyżewa”. 
Wydaje się, że to właśnie wówczas, pomimo dość precyzyjnej lokalizacji nasypu 
przekazanej przez P. Schumachera, doszło do pomyłki, która pokutowała przez 
niemal 100 lat. Przyjęto bowiem, że informacja skórzewskiego proboszcza o po-
łożeniu kopca „pod Strzyżewem” odnosi się do lokalizacji obiektu obronnego, 
a nie doprecyzowuje umiejscowienie wsi Jankowo i Jeziora Jankowskiego, co naj-
wyraźniej było zamysłem autora.

Podejmowane po II wojnie światowej próby odnalezienia śladów grodziska 
nie przyniosły spodziewanych rezultatów, wskazano jednak kilka możliwości 
jego lokalizacji (ryc.1):
1. półwysep na zachodnim brzegu Jeziora Jankowskiego, około 1 km na połu-

dniowy wschód od krańca wsi Jankowo Dolne (nr 2 na ryc. 1);
2. teren na południe od Jeziora Jankowskiego, po południowej stronie toru kolejo-

wego, ale około 300 m na północ od Jeziora Wierzbiczańskiego (nr 3 na ryc. 1); 
3. stanowisko 4 położone nad Jeziorem Jankowskim (nr 1 na ryc. 1).

W 1951 roku Zbigniew Pieczyński podjął badania powierzchniowe we wskaza-
nych wyżej miejscach, te jednak nie dostarczyły przesłanek umożliwiających jed-
noznaczne określenie położenia obiektu obronnego. Zabytki ruchome, w postaci 
ułamków naczyń glinianych datowanych ogólnie na okres średniowiecza, pozy-
skano jedynie z  powierzchni obecnego stanowiska 4 (obszar AZP 49-35/147 – 
por. nr 1 na ryc. 1)3. Kierując się konfi guracją terenu, Z. Pieczyński upatrywał 

2 Tłumaczenie z j. niemieckiego – Andrzej Kuczkowski.
3 Wg notatki z Archiwum Naukowego MAP materiały te znajdowały się w zbiorach Muzeum 

Archeologicznego w  Poznaniu, gdzie fi gurowały pod sygnaturą G.Z.A. nr inw. 1953:23. Według 
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Ryc. 1. Hipotetyczna lokalizacja grodziska w  Jankowie Dolnym, gm. Gniezno, wg dotych-
czasowych wskazań: 1-3 – miejsca weryfi kowane powierzchniowo w 1951 roku przez Z. Pie-
czyńskiego; 4 – położenie grodziska wg ustaleń T. Janiaka i C. Strzyżewskiego (stan. 8, AZP 
49-35/165). Czerwonym trójkątem oznaczono lokalizację obiektu obronnego zidentyfi kowa-
nego na podstawie zdjęć lotniczych – stan. 4, AZP 49-35/147. Oprac. M. Krzepkowski
Fig. 1. A hypothetical location of the stronghold in Jankowo Dolne, Gniezno municipality, as 
indicated so far: 1-3 – sites verifi ed by surface surveys in 1951 by Z. Pieczyński; 4 – the loca-
tion of the stronghold as agreed by T. Janiak and C. Strzyżewski (site 8, AZP 49-35/165). Th e 
location of the old defensive structure identifi ed from aerial photographs marked with a red 
triangle – site 4, AZP 49-35/147. Ed. by M. Krzepkowski
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jednak śladów grodziska w innym miejscu, a mianowicie na wyniesionym cyplu, 
wcinającym się w Jezioro Jankowskie (nr 2 na ryc. 1).

Inną jeszcze lokalizację wskazywali dwie dekady temu archeolodzy, Tomasz Ja-
niak i Czesław Strzyżewski [1999: 50; 2001: 65; także Janiak, Kaczmarek 2018: 65]. 
Wymienieni badacze upatrywali reliktów grodziska w pobliżu traktu na Trzemesz-
no, w dolinie nad rzeką Wełną, na północ od Jeziora Jankowskiego. Lokalizacja 
poszukiwanego obiektu miałaby odpowiadać ich zdaniem stanowisku 8 w Janko-
wie Dolnym (obszar AZP 49-35/165 – por. nr 4 na ryc. 1).

Analiza danych teledetekcyjnych

Wiarygodnych informacji umożliwiających ostateczne rozstrzygnięcie kwestii poło-
żenia „wędrującego” grodziska dostarczyła interpretacja ogólnodostępnych danych 
teledetekcyjnych, uzupełniona o  fotografi e wykonane z  wykorzystaniem bezzało-
gowego statku powietrznego (BSP). Na niewielkim piaszczystym półwyspie, wci-
nającym się od zachodu w rynnę Jeziora Jankowskiego, zaobserwowano wyróżniki 
wegetacyjne wskazujące na lokalizację poszukiwanego obiektu (ryc. 2, 3). Wska-
zane miejsce stanowiło prawdopodobnie niegdyś wyspę, której pierwotny kształt 
uległ znaczącym przekształceniom podczas budowy, a następnie niwelacji nasypu. 
Na wynoszącym się ponad podmokłe, torfowe łąki polu uprawnym, podczas badań 
powierzchniowych realizowanych w ramach programu AZP, wyznaczono stanowis-
ko 4 (obszar AZP 49-35/147) – ślad osadniczy o chronologii późnośredniowiecznej. 

Na ortofotomapie, opracowanej na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych 
w dniu 11.07.2010 roku i zamieszczonej w serwisie geoportal.gov.pl, widoczne są 
wyróżniki roślinne, wskazujące na istnienie w  tym miejscu pozostałości obiek-
tu obronnego (ryc. 4)4. W  północnej części półwyspu uwagę przykuwa kolisty 
pierścień o średnicy zewnętrznej 60-63 m i zmiennej szerokości wynoszącej od 
3,7 do 9,3 m. Opisywana struktura nieco słabiej manifestuje się na zobrazowa-
niach z  7.05.2015 roku i  z  8.04.2020 roku. Co interesujące, zarys południowo-
-wschodniej części pierścienia jest widoczny również w postaci wyróżnika glebo-
wego na ortofotomapie, opracowanej na podstawie materiałów zebranych w dniu 
1.01.2004 roku. Na zdjęciach wykonanych w dniu 24.06.2019 roku z użyciem BSP, 
przebieg opisywanej formy częściowo pokrywa się z wyległym (położonym) zbo-
żem (ryc. 5). Najwyraźniejszy zarys obiektu uchwycono jednak na fotografi ach 
z 11.05.2020 roku, wykonanych za pomocą BSP. Na tych zobrazowaniach, w koli-
stej strukturze zauważalne są niewielkie poprzeczne przerwy, mogące świadczyć 

informacji udzielonej przez mgr Patrycję Silską, za którą w  tym miejscu serdecznie dziękujemy, 
nr inw. 1953:23 odnosi się do zabytków wczesnobrązowych z miejscowości Szczepidło. 

4 Ortofotomapę opracowano w oparciu o zdjęcia lotnicze wykonane zaledwie trzy dni później 
niż te, na których w 2014 roku zidentyfi kowane zostało zanikłe średniowieczne miasto Dzwonowo 
[Krzepkowski, Moeglich 2014].
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o  jej niejednolitej (skrzyniowej?) konstrukcji (ryc. 6). Prócz opisanej struktury 
zastanawia obecność wyróżników wegetacyjnych zarówno wewnątrz koliste-
go obwodu obronnego, jak i  po jego południowo-wschodniej stronie (ryc. 7). 
Anomalie te są widoczne najwyraźniej na zobrazowaniach z dnia 11.07.2010 roku 
i na fotografi ach lotniczych wykonanych 11.05.2020 roku. W obrębie „majdanu” 
o średnicy około 50 m tworzą one dość regularne prostokątne i liniowe układy. 
Niewykluczone, że wskazują one na obecność nawarstwień (warstwy kulturo-
wej?) związanych z zabudową obiektu. Uwagę zwraca również obecność anomalii 
różnej wielkości i kształtu, układających się w dwa równoległe pasma o orientacji 
północny zachód – południowy wschód, oddalone od siebie o około 10-12 m. Te 
układy liniowe, o długości około 58 m, pojawiają się w południowej części terenu 
otoczonego, przekraczają pierścieniowatą strukturę i  kontynuują swój przebieg 
poza obwodem obronnym, zajmując południowo-wschodnią część wyniesienia. 
Nie można wykluczyć, że w tej właśnie części funkcjonowało niewielkie podgro-
dzie lub osada otwarta. Zarówno w części południowej, jak i północnej zauważal-
ne jest nachodzenie opisanych anomalii na pierścieniowaty wyróżnik, co pozwala 
założyć przynajmniej dwufazowy charakter analizowanego założenia. Prawdopo-
dobnym jest również, że anomalie, wiązane wstępnie z reliktami zabudowy, mogą 
być efektem znacznie młodszej działalności człowieka, użytkowaniem tego tere-
nu już po niwelacji umocnień. 

Ryc. 2. Wycinek mapy topografi cznej z 1940 roku [arkusz 3472 Tremessen]. Widoczna forma te-
renowa odpowiadająca lokalizacji zidentyfi kowanych reliktów obiektu obronnego (za: http://igrek.
amzp.pl [dostęp 20.05.2021]). Oprac. M. Krzepkowski
Fig. 2. A clip of a topographic map from 1940 [sheet 3472 Tremessen]. A visible fi eld form, which 
corresponds to the location of the identifi ed relics of the defensive structure (aft er: http://igrek.
amzp.pl [accessed 20.05.2021]). Ed. by M. Krzepkowski
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Ryc. 3. Budowa geologiczna okolic Jeziora Jankowskiego przedstawiona na cieniowanym 
numerycznym modelu terenu (na podstawie Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, ar-
kusz 436, Gniezno). Strzałką oznaczono lokalizację reliktów obiektu obronnego; czerwo-
ne punkty wskazują stanowiska archeologiczne z  wczesnośredniowiecznymi materiałami 
ruchomymi (za: https://www.geoportal.gov.pl [dostęp 15.01.2021]; https://www.pgi.gov.pl 
[dostęp 20.05.2021]). Oprac. M. Krzepkowski
Fig. 3. Th e underlying geology of the Jankowskie Lake area presented on the shaded numeri-
cal terrain model (based on the Detailed Geological Map of Poland, sheet 436 Gniezno). Th e 
relics of the defensive structure were marked with an arrow; red points indicate archaeologi-
cal sites with early medieval moveable objects (aft er: https://www.geoportal.gov.pl [accessed 
15.01.2021]; https://www.pgi.gov.pl [accessed 20.05.2021]). Ed. by M. Krzepkowski

– piaski, piaski i żwiry wodnolodowcowe – gliny zwałowe

– torfy na gytiach

– piaski i zwiry stożków napływowych

– piaski pyłowate na glinach zwałowych

– piaski i gliny zwałowe moren spiętrzonych

– gliny zwałowe, miejscami piaski moren czołowych

– torfy

– torfy na glinach zwałowych



Marcin Krzepkowski, Maciej Michalewicz

40

Ryc. 4. Wyróżniki glebowe i  roślinne wskazujące na istnienie pozostałości obiektu obronnego 
w  Jankowie Dolnym (za: https://www.geoportal.gov.pl [dostęp 15.01.2021]). Oprac. M. Krzep-
kowski
Fig. 4. Soil and plant characteristics which indicate the presence of the defensive structure in Jan-
kowo Dolne (aft er: https://www.geoportal.gov.pl [accessed 15.01.2021]). Ed. by M. Krzepkowski
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Ryc. 5. Zarys obiektu obronnego na fotografi ach lotniczych wykonanych z wykorzystaniem BSP 
dnia 24.06.2019 roku. Fot. P. Bednarek, oprac. M. Krzepkowski
Fig. 5. An outline of the defensive structure in aerial photographs taken with the use of an un-
manned aerial vehicle on 24.06.2019. Photo by P. Bednarek, ed. by M. Krzepkowski
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Ryc. 6. Fotografi e (ukośna i pionowa) reliktów obiektu obronnego w Jankowie Dolnym wyko-
nane z zastosowaniem BSP w dniu 11.05.2020 roku. Fot. i oprac. M. Krzepkowski
Fig. 6. Th e photographs (oblique and vertical) of the relics of the defensive structure in Janko-
wo Dolne taken with the use of the unmanned aerial vehicle on 11.05.2020. Photo and ed. by 
M. Krzepkowski



Relikty grodziska w Jankowie Dolnym, gm. Gniezno…

43

Ryc. 7. Numeryczny model terenu z obrysem i interpretacją wyróżników wegetacyjnych widocz-
nych na ortofotomapie, sporządzonej na podstawie fotografi i lotniczych z  11.07.2010 roku (za: 
https://www.geoportal.gov.pl [dostęp 15.01.2021]. Oprac. M. Krzepkowski
Fig. 7. A numerical terrain model with the contours and interpretation of the vegetation distin-
guishing features visible on the orthophoto drawn up on the basis of the aerial photographs from 
11.07.2010 (aft er: https://www.geoportal.gov.pl [accessed 15.01.2021]. Ed. by M. Krzepkowski

Próba określenia chronologii obiektu obronnego

Informacje archiwalne, jak i  interpretacja danych teledetekcyjnych nie upoważ-
niają nas do jednoznacznego określenia charakteru i  chronologii omawianego 
obiektu obronnego. Informacja o  średnicy nasypu ziemnego (48 m), przekaza-
na przez P. Schumachera, została powtórzona w  pracy Władysława Kowalenki 
[1938: 22, nr kat. 151], z tym jednak, że autor ten przyjął wartość podaną przez 
niemieckiego badacza jako obwód obiektu obronnego. Wymiary obiektu wraz 
z określeniem „Spitzwall” mogłyby sugerować, że opis dotyczy stożkowatego na-
sypu otoczonego fosą, a więc formy charakterystycznej dla późnośredniowiecz-
nych siedzib rycerskich [Kowalenko 1938: 158; Hensel 1953: 194, 195; Żurowski 
1964: 24]. Widoczna na zobrazowaniach lotniczych przestrzeń, zamknięta do-
okolnym rowem, niemal dokładnie odpowiada średnicy nasypu, podanej przez 
niemieckiego badacza. Na późnośredniowieczne datowanie mogłaby wskazywać 

LEGENDA
– relikty umocnień
– relikty zabudowy?
– pozostałe anomalie
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też informacja o  licznych cegłach gotyckich, odkrytych po wschodniej stronie 
grodziska, oraz o ceramice średniowiecznej, pochodzącej z prospekcji powierzch-
niowej Z. Pieczyńskiego.

O wiele bardziej prawdopodobna wydaje się jednak wczesnośredniowieczna 
geneza reliktów grodziska. Za takim datowaniem przemawiałyby odnajdowane 
„słowiańskie skorupy”, wymienione w relacji P. Schumachera. Również informa-
cja o kopcowaniu płodów rolnych w zewnętrznej części wału może wskazywać 
pośrednio na fakt, że obiekt ten miał formę grodziska pierścieniowatego. W ta-
kim wypadku kolista struktura, widoczna na zobrazowaniach lotniczych, mogła-
by odzwierciedlać przebieg fosy otaczającej nasyp lub też zagłębione w podłoże 
elementy konstrukcyjne, integralnie związane z wałem. Takie właśnie rozwiąza-
nie, zapobiegające rozsuwaniu się urządzeń obronnych, udokumentowano pod-
czas niedawnych badań grodziska plemiennego w Dąbrówce koło Poznania dato-
wanego na 2. poł. IX-1.-2. ćw. X wieku [Pawlak, Pawlak 2019a; 2019b]. Być może 
i  w  przypadku Jankowa Dolnego mamy do czynienia z  reliktami niewielkiego 
grodu plemiennego, nawiązującego swymi rozmiarami do warowni w  Chłądo-
wie, pow. gnieźnieński [Hensel 1950: 109-110; Sikorska 1969], w Kołdrąbiu, pow. 
żniński [Hensel 1959: 85-87], Ośnie, pow. żniński [Hensel, Hilczer-Kurnatowska 
1972: 326-328] czy też Przysiece, pow. wągrowiecki [Hensel, Hilczer-Kurnatow-
ska 1980: 307-309]5. Niewykluczone, że nasyp opuszczonego grodu wykorzysty-
wany był wtórnie w późnym średniowieczu, na co zdaje się wskazywać występo-
wanie cegieł i ceramiki naczyniowej. Jest to szczególnie interesujące w kontekście 
XV-wiecznego dworu rycerskiego (stan. 21; AZP 49-35/146), odkrytego zaledwie 
0,2 km na południowy wschód od opisywanych reliktów grodziska, oraz kościoła 
funkcjonującego nieopodal w okresie od XIII/XIV wieku do połowy XIX stule-
cia (stan. 20, AZP 49-35/145) [Kozierowski 1934: 74; Strzyżewski 1993: 263-264; 
Marciniak-Kajzer 2011: 354-355]6.

Za wczesnośredniowiecznym datowaniem grodziska w  Jankowie Dolnym 
opowiedziała się między innymi Gabriela Mikołajczyk [1972: 55, 163-164]. Na-
leży jednak pamiętać, że badaczka ta nie znała z  autopsji ani tego obiektu, ani 
pochodzących z  niego materiałów zabytkowych7. W  swym opracowaniu, po-
święconym początkom Gniezna, autorka wiązała jankowskie założenie z  gro-
dami osłaniającymi centralny ośrodek władzy. Zdaniem G. Mikołajczyk, obiek-
ty te miały tworzyć okręgi rozlokowane wokół Gniezna w  promieniu 7-10 km 

5 Obiekt w Kołdrąbiu datowany jest dość szeroko na fazę B/C-D/E wczesnego średniowiecza. 
Jednak zdaniem niektórych badaczy gród ten powstał dopiero w  fazie D bądź u  schyłku fazy C 
wczesnego średniowiecza.

6 Być może w tym przypadku mamy do czynienia z zabudową towarzyszącą siedzibie rycerskiej 
lub z jedną z jej faz. Nie można również wykluczyć, że późnośredniowieczny materiał budowlany 
znalazł się w tym miejscu wtórnie (np. wykorzystany do budowy piwniczek na płody rolne).

7 Tomasz Janiak i Czesław Strzyżewski [1999: 50; 2001: 65] skłonni byli datować to grodzisko na 
fazę E wczesnego średniowiecza, kierując się zapewne chronologią materiałów ruchomych pocho-
dzących ze stanowiska 8, w obrębie którego upatrywali reliktów obiektu obronnego. 
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(Jankowo Dolne, Łubowo, Żydówko), 13-17 km (Chłądowo, Imiołki, Kłecko, 
Małachowo Złych Miejsc, Moraczewo, Ostrów i Sławno), aż do 24 km (Powidz 
i Turostowo). Badaczka słusznie podkreślała słaby stan rozpoznania grodzisk zie-
mi gnieźnieńskiej, a w związku z tym brak możliwości ich zaszeregowania chro-
nologicznego. Od lat 70. XX wieku stan ten nie uległ daleko idącej poprawie, 
wiemy jednak, że pośród wymienionych wyżej obiektów sporą grupę stanowią 
późnośredniowieczne siedziby feudalne: w Imiołkach, Łubowie, Powidzu i Turo-
stowie. Poważne wątpliwości wzbudza łączenie z tego typu stanowiskiem wzgórza 
morenowego w  Sławnie, zniwelowane zaś wyniesienie w  Żydówku, uchodzące 
niegdyś za domniemane grodzisko stożkowate, zostało uznane za formę natural-
ną [Hensel, Hilczer-Kurnatowska 1987: 146-147; Hensel, Hilczer-Kurnatowska, 
Łosińska 1995: 440]. 

Zakładając hipotetycznie wczesnośredniowieczną chronologię obiektu z Jan-
kowa Dolnego, należałoby uznać go za gród położony najbliżej (zaledwie 7 km) 
względem centralnego ośrodka w Gnieźnie. Nieco dalej – 9,3 km na północny 
zachód od gnieźnieńskiego zespołu grodowego – zlokalizowane jest grodzisko 
w  Dębnicy (stan. 1, AZP 49-33/38). Obiekt ten, zajęty obecnie przez budynek 
kościoła katolickiego i cmentarz, T. Janiak i C. Strzyżewski [2001: 66] datowali 
na fazę E wczesnego średniowiecza. Bardzo niejasno rysuje się kwestia obiek-
tu w Goraninku/Goraninie, położonego od strony Leśniewa i odległego o około 
11 km od Gniezna, określanego w  XIII, XVI i  XVII wieku jako „Grodziszcze” 
[Kowalenko 1938: 210-211; Hensel 1953: 102; Janiak, Strzyżewski 2001: 66]8. 
W  odległości około 14-16 km od Gniezna położone są grodziska na Ostro-
wie Lednickim, w  Czechach, Kłecku i  Małachowie Złych Miejsc; jeszcze dalej 
(17-20 km) zlokalizowane są obiekty w Moraczewie, Ośnie, Lubiniu, Ostrowitem, 
Chłądowie i Grzybowie (ryc. 8). 

Zakończenie

Dzięki analizie ogólnodostępnych danych teledetekcyjnych ustalono położenie, 
poszukiwanych od prawie stulecia, pozostałości zniwelowanego grodziska w Jan-
kowie Dolnym. Przytoczone w  tekście informacje nie pozwalają jednak jedno-
znaczne określić jego chronologii. Przedstawione w niniejszym komunikacie wy-
niki badań powinny stanowić wstęp do szczegółowego rozpoznania tego obiektu. 
Prospekcja powierzchniowa, pomiary geofi zyczne oraz badania sondażowe mogą 
dostarczyć danych umożliwiających nie tylko datowanie obiektu, ale również wy-
dzielenie ewentualnych faz jego użytkowania wraz z określeniem sposobu zago-

8 Obecnie Goraninek to osada wsi Przyborowo, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński. Być może wy-
mieniany w źródłach obiekt można wiązać z kolistym nasypem o średnicy około 36 m, położonym 
w lesie, około 0,8 km na północny zachód od Goraninka (obszar AZP 51-32).
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Ryc. 8. Rozmieszczenie znanych grodzisk o  chronologii wczesnośredniowiecznej w  promie-
niu 8, 16 i  24 km od zespołu grodowego w  Gnieźnie (za: https://www.geoportal.gov.pl [dostęp 
15.01.2021]. Oprac. M. Krzepkowski
Fig. 8. A distribution of the known gords of early medieval chronology within a radius of 8, 16 and 
24 km from the stronghold in Gniezno (aft er: https://www.geoportal.gov.pl [accessed 15.01.2021]. 
Ed. by M. Krzepkowski

spodarowania w poszczególnych okresach. Bez wątpienia, działania takie mogą 
przyczynić się do uzupełnienia obrazu sieci osadniczej ziemi gnieźnieńskiej i dy-
namiki jej przemian. 
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Th e relics of the stronghold in Jankowo Dolne, Gniezno municipality, in the 
light of the archive sources and remote sensing data analysis

S u m m a r y

Th e location of the medieval defence structures in Jankowo Dolne, which have been levelled, 
can be precisely determined on the basis of public access to remote sensing data. Th e identifi -
cation of the location of the relics of the gord in Jankowo Dolne, Gniezno county, mentioned 
in 1496, was possible due to the analysis of such materials. Th e location of a heavily damaged 
feature was indicated in 1924 by P. Schumacher. According to the researcher, the already heav-
ily damaged embankment was located east of the village of Jankowo in the Welna valley, but 
was soon spread. Later attempts to indicate the place of the former gord were unsuccessful, 
and the researchers were considering several points far apart. Reliable information on the 
location of the gord was provided by publicly available remote sensing data supplemented by 
photographs taken with the use of an unmanned aerial vehicle. 

On a small, sandy peninsula, cutting into the trough of Jankowski Lake from the west 
(formerly an island?), one could observe distinguishing vegetation characteristics indicating 
the location of the feature that was sought. In the northern part of the peninsula, there is 
a clear circular ring with an external diameter of 60-63 m and a width ranging from 3.7 to 
9.3 m. In addition, vegetative characteristics were revealed both inside the circular defensive 
perimeter as well as on its south-east side, which can indicate the presence of relics of build-
ings or a cultural layer. Th e presence of anomalies of varying size and shape, arranged in 
two parallel bands with a northwest-southeast orientation, approximately 10-12 m apart, is 
also noteworthy. Th ese linear systems, about 58 m long, appear in the southern part of the 
encircled area, cross the ring-shaped structure and continue beyond the defensive perimeter, 
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and occupy the southeastern part of the elevation (the settlement near the gord?). Since the 
anomalies described overlap the annular characteristic, one can assume at least a two-phase 
nature of the assumption under analysis.

Th e archive information together with the remote sensing data do not authorize to un-
equivocally determine the character and chronology of the defensive structure. Th e dimen-
sions and the form of the feature may indicate both its early and late dating. Transformation 
and the use of the older constructions in the late Middle Ages cannot be ruled out either.

Th e presented research results should be an introduction to the detailed recognition of the 
gord from Jankowo Dolne. It is possible to determine the chronology of the site and also de-
lineate possible phases of its use, as well as determine the mode of its development due to the 
data obtained from surface prospections, geophysical surveys and probing surveys. Undoub-
tedly, such actions will complete the picture of the settlement network of the Gniezno land 
and the dynamics of its transformations. Due to the short distance to the Gniezno stronghold 
complex, the key issue is to determine the mutual relations between the two centers.

Translated by Marta Koszko
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Reforma uwłaszczeniowa we wsi Lednogóra 
i początki Moraczewa

abstrakt: Poniższy artykuł jest poświęcony zagadnieniu realizacji reformy uwłasz-
czeniowej we wsi Lednogóra. Reforma uwłaszczeniowa, rozpoczęta na terenie Wielkie-
go Księstwa Poznańskiego przez władze pruskie w 1823 roku, miała na celu likwidację 
reliktów gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, ukształtowanej jeszcze w średnio-
wieczu. Oznaczało to zniesienie pańszczyzny oraz utworzenie wolnych od powinności 
wobec dworu średniej wielkości gospodarstw chłopskich, do uprawy których potrzeb-
ny był sprzężaj. W Lednogórze realizację postanowień reformy uwłaszczeniowej rozpo-
częto na wniosek włościan w 1829/1830 roku. W wyniku trwającej blisko 10 lat proce-
dury sporządzono reces (1839), w świetle którego utworzono 14 gospodarstw wolnych 
od wszelkich obciążeń ze strony dworu. Jednocześnie powstałe gospodarstwa przenie-
siono na nowe grunty i utworzono nową osadę – Moraczewo. Dawne i nowe podziały 
gruntów zostały udokumentowane na mapie Lednogóry sporządzonej w 1831 roku 
przez mierniczego Demmlera. 
słowa kluczowe: Lednogóra, reforma uwłaszczeniowa, regulacja gruntów, pańszczy-
zna, chłopi

abstract: Th e following article is devoted to the enfranchisement reform conducted 
in Lednogóra village. Th e enfranchisement reform, which was begun on the territory 
of the Grand Duchy of Posen by the Prussian authorities in 1823, aimed at ending the 
relics of a manorial-serf economy, formed in the Middle Ages. It meant the abolition 
of serfdom and the creation of medium-sized peasant farms free from obligations to 
the manor. To cultivate the land on these farms, draught animals were needed. In 
Lednogóra, the implementation of the reform started at the requests of the peasants 
in 1830. As a result of the procedure that took nearly 10 years, a “reces” was written 
(1839), whereby 14 farms were created free of any encumbrances from the manor. At 
the same time, the established farms were moved to a new land and a new settlement 
was created – Moraczewo. Th e old and new land divisions were documented on the 
map of Lednogóra drawn up by the surveyor Demmler. 
keywords: Lednogóra, the enfranchisement reform, land regulation, serfdom, peasants
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W historii zmian osadniczych na terenach wiejskich szczególne znaczenie ode-
grały przekształcenia związane z uwłaszczeniem chłopów oraz separacją i regu-
lacją gruntów, przeprowadzoną w XIX wieku. Trwała zmiana ustroju społeczno-
-gospodarczego, wraz z likwidacją stosunków folwarczno-pańszczyźnianych, pa-
nujących na wsi od średniowiecza, odcisnęła swoje piętno także w  krajobrazie 
kulturowym i osadniczym [Plit 2016: 78]. Panujący na wsi przez stulecia system 
feudalny, oparty na pańszczyźnie i poddaństwie chłopów, ukształtował się w póź-
nym średniowieczu i z niewielkimi zmianami dotrwał do XIX wieku. Było to za-
tem zjawisko długiego trwania1. Reforma uwłaszczeniowa, obejmująca zniesienie 
pańszczyzny, w Wielkopolsce związana była z tworzeniem średniej wielkości go-
spodarstw włościańskich, posadowionych zazwyczaj na nowych gruntach, zwykle 
w oddaleniu od centrum wsi. W efekcie często powstawały nowe osady2. W taki 
sposób, w wyniku reformy uwłaszczeniowej we wsi Lednogóra, utworzono od-
rębną wieś o nazwie Moraczewo. W niniejszym artykule opisane zostaną prze-
miany związane z reformą uwłaszczeniową w Lednogórze oraz jej konsekwencje. 

Problematyka reformy uwłaszczeniowej należy do kluczowych w rozumieniu 
historii zmian osadniczych w okolicy jeziora Lednica, a dokumenty z nią zwią-
zane mogą być także pomocne w rozwiązywaniu tajemnic najdawniejszych dzie-
jów tej okolicy. Dlatego sądzę, że zasadnym będzie, aby wzorem wcześniejszego 
artykułu o reformie uwłaszczeniowej w Grzybowie koło Wrześni [Linetty 2020], 
w podobny sposób, w kilku odrębnych tekstach, omówić je dla terenów związa-
nych z Lednicą, począwszy od Lednogóry.

Trudna sytuacja ludności chłopskiej, wynikająca z poddaństwa, pańszczyzny 
i braku własności ziemi, była w czasach staropolskich jednym z najważniejszych, 
nierozwiązanych problemów społecznych Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Był 
to temat istotny dla ruchu reformatorskiego w  ostatnich latach przedrozbioro-
wych. W końcu XVIII wieku pańszczyznę, także oddolnie, próbowano zamieniać 
na czynsze. W przemianach modernizacyjnych przodowała Wielkopolska, prze-
żywająca pomimo politycznych problemów rozkwit gospodarczy [Topolski 1973: 
99-106]. Środowiska postępowe w  czasach stanisławowskich podejmowały sta-
rania w celu rozpoczęcia reform poprawiających sytuację prawną i ekonomicz-
ną ludności chłopskiej. Było to częściowo koniecznością ze względu na próby 
reform podejmowane na terenach włączonych w wyniku I rozbioru Polski (1772) 
do Austrii i Prus3. Część tych zamierzeń starano się realizować w trakcie Sejmu 
Czteroletniego. Próbowano m.in. ograniczać pańszczyznę. Następnie, w  trakcie 
insurekcji kościuszkowskiej, w Uniwersale połanieckim ogłoszonym przez Tade-
usza Kościuszkę 7 maja 1794 roku, ograniczono poddaństwo chłopów, przyzna-

1 Zdaniem Jacques’a Le Goff a [2007] długie średniowiecze trwało aż do XIX wieku. Więcej o po-
trzebie badań nad dziedzictwem wsi: [Wyrwa 2013: 75-93].

2 Więcej o reformie uwłaszczeniowej w Wielkim Księstwie Poznańskim: [Kniat 1939; Jakóbczyk 
1951, 1951-1952: 139-166; Groniowski 1976: 54-63; Florkowski 1983: 247-253, Linetty 2020: 129-149]. 

3 W zajętej przez Austriaków Galicji chłopom szybko nadano wolność osobistą.
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jąc im wolność osobistą i nieusuwalność z gruntów. Zmniejszono także wymiar 
pańszczyzny [Groniowski 1976: 21]. Niestety, te częściowe reformy w większości 
nie przetrwały upadku Rzeczpospolitej.

W konsekwencji I i II rozbioru Polski obszary historycznej Wielkopolski zo-
stały włączone w granice Królestwa Prus. Władze zaborcze od samego początku 
podjęły starania mające na celu przeprowadzenie reform rolnych oraz ujedno-
licenie praw obowiązujących w  nowo przyłączonych prowincjach. Po drugim 
rozbiorze, władze pruskie wprowadziły w Wielkopolsce zasady obowiązujące już 
w  innych częściach państwa. W 1772 roku zniesiono pańszczyznę w królewsz-
czyznach [Jakóbczyk 1951: 23]. Ograniczono też poddaństwo chłopów, zabór ich 
gruntów, a także sądownictwo patrymonialne [Groniowski 1976: 34-35]4. Próby 
te zostały przerwane wojnami napoleońskimi oraz kilkuletnim istnieniem Księ-
stwa Warszawskiego, w którym zniesiono poddaństwo chłopów [Jakóbczyk 1951: 
24; Groniowski 1976: 22-30; Czubaty 2011: 163]. Jednocześnie, w obliczu klęski 
zadanej w 1806 roku przez Napoleona, Prusy rozpoczęły modernizację państwa, 
w  tym również starania o  uwłaszczenie chłopów. Po upadku Napoleona i  po-
dziale Księstwa Warszawskiego, w  wyniku postanowień Kongresu Wiedeńskie-
go w  1815 roku, z  większości ziem Wielkopolski utworzono Wielkie Księstwo 
Poznańskie i przyłączono je ponownie do Prus [Groniowski 1976: 42; Kozłow-
ski 2004: 58-60]. Od powrotu władzy pruskiej podejmowano prace nad wdro-
żeniem reformy uwłaszczeniowej i wprowadzeniem przepisów funkcjonujących 
już wcześniej w innych prowincjach państwa. W 1815 roku uznano chłopów za 
osobiście wolnych, ale w  zamian za użytkowanie ziemi pańskiej odrabiających 
pańszczyznę. Ziemianie, spodziewając się wprowadzenia reformy uwłaszczenio-
wej, zaczęli na masową skalę rugować chłopów z gospodarstw i przyłączać je do 
gruntów folwarcznych, których nie obejmowała planowana reforma. Praktyk tego 
rodzaju zakazano w 1819 roku [Jakóbczyk 1951: 26, Jakóbczyk 1951-1952: 153, 
Groniowski 1976: 42]. Takie zjawisko wystąpiło także w przypadku Lednogóry, 
o czym napiszemy poniżej. 

Reformę uwłaszczeniową na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego wpro-
wadzono ustawą regulacyjną z  8 kwietnia 1823 roku. Tym samym rozciągnięto 
na ten obszar ustawodawstwo obowiązujące już wcześniej w pozostałych prowin-
cjach państwa. Ustawa ta oznaczała powolne uwłaszczenie gospodarstw chłop-
skich o  wielkości wymagającej uprawy sprzężajnej. Z  reformą uwłaszczeniową 
ściśle związana była także ustawa z czerwca 1821 roku o podziale wspólnot wiej-
skich, czyli wspólnych gruntów wsi i dworu wraz z serwitutami. Na jej podstawie 
przeprowadzono separację oraz komasację gruntów folwarcznych i  chłopskich 
[Groniowski 1976: 42-43]. W myśl wprowadzonych ustaw uwłaszczenie wraz z re-
gulacją stosunków wiejskich wymagało wieloletniej procedury i przeprowadzano 

4 Więcej o  reformach agrarnych w  Prusach Południowych: [Wąsicki 1957: 87-98, 250-272; 
Łukasiewicz 2015: 172-182].
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je na wniosek chłopów. Postanowienia zawarte w tych ustawach realizowano za 
pośrednictwem Pruskiej Komisji Generalnej, ustanowionej w 1824 roku. Konse-
kwencją wprowadzenia reformy uwłaszczeniowej, obok zmian własnościowych, 
było także częste pomniejszenie areału chłopskich gruntów, przenoszonych za-
zwyczaj na inne, przeważnie gorsze gleby, co dodatkowo wiązało się z koniecz-
nością budowy zagród na nowym terenie [Jakóbczyk 1951-1952: 151]. Budziło to 
często zrozumiałe niezadowolenie chłopów. 

Lednogóra to niewielka wieś położona w granicach Lednickiego Parku Krajo-
brazowego, pomiędzy Łubowem a Pobiedziskami, na południowy zachód od je-
ziora Lednica. Zarówno w czasach staropolskich, pruskich, jak i obecnie, wieś ta 
znajdowała się w granicach powiatu gnieźnieńskiego. W dawnych źródłach histo-
rycznych występuje pierwotnie jako Góra, Góra Mikołajewa; później, aż po wiek 
XIX, zwana była Lennogórą lub Ledną górą. Pierwsze wzmianki o Lednogórze są 
stosunkowo późne i pochodzą dopiero z przełomu XIV i XV stulecia. W 1399 roku 
miejscowość była wzmiankowana jako Góra [Rymut 2005: 41]. W dokumencie 
z  1405 roku odnotowano Mikołaja Górskiego: Mikolay Gorski potsandek lowil 
letnim lowem na yeszerze Ledniczi za crola Kazimira y po crolu Kazimirze [Kozie-
rowski 1921: 246]. Z zachowanych źródeł wynika, że w 1. połowie XV wieku po-
wstał konfl ikt pomiędzy parafi ą w Węglewie a parafi ą w Dziekanowicach o przy-
należność Lednogóry. Spór trafi ł w 1433 roku przed sąd królewski, a proboszcz 
Węglewa za odwoływanie się do władzy świeckiej w sprawach kościelnych przed 
sąd kościelny [źródło 7]. 

W początkach XVI stulecia Lednogóra została wymieniona w Księdze uposa-
żeń arcybiskupstwa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego [Joannis de Lasco 1880: 44-45]. 
W tym czasie wieś była podzielona między parafi ę dziekanowicką i węglewską. 
Dwór i połowa wsi należały do parafi i dziekanowickiej [por. Kozierowski 1934: 
37-38, 227], pozostała część wsi – do parafi i w Węglewie [Joannis de Lasco 1880: 
56-58]. W Księdze uposażeń wymieniono także dwóch kmieci zamieszkujących 
Lednogórę – Jacobusa Zyacza i Math. Czyelmoeha. W drugiej połowie XVI wieku 
(około 1560 roku) Lednogóra należała do Winieckiego i  Sucharzewskiego [Pa-
wiński 1883: 145]. Na przełomie XVIII i XIX wieku była własnością rodziny Mia-
skowskich. Około 1846 roku w Lednogórze znajdowały się 24 dymy zamieszkane 
przez 216 osób. Na przysiółku Piaski znajdował się 1 dym zamieszkany przez 
6 osób [Opisanie 1846: 466]. 

W ostatnich latach przed przekształceniami osadniczymi spowodowanymi re-
formą uwłaszczeniową Lednogóra została ujęta na mapie Davida Gilly’ego z koń-
ca XVIII wieku (ryc. 1) [źródło 1] oraz na Urmesstischblatt z 1830 roku (ryc. 2) 
[źródło 2]. Na obu wymienionych mapach odwzorowano zabudowania typowej 
wsi ulicówki, której główna arteria biegła prostopadle do brzegu jeziora. Na po-
łudnie od wsi znajdował się młyn wietrzny, a  na południowym brzegu jeziora 
Lednica zlokalizowany był przysiółek Piaski, na którym również występował 
młyn wietrzny. Mapa Urmesstischblatt z  1830 roku zawiera więcej szczegółów 



Reforma uwłaszczeniowa we wsi Lednogóra i początki Moraczewa

55

(ryc. 2). Widzimy na niej nazwę Piaski Kr.[ug], wskazującą na istnienie w  tym 
miejscu karczmy. Wśród zabudowań właściwej wsi z  łatwością można rozpo-
znać nad brzegiem jeziora zabudowę folwarczną, usytuowaną wokół obszernego 
prostokątnego podwórza. Na południe od zabudowań miejscowości zaznaczono 
wiatrak. Interesującym szczegółem są także wyraźnie odwzorowane wały gro-
dziska wczesnośredniowiecznego w Moraczewie. W zachodniej części ówczesnej 
Lednogóry znajdował się las. 

Ryc. 1. Lednogóra na fragmencie mapy Davida Gilly’ego 
z końca XVIII wieku. Źródło 1
Fig. 1. Lednogóra on a part of David Gilly’s map from the end 
of the 18th century. Source 1

Podstawowymi źródłami do zagadnienia przeprowadzenia reformy uwłaszcze-
niowej, połączonej z separacją i regulacją gruntów w Lednogórze, są: mapa uwłasz-
czeniowo-regulacyjna sporządzona przez mierniczego Demmlera w  1831 roku 
[źródło 3] (ryc. 3-9), reces zatwierdzony w Lednogórze 13 czerwca 1839 roku [źró-
dło 4] – oba przechowywane w zasobach Archiwum Państwowego w Poznaniu – 
oraz dokumenty Pruskiej Komisji Generalnej, znajdujące się w Archiwum Państwo-
wym w Bydgoszczy [źródła 8-12].

Mapa uwłaszczeniowo-regulacyjna Demmlera z 1831 roku, o wiele szczegó-
łowsza od wcześniej omówionych, obejmuje zabudowania wsi, wśród których ko-
lorem czarnym oznaczone zostały budynki mieszkalne chłopskie, a kolorem sza-
rym budynki gospodarskie (ryc. 3-4). Kolorem czerwonym naniesiono budynki 
przynależące do dworu, a jasno-czerwonym (różowym) – zabudowania folwarku. 
Oprócz tego oznaczono szereg innych elementów topografi cznych jak przydrożne 
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fi gury lub krzyże: jeden przy północnym, a drugi przy południowym – znajdu-
jącym się przy rozwidleniu dróg – wjeździe do wsi. W Lednogórze w tym czasie 
znajdowały się dwa młyny wiatrowe. Jeden znajdował się w bliskiej odległości na 
południe od zabudowań wsi, drugi na przysiółku Piaski, na południe od jeziora 
Lednica. Dzierżawcą pierwszego, folwarcznego, był w tym czasie Antoni Budzyń-
ski [źródło 8 i 9]5. Na Piaskach, oprócz wiatraka, oznaczono czarnym kolorem 
dom młynarza, oraz kolorem czerwonym dwa budynki – prawdopodobnie za-
budowania karczmy, położonej przy ważnej drodze z Poznania do Gniezna. Na 
południe od młyna wietrznego znajdowało się pole należące do młynarza opisane 
jako Müller Linder (ryc. 5). Chodzi tu o młynarza Michała Linde, wymienionego 
w dokumencie recesu Lednogóry, który zostanie omówiony poniżej [źródło 4]. 
Z dokumentów Pruskiej Komisji Generalnej wiemy, że w 1832 roku karczmarzem 
w Lednogórze był Jakub Borowiak [pismo z 25 maja 1832 roku oraz 19 paździer-
nika 1832, źródło 10]. Interesujące jest także wzniesienie, leżące w  zachodniej 
części gruntów przynależnych do wsi, które jak dzisiaj wiemy, było grodziskiem 
wczesnośredniowiecznym (ryc. 6)6.

5 Antoni Budzyński został wymieniony jako dzierżawca wiatraka folwarcznego w dokumentach 
z 14 września 1829 roku [źródło 8] oraz 26 czerwca 1837 roku [źródło 9].

6 Więcej o grodzisku w Moraczewie [Strzyżewski, Łastowiecki, Kara 2003: 76-93]. 

Ryc. 2. Lednogóra na fragmencie mapy z 1830 roku. Źródło 2
Fig. 2. Lednogóra on the part of the map from 1830. Source 2
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Ryc. 3. Lednogóra na mapie uwłaszczeniowo-regulacyjnej Demmlera z  1831 roku. Oprac. 
D. Tomczyk. Źródło 3
Fig. 3. Lednogóra on the regulatory-restitution map drawn up by Demmler from 1831. Ed. by 
D. Tomczyk. Source 3

Na uwagę zasługują także zaznaczone na mapie lasy i pastwiska. W zachod-
niej części Lednogóry (obecnie Moraczewa) znajdował się znacznej wielkości las 
brzozowo-olchowy (Birken und Elsen Wald), który po przeprowadzeniu reformy 
uwłaszczeniowej został prawdopodobnie wykarczowany pod grunty orne. Po-
między Lednogórą a grodziskiem, w dzisiejszym Moraczewie, położone było nie-
wielkie pastwisko zwane Miążylasem, nieco dalej na północ – pastwisko Lizionka. 
Nieopodal zespołu dworskiego, na południe od zabudowań folwarku, zaznaczo-
no sad (Obstgarten), a na północ od zespołu dworskiego staw (Teich) (ryc. 4). 

Na omawianej mapie uwłaszczeniowo-regulacyjnej Demmlera czerwonym tu-
szem oznaczono nowy, poseparacyjny podział gruntów wraz z imionami i nazwi-
skami włościan obdarowanych nowymi gospodarstwami. Nowe granice zostały 
oznakowane w terenie kopcami granicznymi, które także zostały uwzględnione 
na mapie. Jeden z  tych kopców (nr 71) był usytuowany na szczycie wczesno-
średniowiecznego grodziska w  Moraczewie, które wskutek uwłaszczenia stało 
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się częściowo własnością Stanisława Wachowiaka, a częściowo własnością Józefa 
Krzyżanowskiego7 (ryc. 6). 

Proces przeprowadzenia regulacji i  uwłaszczenia w  Lednogórze w  dużym 
stopniu naświetlają dokumenty Pruskiej Komisji Generalnej, przechowywane 
w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy [źródła 8-12]. Znajdują się w nich roz-
maite pisma, skargi, wnioski, porozumienia i protokoły, rzucające światło na po-
szczególne etapy procesu uwłaszczenia, a także na liczne, niekiedy bardzo szcze-
gółowe kwestie własnościowe8. W  świetle tych materiałów początki procedury 
uwłaszczeniowej sięgają 14 września 1829 roku. W Lednogórze doszło wówczas 
do spotkania w  sprawie regulacji. Stawili się półrolnicy9: Wojciech Włodarek, 
Antoni Zaleski, Jan Mikołajczak, Mateusz Owsianowski, Wojciech Wachowiak, 
Stanisław Mikołajczak, Michał Gorlaszka, Andrzej Nowotny10, Stanisław Wa-
chowiak oraz komornicy bydelni: Wojciech Mikołajczak, Jakub Borowiak, Józef 
Krzyżanowski, Antoni Rurka, Wojciech Springer11 i Antoni Budzyński (młynarz) 
[źródło 8]. Odnotowano, że nie stawili się: półrolnik – Antoni Chybziński, ko-
mornik bydelny – Jan Kaczmarek12, a  także ówczesny sołtys Lednogóry, Fran-
kowski. Zabrakło też przedstawiciela dominium [źródło 8]. Zebrani chłopi złoży-
li wniosek o przeprowadzenie regulacji stosunków wsi przez Królewską Komisję 
Generalną [źródło 8].

Pierwotnie Jakub Moraczewski, małżonek Józefy z Miaskowskich – dziedzicz-
ki Lednogóry, działając w jej imieniu, odmawiał sześciu komornikom bydelnym 
prawa do udziału w  regulacji, a  także prawa własności dzierżonych gruntów. 
Ci natomiast, widząc w regulacji szansę na poprawę swojego losu, chcieli wziąć 
w  niej udział na równi z  półrolnikami. Z  tego powodu złożyli skargę na dzie-
dziczkę i reprezentującego ją małżonka. Skargę w imieniu wszystkich sześciu ko-

 7 Na mapie Demmlera jako Józef Krzyżaniak.
 8 W świetle dokumentów Pruskiej Komisji Generalnej w roku 1823, czyli w momencie wej-

ścia w życie ustawy uwłaszczeniowej, w Lednogórze było 10 gospodarstw półrolniczych: Wojcie-
cha Włodarka, Antoniego Zaleskiego, Jana Mikołajczaka, Mateusza Owsianowskiego i Wojciecha 
Wachowiaka (jako jeden dział), Stanisława Mikołajczaka, Michała Gorlaszki, Andrzeja Nowotne-
go alias Rzyskiego (po jego śmierci w 1835 roku gospodarstwo objął jego syn Augustyn, którego 
opiekunem był Maciej Prusak), Stanisława Wachowiaka, Łukasza Chybzińskiego (po nim gospo-
darstwo przejął syn Antoni, który następnie, na św. Wojciecha 1832 roku, odstąpił je Janowi Kacz-
markowi) oraz jedno gospodarstwo nieobsadzone, które po 1836 roku przejął Piotr Giese [protokół 
z 26 czerwca 1837 roku – źródło 9].

 9 Półrolnicy – posiadacze gospodarstw wielkości połowy gospodarstw kmiecych [Groniowski 
1976: 14]. W Wielkopolsce gospodarstwa kmiece liczyły 70-100 mórg, półrolnicze 30-60 mórg, cha-
łupnicze 11-27 mórg, a komornicze do 12 mórg [Groniowski 1976: 57-58].

10 W innych źródłach występuje jako Rzyski. W późniejszych dokumentach odnotowany był 
jego syn – Augustyn Rzyski. 

11 Wojciech Springer zmarł w 1832 roku zostawiając gospodarstwo małoletniemu synowi Anto-
niemu, którego opiekunem był Piotr Skrzetuski [źródło 9]. 

12 W 1832 roku Chybziński odstąpił gospodarstwo półrolnicze Janowi Kaczmarkowi, a ten swo-
ją posadę komorniczo-bydelną Kacprowi Zaleskiemu [źródło 9]. 
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morników bydelnych złożyli: Jakub Borowiak i  Wojciech Mikołajczak 25 maja 
1832 roku [źródło 10]. Dowodzili, że zarówno ich posady, jak i reprezentowanych 
przez nich pozostałych komorników bydelnych – Józefa Krzyżanowskiego, Anto-
niego Rurki, Antoniego Springera i Kacpra Zaleskiego – zostały utworzone przed 
6 maja 1819 roku, a do ich uprawiania niezbędne jest utrzymywanie inwentarza 
pociągowego (konia lub wołu). Wnioskujący twierdzili także, że odrabiają ręczną 
pańszczyznę i przędą kądziel na rzecz dworu, w związku z czym powinni zostać 
objęci ustawą uwłaszczeniową z 1823 roku. Jako świadków wymieniono Piotra 
Skrzetuskiego oraz Walentego Świątka [źródło 10].

Wszystkie strony spotkały się ponownie 19 października 1832 roku. W odpo-
wiedzi na skargę Jakub Moraczewski przyznał, że wprawdzie trzy z wymienionych 
gospodarstw: Kacpra Zaleskiego, Antoniego Springera i  Józefa Krzyżanowskiego, 
faktycznie zostały utworzone przed 1819 rokiem, ale trzy pozostałe – Jakuba Bo-
rowiaka, Antoniego Rurki (a po jego śmierci Marcina Rurki) oraz Wojciecha Mi-
kołajczaka, powstały po tej dacie. Gospodarstwa Mikołajczaka i  Rurki miały być 
utworzone w 1822 roku, a Borowiaka w 1827 roku. Miały one powstać ze śladu pół-
rolniczego, który po 1820 roku opustoszał. Moraczewski dowodził także, że komor-
nicy bydelni odrabiali wprawdzie pańszczyznę ręczną, ale o pełnoprawnej własno-
ści chłopskiej świadczyć może w świetle prawa tylko pańszczyzna bydelna. Dlatego 
domagał się oddalenia skargi Krzyżaniaka, Springera i Zaleskiego, a w przypadku 
Mikołajczaka, Borowiaka i  Rurki obciążenia ich dodatkowo kosztami procesu. 
Pełnomocnicy komorników dowodzili, że w świetle ustawy z 1823 roku warunek 
pańszczyzny bydelnej nie jest konieczny, a opuszczonej w 1820 roku posadzie pół-
rolniczej także przysługuje prawo regulacji. Mikołajczak i Rurka twierdzili, że przez 
trzy lata odrabiali pańszczyznę bydelną, na co wskazywali świadków – Walentego 
Świątka i Józefa Krzyżanowskiego. Jednakże w trakcie spotkania nie znaleziono roz-
wiązania głównego sporu, dlatego musiał w tej sprawie zdecydować sąd [źródło 10].

Rozstrzygnięcie było korzystne dla Kacpra Zaleskiego, Antoniego Springera 
i  Józefa Krzyżanowskiego, którym przyznano prawo do udziału w regulacji wsi 
Lednogóry. Odrzucono natomiast wniosek Jakuba Borowiaka, Marcina Rurki oraz 
Wojciecha Mikołajczaka, którzy dalej zabiegali o swoje prawa i odwoływali się od 
postanowień pierwszej instancji, jednakże nieskutecznie. Świadczyć może o tym 
protokół z 2 marca 1833 roku, w którym ponownie omawiano status tych gospo-
darstw. Sprawa odwołań i apelacji ciągnęła się jeszcze do 1834 roku. W protokole 
z 15 lipca 1834 roku Wojciech Mikołajczyk oświadczył, że będąc komornikiem na 
kopczyźnie został zmuszony przez dziedzica do objęcia obecnie dzierżonej posady 
pod groźbą przymusowego opuszczenia Lednogóry13. Podkreślał, że wydał sporo 
środków na zakup inwentarza i sprzętów potrzebnych do pracy w gospodarstwie, 
dlatego niesprawiedliwością byłoby odmawianie mu prawa własności, szczegól-
nie że wzbraniał się przed przyjęciem tej posady. Dlatego wnosił o  przyznanie 

13 Dziedzic powiedział, iż jeżeli roli nie przyjmie, ze wsi wyprowadzić się ma [źródło 9].
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własności i zniesienie wyroku pierwszej instancji. Antoni Rurka przekonywał, że 
jego ojciec w 1822 roku przejął gospodarstwo, zaoferowane mu przez dziedzica po 
przenosinach z Głębokiego. Podkreślał także, że wydał sporo pieniędzy na zakup 
inwentarza i sprzętów gospodarskich i z wszystkich tych powodów domagał się 
nadania prawa własności. Podobnie tłumaczył Jakub Borowiak, twierdząc że po-
sadę otrzymał wprawdzie w 1827 roku, ale także wydał sporo pieniędzy w związ-
ku z użytkowaniem posady. Jako świadków wskazywał Tomasza Budniaka oraz 
parobka dworskiego Szczepana Kędzierskiego [źródło 9]. Niestety ich apelacje nie 
poskutkowały i  ostatecznie, w  odróżnieniu od trzech pozostałych komorników 
bydelnych, wymienieni nie zostali objęci regulacją i  uwłaszczeniem [źródło 9, 
10]. Jednakże rozsądzono, że posada półrolnicza, dzierżona przez wspomnianych 
trzech komorników, powinna powrócić w ręce włościańskie [źródło 9]. W związ-
ku z tym 9 lutego 1836 roku Jakub Moraczewski wniósł o obsadzenie dziesiątego 
śladu półrolniczego, użytkowanego dotąd przez wspomnianych trzech komor-
ników bydelnych. Komisja przychyliła się do jego wniosku [źródło 8]. Sporne 
gospodarstwo zostało przekazane Piotrowi Giese, który jako dziesiąty półrolnik 
przystąpił do uwłaszczenia i regulacji w Lednogórze [źródło 9]. 

19 lipca 1834 roku celem uzgodnienia szczegółów regulacji i  uwłaszczenia 
miało miejsce spotkanie z  udziałem Jakuba Moraczewskiego oraz gospoda-
rzy: Wojciecha Włodarka, Antoniego Zaleskiego, Jana Mikołajczaka, Mateusza 
Owsianowskiego, Wojciecha Wachowiaka, Stanisława Mikołajczaka, Michała 
Gorlaszki, Andrzeja Nowotnego, Stanisława Wachowiaka i Jana Kaczmarka, oraz 
komorników bydelnych: Piotra Skrzetuskiego (w imieniu małoletniego Antonie-
go Springera), Józefa Krzyżanowskiego i  Kacpra Zaleskiego, a  także Wojciecha 
Mikołajczaka, Jakuba Borowiaka i  Antoniego Rurki, którzy wprawdzie uzyskali 
niekorzystne rozstrzygnięcie w pierwszej instancji, ale na tym etapie byli jeszcze 
uwzględniani w  pracach. Ustalano szczegóły regulacji, które jednakże ulegały 
zmianom aż do przyjęcia ostatecznej umowy. Warto zaznaczyć, że w pierwotnych 
zamierzeniach rozważano uposażenie szkoły, ale na późniejszym etapie od nich 
odstąpiono. W świetle wstępnych umów gospodarze mieli zostać przeniesieni na 
nowe grunty, otrzymując budynki zbudowane przez dziedziczkę: chałupy o wy-
miarach przyziemia 30 × 20 stóp14, 6 stóp wysokości od fundamentu do belki, zło-
żone z jednej izby, komory, sieni z murowanym kominem, z fundamentem z ka-
mieni polnych; stodoły o wymiarach przyziemia 40 × 20 stóp i 7 stóp wysokości; 
oraz stajnie o wymiarach 30 × 6 stóp i 6 stóp wysokości. Komornicy mieli otrzy-
mać chałupy o 4 stopy krótsze, stodoły o długości 30 stóp oraz chlewy o długości 
28 stóp, budowane w ryglówkę [źródło 8]. Później jednak ustalono, że dziedziczka 
przekaże tylko drewno, a włościanie zbudują nowe zabudowania sami. W trakcie 
spotkania dotyczącego regulacji 18 czerwca 1836 roku dziedzic zażyczył sobie, 
aby nowo utworzona osada otrzymała nazwę Jakubowo [źródło 8].

14 1 stopa pruska = 0,31385 m [Szymański 2001: 178].
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14 lipca 1834 roku wpłynęła skarga Marianny primo voto Prusak15, małżonki 
Jana Jarczaka, parobka z Kołaczkowa pod Witkowem. Skarżąca dowodziła, że przez 
12 lat, od 1809 do 1822 roku, wraz z mężem dzierżyli gospodarstwo użytkowane 
obecnie przez Stanisława Mikołajczaka, po czym przez rok prowadził je jej brat, 
Wojciech Wachowiak zwany Żelaznym, który następnie je opuścił. W związku z po-
wyższym wnosiła o zwrot gospodarstwa i  inwentarza. Jednakże komisja nie przy-
chyliła się do jej argumentów i skarga nie została pozytywnie rozpatrzona. W piśmie 
dotyczącym skargi był wymieniony także sołtys Lednogóry, Stanisław Wachowiak. 

17 czerwca 1836 roku wyjaśniano kwestię następstwa po Andrzeju Nowotnym 
alias Rzyskim, zmarłym w poprzednim roku. Po śmierci pozostawił on wdowę, 
Barbarę z Wachowiaków, oraz dzieci: córkę Mariannę, zamężną z Jakubem Na-
wrockim, Antoninę, Marcina, Michalinę, Andrzeja, Katarzynę oraz Augustyna, 
który jako najstarszy syn (wówczas 13-letni) przejął gospodarstwo. 

Podstawowym dokumentem opisującym szczegóły oraz fi nalne postanowie-
nia w sprawie uwłaszczenia oraz regulacji i separacji gruntów w Lednogórze jest 
reces, zatwierdzony 13 czerwca 1839 roku, a ogłoszony 26 listopada 1839 roku 
[źródło 4]16. Jest to dokument sporządzony na 72 stronach, spisany w dwóch ję-
zykach: niemieckim i polskim. Umowa składa się z 15 ustępów podzielonych na 
pięć działów: „Postanowienia tyczące się regulacji i nadania własności” (ustępy 
1-5), „Postanowienia tyczące się translokacji gospodarzy na grunta Lednogóry” 
(6-11), „Termin realizacyjny” (12), „Przedmioty przemijające” (13-14), „Umorze-
nia i dopisywania w księdze hipotecznej” (15). 

W  świetle recesu, wieś Lednogóra, będąca własnością Józefy z  Miaskowskich, 
zamężnej z  Jakubem Moraczewskim, składała się z  folwarku pańskiego z  wiatra-
kiem w rolę opatrzonym, dziesięciu posad półrolniczych: Wojciecha Włodarka, An-
toniego Saleskiego alias Zaleskiego, Jana Mikołajczaka, Mateusza Owsianowskiego 
i  Wojciecha Wachowiaka (którzy dzielili jedną posadę), Stanisława Mikołajczaka, 
Michała Gorlaszki, małoletniego Augustyna Nowotnego alias Rzyskiego17, Sta-
nisława Wachowiaka, Jana Kaczmarka i Piotra Giese; trzech posad dzierżawnych, 
zwanych komorniczo-bydelnymi: Józefa Krzyżanowskiego, małoletniego Antoniego 
Springera i Kacpra Saleskiego alias Zaleskiego; posady młynarza z rolą, posiadanej 
przez sukcesorów Michała Linde prawem wieczysto-czynszowym, oraz sołectwa. 
Lokalizację wymienionych w recesie młynów wietrznych można ustalić na podsta-
wie mapy uwłaszczeniowo-regulacyjnej. Wiatrak przynależący do folwarku, dzier-
żawiony przez Antoniego Budzyńskiego, znajdował się bliżej zabudowań Lednogóry 

15 Pierwotnie zamężna z Walentym Prusakiem.
16 Kopie recesu znajdują się Archiwum Państwowym w Bydgoszczy [źródło 8 i 9]. 
17 Jego ojciec – Andrzej Nowotny alias Rzyski zmarł w 1835 roku, dlatego w dokumencie recesu 

zastąpił go małoletni syn Augustyn, którego opiekunem był Maciej Prusak. Wdowa po Andrzeju 
Nowotnym alias Rzyskim, Barbara z Wachowiaków, wyszła ponownie za mąż za Wojciecha Olejni-
czaka [źródło 9].
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(ryc. 4). Natomiast wymieniona osobno posada młynarza z  rolą, należąca do na-
stępców Michała Lindego, dotyczy wiatraka na przysiółku Piaski (ryc. 5). 

Półrolnicy i komornicy bydelni korzystali ze swoich gospodarstw w Ledno-
górze w zamian za stałą i niestałą, ręczną i sprzężajną pańszczyznę, oraz odda-
wanie niektórych naturaliów i przędziwa. Dwór natomiast zobowiązany był do 
budowy chałup i pomocy w reperacjach. Był także zobowiązany do pomocy chło-
pom w przypadkach nieszczęśliwych. Chłopi mogli także zbierać drewno na opał 
i  potrzebne naprawy w  lasach pańskich. Powyższe zależności uległy likwidacji 
w wyniku reformy uwłaszczeniowej [źródło 4, k. 3-5]. 

Według recesu, działając na podstawie ustawy z 8 kwietnia 1823 roku, chło-
pi (półrolnicy) wystąpili w 1830 roku18 o nadanie dzierżonych gospodarstw na 
własność i o podział wspólności, a dziedziczka o ich translokację na inne grunty 
przynależące do Lednogóry. Posada młynarza na Piaskach nie podlegała regula-

18 Reces przechowywany w Archiwum Państwowym w Poznaniu [źródło 4] podaje datę 1830, ale 
jak wspomniano wcześniej, chłopi złożyli wniosek o regulację i uwłaszczenie 14 września 1829 roku 
[źródło 8].

Ryc. 4. Zabudowania wsi Lednogóra, folwark oraz zespół dworski. Fragment mapy uwłaszczenio-
wo-regulacyjnej Demmlera z 1831 roku. Źródło 3
Fig. 4. Th e buildings of Lednogóra village, a grange and a manor house. A part of the regulatory-
-restitution map drawn up by Demmler from 1831. Source 3
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Ryc. 5. Przysiółek Piaski w Lednogórze na mapie uwłaszczeniowo-regulacyjnej Demmlera z 1831 roku. 
Źródło 3
Fig. 5. Piaski hamlet in Lednogóra on a regulatory-restitution map drawn up by Demmler from 
1831. Source 3

cji w tym recesie, ponieważ już wcześniej została odseparowana i wyłączona ze 
wspólności z pozostałą częścią Lednogóry [źródło 4]19. 

W celu regulacji i separacji gruntów dokonano dokładnych pomiarów i spo-
rządzona została w 1831 roku w pięciu egzemplarzach przez mierniczego Dem-
mlera wspomniana mapa uwłaszczeniowo-regulacyjna [źródło 3] (ryc. 3). W wy-
niku reformy w Lednogórze utworzono 14 gospodarstw włościańskich, nadanych 
gospodarzom na pełną, nieograniczoną własność. Spośród nich 11 większych 
otrzymali półrolnicy, 3 mniejsze – komornicy bydelni. Na mapie Demmlera zo-
stały one oznaczone czerwonym tuszem oraz podpisane imionami i nazwiskami 

19 Antoni Budzyński, dzierżawca wiatraka folwarcznego, 26 czerwca 1837 roku zrzekł się pre-
tensji do prawa własności [źródło 9].
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Ryc. 6. Grodzisko w Moraczewie na gruntach Wachowiaka i Krzyżanow-
skiego wraz z kopcem nr 71. Fragment mapy uwłaszczeniowo-regulacyjnej 
Demmlera z 1831 roku. Źródło 3
Fig. 6. A  gord in Moraczewo on the lands of Wachowiak and Krzyża-
niak, together with a  boundary mound no. 71. A  part of the regulatory-
-restitution map drawn up by Demmler from 1831. Source 3

gospodarzy. Wojciechowi Włodarkowi przekazano 62 morgi i  15 prętów kwa-
dratowych20, Antoniemu Saleskiemu alias Zaleskiemu – 58 mórg i  172 pręty 
kwadratowe, Janowi Mikołajczakowi – 60 mórg i 8 prętów kwadratowych, Jano-
wi Kaczmarkowi – 62 morgi i 87 prętów kwadratowych, Stanisławowi Mikołaj-
czakowi – 71 mórg i 99 prętów kwadratowych, Michałowi Gorlaszce – 61 mórg 
i 70 prętów kwadratowych, Augustynowi Rzyskiemu – 60 mórg i 55 prętów kwa-
dratowych, Stanisławowi Wachowiakowi – 66 mórg i 16 prętów kwadratowych 

20 W  obowiązującym w  granicach Wielkiego Księstwa Poznańskiego pruskim systemie miar 
i wag 1 morga reńska wynosiła 180 prętów kwadratowych, czyli 0,2553 ha, a 1 pręt kwadratowy – 
0,14 ara [Szymański 2001: 179]. Wojciech Włodarek otrzymał 15,84 ha; Antoni Saleski alias Zale-
ski 14,33 ha; Jan Mikołajczak 15,33 ha; Jan Kaczmarek 15,94 ha; Stanisław Mikołajczyk 18,26 ha; 
Mikołaj Gorlaszka 16,23 ha; Augustyn Rzyski 15,11 ha; Stanisław Wachowiak 16,87 ha; Piotr Giese 
16,20 ha; Mateusz Owsianowski i Wojciech Wachowiak łącznie 16,99 ha, z czego dostali obaj po 
równej części 8, 49 ha; Kacper Saleski alias Zaleski otrzymał 8,92 ha; Antoni Springer 8,52 ha, a Józef 
Krzyżanowski 8,35 ha.
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oraz Piotrowi Giese – 63 morgi i 85 prętów kwadratowych. Mateuszowi Owsia-
nowskiemu i Wojciechowi Wachowiakowi przekazano łącznie 66 mórg i 105 prę-
tów kwadratowych. Jednakże przy regulacji i  separacji gruntów podzielono ich 
dział na dwie równe części, po 33 morgi i 52½ prętów kwadratowych [źródło 4, 
k. 9-15]. Trzem komornikom bydelnym przekazano mniejsze gospodarstwa. 
Kacper Saleski alias Zaleski otrzymał 32 morgi i  54 pręty kwadratowe, Antoni 
Springer – 32 morgi i 25 prętów kwadratowych, a Józef Krzyżanowski – 32 morgi 
i 127 prętów kwadratowych [źródło 4, k. 15-17]21. Gospodarstwa te przekazano 
na pełną, dziedziczną własność, wolną od wszelkich służebności na rzecz domi-
nium. Odseparowane grunty oznaczono w terenie specjalnie usypanymi kopcami.

Oprócz ziemi, wszyscy uwłaszczeni gospodarze otrzymali na własność do-
tychczasowe budynki gospodarcze, które jednak musieli przenieść na nowe grun-
ty. Z tego powodu część budynków gospodarczych w zabudowie wsi Lednogóra 
na mapie Demmlera z 1831 roku, zostało przekreślonych (ryc. 4-5).

W zamian za nadane na własność grunty włościanie zostali zobligowani do 
uiszczania rocznego czynszu dworowi, a półrolnicy, dodatkowo, do odstąpienia 
części swoich wcześniejszych gruntów. Dziewięciu półrolników zostało zobowią-
zanych do opłacania czynszu w  wysokości 16 talarów22 i  13 srebrnych groszy 
rocznie. Dwaj półrolnicy (Mateusz Owsianowski i Wojciech Wachowiak), którzy 
otrzymali gospodarstwa o połowę mniejsze, musieli płacić po 8 talarów, 6 srebr-
nych groszy i 6 fenigów rocznie. Trzech dawnych komorników bydelnych płaciło 
czynsz w  wysokości 8 talarów i  29 srebrnych groszy rocznie. Czynsz miał być 
uiszczany w dwóch częściach, co pół roku: na św. Marcina i na św. Wojciecha, 
11 listopada i 23 kwietnia [źródło 4, k. 19-22]. 

Włościanie obdarowani gospodarstwami zrzekali się dotychczasowych praw: 
do pobierania drzewa opałowego z lasów dworskich, do budowli i napraw budyn-
ków oraz drewna na ten cel, a także prawa do pobierania beczki piwa za zasiew 
zboża na polu pańskim. Zrezygnowali także z wcześniejszego prawa do pomocy 
ze strony dworu w przypadkach nieszczęśliwych. 

Gospodarze byli zobowiązani do opłacania na rzecz państwa podatku po-
dymnego i ofi ary, którą płaciło dotąd w całości dominium w kwocie 122 talarów 
i  15 srebrnych groszy rocznie. Po uwłaszczeniu, regulacji i  separacji gruntów, 
część tego podatku opłacali włościanie obdarowani gospodarstwami. Łącznie 
musieli płacić 23 talary i 3 srebrne grosze rocznie. Każdy z dziewięciu dawnych 

21 Przed uwłaszczeniem gospodarstwa komorników bydelnych były nieco mniejsze. W świetle 
skargi z  25 maja 1832 roku [Źródło 10] wiadomo, że ich rozmiary były następujące: Wojciecha 
Mikołajczaka – 19 mórg i 174 pręty kwadratowe (5,09 ha), Jakuba Borowiaka 18 mórg i 156 pręty 
kwadratowe (4,8 ha) (użytkowany przez niego ogród i  zabudowania nie były częścią tej posady, 
ponieważ przynależały do karczmy dworskiej), Józefa Krzyżanowskiego – 28 mórg i  150 prętów 
kwadratowych (7,35 ha), Antoniego Rurki – 37 mórg i 170 prętów kwadratowych (9,67 ha), An-
toniego Springera – 27 mórg i 78 prętów kwadratowych (6,99 ha), Kacpra Zaleskiego – 27 mórg 
i 114 prętów kwadratowych (7,04 ha).

22 1 talar = 30 srebrnych groszy = 360 fenigów [Szymański 2001: 594].
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półrolników, którzy otrzymali największe gospodarstwa, zostało zobowiązanych 
do płacenia podatku w  wysokości 2 talarów i  2 srebrnych groszy rocznie. Ma-
teusz Owsianowski i Wojciech Wachowiak płacili o połowę mniej, czyli 1 talar 
i 1 srebrny grosz rocznie każdy. Dawni komornicy bydelni mieli płacić podatek 
w wysokości 1 talara i 1 srebrnego grosza rocznie każdy. Oznaczało to, że dzie-
dziczce do zapłaty pozostawał podatek w  wysokości 98 talarów i  22 srebrnych 
groszy rocznie [źródło 4, k. 22-25]. 

Gospodarze byli także zobowiązani do daniny na rzecz plebanów w postaci 
mesznego23. W związku z  tym, że część Lednogóry należała do parafi i w Dzie-
kanowicach, a  część do parafi i w  Węglewie, powinności włościan były także 
rozdzielone. Przed uwłaszczeniem i regulacją gruntów, każdy półrolnik oddawał 
własnej parafi i po jednym wiertlu24 żyta i owsa. W sumie przekazywano 19 wier-
tli żyta i  tyle samo owsa (uwzględniając gospodarstwa włączone do folwarku). 
Z tego 10 wiertli przypadało parafi i w Dziekanowicach, a 9 parafi i w Węglewie. 
Po uwłaszczeniu i  regulacji włościanie nadal byli zobowiązani do uiszczania 
mesznego w wysokości jednego wiertla żyta i owsa rocznie. Parafi i w Dziekano-
wicach meszne oddawali półrolnicy: Wojciech Włodarek, Antoni Saleski alias 
Zaleski, Jan Mikołajczak, a  także Mateusz Owsianowski i Wojciech Wachowiak 
(dwaj ostatni po pół wiertla). Łącznie od włościan parafi a dziekanowicka otrzy-
mywała po cztery wiertle żyta i  owsa. Dominium płaciło także meszne parafi i 
dziekanowickiej za gospodarstwa włościańskie, które przed 1819 rokiem włączo-
no do folwarku. Było to sześć wiertli żyta i owsa. Można z tego wnosić, że gospo-
darstw włączonych w  tej części wsi do folwarku było przed 1819 rokiem także 
sześć. Do parafi i w Węglewie meszne oddawali gospodarze: Stanisław Mikołaj-
czak, Michał Gorlaszka, Augustyn Rzyski, Jan Kaczmarek, Stanisław Wachowiak 
i Piotr Giese, po jednym wiertlu żyta i owsa rocznie, a  także dawni komornicy 
bydelni: Józef Krzyżanowski i Kacper Saleski alias Zaleski po osiem garncy25 żyta 
i owsa rocznie. Łącznie włościanie oddawali parafi i węglewskiej po osiem garncy 
żyta i owsa. Dominium, za grunty włościańskie włączone przed 1819 rokiem do 
folwarku, oddawało jeden wiertel żyta i owsa [źródło 4, k. 25-30]26. 

23 Meszne – dawna obowiązkowa danina na rzecz plebana oddawana przeważnie w zbożu. 
24 Wiertel (ćwierć berlińska) – pruska jednostka miary ciał sypkich. 1 wiertel = 4 garnce = 

13,74 litra [Szymański 2001: 179]. W recesie uszczegółowiono, że chodzi o wiertel mający 16 garncy.
25 Garniec – pruska jednostka miary ciał sypkich. 1 garniec = 3,43 litra [Szymański 2001: 179].
26 Niektóre zobowiązania dworu w stosunku do parafi i w Węglewie zostały uregulowane w póź-

niejszym terminie. 15 lutego 1845 roku prowizorowie parafi i w  Węglewie, Wincenty Jankowiak 
i  Andrzej Wojciechowski oraz ksiądz Andrzej Zgrabczyński, wnieśli o  uregulowanie kompozyty 
snopowej z dóbr lednogórskich na rzecz parafi i węglewskiej. Stwierdzono jednocześnie, że Jakub 
Moraczewski, zamieszkały w  Naramowicach pod Poznaniem życzy sobie, aby zamieniono ją na 
pieniądze [źródło 11]. 17 listopada 1845 roku podpisano układ o zamianie kompozyty snopowej, 
wynoszącej dotąd rocznie: 40 mendli żyta, 10 mendli pszenicy, 24 mendli jęczmienia, 16 mendli 
owsa i 1 furę grochu na opłatę 90 talarów rocznie w dwóch ratach, wypłacanych na św. Wojciecha 
i św. Marcina, począwszy od 1845 roku [źródło 12].
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Istotną konkluzją, wynikającą z opisu danin na rzecz parafi i dziekanowickiej 
i węglewskiej jest włączenie do folwarku przed 1819 rokiem łącznie siedmiu go-
spodarstw. Kwestia ta, w  recesie zaledwie mimochodem wspominana, wymaga 
komentarza. Przygotowania do wprowadzenia reformy uwłaszczeniowej, jak już 
zauważono, trwały w Wielkim Księstwie Poznańskim kilka lat. W związku z tym 
wielu ziemian, chcąc zachować dla siebie jak najwięcej gruntów, włączało do fol-
warku gospodarstwa chłopskie, co wzbudzało opór i protesty ludności wiejskiej. 
Było to zjawisko na tyle częste, że rząd pruski w  1819 roku zakazał tego pro-
cederu [Jakóbczyk 1951: 26-27; 1951-1952: 153]. Dlatego odnotowanie tej daty 
w recesie Lednogóry wydaje się nieprzypadkowe. 

Z  dokumentu wynika, że nowa powstała osada, utworzona z  gospodarstw 
włościańskich wytyczonych na gruntach przynależących dotąd do Lednogóry, 
miała otrzymać nazwę Moraczewo, pochodzącą od nazwiska męża dziedziczki 
– Jakuba Moraczewskiego (ryc. 7), choć we wcześniejszych propozycjach padała 
także nazwa Jakubowo. Osada miała posiadać własnego sołtysa. Na jego urząd 
przeznaczono osobny grunt wielkości 17 mórg i  151 prętów27, który na mapie 
Demmlera oznaczony jest jako Schulzen Dienst Land (ryc. 8). Grunt ten znaj-
dował się przy granicy z  wsią Kocanowo, na południe od gospodarstwa Woj-
ciecha Włodarka oraz drogi poznańsko-gnieźnieńskiej. Sołtys był zobligowany 
do wydzielenia 1 morgi i 12 prętów28 gruntu na szkółkę drzewek naddrożnych, 
przeznaczonych do obsadzania dróg publicznych. Pierwszym sołtysem Moracze-
wa, wspomnianym w umowie z 26 listopada 1839 roku, był Józef Krzyżanowski 
[źródło 4, k. 50]. W Lednogórze nie było w tym czasie szkoły, nie widziano także 
potrzeby jej utworzenia. 

W związku z tym, że gospodarze tworzyli nową wspólnotę wiejską, niezależ-
ną od Lednogóry, musieli ponosić odpowiednie ciężary komunalne, zależnie od 
wielkości posiadanych gospodarstw. Jednym z takich ciężarów było utrzymywa-
nie dróg publicznych prowadzących przez Moraczewo, a mianowicie drogi z Led-
nogóry do Główna szeroką na 4 pręty29, oraz ulicę wiejską szeroką na 3 pręty. 
Drogi te miano obsadzać drzewkami ze szkółki z gruntów sołeckich. Gospodarze 
z Moraczewa nie mieli obowiązku utrzymywania głównego traktu z Gniezna do 
Poznania [źródło 4, k. 32-33]. 

Realizacja postanowień recesu nastąpiła przed jego ostatecznym zatwierdze-
niem, bo z dniem Świętego Wojciecha 1837 roku. W tym czasie ustawały wszelkie 
wcześniejsze zależności między gospodarzami a dworem, w tym dotychczasowe 
prawo do wypasania na łąkach dworskich, czy użytkowania swoich dawnych pól. 
Jednakże objęcie nowych gruntów nastąpiło już jesienią 1836 roku, a  pierwsza 

27 Czyli 4,98 ha. We wcześniejszych propozycjach z 18 czerwca 1836 roku planowano przezna-
czyć na grunta sołtysie 16 mórg i 171 prętów kwadratowych [źródło 8].

28 Czyli 0,93 ha.
29 Pręt – pruska jednostka miary długości. 1 pręt = 3,76 m [Szymański 2001: 178].
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Ryc. 7. Nowo utworzone gospodarstwa włościańskie w Moraczewie, na mapie uwłaszczeniowo-
-regulacyjnej Demmlera z 1831 roku. Źródło 3
Fig. 7. Newly established peasant farms in Moraczewo, on a regulatory-restitution map drawn up 
by Demmler from 1831. Source 3
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Ryc. 8. Grunty sołtysie w Moraczewie (schulzen dienst land) na mapie uwłaszczeniowo-regulacyjnej 
Demmlera z 1831 roku. Źródło 3
Fig. 8. Village administrator’s land in Moraczewo (schulzen dienst land) on a regulatory-restitution 
map drawn up by Demmler from 1831. Source 3

zapłata połowicznej części czynszu miała nastąpić na Święty Marcin 1837 roku 
[źródło 4, k. 34-35]. 

Jednocześnie z  dniem Świętego Marcina 1837 roku gospodarze zrzekali się 
na rzecz dziedziczki swoich dawnych chałup w  Lednogórze, przenosząc się do 
nowo pobudowanych na Moraczewie. Dziedziczka na budowę nowych cha-
łup przekazała bezpłatnie potrzebne drewno. Przekazała ponadto Mateuszowi 
Owsianowskiemu i Wojciechowi Wachowiakowi po 20 talarów, trzem dawnym 
komornikom bydelnym po 25 talarów, a  każdemu z  dawnych półrolników po 
40 talarów. Pozwoliła im także na zabranie z dotychczasowych sadów drzewek, 
które można było przesadzić. Gospodarze w  trakcie translokacji zabrali tak-
że obornik zgromadzony na swoich dawnych podwórzach w  1836 i  1837 roku 
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[źródło 4, k. 35-37]. Zobowiązania fi nansowe (czynsz) nowych gospodarstw 
w Moraczewie zostały wpisane do nowo założonej księgi hipotecznej.

Układ w sprawie regulacji i  separacji gruntów, podziału wspólności i  trans-
lokacji gospodarzy odczytano, zatwierdzono i podpisano 13 czerwca 1839 roku 
w Lednogórze. Za małoletniego Augustyna Nowotnego alias Rzyskiego podpisał 
się jego opiekun – Maciej Prusak, a  za małoletniego Antoniego Springera jego 
opiekun – Piotr Skrzetuski [źródło 4, k. 41-45]. Termin publikacji i wykonania 
recesu ustalono na 26 listopada 1839 roku. W tym dniu w Lednogórze w imie-
niu małżonki stawił się Jakub Moraczewski oraz gospodarze translokowani do 
Moraczewa: Wojciech Włodarek, Antoni Saleski alias Zaleski, Maciej Prusak, 
reprezentujący małoletniego Augustyna Nowotnego alias Rzyskiego, Stanisław 
Wachowiak, Józef Krzyżanowski, Kacper Zaleski, a w miejsce małoletniego An-
toniego Springera – Piotr Skrzetuski. Pozostała część gospodarzy nie stawiła się 
na spotkanie pomimo wezwania sołtysa Krzyżanowskiego. W obecności zgroma-
dzonych odczytano i ogłoszono treść recesu. Jeden egzemplarz wraz z mapą Dem-
mlera przekazano Jakubowi Moraczewskiemu, drugi otrzymali gospodarze z Mo-
raczewa, trzeci przekazano władzy hipotecznej, a czwarty, w celu przekazania do 
archiwum, dostarczono Królewskiemu Urzędowi Konsyliarsko-Ziemiańskiemu 
w Gnieźnie [źródło 4, k. 49-53]. 

Mapa uwłaszczeniowo-regulacyjna Lednogóry, sporządzona w  1831 roku 
przez Demmlera, ma fundamentalne znaczenie dla kwestii autentyczności nie-
istniejącego już zabytku, jakim była tzw. Arkada Lednicka znajdująca się w ru-
inach palatium na Ostrowie Lednickim, znana wyłącznie z  ryciny dołączonej 
do Wspomnień Wielkopolski Edwarda Raczyńskiego [Raczyński 1843] (ryc. 10). 
Samo istnienie arkady było podważane przez badaczy takich jak Jan Leśny [1994: 
115 przyp. 1] i  Jacek Wrzesiński [1996]. Dowodzili oni, że rysunek arkady jest 
wyłącznie romantyczną wizją ruin lednickich, która nie miała odzwierciedlenia 
w rzeczywistości. Opinia ta została przyjęta przez część uczonych, w tym w naj-
nowszej publikacji poświęconej palatium na Ostrowie Lednickim [Makohonien-
ko 2020: 153]. Interesująca analiza ryciny przedstawiającej arkadę, w kontekście 
map archiwalnych przeprowadzona przez Borysa Siewczyńskiego [2004]30, pozo-
stała właściwie niezauważona. Tymczasem dokonał on poprawnej identyfi kacji 
budynku widocznego w prześwicie rysunku arkady, porównując go z budynkiem 
dworu w Lednogórze, widocznym na planie Demmlera z 1831 roku (ryc. 9). Traf-
nie zauważył, że środkowy ryzalit dworu, widoczny na planie Lednogóry, mógł 
zostać przedstawiony na rycinie u  Raczyńskiego w  formie zbliżonej do wieży. 
Siewczyński zaznaczał wprawdzie, że także w Dziekanowicach jest podobne za-
łożenie ruralistyczne (wieś i folwark z dworem nad brzegiem jeziora). Jednakże 
rozplanowanie i  lokalizacja dworu dziekanowickiego nie odpowiada ilustracji 
Raczyńskiego. 

30 Por. także: Kaszubkiewicz 2012: 117-121.
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Jedną z  ważnych konsekwencji reformy uwłaszczeniowej było zmniejszenie 
liczby gospodarstw w  samej Lednogórze. Zmiany w  strukturze osadniczej wsi 
możemy zaobserwować także dzięki mapie z 1863 roku, wykonanej na podkła-
dzie mapy Demmlera z 1831 roku (ryc. 11). Widzimy na niej w pełni już odłą-
czone Moraczewo, zmniejszoną liczbę zagród w Lednogórze oraz zmienione za-
budowania zespołu dworskiego [źródło 6] (ryc. 11). 

W 1884 roku Lednogóra stała się własnością Edwarda Brudzewskiego, a pod 
koniec XIX stulecia przeszła w  ręce niemieckie. W  związku z  kolonizacją nie-
miecką w początkach XX wieku w Lednogórze powstał neogotycki kościół ewan-
gelicki oraz cmentarz [Chojnacka 2005: 255-256]. Zbudowano także szkołę. Dla-
tego na planie katastralnym wsi pochodzącym z  1893 roku oprócz zabudowań 
wiejskich i  wiatraka w  dawnym miejscu widzimy również kościół ewangelicki 
oraz szkołę (ryc. 12).

Procedura uwłaszczeniowa w  Lednogórze trwała blisko 10 lat, od złożenia 
wniosku w  1829/1830 roku, przez realizację postanowień w  1836 i  1837 roku, 
po ogłoszenie recesu w 1839 roku. Przeprowadzono ją w pierwszym okresie re-
gulacji gruntów w Wielkopolsce, według Witolda Jakóbczyka obejmującym lata 

Ryc. 9. Dwór w Lednogórze z wy-
odrębnionym ryzalitem na mapie 
uwłaszczeniowo-regulacyjnej 
Demmlera z 1831 roku. Źródło 3 
Fig. 9. A manor house with sepa-
rate avant-corps on a regulatory-
-restitution map drawn up by 
Demmler from 1831. Source 3
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Ryc. 10. Arkada Lednicka na ilustracji ze Wspomnień Wielkopolski Edwarda Raczyńskiego [1843]. 
W prześwicie arkady – dwór lednogórski
Fig. 10. Th e Lednica arcade from Wspomnienia Wielkopolski by Edward Raczyński (1843). In the 
background behind the arcade – the Lednogóra manor house

1823-1849, a  charakteryzującym się wąskim stosowaniem ustawy uwłaszcze-
niowej [Jakóbczyk 1951-1952: 139]. W  jej efekcie utworzono 14 gospodarstw 
włościańskich. Trzeba jednak pamiętać, że skutkiem reformy uwłaszczeniowej 
musiały one zostać utworzone na nowych gruntach, przeważnie gorszych od 
wcześniej użytkowanych przez chłopów. Utworzono nową osadę – Moraczewo, 
a chłopi mogli przenieść w nowe miejsce dotychczasowe budynki gospodarcze, 
ale chałupy musieli zbudować od nowa, korzystając z drewna przekazanego przez 
dziedziczkę. Pomimo pewnych ułatwień było to z pewnością duże przedsięwzię-
cie dla uwłaszczonych włościan. Należy także pamiętać, że w latach poprzedza-
jących reformę uwłaszczeniową prawdopodobnie siedem gospodarstw włączono 
do folwarku. Wszystkie nowe gospodarstwa, podpisane imieniem i nazwiskiem 
gospodarza, a  także grunty sołtysie oraz kopce graniczne oznaczono na mapie 
uwłaszczeniowo-regulacyjnej Demmlera. Ówczesna regulacja gruntów jest czę-
ściowo widoczna także w dzisiejszych podziałach pól (ryc. 13).



Reforma uwłaszczeniowa we wsi Lednogóra i początki Moraczewa

73

Ryc. 11. Mapa Lednogóry z 1863 roku, wykonana na podkładzie mapy Demmlera z 1831 roku. 
Źródło 6
Fig. 11. A map of Lednogóra from 1863, made on the basis of Demmler’s map from 1831. Source 6

Reforma uwłaszczeniowa we wsi Lednogóra została przeprowadzona w peł-
nym zakresie, zdecydowanie szerszym niż omówione w poprzednim tomie „Stu-
diów Lednickich” uwłaszczenie we wsi Grzybowo [Linetty 2020]. Uwłaszczenie 
w  Lednogórze objęło znaczną część gospodarstw (14) i  w  wyniku tego utwo-
rzono 9 gospodarstw średniej wielkości, obejmujących areał od 60 do 71 mórg, 
oraz 5 mniejszych gospodarstw, obejmujących 32-33 morgi, niewiele większe od 
minimalnej dopuszczalnej wielkości uwłaszczonych gospodarstw ustalonej na 
25 mórg [Groniowski 1976: 55]31. 

31 W artykule poświęconym reformie uwłaszczeniowej w Grzybowie (Linetty 2020: 146) zamie-
ściłem zestawienie porównujące liczbę uwłaszczonych gospodarstw i wielkość nadanych gruntów 
w  miejscowościach: Grzybowo, Lednogóra, Zakrzewo, Myszki i  Srebrna Góra. Podałem błędnie 
liczbę uwłaszczonych gospodarstw w Lednogórze (10, a w rzeczywistości 14). Warto w tym kontek-
ście przypomnieć te dane. W Grzybowie utworzono 3 gospodarstwa (w Chrzanowicach 2 i w Ra-
bieżycach 1) o wielkości 30 mórg, natomiast w Zakrzewie utworzono 4 gospodarstwa o wielkości od 
71 mórg 25 prętów kwadratowych do 80 mórg 154 prętów kwadratowych, w Myszkach utworzono 
14 gospodarstw o wielkości od 47 mórg 120 prętów kwadratowych do 65 mórg 58 prętów kwadra-
towych, w Srebrnej Górze natomiast utworzono 8 gospodarstw o wielkości od 95 mórg 57 prętów 
kwadratowych do 124 mórg i 138 prętów kwadratowych.
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Dzięki materiałom archiwalnym dotyczącym reformy uwłaszczeniowej mamy 
niezwykłą okazję, aby poznać dawny krajobraz kulturowy Lednogóry, w tym roz-
mieszczenie jej zabudowy, lokalizację wiatraków, karczmy oraz poszczególnych 
gospodarstw włościańskich utworzonych w  Moraczewie. Mamy także, co rów-
nie istotne, wgląd w stosunki społeczne i własnościowe. Na ich podstawie mo-
żemy z imienia i nazwiska poznać zarówno dziedziczkę i jej małżonka, ale także 
i  uwłaszczanych chłopów oraz dzierżawców wiatraków i  karczmy. Zagadnienie 
przeprowadzenia uwłaszczenia w Lednogórze jest, dzięki zachowanym różnorod-
nym źródłom, interesującym przyczynkiem do historii wsi i  przemian osadni-
czych nad jeziorem Lednica. W tym kontekście ważne będą także dalsze studia 
nad kwestiami uwłaszczeniowymi w  miejscowościach położonych w  granicach 
dzisiejszego Lednickiego Parku Krajobrazowego. 

Ryc. 12. Fragment mapy katastralnej wsi Lednogóra z 1893 roku. Źródło 5
Fig. 12. A part of a cadastral map of Lednogóra village from 1893. Source 5
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Ryc. 13. Częściowo zachowane poseparacyjne granice pól w Moraczewie. Źródło: www.geoportal.pl 
[dostęp 11.05.2021]
Fig. 13. Partly preserved post-separation fi eld borders in Moraczewo. Source: www.geoportal.pl 
[accessed: 11.05.2021]
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Th e enfranchisement reform in Lednogóra village and the origins of Moraczewo

S u m m a r y

Lednogóra is a small village located on Lake Lednica in the Gniezno district, near the 
early medieval Piast residence on Ostrów Lednicki. In the written sources the village is men-
tioned at the turn of the 14th and 15th centuries. Th is article describes the enfranchisement 
reform in Lednogóra in the 19th century. Th e reform, implemented in the Grand Duchy of 
Posen in 1823, marked the end of the manorial-serf system which had been present in the 
countryside since the late Middle Ages. As a result, medium-sized peasant farms were cre-
ated, oft en on the new land. Th is resulted in the far-reaching transformations of the settle-
ment landscape which had consolidated for centuries. Also in Lednogóra, the provisions of 
the reform were implemented and at the request of the peasants, submitted in 1830, 14 new 
farms were demarcated, which created a new settlement – Moraczewo, aft er Jakub Moracze-
wski, a spouse of the then owner of Lednogóra, Józefa from the Miaskowski family. Th e peas-
ant farms were moved to Moraczewo in 1836, while the regulatory-separation agreement was 
promulgated in 1839. Th e extremely interesting historical sources related to the enfranchise-
ment reform (Demmler’s map from 1831 and “reces”), stored in the State Archives in Poznań, 
contain many interesting details about the transformations in the cultural landscape of the 
countryside, about the location of the farmsteads, the inn in Piaski hamlet, about the location 
of two windmills and the names of the meadows.
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Znaczenie Lednickiego Parku Krajobrazowego 
dla migrujących i zimujących gęsi

abstrakt: W  pracy scharakteryzowano występowanie gęsi Anserini na obszarze 
Lednickiego Parku Krajobrazowego w  okresie jesiennej i  wiosennej migracji oraz 
zimą. Dane o składzie gatunkowym, liczebności oraz rozmieszczeniu gęsi zgromadzo-
no w latach 2012–2021, w czasie regularnych kontroli jeziora Lednica, które pełni rolę 
miejsca nocowania i odpoczynku, oraz agrocenoz, wykorzystywanych przez ptaki jako 
żerowiska. Uzyskane wyniki pozwalają zakwalifi kować Lednicki Park Krajobrazowy 
jako jedno z najważniejszych w skali Wielkopolski miejsc koncentracji dzikich gatun-
ków gęsi w okresie pozalęgowym [Wylegała, Krąkowski 2010]. Na badanym terenie 
zaobserwowano wszystkie, z wyjątkiem gęsi zbożowej Anser fabalis (co jest prawdopo-
dobnie wynikiem przeoczenia i braku należytej uwagi poświęconej temu gatunkowi), 
rodzime gatunki z rodzaju Anser i Branta, tj. gęgawę Anser anser, gęś tundrową Anser 
serrirostris, gęś krótkodziobą Anser brachyrhynchus, gęś małą Anser erythropus, berni-
klę rdzawoszyją Branta rufi collis, berniklę obrożną Branta bernicla, berniklę białolicą 
Branta leucopsis oraz nierodzimy gatunek berniklę kanadyjską Branta canadensis.
słowa kluczowe: gęś tundrowa, gęś białoczelna, gęgawa, gęś krótkodzioba, bernikla 
białolica, jezioro Lednica, noclegowisko, zimowanie gęsi, migracje ptaków.

abstract: Th e article describes the presence of Anserini geese in the Lednica Land-
scape Park during autumn and spring migrations and during winter. Data concerning 
the species composition, the number and the distribution of geese, was collected in 
the years 2012–2021 during regular inspections of Lake Lednica, which functions as 
a  roosting and resting place, as well as during inspections of the agrocenosis used 
as the feeding ground. Th e obtained results qualify the Lednica Landscape Park as one 
of the most important places in the Wielkopolska region where wild species of geese 
concentrate during the non-breeding season [Wylegała, Krąkowski 2010]. Except for 
a bean goose Anser fabalis (probably by oversight or lack of special attention given 
to this species), all domestic species from the Anser and Branta genera, i.e. a greylag 
goose Anser anser, a tundra bean goose Anser serrirostris, a pink-footed goose, Anser 
brachyrhynchus, a lesser white-fronted goose Anser erythropus, a red-breasted goose 
Branta rufi collis, a brent goose Branta bernicla, a barnacle goose Branta leucopsis and 
a Canada goose Branta canadensis, were identifi ed in the study area.
keywords: a  tundra bean goose, a  greater white-fronted goose, a  greylag goose, 
a pink-footed goose, a barnacle goose, Lake Lednica, roosting place, geese wintering, 
birds’ migrations
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Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest podsumowanie stanu wiedzy o występowaniu gęsi 
w Lednickim Parku Krajobrazowym ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką dla 
tej grupy ptaków pełni jezioro Lednica. Wielkopolska jako region (w zależności 
od pory roku i panujących warunków atmosferycznych) gromadzi nawet do 58% 
wszystkich osobników północnych gęsi obserwowanych w Polsce [Wardecki et al. 
2021]. Gęsi i bernikle, które swoje siedliska lęgowe zakładają w strefi e tajgi i tun-
dry, na dalekiej północy Europy i Eurazji oraz w Arktyce, na opisywanym obszarze 
występują jedynie w okresie przelotów i zimowania. Uzyskanie pełnej wiedzy na 
temat dynamiki ich występowania, liczebności oraz sposobu wykorzystania przez 
nie terenu Lednickiego Parku Krajobrazowego ma ogromne znaczenie dla pla-
nowania ochrony parku. Jest zgodne z zadaniami Służb Parków Krajobrazowych, 
do których w  świetle art. 107 Ustawy z  dnia 16 kwietnia 2004 roku o  ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) należy m.in. inwentaryzacja stanowisk zwie-
rząt, identyfi kacja i  ocena istniejących i  potencjalnych zagrożeń wewnętrznych 
i zewnętrznych parków krajobrazowych oraz gromadzenie dokumentacji dotyczą-
cej przyrody. Może też pozwolić na minimalizowanie i  łagodzenie w przyszłości 
ewentualnych konfl iktów powstających na styku interesów przyrody i rolnictwa, 
m.in. w kontekście żerowania gęsi na uprawach rolniczych. 

Teren badań

Jezioro Lednica jest jednym z 29 noclegowisk w Wielkopolsce, na którym regular-
nie spotykane są stada gęsi liczące ponad 1000 osobników [Wylegała, Krąkowski 
2010]. Brak większej ilości danych archiwalnych z tego terenu. Pierwsze duże sta-
do, liczące 1050 osobników, odnotowano w listopadzie 1985 roku [Bednorz, Ko-
siński 1996]. Jezioro do programu Państwowego Monitoringu Środowiska zostało 
zakwalifi kowane w 2012 roku, czyli od samego początku istnienia Monitoringu 
Noclegowisk Gęsi [Wylegała, Ławicki, Smyk 2013]. Lednicki Park Krajobrazo-
wy, którego oś stanowi jezioro Lednica, jest najstarszym parkiem krajobrazowym 
Wielkopolski. Został utworzony 26 maja 1988 roku na podstawie uchwały Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu. Znajduje się na obszarze czterech gmin: 
Łubowo, Kiszkowo, Kłecko oraz Pobiedziska. Obecnie obowiązującym aktem 
prawnym organizującym pracę parku jest Uchwała Nr XXVI/457/12 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie utworze-
nia Lednickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 4361).

Położenie parku wg podziału Polski na regiony fi zyczno-geografi czne w ukła-
dzie dziesiętnym J. Kondrackiego [2013] przedstawia się następująco:
• Obszar – Europa Zachodnia (1-924),
• Podobszar – Pozaalpejska Europa Zachodnia (1-924.3),
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• Prowincja – Niż Środkowoeuropejski (31),
• Podprowincja – Pojezierza Południowobałtyckie (315),
• Makroregion – Pojezierze Wielkopolskie (315.5),
• Mezoregion – Pojezierze Gnieźnieńskie (315.54),
• Mezoregion – Równina Wrzesińska (315.56).

Celem utworzenia parku było m.in. zachowanie krajobrazu kulturowego oko-
lic jeziora Lednica [Chojnacka, Raszka 2007], które jest jednym z największych 
w regionie. Jezioro zajmuje powierzchnię 348 ha i rozciąga się na ponad 7 km. Ze 
względu na swoje polodowcowe pochodzenie posiada rynnowy kształt o zmien-
nej szerokości, która waha się od 100 do 1400 m. Charakteryzuje się też obec-
nością pięciu wysp. Największa z nich – Ostrów Lednicki, posiada powierzchnię 
około 8 ha (ryc. 1). Lednicki Park Krajobrazowy to obszar o charakterze rolni-
czym, z bardzo niewielkim udziałem lasów. Walory przyrodnicze parku skupione 
są głównie wokół jeziora Lednica, którego urozmaicona linia brzegowa, z szero-
kimi pasami szuwarów oraz lasami położonymi w północnej części parku, stano-
wi siedlisko wielu gatunków ptaków wodnych [Bednorz, Kosiński 1996].

Ryc. 1. Tabun gęsi nad Ostrowem Lednickim i częściowo zamarzniętym jeziorem – luty 2018. Fot. 
A. Kowalczyk
Fig. 1. A fl ock of geese at Ostrów Lednicki and on the partially frozen Lake Lednica – February 
2018. Photo by A. Kowalczyk
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Materiał i metody

Badania prowadzono w  latach 2012-2021. Obejmowały one obserwacje gęsi na 
terenie całego Lednickiego Parku Krajobrazowego oraz jego okolic w promieniu 
kilkunastu kilometrów, tak by jak najlepiej rozpoznać miejsca żerowania ptaków 
nocujących na jeziorze. Początkowo wykorzystywano własne dane obserwatorów 
pozyskiwane w trakcie odczytów oznakowanych gęsi. Regularne liczenia gęsi roz-
poczęto w 2012 roku w ramach monitoringu noclegowisk gęsi, z wykorzystaniem 
specjalnie dedykowanej temu programowi metodyki. Ptaki liczono podczas wy-
lotu z noclegowiska przed wschodem słońca, obserwacji najczęściej dokonując ze 
wzniesienia znajdującego się przy drodze powiatowej, ok. 300 m na południe od 
Siemianowa. Liczenie monitoringowe prowadzono cztery razy w roku: zazwyczaj 
w drugi lub trzeci weekend listopada (liczenie jesienne), drugi weekend stycznia 
(liczenie zimowe) oraz w pierwszy i trzeci weekend marca (dwa liczenia wiosen-
ne). Dane do niniejszej publikacji zbierano także poza wyznaczonymi terminami 
monitoringu podczas wizyt terenowych nastawionych na obserwację gęsi na je-
ziorze oraz okolicznych gruntach ornych i użytkach zielonych. Pozwoliło to na 
dokładniejsze określenie składu gatunkowego żerujących i odpoczywających stad. 

Do momentu wprowadzenia w  2018 roku podziału gatunku gęsi zbożowej 
na dwa podgatunki: gęś tundrową Anser serrirostris i gęś zbożową Anser fabalis, 
wspomnianym taksonom nie poświęcano specjalnej uwagi. Stąd w badaniach nie 
uzyskano danych o występowaniu gęsi zbożowej. Brak rejestracji osobników tego 
gatunku także w okresie późniejszym jest najprawdopodobniej wynikiem prze-
oczenia i  zapewne wiąże się z  dużym stopniem trudności prawidłowego ozna-
czania podgatunków gęsi zbożowej w warunkach terenowych [Krajewski 2018]. 
W zależności od panujących warunków atmosferycznych obserwacje nastawione 
na wyszukiwanie gęsi na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego prowadzo-
no od 20 do 30 razy w danym roku.

W  przedkładanej pracy, poza danymi z  obserwacji własnych, wykorzystano 
informacje zebrane w  trakcie badań terenowych prowadzonych przez pracow-
ników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, a także 
dane przekazane przez innych obserwatorów ptaków.

Wyniki

Największe skupiska mieszanych stad gęsi tundrowych (ryc. 2) i białoczelnych (ryc. 
3) nocujących na jeziorze występują w  czasie ich wiosennej migracji w  marcu. 
W szczycie przelotu, podczas pierwszego wiosennego terminu liczenia w 2021 roku, 
na jeziorze nocowało ok. 22 000 ptaków. Wielkość ta jednak nie jest stała. Zależy od 
wielu różnych czynników, głównie pogodowych, w tym od stanu zlodzenia jezio-
ra oraz warunków panujących na oddalonych o 7 km od jeziora Lednica Stawach 
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Ryc. 3. Dorosła (u dołu) i młoda (u góry) gęś białoczelna. Fot. B. Krąkowski
Fig. 3. An adult (at the bottom) and a young (at the top) greater white-fronted goose. Photo by 
B. Krąkowski

Ryc. 2. Gęsi tundrowe na jeziorze Lednica. Fot. B. Krąkowski
Fig. 2. Tundra bean geese on Lake Lednica. Photo by B. Krąkowski



Bartosz Krąkowski, Michał Białek

84

Kiszkowskich. Wiosną 2013 i  2017 roku ptaki w  ogóle nie nocowały na jeziorze 
Lednica. 

Największa koncentracja zimujących ptaków odnotowana została podczas 
styczniowej kontroli w 2021 roku i wyniosła 14 155 osobników. W poprzednich 
latach liczba ta oscylowała w granicach 5000-6000 sztuk. W czasie listopadowe-
go liczenia w  2016 roku odnotowano największą koncentrację jesienną liczącą 
9600 osobników. Gęsi białoczelne w  okresach jesiennym i  zimowym stanowiły 
ok. 5-10% liczby wszystkich ptaków. Odsetek ten wzrastał w trakcie wiosny i wy-
nosił 30-40%.

Noclegowiska

Na jeziorze Lednica gęsi nocują głównie w  trzech najszerszych miejscach 
akwenu (ryc. 4). Najczęściej wykorzystywane noclegowisko znajduje się po pół-
nocnej stronie Ostrowa Lednickiego – przy Wyspie Mewiej; drugie – po po-
łudniowej stronie Ostrowa. Trzecie usytuowane jest jeszcze dalej na południe, 
między południowym krańcem jeziora od strony Lednogóry a  Wielkopolskim 
Parkiem Etnografi cznym. Okazjonalnie gęsi wykorzystują także czwarte miej-
sce w rozszerzeniu jeziora, które znajduje się blisko zatok położonych blisko Pól 
Lednickich i Waliszewa. Zdarza się, że różne stada ptaków nocują w dwóch lub 
trzech miejscach jednocześnie.

Żerowiska

Żerujące gęsi można spotkać na wszystkich polach w  obrębie Lednickiego 
Parku Krajobrazowego oraz jego okolicy. Najczęściej odwiedzane są grunty orne 
z wielkoobszarowymi plantacjami kukurydzy i rzepaku, pozbawione zadrzewień. 
Należą do nich pola między Siemianowem, Komorowem, Żydówkiem i  Fałko-
wem, i dalej – w kierunku wschodnim – okolice Rzegnowa i Łubowa. Po zachod-
niej stronie jeziora ptaki najczęściej przebywają w okolicach Latalic, Podarzewa, 
Berkowa, Głębokiego, Skrzetuszewa i  Rybitw. W  kierunku południowym gęsi 
przemieszczają się znacznie dalej (ok. 18 km), aż do okolic Kostrzyna. Natomiast 
żerowiska położone w kierunku północno-wschodnim znajdują się w okolicach 
Dębnicy, Działynia i Pruchnowa (oddalonych od Ostrowa Lednickiego o 12 km). 
Miejsca te są również wykorzystywane przez ptaki nocujące na jeziorze Zioło. 
Przelot w  kierunku północno-zachodnim odbywa się z  jeziora Lednica na sta-
wy w okolicach Kiszkowa, i dalej na żerowiska w okolicach Raczkowa, Jabłkowa, 
Pomarzan, Kamieńca i  Olekszyna (na odległość 15 km). Łączna powierzchnia 
obszarów wykorzystywanych przez gęsi nocujące na jeziorze Lednica waha się 
w granicach 300 km2 (ryc. 4).
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Ryc. 4. Miejsca koncentracji noclegowych gęsi na jeziorze Lednica, główne żerowiska na obszarze 
Lednickiego Parku Krajobrazowego oraz kierunki przelotów ptaków na żerowiska położone poza 
granicami parku. Oprac. A. Grześkowiak
Fig. 4. Roosting locations of the geese on Lake Lednica, the main feeding ground in the area of the 
Lednica Landscape Park and the directions of migrations to the feeding grounds located outside 
its boundaries. Ed. by A. Grześkowiak

Występowanie poszczególnych gatunków

Gęgawa Anser anser
Wraz ze wzrostem liczebności gęgawy w Polsce [Chodkiewicz et al. 2015] zna-
czenie jeziora Lednica dla tego gatunku stale rośnie (ryc. 5). Najwięcej ptaków 
przebywa na jego obszarze w  okresie jesiennym (październik-listopad), kiedy 
odnotowywane są stada liczące 600-750 osobników. Wielkość stad wydaje się 
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w tym okresie dość stabilna. Zwłaszcza w ostatnich trzech latach nie obserwowa-
no istotnych zmian. Inaczej jest w przypadku liczby ptaków zimujących, w grud-
niu i styczniu. W tym okresie liczba obecnych ptaków na jeziorze w ostatnich la-
tach wyraźnie rośnie. W styczniu 2021 roku na jeziorze Lednica zimowało około 
130 gęgaw, podczas gdy w 2020 roku zaobserwowano aż 750 osobników. Mniej-
sze zimowe noclegowisko gęsi od około 2015 roku obserwowane jest również 
przy granicy Lednickiego Parku Krajobrazowego, na Jeziorze Gorzuchowskim. 
Odnotowywano tam stada gęgaw liczące do 400 osobników. Wskazaną tendencję 
wzrostu liczby zimujących ptaków, oprócz wymienionych wyników badań i ob-
serwacji, potwierdzają także dane pochodzące z odczytów obroży gęgaw widzia-
nych w okolicach Kiszkowa [Krąkowski: dane niepublikowane].

Z  wszystkich powyższych względów gęgawę można obecnie uznać za ptaka 
regularnie zimującego w  Polsce, a  ściślej – za gatunek ptaka, który zaprzestaje 
migrować z siedlisk lęgowych na zimowiska. Jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku 
gęgawy z Polski latały na zimowiska w basenie Morza Śródziemnego, do Algie-
rii, Tunezji i Hiszpanii [Witkowski 1991]. Obecnie liczba pozostających w Polsce 
ptaków w okresie zimowym systematycznie rośnie. Na przełomie grudnia i stycz-
nia 2018/2019 sięgała ona nawet 89% (N=208).

Ryc. 5. Gęgawa z pisklętami na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego – kwiecień 2018. Fot. 
B. Krąkowski
Fig. 5. A greylag goose with goslings in Lednica Landscape Park – April 2018. Photo by B. Krą-
kowski
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Wiosną na jeziorze pozostają praktycznie tylko ptaki lęgowe. Większe grupy 
gęgaw, liczące ok. 70 osobników, widywane są do pierwszej połowy maja, kiedy 
to ptaki nielęgowe i te, które straciły lęgi, podejmują migrację na pierzowiska.

Rzadkie gatunki gęsi z rodzaju Anser i Branta

Gęś mała Anser erythropus
Jednego osobnika tego gatunku, oznakowanego kolorową obrożą (BLACK A25), 
pochodzącego z  norweskiego projektu reintrodukcji gatunku, obserwowa-
no w  stadzie gęsi tundrowych i  białoczelnych nocujących na jeziorze Lednica 
w dniach 11, 12, 13 i 19 lutego 2017 roku.

Gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus (n/n)
Gatunek obecnie regularnie obserwowany w większych stadach gęsi tundrowych 
i białoczelnych. Od 2018 roku można go zaobserwować w prawie każdym stadzie 
liczącym powyżej 2000 osobników. Obecność ptaków obserwowano od jesieni 
do wiosny, przy czym większość obserwacji poczyniono w  marcu i  kwietniu. 
Największą liczbę ptaków odnotowano 21 marca 2015 roku – łącznie 6 osob-
ników w  dwóch stadach. Dwa pojedyncze osobniki znajdowały się na wodzie, 
blisko Wyspy Mewiej; parę pozostałych oraz dwa inne pojedyncze ptaki widzia-
no na polu między Dziekanowicami i  Siemianowem. Największe stado liczące 
pięć osobników zaobserwowano 6 lutego 2020 roku w Rybitwach. Na podstawie 
upierzenia można sądzić, że była to grupa rodzinna, złożona z pary osobników 
dorosłych oraz ptaków młodocianych, w drugim kalendarzowym roku życia.

Gęś tybetańska Anser indicus x Anser ssp.
W dniu 9 lutego 2014 roku podczas porannego wylotu obserwowano jednego osob-
nika, którego zaklasyfi kowano jako hybrydę gęsi tybetańskiej Anser indicus i śnie-
życy dużej odmiany ciemnej Anser caerulescens lub innego gatunku z rodzaju Anser.

Bernikla białolica Branta leucopsis
Najliczniej spotykanym w czasie obserwacji gatunkiem z rodzaju Branta była ber-
nikla białolica (ryc. 6). Osobniki tego gatunku w  ciągu ostatnich dziewięciu lat 
widziano na terenie parku i najbliższej okolicy zarówno w okresach migracji, jak 
i zimowania. Najwięcej obserwacji odnotowano podczas wiosennej migracji, w lu-
tym i w marcu. Wzrost liczby obserwacji bernikli białolicej jest proporcjonalny do 
wzrostu jego liczebności w skali regionu [Wylegała, Krąkowski 2015]. Największe 
stado, widziane 13 marca 2021 roku na polach pomiędzy Siemianowem i Komo-
rowem, liczyło co najmniej 40 osobników. W  związku ze wzrostem liczebności 
tego gatunku na lęgowiskach położonych w basenie Morza Bałtyckiego należy się 
spodziewać, że również na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego liczba ob-
serwowanych bernikli białolicych będzie rosnąć [Wardecki et al. 2021].
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Ryc. 6. Bernikla białolica na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego – marzec 2017. Fot. 
B. Krąkowski
Fig. 6. A barnacle goose in Lednica Landscape Park – March 2017. Photo by B. Krąkowski

Hybryda bernikli białolicej i gęsi z rodzaju Anser
Podczas liczenia ptaków opuszczających noclegowisko 16 stycznia 2016 roku na 
terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego stwierdzono osobnika, który był naj-
prawdopodobniej mieszańcem bernikli białolicej Branta leucopsis i gęsi białoczel-
nej Anser albifrons.

Bernikla kanadyjska Branta canadensis
Jedyna obserwacja gęsi tego gatunku pochodzi z 13 lutego 2021 roku, kiedy poje-
dynczego osobnika bernikli kanadyjskiej odnotowano w stadzie gęsi tundrowych 
i białoczelnych na terenie Dziekanowic1.

Bernikla obrożna Branta bernicla
Jednego osobnika tego gatunku obserwowano w mieszanym stadzie gęsi w Rybi-
twach 3 listopada 2019 roku2 (ryc. 7).

1 Obserwacja: M. Białek.
2 Obserwacja: A. Loręcki, M. Gierszewski.
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Ryc. 7. Bernikla obrożna zaobserwowana w Rybitwach – listopad 2019. Fot. A. Loręcki
Fig. 7. A  brent goose observed in Rybitwy, Łubowo commune – November 2019. Photo by 
A. Loręcki

Bernikla rdzawoszyja Branta rufi collis 
Bernikla rdzawoszyja na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego widziana 
była zaledwie sześciokrotnie. Parę młodocianych ptaków zaobserwowano na 
jeziorze Lednica w  dniu11 stycznia 2014 roku. Prawdopodobnie tego samego 
młodego ptaka widziano ponownie na jeziorze i polach w okolicy Skrzetuszewa 
w dniach 1 i 9 lutego 2014 roku. Ponadto obserwacji jednego osobnika bernikli 
rdzawoszyjej dokonano 5 listopada 2019 roku na jeziorze Lednica, a dwa osob-
niki widziano w dniu 25 stycznia 2020 roku w Dziekanowicach3 (ryc. 8). Jeden 
egzemplarz widziany był 6 marca 2021 roku na jeziorze Lednica.

3 Obserwacja: A. Loręcki, M. Gierszewski.
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Ryc. 8. Bernikla rdzawoszyja widziana w Dziekanowicach – styczeń 2020. Fot. A. Loręcki
Fig. 8. A  red-breasted goose in Dziekanowice, Łubowo commune – January 2020. Photo by 
A. Loręcki

Dyskusja

W latach 2000-2021 w Polsce stwierdzono106 noclegowisk gęsi grupujących co 
najmniej 1000 osobników. Zdecydowana większość z nich (83%) znajdowała się 
w zachodniej części kraju, przede wszystkim w Wielkopolsce (35 noclegowisk) 
[Ławicki et al. 2012]. Obecnie jezioro Lednica jest jednym z  większych nocle-
gowisk w  regionie, a  obserwowane na nim koncentracje rzędu 22  000 ptaków 
pozwalają klasyfi kować je w pierwszej dziesiątce najbardziej znaczących (ryc. 9). 
Najbliżej względem niego położone noclegowiska znajdują się na stawach w oko-
licach Kiszkowa (8,5 km) i jeziorze Zioło (26 km). Efemerycznie gęsi wykorzystu-
ją także dwa noclegowiska położone na południe i południowy zachód od jeziora 
Lednica, na jeziorze Góra (13 km) i  stawach w  Iwnie (15 km), a  od kilku lat 
również noclegowiska na jeziorze Biezdruchowo w  Pobiedziskach (8 km) oraz 
w żwirowni w Gołuniu (9 km)4. 

Na liczebność ptaków nocujących na jeziorze Lednica duży wpływ wywiera 
niewielka odległość noclegowiska znajdującego się na Stawach Kiszkowskich. Pta-
ki wykorzystują oba noclegowiska zamiennie, na co wskazują obserwacje okazów 
znakowanych kolorowymi obrożami. Na noclegowisku w Kiszkowie wiosną odno-

4 Informacja: B. Krąkowski – dane nieopublikowane.
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towywane są koncentracje rzędu 30 000-40 000, a rekordowo nawet 85 000 osobni-
ków (marzec 2011 roku)5. Obserwacje gęsi tundrowych w okresie letnim dotyczą 
prawdopodobnie ptaków osłabionych (postrzelonych?), które nie podjęły migracji 
wiosennej na lęgowiska. Nie jest to odosobniony przypadek. Podobne zachowanie 
można obserwować na pobliskich Stawach Kiszkowskich, gdzie niewielkie skupi-
ska gęsi tundrowych – liczące od 1 do 4 osobników – regularnie pozostają na lato 
i okres pierzenia6.

Migracja jesienna jest mocno rozciągnięta w czasie, a w ostatnich latach czę-
ściowo pokrywa się z okresem zimowania. W związku z powyższym trudno jest 
określić, czy dane ptaki jeszcze migrują, czy już raczej zimują. Na podstawie ob-
serwacji osobników znakowanych za pomocą kolorowych obroży wiadomo, że 
część ptaków w trakcie przelotu pokonuje bardzo duże odległości i jeszcze jesie-
nią lub zimą wraca do Polski z Niemiec lub nawet Holandii7. Jest to uzależnione 
głównie od surowości zimy i  stopnia zlodzenia zbiorników wodnych służących 
ptakom jako noclegowiska oraz ilości śniegu ograniczającego dostępność po-
karmu (ściernisk kukurydzy i  plantacji rzepaku). Największe jesienne koncen-
tracje gęsi występują w  listopadzie, kiedy obserwowane są stada liczące 2000-
-3000 osobników. Znacznie rośnie ilość gęsi przebywających na jeziorze Lednica 
w grudniu i  styczniu. Koncentracje zimowe liczą nawet 8000 ptaków. Liczba ta 
podlega jednak silnym fl uktuacjom nawet w ciągu kilku dni. W surowsze zimy, 
kiedy jezioro zamarza całkowicie, ptaki opuszczają akwen, choć zdarza się, że 
część z nich pozostaje i nocuje na lodzie. Dzieje się tak najczęściej wówczas, gdy 
przy ujemnej temperaturze nie występuje pokrywa śnieżna, uniemożliwiająca 
ptakom żerowanie. 

Drugim najbliżej położonym noclegowiskiem jest Jezioro Zioło, oddalone od 
jeziora Lednica o 26 km w kierunku północno-wschodnim. Ptaki z obu tych noc-
legowisk wspólnie wykorzystują żerowiska na terenie gminy Kłecko w okolicach 
Działynia. 

Jezioro Lednica jako noclegowisko, a Lednicki Park Krajobrazowy jako obszar 
żerowania stanowią ważne miejsce dla gęsi w czasie migracji i zimowania. Teren 
parku ptaki wykorzystują od jesieni do późnej wiosny (październik-kwiecień), 
kiedy regularnie spotyka się stada liczące powyżej 1000 osobników. Trasy prze-
lotu między noclegowiskiem na jeziorze Lednica a żerowiskami w obrębie Led-
nickiego Parku Krajobrazowego są dobrze poznane. Gęsi regularnie przelatują 
nad parkiem rano i wieczorem, podczas wylotu i zlotu na noclegowisko, a także 
często w trakcie dnia, gdy zmieniają żerowiska lub wracają na jezioro w celu za-
spokojenia pragnienia. 

5 Informacja: B. Krąkowski – dane nieopublikowane.
6 Tamże.
7 Tamże.
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Wraz ze wzrostem liczebności gęsi należy się spodziewać, że również w Led-
nickim Parku Krajobrazowym liczba ptaków będzie rosła, a  znaczenie jeziora 
Lednica dla tej grupy ptaków będzie coraz większe.

Podziękowania

Autorzy dziękują Kornelii Kniole i Arturowi Grześkowiakowi, pracownikom Ze-
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gotowanie tekstu i opracowanie mapy. Podziękowania składamy również Paulinie 
Subocz-Białek za uwagi dotyczące tekstu oraz Adamowi Loręckiemu za przeka-
zane dane i fotografi e.

Ryc. 9. Tabun gęsi nad polami na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego. Fot. B. Krąkowski
Fig. 9. A fl ock of geese over the fi elds in Lednica Landscape Park. Photo by B. Krąkowski
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Akty prawne
Uchwała Nr XXVI/457/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 wrze-

śnia 2012 r. w  sprawie utworzenia Lednickiego Parku Krajobrazowego (Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 4361).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

Th e importance of Lednica Landscape Park for migrating and wintering geese

S u m m a r y

Th e monitoring of the number of Anserinae geese on Lake Lednica (348 ha) and in the agroce-
nosis of Lednica Landscape Park (Wielkopolska Voivodeship) in the years 2012-2021 revealed 
that this area is one of the most important places where wild species of geese concentrate 
during the non-breeding season in western Poland. Th is place has been used for many years 
by tundra bean geese Anser serrirostris (aft er the division of the bean geese species into two 
subspecies in 2018: a tundra bean goose Anser serrirostris and a bean goose Anser fabalis) and 
by greater white-fronted geese Anser albifrons during migration and wintering. For the birds, 
the lake is mainly a roosting place, but also a resting place. Th e greatest concentrations of the 
mentioned species can be observed in March, when the number of the roosting geese reaches 
even 18,000 specimens. Winter concentrations may reach even 7,000 specimens depending on 
the severity of the winter. Autumn passage is poorly marked and connects with the wintering 
period. Lake Lednica and the Lednica Landscape Park become an important concentration 
place for the greylag geese Anser anser, which regularly increase their numbers not only in 
Wielkopolska but also all over Poland. Th e maximum concentration of this species noticed 
at the turn of October and November numbered up to 750 specimens. 

In the re cent milder winters, the number of greylag geese increased in the period from 
December till January, when even 750 specimens were wintering on the lake. Pink-footed geese 
Anser brachyrhynchus, bean geese Anser fabalis and barnacle geese Branta leucopsis regularly 
appear in the mixed fl ocks of tundra bean geese and greater white-fronted geese. Barnacle 
geese Branta leucopsis, in the period of the spring migration, have been a constant element of 
the transient avifauna of the described area for 3-4 years. A red-breasted goose Branta rufi col-
lis has been noticed six times so far. Moreover, the presence of the following crossbreeds has 
been noticed: a barnacle goose Branta leucopsis with the goose from the Anser type (probably 
a greater white-fronted goose), a bar-headed goose Anser indicus probably with a snow goose 
Anser caeurulescens, as well as a Canada goose Branta canadensis and a lesser white-fronted 
goose Ansererythropus (a  specimen marked with a colourful collar, which comes from the 
Norwegian project devoted to the reintroduction of this endangered species). Lake Lednica 
is one of the more important roosting places for migrating and wintering geese in the region.

Translated by Marta Koszko
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Technologia wykonania miecza i czekana odnalezionych 
w reliktach mostu prowadzącego na wyspę Ledniczkę 

na jeziorze Lednica w świetle badań archeometalurgicznych

Abstrakt: Dwa egzemplarze wczesnośredniowiecznej broni odnalezione w reliktach 
mostu wiodącego na wyspę Ledniczkę na jeziorze Lednica zostały poddane niein-
wazyjnym badaniom archeometalurgicznym. Przeprowadzone analizy pozwoliły na 
ustalenie metod fabrykacji oręża oraz określenie materiałów, które wykorzystano do 
jego wykonania. Oba przedmioty są wyrobami kompozytowymi odkutymi ze stopów 
żelaza o różnych właściwościach. Zarówno miecz, jak i czekan były bogato zdobione 
metalami żelaznymi i nieżelaznymi. Wykonane badania pozwoliły w większości na 
odtworzenie pierwotnego wyglądu tych ornamentów.
Słowa kluczowe: miecz, czekan, archeometalurgia, Ostrów Lednicki, wczesne średnio-
wiecze

Abstract: Two early medieval weapons discovered within the relics of the Ledniczka 
bridge on Lake Lednica were subjected to non-invasive archaeometallurgical investi-
gations. Th e conducted analyses allowed to determine the methods of their manufac-
ture, as well as the characteristics of materials that were used in their making. Each 
specimen was a composite product forged from iron alloys of varying properties. Both 
the sword and the hammer axe were richly decorated with ferrous and non-ferrous 
metals. Th e research allowed in most parts to recreate the original appearance of these 
ornaments.
Keywords: sword, hammer axe, archaeometallurgy, Ostrów Lednicki, Early Middle 
Ages

Wstęp

Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy jeziora Lednica wraz z ośrodkiem 
rezydencjonalnym pierwszych Piastów na Ostrowie Lednickim jest jednym z naj-
ważniejszych i najbardziej wielopłaszczyznowo przebadanych stanowisk archeo-
logicznych w Polsce. Rezultatem trwających blisko 40 lat penetracji podwodnych 
są gruntowne studia poświęcone trzem przeprawom mostowym [Kurnatowska 
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(red.) 2000; Kola, Wilke (red.) 2014; Kola et al. 2016; Pydyn, Popek 2020] oraz 
największa w Europie Środkowej kolekcja wczesnośredniowiecznych militariów 
[Wyrwa et al. (red.) 2011; Sankiewicz, Wyrwa (red.) 2013, 2018], które na prze-
strzeni lat poddane zostały wyczerpującym analizom materiałoznawczym, w tym 
archeometalurgicznym [Biborski et al. 2011; Kucypera, Pudło 2011; Więcek et al. 
2011; Kucypera, Rybka 2013, 2018; Radek 2013; Stępnik 2011, 2013, 2018].

Relikty mostu wiodącego z  lądu na Ledniczkę, drugą co do wielkości wy-
spę jeziora Lednica, zidentyfi kowano dzięki analizie mapy batymetrycznej oraz 
rekonesansowi przeprowadzonemu w  2017 roku (ryc. 1.2, 1.3). Badania wyko-
paliskowe przeprawy rozpoczęto w  2018 roku i  są one kontynuowane do dzi-
siaj [Pydyn, Popek 2020: 454-460]. W warstwach archeologicznych związanych 
z mostem na Ledniczkę odkryto przedmioty metalowe oraz wykonane z materia-
łów organicznych. Wśród tych pierwszych dominują militaria związane z dwoma 
horyzontami chronologicznymi: wczesnym średniowieczem (2. poł. IX-1. poł. 
XI wieku) oraz późnym średniowieczem (XIII-XIV wiek). Wśród zabytków 
o  metryce wczesnośredniowiecznej wyjątkowymi egzemplarzami są miecz 
(nr inw. W1/2020) i czekan (nr inw. W18/2020), odkryte podczas badań prowa-
dzonych w roku 2020 (ryc. 1.4).

Kontekst znalezienia i analiza typochronologiczna

Pierwszy z  zabytków odnaleziony został w  centralnej części rumowiska, wbity 
częścią sztychową głowni skośnie w dno jeziora. Oręż znajdował się w miejscu, 
wokół którego spoczywały elementy konstrukcyjne z dwóch faz funkcjonowania 
mostu, a w  jego sąsiedztwie występowały przedmioty, których datowanie przy-
pada głównie na fazę młodszą, późnośredniowieczną (ryc. 1.4). Żeleźce czekana 
odnaleziono na południowym krańcu zasięgu mostu. Na tej samej działce zloka-
lizowano również inne militaria, wszystkie związane z drugą fazą funkcjonowa-
nia przeprawy. W bezpośredniej okolicy znalezienia broni nie stwierdzono obec-
ności elementów konstrukcyjnych (ryc. 1.4).

W  świetle analizy typologiczno-chronologicznej1 miecz o  szerokiej, niemal 
płasko ciągnionej głowni (część sztychowa uległa złamaniu, zachował się jej 
wierzchołek), sztabkowatym jelcu oraz półokrągłej głowicy sklasyfi kowano jako 
należący do starszego wariantu typu X wg J. Petersena [1919: 158-167], o czym 
świadczą kształt prostokątnego w przekroju i krótkiego jelca, płaskiej, prostokąt-
nej w przekroju głowicy z podstawą zaznaczoną rytą linią oraz proporcje brzesz-
czotu. Broń datować można na 2. poł. IX wieku [Kucypera et al. 2011: 75-77, ryc. 1; 
Hošek, Košta 2014: 249-251] (ryc. 2). Czekan zalicza się do tzw. typu Lunow, 

1 Szczegółowe opracowanie typologiczno-chronologiczne badanych militariów opublikowane 
zostanie w oddzielnym artykule.
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Ryc. 1. Lokalizacja militariów w  reliktach mostu łączącego wyspę Ledniczkę z  lądem: 1 – śre-
dniowieczne przeprawy mostowe na jeziorze Lednica, 2 – obszar objęty badaniami podwodnymi 
w  latach 2018-2021, 3 – elementy konstrukcyjne mostu na Ledniczkę, 4 – miejsce odnalezienia 
miecza i czekana. Oprac. i rys. M. Popek
Fig. 1. Location of weapons within the relics of the bridge connecting the island of Ledniczka with 
the mainland: 1 – medieval bridge crossings of Lake Lednica, 2 – range of area excavated during 
the years 2018-2021, 3 – construction elements of the Ledniczka bridge, 4 – sword and hammer 
axe fi nding place. Ed. and drawing by M. Popek
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nazwanego tak od znaleziska opublikowanego przez P. Paulsena [1939: 135-138]. 
Smukłe proporcje, szerokie, asymetryczne ostrze (dolna część nie zachowała się) 
z  zadartym „nosem”, wydatne wąsy po obu stronach osady oraz wyodrębniony 
młotek każą sklasyfi kować ten okaz jako wariant IIIB.5.30 wg P.N. Kotowicza 
[2018: 110]. Żeleźce pokrywają pozostałości po bogatych zdobieniach metalami 
nieżelaznymi. Datowanie przedmiotu można określić na 2. poł. X-1. poł. XI wieku 
[por. Michalak, Kotowicz 2014: 111-112, 114] (ryc. 3).

Wymiary miecza: długość całkowita 76,5 cm, długość głowni 64 cm, szero-
kość głowni przy jelcu 5,5 cm, grubość głowni przy jelcu 0,6 cm, długość rękoje-
ści 13,4 cm, długość jelca 11,7 cm, wysokość jelca 1,1 cm, grubość jelca 2,1 cm, 
długość trzpienia 8,9 cm, szerokość trzpienia przy jelcu 3 cm, szerokość trzpienia 
przy głowicy 2 cm, grubość trzpienia 0,6 cm, szerokość głowicy 5,3 cm, wysokość 
głowicy 3,4 cm, grubość głowicy 1,2 cm.

Wymiary żeleźca czekana: długość całkowita 16,6 cm, długość młotka 1,2 cm, 
wysokość młotka 2,4 cm, wysokość osady z wąsami 6,1 cm, wysokość osady bez 
wąsów 1,8 cm, szerokość osady 3,5 cm, minimalna wysokość szyjki 1,6 cm, wy-
sokość ostrza 10,9 cm, światło osady 3,8 x 2,4 cm.

Metody badawcze

Badane przedmioty poddano analizom nieniszczącym: oględzinom makro- i mi-
kroskopowym, obrazowaniu radiografi cznemu oraz spektralnym fl uorescencji 
rentgenowskiej. Ograniczenie stosowanych metod do procedur nieinwazyjnych 
podyktowane zostało polityką dysponenta przedmiotów, który zalecił nieingero-
wanie w pierwotną substancję obiektów zabytkowych. Taki wybór instrumenta-
rium analitycznego przekreślił możliwość skorzystania z inwazyjnej metalografi i, 
a co za tym idzie, uniemożliwił szczegółową deskrypcję materiałową badanych 
przedmiotów, w tym określenie heterogeniczności ich części żelaznych, m.in. pod 
kątem dystrybucji i wysycenia stopów węglem i fosforem. W związku z powyż-
szym, umieszczona w tekście charakterystyka ma charakter ogólny i opiera się na 
pozostałych przesłankach analitycznych lub wynika z konstatacji czynionych per 
analogiam.

Techniki wykonania przedmiotów ustalono w oparciu o obserwacje makro- 
i mikroskopowe oraz radiografi ę cyfrową wyróżników korozyjnych, które powsta-
ją w metalu w trakcie jego degradacji w warunkach podepozycyjnych. W celu ich 
uwidocznienia w  pierwszej metodzie zastosowano zabiegi mechaniczne2. Prze-
świetlenia wykonano techniką radiografi i cyfrowej DR. W trakcie stosowania tej 

2 Obiekty spreparowano, korzystając z mikrowiertarki Urawa miniTor UC500 z zestawem szli-
fi ersko-polerskich głowic trzpieniowych. Zabiegi przeprowadził mgr Krzysztof Rybka z  Instytutu 
Archeologii UMK. Obserwacje wykonano za pomocą optycznego mikroskopu stereoskopowego 
Zeiss SteREO Discovery.V8. Badania przeprowadził Paweł Kucypera.
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Ryc. 2. Dziekanowice, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński. Miecz typu X odnaleziony w reliktach mo-
stu łączącego wyspę Ledniczkę z lądem. Fot. W. Ochotny
Fig. 2. Dziekanowice, Łubowo Comm., Gniezno Distr. X-type sword found in the relics of the 
bridge connecting the island of Ledniczka with the mainland. Photo by W. Ochotny
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Ryc. 3. Dziekanowice, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński. Detale miecza wydobytego z reliktów mo-
stu łączącego wyspę Ledniczkę z  lądem: 1 – rękojeść, 2 – część zastawna głowni, 3 – środkowa 
część głowni, 4 – pozostałości wierzchołka sztychu, 5 – część zastawna głowni, przeciwna strona. 
Skala różna. Fot. W. Ochotny
Fig. 3. Dziekanowice, Łubowo Comm., Gniezno Distr. Details of the sword from the relics of the 
bridge connecting Ledniczka with the mainland: 1 – hilt, 2 – blade near the lower guard, 3 – cen-
tral part of the blade, 4 – remains of the tip, 5 – blade near the lower guard, opposite side. Th e scale 
varies. Photo by W. Ochotny
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techniki dwuwymiarowy obraz rejestrowany jest podczas naświetlania wiązką 
promieniowania rentgenowskiego badanego obiektu. W metodzie bezpośredniej 
cyfrowej DR rejestratorem tego promieniowania jest cyfrowy detektor pozwala-
jący na uzyskanie wysokoczułego obrazowania przy krótkim czasie ekspozycji3.

Spektralne metody XRF wykorzystano w  celu ustalenia jakościowego oraz 
ilościowego składu chemicznego elementów konstrukcyjnych militariów ze sto-
pów żelaza oraz detali zdobniczych wykonanych z metali nieżelaznych. Metoda 
fl uorescencji rentgenowskiej polega na wzniecaniu widma charakterystycznego 
dla danego materiału poprzez jego bombardowanie wysokoenergetyczną wiązką 
promieniowania rentgenowskiego. Dostarczona energia pobudza elektrony prze-
skakujące między powłokami – energia tych przejść jest ściśle określona i stano-
wi cechę diagnostyczną dla każdego pierwiastka. Zmiany rejestrowane przez de-
tektor przedstawiane są w widmie w postaci linii, których intensywność stanowi 
ilustrację względnej zawartości elementu w próbce4.

Miecz (ryc. 2, 3, 6, 7, 9, tab. 1.1-5)

Okaz charakteryzuje nierównomierna, szerokopłaszczyznowa i wżerowa korozja, 
której najintensywniejsze ogniska zaobserwowano w  sztychowej partii głowni. 
Doszło w  tym miejscu do przerwania ciągłości metalicznego rdzenia obiektu. 
Brak także fragmentu części sztychowej brzeszczotu, poza całkowicie zminera-
lizowanym ułamkiem jego wierzchołka. Znacznie lepszy jest stan zachowania 
głowni w partii zastawy (rdzeń w stanie dobrym, o nieprzerwanej ciągłości) oraz 
żelaznych elementów rękojeści (jelec, głowica). Bezpośrednio po wydobyciu 
przedmiot pokrywała nierównomierna warstwa luźnych utworów mineralnych.

Zdecydowaną różnicę w  stanie zachowania różnych części obiektu przypi-
sać trzeba warunkom podepozycyjnym, w których znajdował się oręż. Sztycho-
wa część głowni, zdekompletowana i mocno zniszczona przez korozję, zalegała 
w namulisku jeziora, gdzie procesy dekompozycyjne przebiegały bardziej agre-
sywnie niż w przypadku reszty przedmiotu swobodnie omywanej przez wody je-
ziora. Mniejsza odporność korozyjna mogła wyniknąć też z selektywnej obróbki 

3 Radiografi ę wykonano, wykorzystując system oparty na źródle promieniowania w  postaci 
lampy Yxlon Smart Evo 200D (wielkość plamki ogniskowej 1 mm) oraz detektorze mobilnym z ma-
trycą z  krzemu amorfi cznego (a-Si) Novo 15W (rozmiar piksela 148 μm) i  stację roboczą Novo 
Discovery 4K System. Prześwietlenia wykonane zostały przez insp. Szymona Magnowskiego z labo-
ratorium fi rmy Navitest w Gdańsku.

4 Pomiary punktowe XRF wykonano spektrometrem Bruker M6 JetStream (katoda: rodowa Rh 
z optyką polikapilarną, 50kV/0.6 mA, bez fi ltru, okno Zr, detektor: SSD z oknem Ba, detekcja w po-
wietrzu, czas pomiarów 300-600 s) w  Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pomiarów oraz opracowania wyników dokonał prof. 
dr hab. Piotr Targowski z Instytutu Fizyki UMK. Powierzchnie wytypowane do badania spreparo-
wano, oczyszczając je z produktów korozji i powłok konserwatorskich.
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termicznej głowni, która być może została ograniczona do sztychu. Na najlepszy 
stan zachowania jelca i głowicy wpływ miały zastosowane materiały (stop nisko-
węglowy), ale przede wszystkim ich większa grubość w porównaniu z elementa-
mi głowni. Na trzpieniu stwierdzono zmineralizowane pozostałości drewnianych 
okładzin uchwytu rękojeści. Na brzeszczocie nie odnotowano resztek pochwy.

Głownia miecza odkuta została z trzech elementów. Jej rdzeń wykonano naj-
prawdopodobniej z  jednokęsowego płaskownika miękkiego, w  miarę homoge-
nicznego materiału niskowęglowego. Po obu stronach rdzenia dosztukowano 
prostopadle kilkuelementowe nakładki ostrzowe, za częścią zastawną zachodzące 
na trzpień i  zgrzane wzdłuż jego krawędzi z  rdzeniem, a  na przeciwnym koń-
cu zbiegające się ku wierzchołkowi wzdłuż nieznacznie zwężającego się sztychu, 
gdzie połączone zostały czytelnym, prostopadłym szwem [por. Żabiński et al. 
2014: 143, 289]. Same nakładki ostrzowe miecza noszą z każdej strony wyraźne 
ślady warstewkowania, co może świadczyć o  ich kilkakrotnym uprzednim pa-
kietowaniu (rafi nacja, homogenizacja) lub – co bardziej prawdopodobne – wie-
lowarstwowej konstrukcji, co musiało wynikać z oszczędnego wykorzystywania 
wysokogatunkowej, twardej (hartownej) stali, którą ograniczono wyłącznie do 
samych krawędzi tnących. Nie był to jednak w czasie powstania omawianego orę-
ża często stosowany zabieg, pospoliciej spotyka się go w starszych egzemplarzach 
[Tylecote, Gilmour 1986: 244-250]. Czytelny układ warstw partii ostrzowych 
pozwala stwierdzić, że niezależnie od ich ścieniania w kierunku krawędzi przez 
młotkowanie, w nadaniu im ich ostatecznego profi lu decydujące znaczenie miały 
zabiegi szlifi erskie.

Przebieg zgrzein spajających nakładki ostrzowe z rdzeniem mniej więcej po-
krywa się z  przebiegiem krawędzi płytkiego zbrocza. Odsłonięty w  niektórych 
miejscach rdzeń środkowej partii głowni ma strukturę włóknistą, co świad-
czy o  jego starannej rafi nacji przez wielokrotne przekucie, które doprowadziło 
do ujednorodnienia metalu oraz wyciśnięcia z  materiału części zanieczyszczeń 
i  elongacji pozostałych wtrąceń żużla (ich obecność wynikała z  zastosowanego 
procesu hutniczego, w oparciu o który otrzymano materiał). Głownia mogła zo-
stać poddana selektywnemu hartowaniu, które objęło część sztychową. Zastoso-
wanie takiego zabiegu mogło wpłynąć na obniżoną odporność korozyjną partii 
brzeszczotu obrobionej termicznie [Sudhakar et al. 2018]. Stosowanie metody 
hartowania głowni na części jej długości stwierdzone zostało w przypadku po-
dobnych egzemplarzy [Hošek, Košta 2014: 277-279].

Na obu płazach miecza znajdują się pozostałości po inkrustacjach wykona-
nych żelaznym drutem. Z jednej strony przyjmują one postać umieszczonej mię-
dzy krawędziami zbrocza plecionki obecnej na około 70% długości brzeszczotu. 
Plecionka ta składała się z wielokrotnie krzyżujących się linii tworzących strefy 
połączonych rombów i trójkątów oddzielonych poprzeczkami. Ze względu na stan 
obiektu nie było możliwe odtworzenie jej wyglądu na całej długości. Po przeciw-
nej stronie umieszczono ciąg znaków: dwa symbole Ω zwrócone ramionami ku 
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mosiężnemu krzyżowi, a dalej w kierunku sztychu kompozycji czterech kropek 
oraz trzech esownic5. Cała ta kompozycja zajmuje ponad 50% długości głowni. 
Charakter śladów zaobserwowanych na powierzchni miecza wskazuje na przy-
mocowanie inkrustacji poprzez wkucie na gorąco znaków w nabity w powierzch-
ni brzeszczotu zarys, ewentualnie w  powierzchnię niespreparowaną [Moilanen 
2015: 218-224]. Sam materiał zdobienia zachował się w formie szczątkowej, jed-
nak obserwacje mikroskopowe pozwoliły na ustalenie, że wykonano je drutem 
z żelaza fosforowego oraz (w większości) nieskręcanym dziwerowanym drutem, 
który w przekroju tworzył 5-warstwowy laminat nisko- i wysokofosforowy [Ku-
cypera 2019a: 425-427]. Wspomniany znak krzyża laskowanego w żółtym kolo-
rze, zaobserwowany na jednym z płazów w zastawnej części głowni, wykonano, 
wciskając drut mosiężny w uprzednio podcięte w jaskółczy ogon rowki (tab. 1.5) 
[por. Hošek, Košta 2014: 281-282].

Sztabkowaty jelec miecza jest odkuwką jednokęsową, w której przebito otwór 
do zamocowania go na głowni. Otwór ten z jednej strony jest tak poszerzony, że 
chowają się wewnątrz niego końce ostrzy broni. Cechuje go włóknisty pokrój, 
który świadczy o  wykorzystaniu homogenizowanego wskutek wielokrotnego 
przekuwania materiału dobrej jakości. Jednodzielna, lita głowica, zaopatrzona 
została w  zwężający się ku górze centralny otwór, w  który wpuszczona została 
dystalna część trzpienia. Jej wierzchołek zakuto na górnej powierzchni głowicy, 
tworząc proste i  solidne połączenie między elementami. Głowica nie nosi śla-
dów włóknistości, co świadczy o wykorzystaniu do jej odkucia pośledniejszego 
materiału, który nie został poddany starannemu oczyszczeniu i ujednorodnieniu 
[Kucypera 2019b: 313; Hošek, Košta 2014: 285].

Elementy konstrukcyjne poddane analizie składu chemicznego charakteryzu-
ją się różnymi zestawami pierwiastków śladowych. W  niektórych przypadkach 
zróżnicowana jest też ich koncentracja w stopie. Na tej podstawie można wnio-
skować, że do wykonania poszczególnych części miecza oraz samej głowni posił-
kowano się materiałami pochodzącymi z  różnych złóż żelazonośnych, możliwe 
że z różnych ośrodków hutniczych6. Nie są to jednak informacje wystarczające, 
aby potwierdzić lub wykluczyć możliwość powstania elementów oprawy rękoje-
ści w innym miejscu niż głownia oraz aby te ośrodki scharakteryzować.

5 Za cenne ustalenia poczynione w toku trwających jeszcze w czasie oddania artykułu do druku 
prac konserwatorskich dziękujemy mgr. inż. Łukaszowi Brońskiemu z Pracowni Konserwacji Za-
bytków Archeologicznych MPP na Lednicy.

6 Oznaczenie wapnia związane jest z procesami korozyjnymi badanych przedmiotów. Pierwia-
stek ten nie jest obecny w składzie badanych stopów żelaznych i nieżelaznych. Obecność wolframu 
w pomiarach jest w całości niepewna.
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Czekan (ryc. 4, 5, 8, 10, tab. 1.6-10)

Żeleźce czekana cechują równomierne, powierzchniowe oraz wżerowe zmiany 
korozyjne. Po wydobyciu z jeziora pokrywały go także zróżnicowane nawarstwie-
nia mineralne powstałe w wyniku oddziaływania metalu ze środowiskiem wod-
nym, w którym przedmiot zalegał. Rdzeń metaliczny jest w średnim stanie, do 
przerwania jego ciągłości doszło w najcieńszej partii broni, tj. na ostrzu. Żeleźce 
zachowało się w miarę kompletne, odnotowano tylko jeden większy ubytek. Brak 
jest ułamanej dolnej części ostrza, która pierwotnie była zdecydowanie dłuższa 
[por. Kotowicz 2018: 110]. Bogaty ornament wykonany metalami nieżelaznymi 
jest zdekompletowany, znacznie lepiej zachowały się starannie wycięte bruzdy, 
w które wklepane były pierwotnie druty srebrne i miedziane, i które pozwalają 
na dość kompletną rekonstrukcję dekoracji zdobiącej powierzchnię okazu. Oręż 
zaopatrzony był w toporzysko, którego szczątkowe pozostałości wraz z resztkami 
zmineralizowanej skóry odnaleziono wewnątrz osady.

Egzemplarz wykuty został z  trzech kęsów metalu. Dwa fragmenty budujące 
szyjkę żeleźca zgrzane są wzdłuż szyjki i skośnie w miejscu jej przejścia w ostrze. 
Całe szerokie ostrze uformowano z jednego kęsa żelaza przez jego wachlarzowa-
te, asymetryczne rozkucie. Trzeci kawałek metalu zawinięto wokół szyjki, formu-
jąc w  ten sposób osadę wraz z obuchem. Z  tej samej masy metalu wyciągnięto 
wąsy oraz ukształtowano słabo wyodrębniony młotek. Pozostałe zaobserwowa-
ne zgrzeiny mają pochodzenie materiałowe i powstały w wyniku kilkakrotnego 
przekuwania metalu. Z powodu degradacji korozyjnej ostrza oraz braku jego dol-
nej partii nie można ocenić, czy na samą krawędź tnącą wykorzystano twardszą 
stal. Jeśli ostrze żeleźca miało pierwotnie taką nakładkę, musiała być ona wyko-
nana z płaskownika niewielkiej szerokości, dogrzanej ukośnie, ewentualnie obej-
mująco lub w formie klina [Kucypera, Rybka 2013: 308-309, tabl. IV; Kotowicz 
2018: 23-28].

Materiał wykorzystany do wykonania ostrza wyraźnie różni się pod wzglę-
dem kompozycji pierwiastków śladowych od pozostałych dwóch fragmentów, 
z których odkuto żeleźce. Pomiary dla osady i szyjki czekana charakteryzują toż-
same zestawienia pierwiastków śladowych, jednak pewne różnice w koncentracji 
części z  nich (arsen, nikiel)7 utrudniają jednoznaczną ocenę co do wspólnego 
pochodzenia stopów żelaza użytych do ich wykonania.

Oba lica żeleźca pokrywa sieć podciętych bruzd układających się w równole-
głe pasma. Chociaż nacięcia te wykonane zostały z ogromną starannością, miały 
one wyłącznie technologiczne zastosowanie. Spreparowaną w  ten sposób po-

7 Mangan to pierwiastek pospolicie obecny w  rudach żelaza eksploatowanych we wczesnym 
średniowieczu. Jego wyższa koncentracja jest bardzo pożądana w  hutnictwie dymarskim, ale do 
samego metalu przenikał on w procesie redukcji w stopniu znikomym, stanowiąc poniżej 0,05% 
składu stopu [Żabiński et al. 2016: 117]. Jego większa zawartość w materiale osady topora oznacza, 
że pomiar objął wtrącenie żużla lub że doszło do częściowego przejścia metalu przez fazę ciekłą.
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wierzchnię nabijano na zimno drutami z metali nieżelaznych, prawdopodobnie 
wyżarzano w  celu zmiękczenia metalu utwardzonego przez zgniot, a  następnie 
zagładzano, uzyskując pola całkowicie lub częściowo przykryte warstwą plate-
runku. Omawiana metoda stanowi rzadszy z dwóch wariantów techniki nazywa-
nej damaskinażem lub tauszowaniem [Breiding 2003].

Na obie powierzchnie naniesiono drut srebrny uzupełniony aplikacjami 
z  drutu miedzianego. Oba lica żeleźca zaopatrzone zostały w  lustrzanie odbite 
ornamenty podzielone na trzy strefy: dwie ze znakami geometrycznymi i  zge-
ometryzowanymi, tj. pole osady z młotkiem i wąsami z centralnie umieszczonym 
wizerunkiem przypominającym ptaka lub węzeł (po obu stronach częściowo 
zatarty)8 i dużym ornamentem schodkowym na młotku oraz trójkątne pole na 
szyjce z kółkami z kropką w środku, a  także pole na ostrzu z przedstawieniem 
zoomorfi cznym w postaci jelenia z łbem zwróconym ku tułowiowi. Ze względu 
na stan zachowania ostrza nie sposób powiedzieć, czy obok zwierzęcia znajdował 
się jeszcze jakiś wizerunek lub znak. Otaczające jelenia tło pozostawiono nie-
wypełnione. Ponadto w  dolnej części ostrza stwierdzono ślady po ornamencie 
krzyżujących się linii odciętych liniami poprzecznymi. Odrębność każdej ze stref 
zaznaczona została bordiurą.

Drut srebrny nabity został przede wszystkim w ściśle przylegających do sie-
bie rzędach dla uzyskania powierzchni czy pasm jednolicie srebrnych. W kilku 
miejscach wykorzystany został do zaznaczenia obrysów lub wypełnień znaków 
geometrycznych (znaki na osadzie, kółka z kropką w środku) oraz jeleni. Towa-
rzyszył mu drut miedziany, wypełniający puste przestrzenie wewnątrz i  wokół 
znaków, pomiędzy nimi oraz wewnątrz fi gur. Z  drutu miedzianego wykonano 
także poprzeczne pasma i ornament schodkowy na młotku czekana. Do zazna-
czenia zewnętrznych i wewnętrznych granic bordiur wykorzystano skrętkę drutu 
srebrnego i miedzianego.

Obecność rtęci w pomiarze wykonanym na srebrnej części tauszunku może 
sugerować pozaeuropejskie pochodzenie przynajmniej części wsadu odlewni-
czego, z którego produktu otrzymano drut. Ślady rtęci oznaczać mogą bowiem 
zastosowanie amalgamacji przy produkcji srebra, która była wykorzystywana 
w świecie arabskim [Hensel 2013: 144; Levey 1968: 7-8]. Czyste srebro jest zbyt 
miękkie do zastosowania w omawianych technikach zdobniczych, stąd stosowa-
nie kilkuprocentowego dodatku miedzi, która poprawia własności mechaniczne 
stopu. Podwyższona zawartość srebra w pomiarze dla miedzi wynika natomiast 
ze szczątkowego zachowania jej powłoki oraz bezpośredniego sąsiedztwa srebr-
nego tauszunku (ze srebrem wiązać też należy śladowy odczyt złota).

8 Ze względu na stan zachowania przedmiotu oraz na rozbieżności między uzyskanym obrazem 
radiografi cznym a obserwacjami mikroskopowymi symbol umieszczony na obu ściankach osady 
można interpretować na różne sposoby. Autorzy opracowania skłaniają się ku fi gurze ptakopodob-
nej lub węzłowi, przedstawionym na ryc. 10.
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Ryc. 4. Dziekanowice, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński. Żeleźce czekana „typu Lunow” odnalezio-
ne w reliktach mostu łączącego wyspę Ledniczkę z lądem. Fot. W. Ochotny
Fig. 4. Dziekanowice, Łubowo Comm., Gniezno Distr. “Lunow type” hammer axe head found 
within the relics of the bridge connecting the island of Ledniczka with the mainland. Photo by 
W. Ochotny
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Ryc. 5. Dziekanowice, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński. Detale żeleźca czekana wydobytego z relik-
tów mostu łączącego wyspę Ledniczkę z lądem: 1 – spód, odcinek między osadą a ostrzem, 2 – lico 
prawe, osada z szyjką, 3 – lico prawe, ostrze, 4 – lico lewe, osada i fragment szyjki, 5 – lico lewe, 
ostrze i fragment szyjki. Skala różna. Fot. W. Ochotny
Fig. 5. Dziekanowice, Łubowo Comm., Gniezno Distr. Details of the hammer axe head from the relics 
of the bridge connecting Ledniczka with the mainland: 1 – bottom side – section between the socket 
and the blade, 2 – right side – socket and neck, 3 – right side – blade, 4 – left  side – socket and neck, 
5 – left  side – socket and a fragment of the neck. Th e scale varies. Photo by W. Ochotny
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Ryc. 6. Rentgenogram miecza wydobytego z  reliktów mostu wiodącego na wyspę Ledniczkę na 
jeziorze Lednica. Od lewej: cały miecz, rękojeść. Fot. S. Magnowski, oprac. P. Kucypera
Fig. 6. Radiograph of the sword discovered within the relics of the Ledniczka bridge on Lake Led-
nica. From left : whole sword, hilt. Photo by S. Magnowski, Ed. by P. Kucypera
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Ryc. 7. Rentgenogram miecza wydobytego z  reliktów mostu wiodącego na wyspę Ledniczkę na 
jeziorze Lednica. Od lewej: zastawa, środkowa część głowni, sztych. Fot. S. Magnowski, oprac. 
P. Kucypera
Fig. 7. Radiograph of the sword discovered within the relics of the Ledniczka bridge on Lake Led-
nica. From left : blade near the lower guard, central part of the blade, blade near the tip. Photo by 
S. Magnowski, Ed. by P. Kucypera
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Ryc. 8. Rentgenogram żeleźca czekana wydobytego z  reliktów mostu wiodącego na wyspę Led-
niczkę na jeziorze Lednica. Od lewej: rzut z góry, prawe lico. Fot. S. Magnowski, oprac. P. Kucypera
Fig. 8. Radiograph of the axe discovered within the relics of the Ledniczka bridge on Lake Lednica. 
From left : view from the top, right side. Photo by S. Magnowski, Ed. by P. Kucypera
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Ryc. 9. Schemat konstrukcji i zdobień miecza wydobytego z przestrzeni reliktów mostu wiodącego 
na wyspę Ledniczkę na jeziorze Lednica. Rys. P. Kucypera
Fig. 9. Construction and decoration scheme of the sword discovered within the relics of the Led-
niczka bridge on Lake Lednica. Drawing by P. Kucypera
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Ryc. 10. Schemat konstrukcji żeleźca czekana z reliktów mostu wiodącego na wyspę Ledniczkę na 
jeziorze Lednica oraz rekonstrukcja zdobienia na licach żeleźca. Rys. P. Kucypera
Fig. 10. Construction scheme of the hammer axe head discovered within the relics of the Lednicz-
ka bridge and the reconstruction of non-ferrous decorations on the axe head’s sides. Drawing by 
P. Kucypera
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Podsumowanie

Przeprowadzone badania archeometalurgiczne pozwoliły na poczynienie szere-
gu ustaleń dotyczących technologii wykonania omawianych militariów. Miecz 
jest wyrobem kompozytowym, odkutym ze stopów żelaza o  różnych własno-
ściach mechanicznych oraz chemicznych. Żelazne elementy oprawy rękojeści są 
odkuwkami jednokęsowymi, natomiast głownię wykonano z trzech części kon-
strukcyjnych: żelaznego rdzenia oraz laminowanych nakładek ostrzy. Wszystkie 
wykorzystane do jego produkcji metale są dobrej jakości, poddane homogeni-
zacji i  oczyszczeniu metodą wielokrotnego przekuwania (wyłączając głowicę). 
Obecność wielowarstwowych prętów ostrzowych (zakładając słuszność tej inter-
pretacji) wskazuje na oszczędność w wykorzystaniu wysokogatunkowej, hartow-
nej stali. Metoda ta spotykana była częściej w egzemplarzach o starszej metryce. 
Głownia na obu płazach była bogato dekorowana dziwerowanym drutem żela-
znym oraz drutem mosiężnym, z którego wykonano zdobienia w postaci krzyża 
laskowanego otoczonego symbolami Ω, kropek i  esownic oraz ornamentu ple-
cionkowego. Zdobienia te naniesiono, stosując dwie różne techniki inkrustacji.

Żeleźce czekana, również kompozytowe, powstało przez zawinięcie płasko-
wnika tulei wokół dwukęsowej szyjki. Młotkowaty obuch oraz wydatne wąsy 
wyciągnięte zostały z masy osady, nie dosztukowano ich osobno. Jeden z kęsów 
szyjki przechodzi w  szerokie, asymetryczne ostrze. Nie stwierdzono obecności 
stalowej nakładki krawędzi tnącej. Wszystkie stopy żelaza, które wykorzystano 
do wykucia broni, poddane zostały homogenizacji i rafi nacji za pomocą pakieto-
wania. Oba lica żeleźca pokrywał bogaty ornament w postaci tauszowania srebr-
nym i  miedzianym drutem, uporządkowany w  trzy pola otoczone bordiurami, 
zdobione motywami geometrycznymi oraz zwierzęcymi.

Miecz, przy stosunkowo dobrych walorach użytkowych, musiał przede wszyst-
kim pełnić rolę legitymizującą wysoce elitarny status jego posiadacza. Zważywszy 
na przyporządkowanie typologiczne oręża wolno przypuszczać, że pozostawał on 
w użytku przez wiele lat, zupełnie możliwe, że więcej niż jedno stulecie. Okazały 
czekan musiał mieć równie wyjątkowy charakter. Ze względu na bogactwo oraz 
rozmieszczenie zdobień (bordiura biegnąca wzdłuż krawędzi tnącej) dalece wąt-
pliwe jest, aby powstał przede wszystkim z myślą o jego wykorzystaniu w boju. 
Wykonana z  tak niezwykłą kunsztownością broń świadczyła prymarnie o  zna-
mienitości jej właściciela. Niebłahe musiały być także powody, dla których oba 
przedmioty postanowiono zdeponować w wodach jeziora Lednica.
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Manufacture technology of early medieval sword and hammer axe from the 
relics of the bridge leading to the Ledniczka island on Lake Lednica in the light 

of archaeometallurgical investigations

S u m m a r y

Within the relics of the recently discovered medieval bridge connecting the island of Led-
niczka on Lake Lednica with the mainland, two striking specimens of early medieval arms 
were discovered during underwater excavations conducted in 2020: a sword and a hammer 
axe. Th e sword is characterized by a wide blade with parallel edges and a shallow fuller, bar-
shaped lower guard and a semi-circular, fl at pommel. It was classifi ed as the older variant of 
J. Petersen’s type X and dated to the 2nd half of the 9th century, whereas the hammer axe 
head, which represents the so-called Lunow type introduced by P. Paulsen, is distinguished by 
a broad, asymmetrical blade with a “nose-like” extension in its upper part and a socket with 
prominent lugs and a hammer-shaped butt. Th is axe head belongs to the variant IIIB.5.30 by 
P.N. Kotowicz and was dated to the 2nd half of the 10th – 1st half of the 11th centuries. Both 
weapons bear traces of ornamentations with non-ferrous metals. Th e artefacts were subjected 
to non-destructive archaeometallurgical analyses comprising macro- and microscopic in-
spections, radiographic imaging as well as X-ray fl uorescence spectroscopy.

Th e sword is a composite product manufactured from iron alloys characterized by various 
mechanical and chemical properties. Th e iron elements of the hilt were forged from single 
pieces of metal, while the blade was made from three structural parts – an iron core and lami-
nated edge rods. All materials used for its production are of good quality, homogenized and 
cleaned by means of faggoting (excluding the pommel). Th e presence of multi-layered edges 
(assuming the correctness of this interpretation) indicates restraint in the use of high-quality, 
hardenable steel. Th is method was much more frequently used in older sword blades. On both 
fl ats, the blade was richly decorated with non-twisted pattern-welded iron strips and a brass 
wire. Th ese decorations were applied using diff erent inlaying techniques – the iron inlay was 
forged-welded onto the blade’s surface, whereas the brass wire was cold-pressed into undercut 
grooves. On one side the ornament has a form of a woven lattice with vertical lines, while on 
the other it consists of Ω symbols, dots and S-shaped volutes and a cross potent.

Th e hammer axe head was also manufactured from several pieces of iron. Th e socket was 
created by wrapping a bar around a two-piece neck. Th e hammer and the lugs were raised 
from the mass of the socket walls; they were not forge-welded separately. One of the neck 
pieces was drawn into the broad, asymmetrical blade. A separate steel cutting edge was not 
identifi ed. All the iron alloys used to forge this weapon had been refi ned by means of faggot-
ing. Both sides of the head were covered with silver and copper decorations, and organized 
into three sections with geometric and animal motifs. Th is colour plating was created using 
the technique of damascening, which consists of hammering non-ferrous wires into undercut 
cavities and burnishing them fl at with the surface.

Th e sword, with its relatively good practical values, had to primarily play the role of le-
gitimizing the highly elite status of its holder. Given its typological identifi cation, it may be 
assumed that it remained in use for many years, quite possibly for more than a century. Th e 
sumptuous hammer axe must have had an equally unique character. Due to the richness and 
arrangement of its decorations (the bordure running along the cutting edge), it is very doubt-
ful that it was created for use in combat. Th is weapon, made with extraordinary craft sman-
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ship, was fi rst and foremost a sign of its owner’s eminence. Th e reasons for the depositing of 
both of these arms in the waters of Lake Lednica also had to bear an exalted signifi cance.

Translated by Paweł Kucypera
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Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gieczu, stan. 10, 
woj. wielkopolskie… – wyniki badań z lat 2014-2019

abstrakt: Artykuł prezentuje dotychczasowe wyniki badań przeprowadzonych na 
cmentarzysku wczesnośredniowiecznym, na stanowisku Giecz 10. W  ciągu sześciu 
sezonów badawczych odkryto tam 133 pochówki wczesnośredniowieczne, wśród któ-
rych szczególną uwagę zwracają groby z konstrukcjami drewnianymi lub w obstawie 
kamiennej, groby o nietypowym ułożeniu zmarłego (pozycja podkurczona na boku 
lub pozycja na brzuchu), groby o odmiennej orientacji oraz groby zawierające podwój-
ne pochówki kobiet z małymi dziećmi. W większości z nich odkryto wyposażenie 
grobowe w postaci monet, ozdób lub przedmiotów codziennego użytku (w tym eg-
zemplarze o unikalnym charakterze), które – wraz z analizami 14C, wykonanymi dla 
7 pochówków – pozwalają określić chronologię cmentarzyska na okres od początku 
XI wieku (być może nawet końca X) do wieku XIII.
słowa kluczowe: Giecz, stan. 10, cmentarzysko wczesnośredniowieczne, wy-
posażenie grobowe

abstract: Th e article presents the results of the research conducted so far on the 
early medieval burial ground at site 10 in Giecz. Over six seasons of research, 133 early 
medieval graves have been discovered. Graves of wooden construction or encased in 
stone, as well as graves with an unusual arrangement (the deceased bent on the side 
and on the stomach), with diff erent orientation, or double graves of women with small 
children draw particular attention. In the majority of graves, grave goods were found 
such as coins, ornaments or household items (including pieces of unique character). 
Th ese fi nds – together with 14C analyses conducted for 7 graves – made it possible to 
determine the chronology of the burial ground to the period dating from the begin-
ning of the 11th century (or even the end of the 10th century) till the 13th century.
keywords: Giecz, the early medieval burial ground, grave goods

Uwagi wstępne

Cmentarzysko w Gieczu (stan. 10) jest jednym z elementów zespołu stanowisk 
wczesnośredniowiecznych, skupionych wokół grodu założonego w  latach 60. 
IX wieku na półwyspie jeziora powstałego w  rozlewiskach rzeki Moskawy, 



Magda Miciak, Amanda M. Agnew

126

a  około 60 lat później rozbudowanego i  włączonego w  poczet najważniejszych 
ośrodków centralnych nowo tworzonego państwa pierwszych Piastów. Badania 
wykopaliskowe, prowadzone od lat 40. XX wieku na grodzisku i w jego najbliż-
szym otoczeniu, potwierdzają duże znaczenie Giecza także w okresie, który na-
stąpił po kryzysie monarchii, w latach 30. XI wieku. Gród stał się wówczas siedzi-
bą rozległej kasztelanii, która funkcjonowała przynajmniej do końca XIII wieku 
[Krysztofi ak 2009, 2020].

Oprócz grodziska (Giecz-Grodziszczko, stan. 1.) z  pozostałościami kościoła 
z początku XI wieku i funkcjonującego od tego czasu cmentarza wewnątrz- i przy-
kościelnego, w  skład wczesnośredniowiecznego gieckiego zespołu osadniczego 
wchodzą: przeprawa przez płytkie jezioro powstałe w  rozlewiskach Moskawy 
(stan. 2), łącząca gród ze znajdującą się po wschodniej stronie jeziora osadą z ro-
mańskim kościołem pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja (stan. 3)1; sąsiadujące 
z grodem od strony północno-zachodniej miejsce o przypuszczalnie obrzędowo-
-kultowym charakterze z okresu przedpaństwowego – od końca X wieku użytko-
wane jako cmentarz (stan. 4) oraz dwie osady – dotąd znane jedynie z badań po-
wierzchniowych – usytuowane po zachodniej stronie jeziora (stan. 5 i 10). Jednym 
z nowo odkrytych stanowisk gieckiego zespołu grodowego jest będące przedmio-
tem niniejszego artykułu cmentarzysko, znajdujące się w  pobliżu wspomnianej, 
nierozpoznanej do tej pory wykopaliskowo osady (stan. 10) (ryc. 1).

Stanowisko nr 10 w  Gieczu (cmentarzysko wraz z  osadą2) usytuowane jest 
po zachodniej stronie kopalnego jeziora gieckiego, około 0,5 km na północny 
zachód od grodziska. Zajmuje  niewielkie wzniesienie opadające w  kierunku 
północno-wschodnim, w  stronę doliny Zagajskiego Potoku – dopływu rzeki 
Moskawy, która w okresie wczesnego średniowiecza stanowiła prawdopodobnie 
jedną z odnóg jeziora powstałego w jej rozlewiskach [Gałka, Kowalewski 2007]. 
W  bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzyska, od strony wschodniej i  południo-
wej, zarejestrowano powierzchniowo stanowiska o charakterze najprawdopodob-
niej osadowym (stan. 5 i 10).

Stanowisko 10 w  Gieczu zostało odkryte w  1928 roku podczas badań po-
wierzchniowych prowadzonych przez profesora Józefa Kostrzewskiego i  zin-
terpretowane następnie jako osada wczesnośredniowieczna. Przeprowadzone 
w  1985 roku badania w  ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski potwierdziły 
istnienie osady oraz jej wczesnośredniowieczną chronologię. Ponadto określiły 

1 Podczas badań poprzedzających budowę parkingu przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
i św. Mikołaja w 2014 roku odsłonięty został pochówek wczesnośredniowieczny, datowany na ko-
niec X-1. połowę XI wieku. Odkrycie to świadczy, że w pobliżu rozpoznanej już wcześniej osady 
wczesnośredniowiecznej istniał cmentarz, którego użytkowanie poprzedzało budowę romańskiego 
kościoła [Krysztofi ak 2020].

2 Na przebadanym do tej pory fragmencie stanowiska obiekty związane z  osadą są wstępnie 
datowane na koniec IX-początek X – poprzedzają zatem funckjonowanie cmentarza. Nieznana jest 
natomiast chronologia osady rozpoznanej jedynie podczas badań powierzchniowych na polu na 
wschód od badanego cmentarzyska.
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Ryc. 1. Giecz, stan. 10, gm. Dominowo, pow. średzki. Lokalizacja stanowiska na tle pozostałych 
stanowisk wczesnośredniowiecznych związanych z grodziskiem w Gieczu wg T Krysztofi ak [2016, 
ryc. 3]: a  – stanowiska badane wykopaliskowo; b – stanowiska rozpoznane powierzchniowo; 
1 – Giecz-Grodziszczko, stan. 1; 2 – Giecz, stan. 2; 3 – Giecz, stan. 3; 4 – Giecz, stan. 4; 5 – Giecz, 
stan. 5; 10 – Giecz, stan. 10; Ch3 – Chłapowo, stan. 3
Fig. 1. Giecz, site 10. Th e location of the site against other early medieval sites related to the gord 
in Giecz, acc. to T. Krysztofi ak [2016, fi g. 3]: a – sites where excavation works were conducted, 
b – sites recognized with surface projections; 1 – Giecz-Grodziszczko, site 1; 2 – Giecz, site 2; 
3 – Giecz, site 3; 4 – Giecz, site 4; 5 – Giecz, site 5; 10 – Giecz, site 10; Ch3 – Chłapowo, site 3

zasięg stanowiska na około 1 ha. Prospekcje terenowe, okazjonalnie przepro-
wadzane przez pracowników Rezerwatu Archeologicznego w  Gieczu na po-
lach w  pobliżu grodziska, oraz badania powierzchniowe zrealizowane w  latach 
2012-20143 wykazały, że w pobliżu osady, na stan. 10, może znajdować się cmen-
tarzysko, które jest silnie niszczone na skutek erozji gleby oraz prac agrotech-
nicznych. Duże nagromadzenie znajdowanych na powierzchni pola fragmentów 
kości ludzkich oraz przedmiotów mogących być elementami wyposażenia grobo-
wego stało się impulsem do podjęcia badań wykopaliskowych, które rozpoczęto 
jesienią 2014 roku i kontynuowano w sezonach letnich, do roku 2019. Badania 
były prowadzone przez oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Rezer-
wat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu, we współpracy z FUN-
DACJĄ SLAVIA w ramach programu badawczego „Na ratunek wczesnopolskiej 

3 Badania były prowadzone przy użyciu wykrywaczy metali i we współpracy z Marią i Krzysz-
tofem Piaseckimi, którym w tym miejscu serdecznie dziękujemy.
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nekropolii – archeologiczne badania ratownicze na cmentarzysku wczesnośre-
dniowiecznym w Gieczu (stan. 10)”. Ich głównym celem było rozpoznanie części 
stanowiska najbardziej narażonej na zniszczenie, zweryfi kowanie zasięgu całego 
cmentarzyska, określenie jego chronologii oraz wyjaśnienie relacji stratygrafi cz-
nych (chronologicznych) pomiędzy cmentarzyskiem a  osadą wczesnośrednio-
wieczną, odkrytą przez profesora J. Kostrzewskiego.

Artykuł ma na celu prezentację wyników badań przeprowadzonych na stano-
wisku w  latach 2014-2019. Przedstawione zostaną charakterystyczne cechy ne-
kropolii oraz wstępne opracowanie odnalezionych inwentarzy grobowych.

Zakres prac wykopaliskowych i wyniki badań

W ciągu sześciu sezonów przebadano około 490 m2 powierzchni stanowiska, na 
której odkryto 133 groby wczesnośredniowieczne oraz 220 obiektów wskazują-
cych na użytkowanie tego miejsca już od okresu mezolitycznego, poprzez neolit, 
epokę brązu i okres wpływów rzymskich4, po wczesne średniowiecze i nowożyt-
ność (ryc. 2). Zdecydowana większość obiektów to datowane na IX i X stulecie 
paleniska oraz jamy, zróżnicowane pod względem wielkości, formy oraz funkcji. 
Oprócz nich odnaleziono także obiekty młodsze, powstałe najprawdopodobniej 
w najstarszym okresie funkcjonowania nekropolii. Na stanowisku zarejestrowano 
również kilka obszernych jam, których rozmiary i regularność sugerują, że mo-
gły zostać wykopane przez koparkę, a więc w stosunkowo niedawnej przeszłości. 
Obiekty te zniszczyły częściowo co najmniej siedem pochówków wczesnośre-
dniowiecznych.

Oprócz 133 udokumentowanych i wyeksplorowanych grobów, tuż przy gra-
nicach wykopów natrafi ono na 5 kolejnych wkopów grobowych, których eks-
plorację pozostawiono na przyszłe sezony badawcze i  które udokumentowano 
jedynie na poziomie stropu. Liczba odnalezionych grobów prawdopodobnie ule-
gnie zwiększeniu po analizie szczątków kostnych, luźno rejestrowanych we wko-
pach grobowych, oraz niewielkich skupisk kości ludzkich (głównie małych dzie-
ci), odkrywanych najczęściej tuż pod humusem. Można domniemywać, że są to 
pozostałości pochówków ze starszych faz użytkowania cmentarza, które zostały 
zniszczone jeszcze we wczesnym średniowieczu, oraz płytko zalegających gro-
bów, które zostały w całości lub częściowo przewleczone w trakcie współczesnej 
działalności rolniczej.

4 Dziękujemy dr. hab. Jackowi Wierzbickiemu, prof. UAM, oraz dr Katarzynie Ślusarskiej z Uni-
wersytetu Szczecińskiego za pomoc w określeniu materiału pradziejowego.
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Ryc. 2. Giecz, stan. 10, gm. Dominowo, pow. średzki. Groby i obiekty odkryte na stanowisku podczas 
badań w latach 2014-2019: a – orientacja czaszki, b – wkop grobowy, c – grób bez czytelnego wko-
pu grobowego, d – obiekt nowożytny, e – obiekt wczesnośredniowieczny młodszy (XI-XIII wiek), 
f – obiekt wczesnośredniowieczny starszy (IX-X wiek), g – obiekt pradziejowy, h – obiekt o nieokre-
ślonej chronologii. Rys. i oprac. M. Miciak
Fig. 2. Giecz, site 10. Graves and other features discovered at the site during the research in the 
years 2014-2019: a – the orientation of the skull, b – a burial pit,  c – a grave without a clear burial 
pit, d – a modern feature, e – an earlier early medieval feature (11th-13th c.), f – a later early me-
dieval feature (9th-10th c.), g – a primeval feature, h – a feature of unknown chronology. Drawn 
and ed. by M. Miciak

Zasięg i rozplanowanie cmentarzyska

Całkowity zasięg cmentarzyska nie został jeszcze rozpoznany. Sondaże przepro-
wadzone w czterech kierunkach świata od badanego obszaru (2015 i 2018 rok) 
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pozwalają wykreślić hipotetyczną granicę występowania pochówków tylko 
w północno-zachodniej części stanowiska. Prospekcje terenowe, uwzględniające 
dyspersję materiału kostnego i zabytków wydzielonych, wraz z rozmowami pro-
wadzonymi z rolnikami wykonującymi prace agrotechniczne na sąsiednich po-
lach sugerują kontynuację cmentarzyska w kierunku południowym (na południe 
od drogi gruntowej prowadzącej do miejscowości Biskupice) oraz kilkadziesiąt 
metrów w kierunku wschodnim.

Cmentarzysko ma charakterystyczny dla wczesnego średniowiecza układ zbli-
żony do rzędowego [Kara 2016, Zoll-Adamikowa 1995]. Zdecydowana większość 
grobów zorientowana jest wzdłuż osi wschód–zachód, z nieznacznym odchyle-
niem w kierunku północno-zachodnim (sporadycznie południowo-zachodnim), 
przez co pochówki układają się w miarę wyraźne, choć nieregularne rzędy, bie-
gnące wzdłuż osi NNW-SSE. Na obecnym etapie badań dokładne rozplanowa-
nie przestrzeni cmentarzyska nie jest jeszcze znane. Wskazać już można jednak 
pewne strefy, w których jest większe nagromadzenie pochówków i gdzie ponadto 
obserwuje się częściowe przecinanie lub niszczenie starszych obiektów wkopami 
grobów młodszych, co sugerować może ograniczenie przestrzenne miejsca oraz 
fazowość użytkowania terenu (por. ryc. 3). Do takich wniosków – funkcjono-
wania cmentarza w dłuższym okresie, w tym równolegle z obiektami o charak-
terze niefuneralnym (osadowym?) – skłania także wstępna analiza niektórych 
z grobów i obiektów. Na obecnym etapie badań (przed rozpoznaniem większej 
powierzchni stanowiska) jest jednak za wcześnie na uściślenie chronologii i cha-
rakteru faz przemian w organizacji przestrzennej tego miejsca.

Jamy grobowe

Znaczna część pochówków zalegała bezpośrednio pod warstwą orną, niektóre 
z nich wkopane były w starsze obiekty wczesnośredniowieczne. Okoliczności te 
miały wpływ na czytelność jam grobowych. Części z nich zupełnie nie udało się 
uchwycić, co szczególnie obserwowano w przypadku pochówków małych dzie-
ci. Niekiedy strop wkopu grobowego zarysowywał się jedynie fragmentarycznie 
i  był wyraźniej widoczny dopiero na poziomie odsłoniętego szkieletu – dlate-
go liczba zarejestrowanych jam grobowych jest mniejsza niż liczba pochówków 
(109 wkopów grobowych). Kształt wkopów grobowych najczęściej był zbliżony 
do prostokąta lub wydłużonego trapezu o zaokrąglonych narożnikach. Niekiedy, 
szczególnie w przypadku grobów dziecięcych, kształt jamy przypominał owal lub 
był zupełnie nieregularny.

Wymiary wkopów grobowych były dość zróżnicowane – najczęściej większe 
na poziomie stropu, a zmniejszające się w partii przyspągowej. Na poziomie od-
słoniętego szkieletu, w przypadku grobów dziecięcych, wielkość ich mieściła się 
w przedziale 50-210 cm długości i 25-115 cm szerokości, przy czym średnio wy-
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Ryc. 3. Giecz, stan. 10, gm. Dominowo, pow. średzki. Groby odkryte na stanowisku podczas ba-
dań w latach 2014-2019: a – orientacja czaszki, b – wkop grobowy, c – grób bez czytelnego wkopu 
grobowego, d – obiekt nowożytny. Rys. i oprac. M. Miciak
Fig. 3. Giecz, site 10. Graves discovered at the site during research in the years 2014-2019: a – the 
orientation of the skull, b – a burial pit,  c – a grave without a clear burial pit, d – a modern feature. 
Drawn and ed. by M. Miciak

nosiła ona 125 x 60 cm. Długość jam grobów osób dorosłych wynosiła od 140 do 
270 cm (średnio 222 cm), szerokość od 50 do 155 cm (średnio 85 cm). Na dość 
znaczne rozmiary wkopów wpływ miało prawdopodobnie podłoże – na więk-
szej części rozpoznanej partii stanowiska był to dość sypki, mało spoisty piasek, 
podatny na osypywanie się ścian wkopów. Zjawisko to, wraz ze skutkami działal-
ności małych ryjących zwierząt, było także przyczyną pewnych nieregularności 
w kształtach jam grobowych.

W  przypadku 11 grobów wewnątrz jam zaobserwowano pozostałości 
drewnianej skrzyni trumiennej lub konstruckji drewnianej w  typie szalunku. 
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Każdorazowo konstrukcje te manifestowały się w miarę regularnym prostokąt-
nym kształtem, o długości najczęściej około 190-200 cm (w jednym przypadku 
250 cm) i szerokości około 50 cm (między 35-60 cm), oraz brunatnym, próch-
nicznym wypełniskiem, wyraźnie odcinającym się od jaśniejszego, przemiesza-
nego piaszczystego zasypiska jamy grobowej. Miąższość próchnicznej warstwy 
wynosiła około 20 cm i zawsze obejmowała centralną część wkopu i bezpośred-
nie otoczenie szkieletu (ryc. 4). Przy jednym z pochówków (grób 9/14), na obrze-
żach próchnicznej warstwy zarejestrowano dodatkowo fragmenty drewna, przy 
innym obiekcie (grób 21/15) – smużki brązowej warstwy, która również mogła 
stanowić pozostałość po drewnie. Natomiast w żadnym z grobów nie znalezio-
no okuć żelaznych (jedynie w dwóch przypadkach wystąpiły pojedyncze gwoź-
dzie żelazne – grób 20/16 i grób 4/19). Jednak wyraźny układ warstw, widoczny 
na kolejnych poziomach eksploracyjnych, wyklucza przypadkowość odkrycia. 
Obecność drewnianych form konstrukcyjnych w obrębie jam grobowych nie jest 
zjawiskiem odosobnionym i rejestrowana była także na innych cmentarzyskach 
wczesnośredniowiecznych od przełomu X/XI wieku, szczególnie tych zakłada-
nych w niewielkiej odległości od ośrodka kościelnego [Kara 1993: 346; Pawlak, 
Pawlak 2015: 56-57; Pawlak 1999: 121-133; Wachowski, Domański 1992: 16-18].

Ryc. 4. Giecz, stan. 10, gm. Dominowo, pow. średzki. Groby 20/16 i 4/19 z konstrukcją w postaci 
drewnianej skrzyni wewnątrz jamy grobowej. Fot. M. Miciak
Fig. 4. Giecz, site 10. Graves 20/16 and 4/19 with the construction in the form of a wooden chest 
inside the grave pit. Photo by M. Miciak
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Prawdopodobnie pozostałością innego rodzaju konstrukcji drewnianej są 
niewielkie półkoliste „wypustki”, odkryte przy końcach długich boków czterech 
jam grobowych (groby 1/14, 4/15, 19/15 i 11/18; por. ryc. 5). Kształt, rozmiary 
oraz symetryczność w rozmieszczeniu „wypustek” sugerują ich interpretację jako 
dołów posłupowych. Analiza przekrojów poziomych i pionowych, udokumento-
wanych w spągowych partiach wkopów (wykazująca brak różnic pomiędzy jamą 
grobową a półkolistymi jej poszerzeniami, zarówno pod względem wypełniska, 
jak i  miąższości), pozwala przypuszczać, że pod względem chronologii są one 
zbieżne z powstawaniem grobów, czyli powstały w momencie kopania wkopu lub 
w czasie składania do niego ciała zmarłego.

Przykładem konstrukcji drewnianej związanej z jamą grobową są prawdopo-
dobnie także obiekty odkryte na spągu dwóch kolejnych grobów. W pierwszym 
przypadku (grób 21/19) na spągu jamy grobowej zaobserwowano dwa podobne 
obiekty (59/19 i  59a/19), które w  rzucie poziomym miały kształt wydłużonego 
trapezu o długości 100 cm, szerokości 25-35 cm i miąższości 10 cm. Odsłonię-
to je przy skrajach wschodnim i  zachodnim wkopu. Były położone równoległe 
względem siebie i  zorientowane poprzecznie w  stosunku do dłuższej osi wko-
pu grobowego. Najprawdopodobniej są to pozostałości dranic/desek, na których 
złożono mary ze zmarłym. Ślady podobnej konstrukcji odkryto również na spą-
gu wkopu grobu 10/19 w postaci wąskiego rowka, który w rzucie poziomym za-
rysował się jako otwarty z jednej strony prostokąt.

Półkoliste poszerzenia jam grobowych (ankesy), a także rowki czy dranice na ich 
spągu są prawdopodobnie pozostałością legarów pod mary. Podobne obiekty reje-
strowano m.in. na cmentarzysku na poznańskiej Śródce [Pawlak, Pawlak 2015: 57].

Wyjątkowym pod względem formy był wkop grobu 18/19, odsłonięty we 
wschodniej partii rozpoznanej powierzchni cmentarzyska. Jego strop, ujawnio-
ny tuż pod warstwą II, miał nieregularny kształt, który kilka poziomów niżej 
przyjmował formę zbliżoną do prostokąta o wymiarach 210 x 160 cm i orientacji 
(dłuższym bokiem) w  kierunku NW-SE. Występujące w  obiekcie, w  jego par-
tii stropowej, skupisko dużych kamieni uformowane było w owal o wymiarach 
około 180 x 150 cm, zorientowany dłuższą osią równolegle do wkopu (NW-SE). 
Kamienie zalegały w  dwóch poziomach. Poziom górny tworzył w  przybliżeniu 
poziomą płaszczyznę, przykrywając poziom dolny, stanowiący obstawę po-
chówku. Obstawa zbudowana była z ciasno ułożonych, bardzo dużych kamieni 
(o  wymiarach sięgających około 60 x 45 x 30 cm), niekiedy częściowo ociosa-
nych. Pojedyncze egzemplarze kamieni odsłonięto także w  pewnym oddaleniu 
od obstawy, co wiązać można zapewne z późniejszą destrukcją grobu. Wewnątrz 
obstawy pochowane było ciało kobiety zmarłej w wieku 18-22 lat, ułożone w po-
zycji wyprostowanej na plecach, z głową skierowaną na północny zachód, z lewą 
ręką ułożoną wzdłuż tułowia, a  prawą znajdującą się na brzuchu (ryc. 6). Nie-
co ściśnięte ułożenie szkieletu sugeruje, że najpierw zbudowana została obsta-
wa kamienna, a dopiero później do grobu złożono zmarłą, być może zawiniętą 
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Ryc. 5. Giecz, stan. 10, gm. Dominowo, pow. średzki. Grób 19/15 z konstrukcją drewnianą w po-
staci symetrycznie rozmieszczonych poszerzeń jamy grobowej. Fot. M. Miciak
Fig. 5. Giecz, site 10. Grave 19/15 with the wooden construction in the shape of the symmetrically 
located widenings of the grave pit. Photo by M. Miciak
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Ryc. 6. Giecz, stan. 10, gm. Dominowo, pow. średzki. Pochówek w  obstawie kamiennej (grób 
18/19). Fot. D. i R. Oleinik
Fig. 6. Giecz, site 10. A grave encased in stone (grave 18/19). Photo by D. and R. Oleinik
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w całun. Przy szkielecie odkryto nóż żelazny z fragmentami okuć pochewki do 
noża, oprawkę z poroża, przęślik z łupku owruckiego oraz gwóźdź żelazny.

Groby w  obstawach kamiennych są typowe dla cmentarzysk mazowieckich 
i podlaskich, gdzie występowały od połowy XI wieku. Ich pochodzenie oraz peł-
nione przez nie funkcje są tematem wielu hipotez, m.in. łączy się je z obecnością 
waresko-ruską na Mazowszu [Kiersnowska 1991: 57-72, Kordala 2005: 152], choć 
proponowana jest także lokalna geneza tego zjawiska, wywodząca groby w obsta-
wach kamiennych od pochówków podkurhanowych [Dzik 2014a: 98-101]. W przy-
padku Wielkopolski groby w obstawach kamiennych, odkryte m.in. w Wierzenicy 
i Zielonce na stan. 3, łączone są jednak częściej z obecnością ludności pomorskiej 
i wieleckiej [Kara 2002, Krzepkowski, Sobalak 2020: 84-85]. 

Oprócz pochówków z wyraźną obstawą kamienną na cmentarzysku odkryto 
także dziewięć grobów, przy których zarejestrowano duże kamienie ułożone po-
jedynczo lub w mniejszych skupiskach. Odsłaniano je przy jednym z krótszych 
boków wkopu grobowego, najczęściej już na poziomie stropu, ewentualnie nieco 
głębiej, lub dopiero na poziomie odsłoniętego szkieletu. W  jednym z  wkopów 
była to ustawiona prawie pionowo, duża i płaska płyta kamienna o nieregular-
nym kształcie. Znajdowała się ona w południowo-zachodnim narożniku wkopu 
grobu 4/17, niedaleko czaszki. W pozostałych przypadkach były to naturalne ka-
mienie narzutowe o wymiarach dochodzących do 65 cm x 35 cm. Ich rozmiary 
oraz umiejscowienie przy jednym z krótszych boków jam grobowych sugerują, że 
mogły być one związane z oznakowaniem grobu na powierzchni. Podobną sytu-
ację – pojedyncze duże kamienie (ewentualnie niewielkie skupiska mniejszych), 
usytuowane przy jednym z boków lub w narożnikach wkopów grobowych – za-
obserwowano także na pobliskim podgrodowym cmentarzysku na stanowisku 4 
w Gieczu5.

Zdecydowana większość grobów na cmentarzysku to pochówki pojedyncze, 
wkopane bezpośrednio w calec lub w starsze obiekty (pradziejowe i/lub wczesno-
średniowieczne). Kilkukrotnie zdarzyło się jednak, że nad zalegającymi głębiej, 
starszymi grobami, pochowane zostały kolejne osoby. Często w  takiej sytuacji 
starszy grób (dotyczyło to przede wszystkim grobów małych dzieci) był częścio-
wo lub całkowicie zniszczony – w zasypisku młodszego pochówku znajdowały się 
liczne, nienależące do niego, luźno rozrzucone kości ludzkie – ale obserwowano 
także zachowane ułożenia szkieletów w dwóch poziomach. Zazwyczaj kolejny po-
ziom pochówków był częściowo przesunięty przestrzennie względem starszego 
(zaobserwowano między innymi intersujący przypadek – grób 15/15 – zapad-
nięcia się szkieletu w miejscu zalegania nad starszym grobem). Rzadziej rejestro-
wano wykorzystanie na nowy pochówek miejsca dokładnie odpowiadającego 
starszemu wkopowi grobowemu. W takiej sytuacji trudno jest ocenić, czy wybór 
miejsca był przypadkowy (starsze groby nie były widoczne na powierzchni), czy 

5 Informacja ustna, za którą dziękujemy prowadzącym badania E. Indyckiej i T. Krysztofi ak.
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celowy. Takie podejrzenia wzbudzają szczególnie sytuacje, gdy w starszym grobie 
osoby dorosłej pochowano w  późniejszym czasie małe dziecko. Na stanowisku 
zarejestrowano kilka takich przypadków. Jednym z nich był grób dziecka zmar-
łego w wieku 1-2 lat (grób 7/17), które złożono we wkopie grobowym dorosłego 
mężczyzny zmarłego w wieku 24-30 lat (grób 10/17). Szkielet dziecka znajdował 
się około 20-25 cm nad poziomem szkieletu dorosłego, mniej więcej nad jego bio-
drami i miał odwrotną względem niego (wschodnią) orientację czaszki. Bezpo-
średnio pod kośćmi dziecka odsłonięto zalegający w poprzek nóż żelazny, które-
mu w tym przypadku można prawdopodobnie przypisać funkcję apotropeiczną.

Innymi ciekawymi przykładami grobu podwójnego są, opisany już wcześniej 
[Miciak 2017: 48] grób dorosłej kobiety zmarłej w  wieku 40-60 lat (grób 9/15), 
w którym – przy kościach prawego podudzia – w późniejszym czasie pochowano 
dziecko zmarłe w wieku 6-12 miesięcy (grób 10/15), a także rdzennie grób dwu-
pochówkowy, odkryty w północno-wschodniej części badanego obszaru w roku 
2019 (groby 14/19 i 19/19 – ryc. 7). Drugi z wymienionych pochówków jest jed-
nym z grobów z wyraźnymi pozostałościami wewnętrznej konstrukcji (drewnianej 
skrzyni), wewnątrz której złożono kobietę zmarłą w wieku 30-50 lat, a przy jej pra-
wym podudziu ułożono dziecko zmarłe w wieku okołoporodowym (38-40 tydzień 
rozwoju płodu). Przypadki chowania dzieci wraz z osobami dorosłymi znane są 
z  innych cmentarzysk wczesnośredniowiecznych, m.in. z  Dziekanowic, Kałdusa 
czy Cedyni [Kajkowski, Gardeła 2014: 116-118].

Zasypiska jam grobowych na cmentarzysku były do siebie zbliżone. Stanowiła 
je przede wszystkim brunatna i  brunatnoszara próchnica z  domieszką piasku. 
Różnice w wypełnisku wynikały najczęściej z głębokości zalegania pochówku (im 
głębiej, tym mniejszy był udział próchnicy, a większy piasku) oraz faktu, że nie-
które wkopy grobowe przecinały starsze obiekty archeologiczne (stąd np. w za-
sypiskach niektórych grobów obserwowano znaczny udział spalenizny). Więk-
szość jam grobowych, także tych wkopanych bezpośrednio w  calec, zawierało 
fragmenty węgli drzewnych oraz drobne fragmenty naczyń ceramicznych i kości 
zwierzęcych. Częściowo mogły one pochodzić ze starszych obiektów osadniczych 
zniszczonych w trakcie użytkowania cmentarza, jednak jest także prawdopodob-
ne, że są one pozostałością po wczesnośredniowiecznych praktykach pogrzebo-
wych, takich jak palenie ognisk podczas procesu puryzacji jamy grobowej, tryzny 
czy cyklicznych obrzędów ku czci zmarłych [Kara 1993: 346; Wrzesińska, Wrze-
siński 2002: 158].

Orientacja i układ szkieletów

Na zbadanej partii stanowiska odsłonięto 133 groby. Stan zachowania 20 z nich 
nie pozwolił na określenie pierwotnego układu całego szkieletu. W 14 z nich uda-
ło się ustalić miejsca ułożenia czaszki. Zdecydowana większość pochówków, bo 
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Ryc. 7. Giecz, stan. 10, gm. Dominowo, pow. średzki. Pochówek podwójny – kobiety z  nowo-
rodkiem (groby 14/19 i 19/19). Na zdjęciu widoczna także pozostałość drewnianej skrzyni oraz 
przecięcie grobu przez obiekt nowożytny. Fot. M. Miciak
Fig. 7. Giecz, site 10. A double grave –  a woman with a newborn (graves 14/19 and 19/19). In the 
picture also the image of the remains of a wooden chest and a sectioning of the grave by a modern 
feature. Photo by M. Miciak
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aż 122 szkielety, ułożone były wzdłuż osi wschód- zachód. W tej grupie (łącznie 
110 grobów) wyraźnie dominowała zachodnia orientacja czaszki (również z pew-
nym odchyleniem na północ i rzadziej na południe). Ułożenie głowy w kierunku 
wschodnim lub południowo-wschodnim zarejestrowano jedynie w  przypadku 
12 grobów, z których większość stanowiły pochówki dziecięce. Jedynie w trzech 
grobach o takim ułożeniu czaszki (dwóch męskich i  jednym kobiecym) pocho-
wano osoby dorosłe.

Kierunki północny i południowy w orientowaniu grobów obserwowano zde-
cydowanie rzadziej. Dotyczyło to głównie pochówków małych dzieci, jednego 
z  głową ułożoną na południe (grób 6/14) oraz dwóch grobów z  głową usytu-
owaną na północ (groby 6/16 i 6/18). Wyjątek stanowił także grób osoby doro-
słej (grób 11/19), którą pochowano z głową skierowaną na północ, a w dodatku 
w  pozycji „na brzuchu”, co wspomniany pochówek czyni unikatowym w  skali 
całych dotychczasowych badań.

Zdecydowana większość, bo aż 107 z  odsłoniętych szkieletów, ułożona była 
na plecach w pozycji wyprostowanej, z rękoma najczęściej ułożonymi wzdłuż tu-
łowia, choć dosyć często obserwowano także ułożenie jednej lub obu dłoni na 
miednicy, a w jednym przypadku także na klatce piersiowej. Dla części pochów-
ków charakterystyczny był bardzo „zwarty” układ szkieletu – kończyny górne 
ułożone tuż przy kościach klatki piersiowej, z dłońmi na miednicy lub kościach 
udowych; kończyny dolne usytuowane bardzo blisko siebie. Sugeruje to, że skła-
dane ciała pierwotnie mogły być zawinięte w całun. Wśród grobów o odmien-
nym układzie znajdowało się kilka pochówków w pozycji na boku albo na ple-
cach, ale ze zgiętymi lub mocno podkurczonymi nogami. Najczęściej dotyczyło 
to pochówków małych dzieci (w tym zmarłych w wieku okołoporodowym), co 
jest zjawiskiem dosyć często spotykanym [Wrzesińska, Wrzesiński 2000]. Zdecy-
dowanie rzadsze są przypadki, gdy w pozycji na boku pochowana została osoba 
dorosła. Taki przypadek został odkryty w  zachodniej części badanego obszaru 
(grób 4/16 – ryc. 8). Szkielet kobiety zmarłej w wieku 45-60 lat, odsłonięty w ja-
mie o owalnym kształcie, ułożony był na prawym boku z mocno podkurczony-
mi nogami, z lewą rękę zgiętą w łokciu i złożoną przy klatce piersiowej, a prawą 
ułożoną swobodnie obok. Jedynym wyposażeniem grobu był znaleziony po lewej 
stronie czaszki kabłączek skroniowy o rzadko spotykanej formie kółka, z jednym 
końcem zwiniętym do wewnątrz w cylindryczne oczko, przez które przewleczony 
jest drugi koniec (typ II wg Musianowicz [1948/1949]).

Do pochówków o wyjątkowym układzie należał także wspomniany już wyżej 
grób 11/19, odsłonięty w północnej części przebadanego obszaru, który zalegał 
pod obiektem wczesnośredniowiecznym 5/19 (ryc. 9). Wkop grobowy kształtem 
i  rozmiarami zbliżony był do innych jam na cmentarzysku (prostokątny o  za-
okrąglonej części północnej, o wymiarach 195 x 70 cm), ale posiadał zupełnie od-
mienną, północną orientację, a jego piaszczyste zasypisko niewiele się odróżniało 
od otaczającego calca. Odkryty na dnie jamy (około 60 cm poniżej obecnego 
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Ryc. 8. Giecz, stan. 10, gm. Dominowo, pow. średzki. Pochówek w pozycji na boku z podkurczo-
nymi nogami (grób 4/16). Fot. M. Miciak
Fig. 8. Giecz, site 10. A burial with the skeleton in the position on its side with the legs bent (grave 
4/16). Photo by M. Miciak

poziomu gruntu) szkielet mężczyzny o bliżej nieokreślonym wieku ułożony był 
na „brzuchu”. Ręce miał zgięte w  łokciach, przy czym jedna ułożona była przy 
czaszce, a druga wzdłuż kości klatki piersiowej. Kości stóp zalegały jedna na dru-
giej. Przy szkielecie, wzdłuż prawej kości udowej, odkryto nóż z kościaną ręko-
jeścią.

Pochówki o orientacji odbiegającej od osi E-W oraz o odmiennym ułożeniu 
szkieletu należą do tzw. grobów atypowych, które od dawna wzbudzają zainte-
resowanie badaczy. Wśród najczęstszych interpretacji takiego zjawiska wskazuje 
się chęć zabezpieczenia się przed powrotem zmarłego z zaświatów lub wpływem, 
jaki mógłby wywrzeć na żyjących, ale brane są także pod uwagę inne możliwości: 
życzenie zmarłego, by być pochowanym w taki właśnie sposób (wyrażenie poku-
ty) lub chęć upokorzenia zmarłego (albo jego bliskich) przez społeczność. W nie-
których przypadkach mógł być to także sposób służący zaznaczeniu odmienności 
zmarłego [Gardela 2011; Koperkiewicz 2015; Kubicka 2014].
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Ryc. 9. Giecz, stan. 10, gm. Dominowo, pow. średzki. Pochówek z czaszką skierowaną na północ, 
w pozycji na „brzuchu” (grób 11/19). Fot. M. Miciak
Fig. 9. Giecz, site 10. A burial with the skull directed to the north, the skeleton in a position on its 
“stomach” (grave 11/19). Photo by M. Miciak
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Płeć i wiek

Wszystkie 133 pochówki odkryte w  latach 2014-2019 poddane zostały analizie 
antropologicznej6. Ponieważ znaczna część stanowiska nie została jeszcze arche-
ologicznie rozpoznana, nie wiadomo, na ile przebadany materiał stanowi repre-
zentatywną grupę populacji pochowanej na stanowisku. W związku z tym w ni-
niejszym artykule przedstawione zostaną jedynie wyniki analiz podstawowych, 
określających płeć i wiek pochowanych.

Płeć i wiek osób dorosłych w momencie ich śmierci zostały określone według 
metod powszechnie stosowanych w antropologii, na podstawie cech diagnostycz-
nych obserwowanych na miednicy i dymorfi zmu płciowego objawiającego się na 
czaszce [Buikstra, Ubelaker 1994; Phenice 1969] oraz zmian degeneracyjnych na 
spojeniu łonowym i powierzchni kości krzyżowej [Brooks, Suchey 1990; Lovejoy 
et al. 1985]. Wiek osób niedojrzałych został określony według standardowych 
metod opierających się na określeniu stopnia zrośnięcia nasad trzonów kości 
[Scheuer, Black 2000], cech metrycznych [Black, Scheuer 1996; Fazekas, Kosa 
1978; Maresh 1970] oraz rozwoju uzębienia [Moorrees et al 1963; Smith 1991; 
Ubelaker 1989].

Zestawienie danych dotyczących płci i wieku wszystkich znalezionych szkiele-
tów przedstawia tabela 1. Zmarłych ze względu na kryterium wieku w momencie 
śmierci podzielono na 7 kategorii. Większość odkrytych znalezisk mieściła się 
w kategorii wiekowej określanej jako Infans I, czyli osób zmarłych w wieku poni-
żej 6 lat (44%), co świadczy o dużej śmiertelności małych dzieci. Drugą najwięk-
szą grupę stanowili zmarli w wieku dojrzałym, 35-49 lat, zaliczani do kategorii 
Maturus (19,5%); trzecią z najliczniejszych – zmarli w wieku starczym, powyżej 
50 lat, przyszeregowani do kategorii Senilis (12%). Stosunkowo mało pochówków 
dotyczyło osób zmarłych w kategoriach Infans II (dzieci w wieku 7-11 lat) i Adul-
tus (35-49 lat) – w obu przypadkch po 7,5%. Niewielka ilość szkieletów repre-
zentowała kategorie Juvenis I i Juvenis II, zmarłych młodocianych w wieku 12-15 
i 16-20 lat (odpowiednio 2% i 3%). Dla 6 osób dorosłych w ogóle nie określono 
kategorii wiekowej ze względu na zły stan zachowania szkieletu oraz brak cech 
dystynktywnych. Wyraźna jest wyrównana liczba zmarłych osób dorosłych płci 
męskiej (n=26) i  żeńskiej (n=27), nawet w  rozbiciu na poszczególne kategorie 
wiekowe. Szkieletów męskich było 24, kobiecych – 28, o nieokreślonej płci – 6. 
W przypadku dzieci i osób młodocianych płci nie określono. 

6 Oprócz autorki tej części artykułu (A.M. Agnew) w analizach antropologicznych udział wzię-
ły: Hedy Justus, Victoria Dominguez, Katarzyna Ślusarska, Rebecca Mayus i  Emma Brzezinski. 
Wstępne opracowanie antropologiczne grobów odkrytych w latach 2014-2016 zostało opublikowa-
ne w artykule H. Justus i A.M. Agnew [2017].
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Tabela 1. Dane demografi czne pochówków odkrytych na stanowisku Giecz 10. Oprac. A. M. Agnew
Table 1. A compilation of demographic data concerning the deceased found on Giecz, site 10. 
Ed. by A.M. Agnew

Kategoria wiekowa Wiek
(lata)

Liczba 
pochówków

Udział
[%] Płeć

Dzieci 
i młodociani
<21 lat
(n=75)

Infans I 0-6 58 44% *
Infans II 7-11 10 7,5% *
Juvenis I 12-15 3 2% *
Juvenis II 16-20 4 3% *

Dorośli
21+ lat
(n=58)

Adultus 21-34 10 7,5% 5(M),
4(K)
1(N)

Maturus 35-49 26 19,5% 11(M)
15(K)

Senilis 50+ 16 12% 6(M)
9(K)
1(N)

Adultus-Senilis 
(bliżej nieokreśleni 
dorośli)

18+ 6 4,5% 2(M),
4(N)

Razem 133 100% 24(M)
28(K)
6(N)

Symbole zastosowane w tabeli: M= mężczyzna, K= kobieta, N= dorosły, płeć nieokreślona, * brak określenia 
płci dzieci i osób młodocianych.

Inwentarz grobowy

Inwentarz grobowy w  liczbie 410 przedmiotów został znaleziony przy 83 po-
chówkach. Były to monety, ozdoby, przedmioty codziennego użytku oraz przed-
mioty najprawdopodniej o charakterze symbolicznym, związane z podzielanymi 
wierzeniami (jajka)7.

Monety

Monety zostały znalezione przy 12 pochówkach. W dziesięciu przypadkach były 
to pojedyncze egzemplarze, w dwóch grobach odkryto po dwie monety. Łącznie 

7 Wszystkim elementom inwentarza grobowego z  okresu wczesnego średniowiecza można 
przypisać związek ze sferą wierzeń, jednak w przypadku jajek symboliczne znaczenie wydaje się 
nadrzędnym powodem umieszczenia ich w grobie.
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odnaleziono 14 monet. Zdecydowana większość – 12 sztuk, zachowała się we 
fragmentach mniejszych niż połowa. Na sześciu zaobserwowano ślady odcinania, 
a osiem fragmentów było odłamanych (na jednej monecie są zarówno ślady odci-
nania, jak i odłamania). Monety odkryto zarówno w grobach małych dzieci (grób 
1/18, grób 7/18), jak i osób dorosłych: sześciu mężczyzn (grób 14/15, grób 20/15, 
grób 10/17, grób 18/17, grób 11/18, grób 19/18), dwóch kobiet (grób 5/16, grób 
20/16) oraz dwóch osób, których płci, ze względu na duże zniszczenie pochówku, 
nie udało się ustalić (grób 21/15 i grób 12/19).

Trzy monety odsłonięto w  pobliżu czaszki: jedna zalegała bezpośrednio na 
zębach żuchwy (grób 20/15), druga przylegała do kręgów szyjnych od strony żu-
chwy, co pozwala przypuszczać, że pierwotnie złożona była w ustach zmarłego 
(w tym przypadku dziecka – grób 7/18), trzecią pozyskano w trakcie przesiewa-
nia ziemi z  okolic prawej strony czaszki (grób 20/16). Cztery monety odkryto 
bezpośrednio na paliczkach dłoni – w większości przypadków była to dłoń prawa 
(grób 21/15, grób 7/18 i grób 12/19), a tylko w jednym przypadku dłoń z lewej 
strony szkieletu (grób 5/16). Cztery monety znaleziono bezpośrednio nad lub 
w pobliżu miednicy (grób 10/17, grób 18/17, grób 11/18 i grób 19/18), co wska-
zuje, że pierwotnie umieszczono je w sakiewce przy pasie, ewentualnie w dłoni 
złożonej na miednicy. Jedna z  monet odsłonięta została w  pobliżu lewej stopy 
zmarłego (grób 20/16). W dwóch przypadkach monety leżały w pewnym odda-
leniu od szkieletu, co może być efektem ich wtórnego przemieszczenia lub wrzu-
cenia w  trakcie zasypywania grobu. W grobie 14/15 moneta została znaleziona 
kilka centymetrów nad szkieletem, w pobliżu lewej kości udowej; w grobie 1/18 – 
na obrzeżach jamy, około 25 cm od paliczków prawej dłoni.

Jedynie w dwóch przypadkach monety były jedynym darem grobowym (grób 
14/15 i grób 11/18). Zazwyczaj stanowiły one element bogatszego wyposażenia, 
najczęściej towarzysząc nożom i/lub kabłączkom skroniowym bądź wiaderku. 
W  przypadku dwóch grobów monety wchodziły w  skład bardziej rozbudowa-
nego zespołu darów (8 przedmiotów w grobie 10/17 i 12 przedmiotów w grobie 
19/18).

Wszystkie monety z  grobów zostały poddane szczegółowej analizie8. Ze 
względu na stan ich zachowania jedynie w przypadku 9 egzemplarzy udało się 
określić typ monety oraz określić jej datowanie. Z  okresu państwa pierwszych 
Piastów pochodzą 3 monety. Najstarszą (znalezioną w grobie kobiety 20/16) jest 
denar bawarski, prawdopodobnie Henryka II z 2. okresu panowania (985-995), 
6 pozostałych monet datowanych jest na 2. połowę XI wieku (ewentualnie począ-
tek wieku XII). W przypadku pozostałych fragmentów niemożliwe było ziden-
tyfi kowanie emitenta (3 denary krzyżowe, w tym jeden ze wschodniej Saksonii, 
interesujący przypadek fałszerstwa – naśladownictwo zachodniosłowiańskie de-

8 Por. artykuł w niniejszym tomie: N. Pisula, Monety odkryte w obiektach na stanowisku Giecz 
10 w latach 2014-2019, s. 197-214.
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nara krzyżowego oraz nieokreślona moneta zachodnioeuropejska). Przedmioty 
te wskazują na użytkowanie rozpoznanej archeologicznie partii cmentarza przy-
najmniej od początku XI do początku XII wieku.

Ozdoby głowy – kabłączki skroniowe

W  inwentarzach grobowych na cmentarzysku w  Gieczu (stan. 10) w  grupie 
ozdób najczęstszymi elementami wyposażenia były kabłączki skroniowe. Zareje-
strowano 49 egzemplarzy w 21 grobach (ryc. 10.1-12). W dziesięciu przypadkach 
znajdowały się one przy pochówkach dziecięcych i osób młodocianych, głównie 
z grupy Infans I (do 6 lat) i Infans II (6-12 lat), w jedenastu przypadkach w gro-
bach osób dorosłych (dla 9 pochówków ustalono płeć żeńską; w dwóch przypad-
kach płci nie udało się określić).

Kabłączki w grobach występowały głównie po jednym egzemplarzu, czasem 
w dwóch egzemplarzach, a  sporadycznie w  liczbie 3-4, a nawet 7-8 sztuk. Naj-
częściej odsłaniano je bezpośrednio przy czaszce, zarówno z prawej, jak i  lewej 
strony, ewentualnie pod czaszką lub w niewielkim przesunięciu, w pobliżu kości 
ramieniowej. W jednym z grobów (grób 17/17 – dziecko zmarłe w wieku 4-6 lat) 
odkryto 8 kabłączków skroniowych, z  których 6 znajdowało się z  lewej strony 
czaszki. Jeden znajdował się z prawej strony czaszki i również jeden –  w pobliżu 
kości stóp, po prawej stronie szkieletu. Tak nietypowa lokalizacja oraz niesyme-
tryczność w rozkładzie zabytków mogły jednak być wtórne, ponieważ prawa stro-
na szkieletu została zniszczona przez współczesne zabiegi agrotechniczne (w gro-
bie brakowało kości prawej kończyny i większości prawych żeber, a część z nich 
wraz z prawą kością miedniczą, prawą łopatką i kilkoma kręgami zostało prze-
mieszczonych) i jest prawdopodobne, że część kabłączków, mogących pierwotnie 
znajdować się po prawej stronie czaszki, została przemieszczona. W dwóch przy-
padkach zaobserwowano wykorzystanie kabłączka skroniowego jako pierścion-
ka. Pierwsze z nich dotyczyło pochówku małego dziecka (grób 2/18), w którym 
kabłączek znaleziony został na jednym z paliczków prawej dłoni; drugie – kobie-
ty zmarłej w wieku 30-50 lat, przy której jeden z dwóch kabłączków znajdował się 
w  pobliżu prawej kości biodrowej. Podobne przypadki wykorzystania kabłącz-
ków jako pierścionków znane są m. in. z Dziekanowic [Wrzesiński 2019: 81].

Omawiane kabłączki nie zostały jeszcze poddane analizom metaloznawczym, 
jednak już wstępna obserwacja pozwala przypuszczać, że wykonane były z drutu 
brązowego, miedzianego, cynowego lub srebrnego; często też przedmiot brązowy 
lub miedziany pokrywała warstwa srebra – w  niektórych przypadkach nałożo-
na dość niestarannie, przez co wyraźnie widać rozwarstwienie na powierzchni 
przedmiotu, szczególnie w  okolicy uszka. Do wyrobu ozdób wykorzystywano 
najczęściej druty o kolistym przekroju, o grubości od 1 do 55 mm. Wyjątkiem 
były dwa kabłączki wykonane z cynowego(?) drutu o czworokątnym (rombowa-
tym) przekroju (grób 17/18).
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Pod względem typologicznym zdecydowana większość, bo aż 46 egzempla-
rzy, reprezentowało typ III wg K. Musianowicz [1948/1949: 132-139] – z jednym 
końcem rozklepanym i zwiniętym w esowate uszko9. W dotychczasowym zbiorze 
kabłączków ze stanowiska znalazły się także 3 okazy nie odpowiadające wspo-
mnianemu typowi III. Pierwszym z nich była ozdoba odsłonięta po lewej stronie 
czaszki, przy mocno zniszczonym pochówku dziecka zmarłego w wieku 5-7 lat 
(grób 8/18). Przedmiot ten miał formę zbliżoną do koła o  średnicy 1,6-1,8 cm 
i o obu końcach prawie prosto ściętych, lekko zachodzących na siebie na odcinku 
długości około 0,3 cm (ryc. 10.1). Najprawdopodobniej można go zaliczyć do ka-
błączków skroniowych I typu wg Musianowicz [1948/49: 121-127] – o kształcie 
kolistym i prosto ściętych końcach. Dwa kolejne odpowiadają typowi II kabłącz-
ków skroniowych wg Musianowicz – o jednym końcu prosto ściętym, a drugim 
wywiniętym w haczyk lub oczko. Jeden z nich pochodził z grobu kobiety zmarłej 
w wieku 45-60 lat (grób 4/16), gdzie stanowił jedyny dar grobowy. Pochówek ten 
był wyjątkowy nie tylko z powodu obecności rzadkiej formy kabłączka, ale tak-
że ze względu na unikatowe ułożenie zmarłej w pozycji podkurczonej na boku. 
Kabłączek, odsłonięty po lewej stronie czaszki, był nieznacznie zdeformowany 
i  miał kształt nieregularnego koła o  średnicy wewnętrznej 2-2,3 cm, o  jednym 
końcu prosto ściętym i przewleczonym przez cylindryczne oczko, uformowane 
przez rozklepany i zwinięty w rulon drugi koniec (ryc. 10.3). Kabłączki o podob-
nej formie zostały znalezione m. in. na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku 
w Łupawie na Pomorzu [Łęga 1930: 120, Tabl. XXV, ryc. 124]10 i na cmentarzy-
sku w Pniu na Ziemi Chełmińskiej, w grobie dziecięcym datowanym na 2. poło-
wę X-1. połowę XI wieku [Błaszczyk 2020: 92, 143, ryc. 20].

Kolejny z wyjątkowych kabłączków pochodzi z grobu dorosłej kobiety zmarłej 
w wieku 30-35 lat. Znajdował się on pod prawą kością biodrową i jest prawdopo-
dobne, że pierwotnie umieszczony był na paliczku prawej ręki, która ułożona była na 
miednicy. Okaz ten był wykonany z brązowego(?) drucika o średnicy 0,15 cm ze śla-
dowo zachowanym platerowaniem. Posiadał kształt nieregularnie kolisty o średnicy 
wewnętrznej 1,35-1,6 cm. Jeden z końców był ostro zakończony, a drugi wywinięty 
na zewnątrz, tworząc niewielkie oczko prawie przylegające do kabłąka (ryc. 10.2).

Biorąc pod uwagę podział typologiczny zaproponowany przez H. Koćkę-
-Krenz [1993] dla kabłączków typu III wg Musianowicz (z esowatym uszkiem), 
aż 41 egzemplarzy można przypisać do podtypu A  – o  średnicy wewnętrznej 
mniejszej niż 2 cm (ryc. 10.4-10), a jedynie 5 kabłączków do podtypu B – o śred-
nicy wewnętrznej od 2 do 5 cm (ryc. 10.11, 12). Spośród tej ostatniej grupy jeden 
kabłączek pochodził z  grobu dorosłej kobiety (grób 10/19), a  pozostałe cztery 

 9 Do tego typu zaliczono także 5 okazów bez zachowanego uszka, ale z jednym końcem rozkle-
panym i wyraźnym śladem oderwania.

10 Ks. Łęga wydziela je jako typ III – kabłączki z uchem cylindrycznym, które datuje na okres G, 
czyli X wiek-1. poł. XI wieku. Podaje ich analogie z Węgier, Czech i Rosji, a przede wszystkim z Rusi, 
a także jeden egzemplarz ze skarbu z Łącznego Młyna w Wielkopolsce [1930: 120, 121].
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znalezione zostały w  grobie dziecka zmarłego w  wieku 12-15 lat (grób 17/18), 
w  tym dwa z nich to wspomniane wyżej kabłączki wykonane z drutu cynowe-
go(?). Ozdoby rozmieszczone były symetrycznie, po dwa po obu stronach czasz-
ki. Towarzyszył im także ciekawy zestaw innych przedmiotów: nóż, przęślik 
z  łupku owruckiego oraz obrączka z  zielonego szkła – wszystkie złożone przy 
kościach lewej dłoni. Wśród kabłączków skroniowych podtypu A zdecydowanie 
przeważały egzemplarze o średnicy mniejszej niż 1,5 cm, przy czym 15 kabłącz-
ków skroniowych charakteryzowała średnica wewnętrzna poniżej lub ok. 1 cm.

Szerokość uszka najczęściej odpowiadała grubości drutu, ewentualnie była 
o około 0,1 cm większa. W 13 przypadkach na powierzchni uszka widoczne były 
podłużne żłobki, niekiedy płytkie i słabo widoczne, ale przeważnie dość głębokie 
i wyraźne, zróżnicowane pod względem szerokości, w liczbie od 1 do 5.

Jedynie w trzech pochówkach kabłączki skroniowe były jedynym przedmio-
tem znalezionym w grobie. Zdecydowanie częściej stanowiły element bogatsze-
go zestawu przedmiotów, wśród których były inne ozdoby jak kolie z paciorków, 
pierścionki, a  także monety, jajka ptasie, tzw. przedmioty codziennego użytku 
(nóż, wiaderko, przęślik, igła) lub inne drobne przedmioty żelazne (gwoździe, 
druciki, okucia i przedmioty bliżej niezidentyfi kowane).

Ryc. 10. Giecz, stan. 10, gm. Dominowo, pow. średzki. Wybór kabłączków skroniowych znale-
zionych w grobach: 1 – typ I; 2-3 – typ II, 4-12 – typ III. Rys. D. Jagłowska, fot. M. Jóźwikowska, 
oprac. M. Miciak
Fig. 10. Giecz, site 10. A selection of temple rings found in graves: 1 – type I; 2-3 – type II, 4-12 – 
type III. Drawn by D. Jagłowska, photo by M. Jóźwikowska, ed. by M. Miciak
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Kabłączki skroniowe są odnajdowane na terenie całej Słowiańszczyzny Za-
chodniej, głównie na cmentarzyskach, ale także w skarbach oraz na terenie osad 
i grodzisk. Kabłączki typów I i II występują rzadziej i w pewnym rozproszeniu, na-
tomiast typ III jest najpowszechniej spotykaną formą tej ozdoby. Kabłączki dato-
wane są w szerokim przedziale chronologicznym od VII/VIII do poł. XIV wieku. 
Formy bez uszka (typ I) są nieco starsze i występują już w obiektach pochodzą-
cych z VII/VIII wieku, ale głównie znane są z IX-XIII wieku. Kabłączki z uszkiem 
haczykowatym lub zwiniętym w  oczko (typ II) mają niewiele młodszą chrono-
logię – od IX do początku XIV wieku. W obrębie tego typu za starsze uważa się 
formy małe, o średnicy wewnętrznej poniżej 2 cm, oraz formy średnie, o średnicy 
wewnętrznej od 2 do 5 cm. Obie znane są głównie z  obiektów datowanych na 
X-XII wiek, choć mniejsze kabłączki spotyka się już w kontekście IX-wiecznym. 
Kabłączki z  esowatym uszkiem uważane są za formę wywodzącą się z  typu II, 
a  więc i  o  nieco młodszej chronologii. Podobnie jak w  przypadku kabłączków 
z uszkiem haczykowatym, tak i w obrębie tego typu, w zależności od średnicy we-
wnętrznej ozdoby, wydzielono trzy typy, a formy mniejsze uchodzą za starsze. Na 
ziemiach polskich typ IIIA, ze średnicą wewnętrzną poniżej 2 cm, datowany jest 
od X (głównie od 2. połowy X wieku) do 2. połowy XIII wieku, natomiast typ IIIB, 
ze średnicą wewnętrzną od 2 do 5 cm, od końca X do XIII wieku (sporadycznie 
do początku XIV wieku) [Musianowicz 1948/49; Kóčka-Krenz 1993, s. 42-49]. 
Przeprowadzone ostatnio analizy wskazują, że na ziemiach polskich w X wieku 
występują jedynie kabłączki skroniowe o  średnicy wewnętrznej poniżej lub ok. 
1 cm, a formy nieco większe, o średnicy wewnętrznej od 1,2 do 1,5 cm, zaczynają 
się pojawiać od schyłku wieku X. Kabłączki skroniowe o średnicy od 1,5/1,6 do 
2 cm występują dopiero od połowy XI wieku [Kara 2017: 152-153].

Ozdoby szyi

Ozdoby szyi, w postaci 126 paciorków oraz kompletu dwóch metalowych zapięć 
do naszyjnika, znaleziono przy siedmiu pochówkach. Paciorki wykonane były 
głównie ze szkła (111 sztuk), ale także z kamieni półszlachetnych (8 z karneolu 
i  5 z  kryształu górskiego), a  sporadycznie (2 egzemplarze) ze srebra (ryc. 11). 
Większość z nich była elementami dwóch kolii (w tym jednej z zachowaną klam-
rą) znajdujących się w grobach dziecięcych. Sześć paciorków odkryto w częścio-
wo zniszczonym grobie dziecka, a pozostałe cztery egzemplarze wystąpiły poje-
dynczo lub podwójnie w dwóch grobach osób dorosłych i jednym dziecięcym.

Paciorki szklane
Wśród paciorków szklanych przeważały egzemplarze drobne, o  średnicy od 
0,4 do 0,7 cm, wykonane w technice nawijania, o kształcie zbliżonym do płasko-
kulistego lub spiralnie stożkowatego, ewentualnie nieregularne, w kolorach bia-
łym, żółtym i niebieskim lub (ze względu na całkowite pokrycie warstwą korozji) 
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Ryc. 11. Giecz, stan. 10, gm. Dominowo, pow. średzki. Wybór ozdób szyi znalezionych w grobach: 
1-11, 17-25, 28 i 29 – koraliki ze szkła; 12-14 – koraliki z kryształu górskiego; 15 i 16 – koraliki 
z karneolu; 26 i 27 – zapięcie metalowe; 30 – paciorek ze srebra. Rys. D. Jagłowska, fot. M. Jóźwi-
kowska, oprac. M. Miciak
Fig. 11. Giecz, site 10. A  selection of neck ornaments found in graves (1-11, 17-25, 28 and 
29 – glass beads, 12-14 – crystal beads, 15 and 16 – carnelian beads, 26 and 27 – a metal clasp, 
30 – a silver bead). Drawn by D. Jagłowska, photo by M. Jóźwikowska, ed. by M. Miciak
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nieokreślonym (łącznie 61 sztuk – ryc. 11. 17-24). Dość liczne były także eg-
zemplarze o kształcie płaskokulistym (łącznie 37 sztuk), wykonane z nieprzezro-
czystego, ciemnobrązowego lub czarnego szkła, z  trzema guzkami koloru żół-
tego rozmieszczonymi symetrycznie na korpusie, o średnicy od 0,65 do 0,8 cm 
(ryc. 11.1-6). Część z paciorków szklanych (10 szt.) miało kształt beczułkowaty 
lub zbliżony do niego – nieforemnie płaskokulisty, posiadało średnicę od 0,6 do 
0,9 cm i wykonanych było z nieprzezroczystego szkła o nieokreślonym kolorze. 
Na ich korpusach lub w pobliżu otworów zachowały się ślady folii metalowych, 
a na trzech egzemplarzach dodatkowo pionowe żłobki, nadające im kształt czę-
ściowo zbliżony do paciorków melonowatych (ryc. 11.7-11). Jeden z paciorków 
miał kształt prostopadłościanu o  długości 1 cm i  szerokości 0,6 cm i  wykona-
ny był z przejrzystego ciemnoniebieskiego szkła z 4 rombami w formie aplikacji 
wtopionej w ścianki (ryc. 11.25). Wszystkie z mniejszych okazów znajdowały się 
w grobach dziecięcych w 3 większych skupiskach, z których dwa zinterpretowano 
jako kolie.

Do wyjątkowych znalezisk należą 2 paciorki szklane większych rozmiarów. 
Pierwszy z nich to egzemplarz melonowaty z ciemnoniebieskiego szkła o długo-
ści 1,8 cm i średnicy 1,1-1,3 cm (ryc. 11.28), znaleziony w grobie dorosłego męż-
czyzny (grób 10/17) w pobliżu noża, przy prawej kości łokciowej. Taka lokalizacja 
sugeruje, że w  tym przypadku paciorek nie pełnił funkcji ozdoby szyi, ale być 
może zdobił pochewkę do noża lub stanowił element ściągający rzemyk sakiewki. 
Drugi z większych szklanych paciorków to egzemplarz płaskokulisty o średnicy 
1,6 cm, wykonany z nieprzejrzystego szkła o nieokreślonym kolorze (szkło uległo 
iryzacji) i zdobiony na korpusie rytą linią zygzakowatą z kolistymi wgłębieniami 
na każdym z wierzchołków zygzaka (ryc. 11.29). Przedmiot ten znaleziono nad 
kośćmi klatki piersiowej, w grobie dorosłej kobiety (grób 5/17), przy której odsło-
nięto także m.in. paciorek srebrny.

Biżuteria szklana znana jest z wielu cmentarzysk na ziemiach polskich. Jej da-
towanie, w zależności od formy przedmiotu, różni się i ulega nieznacznym wa-
haniom w poszczególnych regionach Polski, generalnie jednak mieści się w prze-
dziale od XI do XII wieku [Markiewicz 2006: 134-136]. Za starsze, znane głównie 
ze stanowisk X-XI wiecznych, i zarazem unikatowe znalezisko uznać można pa-
ciorek z  niebieskiego szkła o  kształcie graniastosłupa z  ornamentem w  formie 
wtopionych w ścianki rombów (ryc. 11.25). Ozdoby tego typu znane są z terenów 
dzisiejszej Polski, m.in z cmentarzyska w Dziekanowicach [Dekówna, Purowski 
2019: 318-321] oraz egzemplarzy z cmentarzyska w Bodzi, znalezionych w gro-
bach datowanych na okres od lat 80. X wieku do 1030 roku [Dekówna, Purowski 
2016: 171-174], a przede wszystkim z Rusi Kijowskiej – i najczęściej łączone są 
z pracowniami bizantyjskimi [Dekówna, Purowski 2016: 171-174; Dekówna, Pu-
rowski 2019: 320-321].
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Paciorki z kamieni półszlachetnych
Wśród paciorków z  kamieni półszlachetnych 8 było wykonanych z  karneolu 
(ryc. 11.12-14), a 5 z kryształu górskiego (ryc. 11.15-16). Wszystkie były kształtu 
kulistego i posiadały średnicę od 0,7 do 0,8 cm. Z wyjątkiem jednego egzempla-
rza z karneolu, odkrytego luźno w zasypisku grobu 9/14, ozdoby te towarzyszy-
ły paciorkom szklanym, wchodząc wraz z nimi w skład kolii złożonej w grobie 
dziecięcym 5/14. Paciorki z kamieni półszlachetnych spotykane są zdecydowanie 
rzadziej niż szklane, przez co często traktowane są jako przedmioty luksusowe, 
a nawet importowane. Znane są jednak z wielu cmentarzysk z okresu od X do 
XIII wieku, m.in z sąsiedniego cmentarzyska w Gieczu [Indycka 2016: 229].

Paciorki ze srebra
Do wyjątkowych znalezisk należą paciorki wykonane ze srebra. W  trakcie do-
tychczasowych badań w  kontekście grobowym znaleziono jedną taką ozdobę 
oraz jeden mały fragment, najprawdopodobniej część kolejnego okazu.

Pierwszy z przedmiotów – owalnego kształtu o długości 2,2 cm – odsłonięto 
pomiędzy żebrami a prawą kością miedniczną, w grobie kobiety zmarłej w wie-
ku 35-45 lat (grób 5/17). Ozdoba wykonana była ze srebrnej blaszki i zdobiona 
granulacją – pojedyncze rzędy granulek układają się wokół krawędzi przyotwo-
rowych, a 6 ich podwójnych rzędów rozmieszczonych jest symetrycznie wzdłuż 
korpusu paciorka; w  polach pomiędzy rzędami znajduje się dodatkowo po 
8 rombów utworzonych z czterech granulek (ryc. 11.30).

Ziarnina otaczająca guzek z  blaszki srebrnej jest także elementem zdobią-
cym fragment kolejnej ozdoby ze srebra, którą znaleziono przy kościach mocno 
zniszczonego pochówku dziecięcego (grób 27/18). Fragment mierzył 1 x 0,8 cm 
i prawdopodobnie był częścią paciorka z guzami.

Srebrne paciorki owalnego kształtu znane są z  terenu całej Słowiańszczyzny 
z okresu od X do około połowy XIII wieku [Kóčka-Krenz 1993: 97]. W podob-
nym przedziale czasowym – od X do XIII, a nawet początku XIV wieku – dato-
wane są egzemplarze z guzkami [Koćka-Krenz 1993: 96].

Jak wyżej wspomniano, zdecydowana większość ze znalezionych paciorków 
stanowiła elementy kolii. Pierwsza z nich, złożona łącznie z 56 egzemplarzy, została 
znaleziona w grobie dziecka zmarłego w wieku 2-5 lat (grób 5/14), gdzie stanowi-
ła jedyne wyposażenie (ryc. 11.1-16). Pochówek ten zalegał dosyć płytko pod po-
wierzchnią gruntu i został częściowo zniszczony, a sam szkielet w dużym stopniu 
uległ rozłożeniu. Paciorki odsłaniane były w skupisku nad kośćmi klatki piersiowej, 
ale także w pewnym rozproszeniu – od czaszki aż po okolice miednicy. W zdecy-
dowanej większości (44 sztuki) były to egzemplarze szklane, a 12 z nich zostało wy-
konanych z kamieni półszlachetnych (karneol i kryształ górski). Do kolii być może 
włączyć można także pestkę (wiśni?), znalezioną w skupisku wraz z paciorkami.

Druga z  kolii pochodzi z  grobu dziecka zmarłego w  wieku 12-15 lat (grób 
12/15). Pochówek, podobnie jak poprzedni, zalegał tuż pod warstwą orną i był 



Magda Miciak, Amanda M. Agnew

152

częściowo uszkodzony (szczególnie w  górnej partii szkieletu, z  czaszką). Po-
zostałości znalezionych w  nim ozdób: kolii w  postaci 59 paciorków szklanych 
(ryc. 11.17-25) oraz dwóch metalowych zapięć od naszyjnika (ryc. 11.26, 27) 
znajdowały się po obu stronach częściowo zniszczonej czaszki oraz luźno w  jej 
wnętrzu. Przy pochówku znaleziono także dwa kabłączki skroniowe, pierścionek 
srebrny, obrączkę szklaną oraz nóż.

Zapięcie naszyjnika
Zapięcie naszyjnika na stanowisku zarejestrowano tylko w  jednym, wspomnia-
nym już i częściowo zniszczonym komplecie kolii (ryc. 11.26-27). Tworzą je dwie 
cienkie metalowe (miedziane) blaszki o  wydłużonym owalnym kształcie z  wy-
raźnym, biegnącym przez środek, podłużnym, wyprofi lowanym żeberkiem. Przy 
jednej z nich zachowało się zakończenie w postaci podwójnego oczka oraz prze-
ciwległe zakończenie w  formie kolejnego oczka. Na przykrawędnych fragmen-
tach obu klamer widoczny jest ornament w postaci rzędu wytłoczonych półku-
listych guzków. Klamry do kolii na ziemiach polskich najczęściej znajdowane są 
jako części składowe srebrnych depozytów. Występują też rzadziej jako elementy 
wyposażenia pochówków na wczesnośredniowiecznych nekropoliach, z zauwa-
żalną koncentracją w  Wielkopolsce i  na Pomorzu. W  kontekście cmentarzysk 
datowane są na okres od XI do XIII wieku, a  nawet wieku XIV [Kóčka-Krenz 
1993: 103-104; Błaszczyk 2020: 111].

Poza wymienionymi wyżej koliami, kolejnych 6 paciorków zostało odkrytych 
w pobliżu czaszki, w grobie dziecka w wieku 4-6 lat (grób 17/17). Niestety, tak-
że i ten pochówek został częściowo zniszczony w trakcie prac agrotechnicznych 
i nie można było wskazać dokładnej pierwotnej lokalizacji paciorków – wszystkie 
znajdowały się w pobliżu czaszki, nie jest jednak jasne, czy stanowiły element na-
szyjnika, czy raczej były naszyte na czółko wraz z licznie odsłoniętymi w grobie 
kabłączkami skroniowymi.

Ozdoby rąk – pierścionki metalowe i obrączki szklane

Ozdoby dłoni w postaci 2 obrączek szklanych oraz 5 pierścionków metalowych 
odkryte zostały przy pięciu pochówkach, dwóch dziecięcych oraz trzech doro-
słych kobiet (ryc. 12).

Obie obrączki szklane znaleziono na lub przy paliczkach lewej ręki, w grobach 
dziecięcych. Pierwsza z nich, odsłonięta została przy pochówku dziecka zmarłego 
w wieku 7-11 lat (grób 12/15) i zachowała się fragmentarycznie. Wykonana była 
z nieprzezroczystego kremowobiałego wałeczka szklanego o półkolistym przekro-
ju i grubości od 0,3 do 0,6 cm. Przedmiot miał około 1,5 cm średnicy wewnętrznej 
(ryc. 12.6). Druga obrączka została odsłonięta w grobie dziecka zmarłego w wieku 
12-15 lat (grób 17/18) i wykonana była z przeźroczystego zielonego szkła. Okaz ten 
miał kształt prawie kolisty (o średnicy wewnętrznej 1,7-1,8 cm) z niewielkim frag-
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mentarycznym zgrubieniem i półkolistym (D-kształtnym) przekrojem (ryc. 12.7). 
W obu tych przypadkach obrączki były elementami bogatszych zestawów biżute-
rii zdeponowanych w jednym grobie. Oprócz obrączek szklanych zarejestrowano 
w nich również kabłączki skroniowe (odpowiednio 2 i 4), a w pierwszym z nich 
(grób 12/15) także kolię z paciorków szklanych i pierścionek metalowy.

Dary grobowe w postaci pierścionków metalowych zostały odkryte w 4 gro-
bach – wspomnianym wyżej grobie dziecięcym zawierającym fragmenty obrączki 
szklanej (grób 12/15) oraz przy trzech pochówkach dorosłych kobiet (groby 9/15, 
1/19 i 10/19), przy czym w jednym z nich odsłonięto dwa egzemplarze. Okaz znaj-
dujący się w grobie dziecięcym ułożony był nad kośćmi klatki piersiowej. W gro-
bach osób dorosłych wszystkie pierścionki były częściowo przemieszczone, cho-
ciaż w dwóch przypadkach można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, 
że pierwotnie znajdowały się na dłoniach lewej ręki (grób 1/19 – dwa pierścionki 
odkryte kilka centymetrów powyżej kości biodrowej, gdzie także znajdowano luź-
ne paliczki dłoni i grób 10/19 – bezpośrednio na paliczku, ale przemieszczonym 
w okolice kolana). W ostatnim z grobów (grób 9/15) pierścionek znajdował się na 
obrzeżu jamy grobowej, około 30 centymetrów od prawego biodra, i nie ma pew-
ności, czy jest to jego pierwotna lokalizacja, czy również został przemieszczony.

Wszystkie znalezione okazy miały formę otwartą o  średnicy wewnętrznej 
zawierającej się w  przedziale od 1,5 do 1,8 cm i  reprezentowały cztery różne 
typy. Jeden z nich wykonany był z brązowej(?) niezdobionej taśmy o trójkątnym 

Ryc. 12. Giecz, stan. 10, gm. Dominowo, pow. średzki. Pierścionki metalowe i obrączki szklane. 
Rys. D. Jagłowska, fot. M. Jóźwikowska, oprac. M. Miciak
Fig. 12. Giecz, site 10. Metal rings and glass rings. Drawing by D. Jagłowska, photo by M. Jóźwi-
kowska, ed. by M. Miciak 
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przekroju (ryc. 12.4). Kolejny zrobiono z mosiężnego(?) drutu o przekroju zbli-
żonym do prostokątnego z  lekko zaokrąglonymi obydwoma powierzchniami 
(zewnętrzną i  wewnętrzną) i  o  zwężających się końcach (ryc. 12.1). Następny 
skręcony był z dwóch cienkich brązowych(?) drutów o prosto ściętych końcach 
(ryc. 12.5). Natomiast dwa ostatnie okazy wykonano ze splecionych ze sobą 4 cien-
kich srebrnych drutów o końcach sklepanych razem i ścienionych (ryc. 12.2-3).

Metalowe pierścionki/obrączki znajdowane są dość powszechnie na terenie 
całej Słowiańszczyzny Zachodniej. Najliczniej występują pierścionki taśmowa-
te, datowane od przełomu X/XI po wiek XIII (sporadycznie znajdowane także 
w kontekście XIV-wiecznym). Pierścionki z pojedynczych, ale także skręcone lub 
splecione z kilku drutów, są mniej liczne, choć nadal dość powszechne i znane 
ze stanowisk datowanych od około połowy X do XIII, a miejscami do początku 
XIV wieku [Kóčka-Krenz 1993: 114-118; Kurasiński, Skóra 2012: 76]. Znaleziska 
obrączek szklanych na terenie Wielkopolski datowane są od początku XI wieku 
do połowy wieku XIV [Markiewicz 2006: 107].

Noże i pochewki do noży

Z  prezentowanych badań pochodzą znaleziska 51 noży, które odnalezione zo-
stały przy 46 pochówkach – przeważnie deponowano je po jednym egzempla-
rzu w  grobie (w  pięciu przypadkach zaobserwowano umieszczenie przy jed-
nym zmarłym dwóch noży). Występowały przy pochówkach osób wszystkich 
grup wiekowych i  wszystkich możliwych płci: w  grobach dorosłych mężczyzn 
(17 sztuk), dorosłych kobiet (13 sztuk), osób dorosłych o  nieokreślonej płci 
(3 sztuki) oraz w grobach dziecięcych (13 sztuk).

Najczęściej noże (27 przypadków) umieszczane były po lewej stronie szkie-
letu, w pobliżu kości biodrowej (pod lub wzdłuż kości przedramienia, dłoni lub 
kości udowej), ale zdarzało się także, że odsłaniane były w obrębie klatki piersio-
wej (najczęściej wzdłuż kręgosłupa lub między żebrami a kością ramieniową lub 
kośćmi przedramienia, zarówno z prawej, jak i  lewej strony), pomiędzy kośćmi 
udowymi, a także – jak jest w przypadkach podwójnych znalezisk noży w jednym 
grobie – w pobliżu kości stóp lub na obrzeżu jamy grobowej.

W  jednym z  grobów, w  którym pochowane było dziecko zmarłe w  wieku 
3,5-6,5 lat (grób 22/19), nóż był jedynym znalezionym przedmiotem i odsłonięty 
został w zasypisku jamy, w  jej południowo-wschodnim narożniku, kilka centy-
metrów nad poziomem szkieletu. Ponieważ grób ten przeciął i zniszczył starszy 
pochówek (w zasypisku jamy grobowej zarejestrowano bardzo liczne, luźno roz-
rzucone kości szkieletu innej osoby), nie ma pewności, czy przedmiot ten został 
zdeponowany celowo w trakcie zasypywania ciała dziecka, czy raczej pochodził 
ze zniszczonego starszego pochówku.

Stan zachowania noży był zróżnicowany – w  wielu przypadkach zachował 
się jedynie fragment głowni, czasem z ułamkiem trzpienia. Spora grupa (łącznie 
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Ryc. 13. Giecz, stan. 10, gm. Dominowo, pow. średzki. Wybór noży żelaznych znalezionych w gro-
bach. Na egzemplarzach 5. i 6. widoczne pozostałości skórzanych pochewek. Rys. D. Jagłowska, 
fot. M. Jóźwikowska, oprac. M. Miciak
Fig. 13. Giecz, site 10. A selection of iron knives found in graves. On pieces 5 and 6 the remains of 
leather sheaths are visible. Drawing by D. Jagłowska, photo by M. Jóźwikowska, ed. by M. Miciak
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32 egzemplarze) zachowała się w  stanie pozwalającym na przynajmniej czę-
ściowe określenie ich typów (23 noże zachowały się w  całości lub z  nieznacz-
nie ukruszonym czubkiem lub wyszczerbionym ostrzem, kolejne 9 ze złamanym 
czubkiem i/lub trzpieniem). Wszystkie gieckie egzemplarze charakteryzowały 
się wąską głownią. W większości miały one prosty grzbiet zakończony czubkiem 
umieszczonym na wysokości grzbietu lub nieznacznie od niego niżej (jedynie 
w  kilku przypadkach powyżej jego linii) i  były łagodnie łukowato wygięte od 
strony ostrza (typ I wg R. Rogosza [1983]). Na kilku egzemplarzach, na grzbiecie 
od strony tylca, wyraźnie zaznaczało się łukowate wcięcie (typ II wg R. Rogo-
sza). Zdecydowana większość ostrzy była prosta, ale znaleziony został także okaz 
o  ostrzu wygiętym łukowato od dołu („podciętym”), zbliżony do typu VII wg 
J. Wrzesińskiego [2000]. W zdecydowanej większości trzpienie były stosunkowo 
krótkie, najczęściej obustronnie wyodrębnione i zwężające się ku końcowi. Dłu-
gość noży (w przypadku egzemplarzy zachowanych w całości) wynosiła od około 
9 do około 17 cm (dominowały okazy o  długości około 14-15 cm), szerokość 
głowni oscylowała między 0,8 a 2 cm (najczęściej około 1-1,4 cm) (ryc. 13).

Rękojeści noży
Na trzpieniach niektórych egzemplarzy zachowały się drobne fragmenty drewna, 
będące najprawdopodobniej pozostałością rękojeści. Zaledwie jeden nóż zaopa-
trzony był w starannie wykonaną, niezdobioną i wygładzoną rękojeść kościaną – 
o  długości 9,3 cm (ryc. 15.1). Znaleziony był w  wyjątkowym grobie zoriento-
wanym wzdłuż osi północ-południe, w którym w pozycji na „brzuchu” pocho-
wano dorosłego mężczyznę (grób 11/19). Być może rękojeścią noża była także 
oprawka kościana odsłonięta w grobie kobiety zmarłej w wieku 18-22 lat (grób 
18/19). Przedmiot ten ma około 9 cm długości i zwęża się ku jednemu z końców, 
podczas gdy drugi jest częściowo wydrążony (miejsce na oprawienie narzędzia) 
(ryc. 15.2). Oprawka w  całości pokryta jest ornamentem rytym, który tworzą 
dwie linie dookolne, umieszczone przy szerszym końcu, oraz poprzeczne, zary-
sowane przy końcu węższym, a na środkowej powierzchni, częściowo starty, or-
nament oczkowy. Opisany przedmiot znajdował się bezpośrednio przy szkielecie, 
po lewej stronie kręgów lędźwiowych. Kilka centymetrów od oprawki (pod ko-
śćmi lewego przedramienia) odsłonięto drobne fragmenty okucia mocno znisz-
czonej pochewki noża. Ułamki tego samego egzemplarza oraz nóż żelazny odsło-
nięte zostały w tym samym wkopie grobowym, ale w znaczącym oddaleniu od 
szkieletu. Można jednak przypuszczać, że przedmioty te uległy przemieszczeniu 
mogącym mieć związek z  procesami podepozycyjnymi (częściowe zapadnięcie 
się obstawy kamiennej lub działalność małych ryjących ssaków).

Pochewki do noży
Na sześciu nożach zachowały się fragmenty skórzanych pochewek (ryc. 13.5-6), 
a na sześciu kolejnych oprócz pozostałości skóry, także metalowe okucia (ryc. 14). 
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Ryc. 14. Giecz, stan. 10, gm. Dominowo, pow. średzki. Pozostałości skórzanych i metalowych ele-
mentów pochewek noży (wybór). Rys. D. Jagłowska, oprac. M. Miciak
Fig. 14. Giecz, site 10. Th e remains of leather and metal parts of knife sheaths (a selection). Draw-
ing by D. Jagłowska, ed. by M. Miciak
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Ryc. 15. Giecz, stan. 10, gm. Dominowo, pow. średzki. Wybór zabytków znalezionych w grobach: 
1 – nóż w oprawce kościanej, 2 – oprawka z poroża, 3 – sprzączka brązowa, 4 – krzesiwo, 5 – szpila 
pierścieniowata. Rys. D. Jagłowska, fot. M. Jóźwikowska, oprac. M. Miciak
Fig. 15. Giecz, site 10. A selection of artefacts found in graves (1 – a bone handled knife, 2 – an 
antler frame, 3 – a bronze clasp, 4 – a fi re striker, 5 – a ring-shaped pin). Drawing by D. Jagłowska, 
photo by M. Jóźwikowska, ed. by M. Miciak
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Dodatkowo fragment pochewki (metalowy trzewik) został znaleziony luźno, bez 
towarzyszącego mu noża, w grobie dziecka zmarłego w wieku 2-5 lat (grób 5/15). 
Pochewki z  elementami metalowymi zostały odkryte w  dwóch grobach męskich 
(groby 1/17 i 28/18), dwóch kobiecych (wspomniany wyżej grób 18/19 i grób 29/19) 
i po jednej: w grobie dorosłej osoby o nieokreślonej płci (grób 21/19) oraz przy po-
chówku dziecka zmarłego wieku 11-13 lat (grób 16/17). Metalowe okucia pochewek 
znajdowane były zazwyczaj w okolicy bioder (z lewej strony wzdłuż kości udowej, 
pomiędzy kośćmi udowymi lub nad kością krzyżową). Wyjątkiem były okazy z gro-
bów kobiecych, które w  jednym przypadku zarejestrowano nad klatką piersiową 
(grób 29/18), a w drugim pod kośćmi lewego przedramienia (grób 18/19).

Metalowe wzmocnienia dolnych partii pochewek (trzewiki), w  formie wy-
dłużonych trapezowatych blaszek zgiętych na pół i połączonych nitami, wystą-
piły w liczbie 5 egzemplarzy. Wszystkie były zdobione wzdłuż krawędzi drobny-
mi puncowanymi guzkami. Jeden z  trzewików (z  grobu 5/15) charakteryzował 
się ponadto dwoma umieszczonymi w  górnej części prostokątnymi wcięciami 
i dodatkowym zdobieniem w  formie dużych guzków (z  jednej strony czterech, 
a z drugiej – sześciu) (ryc. 14.1). Kolejny okaz (z grobu 1/17) wzmocniony był 
w  dolnej części łukowato wygiętą listwą (ryc. 14.4). Przy tym egzemplarzu za-
rejestrowano dodatkowo 5 małych (1,2 x 1 cm), złożonych na pół i  spiętych 
pojedynczym nitem okuć w  kształcie wydłużonego rombu. Na każdym z  nich 
od strony wewnętrznej wytłoczony był znak X pokrywający całą powierzchnię 
okucia (ryc. 14.6-9). Przedmioty te mogły pierwotnie być umocowane w dalszej 
części pochewki, ewentualnie zdobiły pas, na którym była zawieszona. Pozostałe 
dwa trzewiki (z  grobów 29/18 i  18/19) były zdeformowane i  zachowane frag-
mentarycznie. Na pierwszym z nich, na jednej ze stron, widoczny był ornament 
w postaci równoległych, C-kształtnych guzków (ryc. 14.5), na drugim – trudny 
do bliższej rekonstrukcji ze względu na silne rozdrobnienie przedmiotu – motyw 
z równoległych(?) rzędów drobnych guzków.

Dwa z okuć pochewek znalezionych na gieckim cmentarzysku uformowane 
były ze zgiętej wpół blaszki, o  łukowatym lub księżycowatym kształcie (groby 
28/18 i  21/19). Pierwsze z  nich było niezdobione, drugie ozdobiono drobnymi 
półkolistymi guzkami wzdłuż obu krawędzi okucia. W  obu przypadkach przy 
nożu znaleziono także dodatkowe blaszki, niekiedy spięte nitami, które stanowiły 
najprawdopodobniej okucia dalszej części pochewek. W grobie 21/19 znajdowało 
się także kółko metalowe o  średnicy wewnętrznej 2,15 cm. Przedmiot ten, od-
słonięty między biodrem a  lewą kością promieniową, w odległości koło 20 cm 
od noża z pochewką, stanowił prawodopodobnie element pasa. Kółka tego typy 
odkryto m. in. przy ośmiu pochówkach na cmentarzysku datowanym od koń-
ca XI do początku XIII wieku, w Święcku-Strumianach na Mazowszu [Jaskanis 
2008: 232-233].

Okucia dolnych części pochewek, zarówno czworokątnego kształtu, jak i łukowa-
to wygięte, niekiedy wzmocnione dodatkową listwą (a także obecność mniejszych, 
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uzupełniających całość okuć z dalszych części pochewek), są dość często rejestrowa-
ne na cmentarzyskach wczesnośredniowiecznych od końca X do początku XIII wie-
ku (np. w Dziekanowicach [Wrzesiński 2016: 50-52] i Sowinkach pod Poznaniem 
[Krzyszowski 2019: 324-332], Ciepłem [Wadyl 2019: 189-193]).

Wyjątkowo pod względem zastosowanej metody zdobienia, na tle zaprezen-
towanych wyżej skórzanych pochewek, przedstawia się okaz odsłonięty w grobie 
dziecka zmarłego w wieku 11-13 lat (grób 16/17). Przedmiot ten wykonany był 
ze złożonego na pół paska skóry z  tzw. „skrzydełkiem”, tworzącym przedłużo-
ną dolną częścią pochewki, wzmocnioną dodatkowo, między pasami skóry, ły-
kiem drewnianym. Od strony rękojeści znajdował się okrągły otwór. Okaz ten 
był zdobiony haft em wykonanym cienką metalową taśmą. Zdobienie układało się 
w kształt prostokąta, częściowo pokrywającego się z krawędziami dolnej części 
pochewki („skrzydełka”), wewnątrz którego znajdowały się trzy ukośne linie, za-
winięte na końcach w uszko. Dodatkowy haft  obejmował, wysunięty poza prosto-
kątną część „skrzydełka”, wierzchołek pochewki od strony rękojeści (ryc. 14.3).

Pochewki zdobione metalowym haft em są rzadkimi znaleziskami, szczególnie 
w odniesieniu do ziem polskich. Nie zarejestrowano jeszcze do tej pory tego typu 
przedmiotów na stanowiskach wielkopolskich, a najbliższa analogia do gieckie-
go okazu pochodzi z datowanego na XI-XII wiek cmentarzyska w Grucznie na 
ziemi chełmińskiej [Łęga 1930: 230, tabl. LV: 344]. Choć sama forma pochew-
ki jest inna (giecki egzemplarz posiada tzw. „skrzydełko”), na znalezionym tam 
przedmiocie zastosowano nie tylko podobną technikę zdobienia, ale i podobny 
motyw w postaci ukośnych linii, zawiniętych na końcach w uszko. Haft em z wą-
skiej metalowej tasiemki zdobione były także pochewki odkryte na cmentarzy-
skach w Święcku Strumianach na Mazowszu, datowanym na koniec XI-początek 
XIII wieku [Jaskanis 2008: 234-235, ryc. CXXVIII] oraz w Strzemieszycach Wiel-
kich w zachodniej Małopolsce z połowy XI do początku XII wieku [Marciniak 
1960, tabl. VI]. W Strzemieszycach tasiemka brązowa stanowiła nie tylko motyw 
ozdobny, ale służyła do zszycia dwóch płatów złożonej na pół skóry. Podobne 
sposób zszywania pochewki zaobserwowano w egzemplarzu znalezionym w jed-
nym z  grobów na cmentarzysku z  końca X-początku XI wieku w  Lutomiersku 
[Jażdżewski 1949: 149, ryc. 72; Grygiel 2014: ryc. 28]. Zdobienie przedmiotów 
skórzanych przy pomocy cienkiej metalowej taśmy jest często spotykane na sta-
nowiskach litewskich Bałtów, w przypadku pochewek do noży znane jednak do-
piero z  XIII-XIV-wiecznego cmentarzyska w  Kernavé [Gintautas 1996: 152]11.

11 Za pomoc w odnalezieniu i tłumaczeniu literatury litewskiej dziękujemy pani Dianie Oleinik. 
Z przykładami skórzanych pochewek do noży zdobionych metalowym haft em zapoznać się można 
na stronie internetowej muzeów litewskich: 

https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/170000000065630?s_id=drCB33gU-
IsjKovxd&s_ind=563&valuable_type=EKSPONATAS [dostęp 28.04.2021].

https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/170000000064632?s_id=6RoPno-
fQse6yU6cC&s_ind=679&valuable_type=EKSPONATAS [dostęp 28.04.2021].
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Sprzączki do pasa

Sprzączki do pasa zostały znalezione przy dwóch pochówkach. Pierwsza z nich, 
znajdująca się w grobie 19/15 (mężczyzna zmarły w wieku 30-40 lat), została od-
słonięta bezpośrednio nad ostatnim kręgiem lędźwiowym. Przedmiot wykonany 
był z żelaza i miał kształt koła o średnicy zewnętrznej nieco ponad 3 centymetry, 
o kolistym przekroju poprzecznym (typ V, odmiana 2 wg Porzezińskiego [2003]). 
Kolec zachował się w formie zaczepu na ramie sprzączki oraz nieregularnej grud-
ki skorodowanego żelaza. Sprzączki koliste są znaleziskami dość powszechnymi, 
spotykanymi na całym obszarze ziem polskich (np. na cmentarzyskach w Pyz-
drach [Jagielska 2010: 138], w Czarnej Wielkiej [Dzik 2014b: 187] czy w Cedyni 
[Porzeziński 2003: 296, 297]), i są datowane w szerokich ramach czasowych od 
2. połowy XI do XIII wieku.

Druga sprzączka pochodzi z  grobu 20/19 (mężczyzna zmarły w  wieku 45-
-60 lat), w którym znajdowała się nad kością krzyżową i lewą kością miedniczą. 
Był to egzemplarz wykonany z brązu, o kształcie lirowatym i dwuczęściowej ramie 
o wymiarach 4,4 x 4 cm (ryc. 15.3). Kabłąk sprzączki, na całej długości żłobkowa-
ny, jest dość szeroki, z wyraźnym siodełkiem na kolec. Jego rama jest w przybli-
żeniu prostokątna, mocno profi lowana, o wysuniętych na zewnątrz narożnikach 
i zdobiona głębokim żłobkiem na krawędziach bocznych oraz w części połączonej 
z kabłąkiem. Przedmiot ten nie ma ścisłych analogii wśród znalezisk z ziem dzisiej-
szej Polski. Prostokątna, mocno wyprofi lowana rama czyni go podobnym do typu 
II, ale uproszczona forma kabłąka przypomina już bardziej typ III wg Hołowiń-
skiej [1963]. Sprzączka o podobnej formie i ornamencie do egemplarza gieckiego 
znaleziona została w Dymowie na Białorusi [Kenko 2012: ryc. 15:13]. Uwzględ-
niając datowanie tego przedmiotu oraz polskich typów sprzączek II i III wg Hoło-
wińskiej, znalezisko z Giecza można umieścić w szerokich ramach czasowych od 
XI do początku XII wieku. Sprzączki lirowate wszystkich typów powszechnie 
uważa się za importy z Rusi Kijowskiej [Kubica-Kabacińska et al. 1998: 111].

Inne przedmioty żelazne

Do innych przedmiotów wykonanych z żelaza i znalezionych w grobach należa-
ły krzesiwo, szpila żelazna, a także drobniejsze artefakty: gwoździe, igły, okucia, 
skobel, kolec i różnego rodzaju fragmenty bliżej nieokreślonych przedmiotów.

Krzesiwo
Krzesiwo wraz z krzesakiem oraz szpilą pierścieniowatą odkryte zostały w grobie 
mężczyzny zmarłego w wieku 15-25 lat (grób 19/18). Wraz z nożem i osełką ka-
mienną znajdowały się blisko siebie (częściowo wzajemnie na siebie nachodząc) 
przy lewym biodrze, a ich układ oraz zachowane na krzesiwie fragmenty deseczki 
wskazują, że przedmioty te mogły się pierwotnie znajdować w  jakimś jednym 
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organicznym pojemniku. W tym samym grobie zostały znalezione: bardzo znisz-
czone żelazne okucia wiaderka, moneta, gwóźdź, haczyk żelazny, fragment oku-
cia z brązu i dwa przedmioty ołowiane o bliżej nieokreślonej funkcji. Krzesiwo 
reprezentuje typ krzesiw ogniwkowych – jest wykonane z pręta o prostokątnym 
przekroju i ma wydłużony trapezowaty kształt o lekko zaokrąglonych krótszych 
bokach i wymiarach 14,5 x 1,6-2,2 cm. Przez jego środek (światło) biegnie po-
jedyncza falista taśma, wykonana z drutu o kwadratowym przekroju i grubości 
0,2 cm (ryc. 15.4). Podobny przedmiot, lecz z podwójną falistą taśmą, został zna-
leziony w  grobie na stan. 4 w  Gieczu12, a  także na cmentarzyskach w  Czarnej 
Wielkiej [Dzik 2014b: 195], Lubieniu [Kurasiński, Skóra 2012: 54] oraz kilku 
cmentarzyskach na Mazowszu [Rauhut 1971: 473]. Znaleziska tego typu ogólnie 
datowane są od drugiej połowy XI do początku XII wieku.

Szpila pierścieniowata
Szpila pierścieniowata o długości 13,4 cm wykonana została z pręta o przekro-
ju zbliżonym do kolistego o  maksymalnej średnicy 0,7 cm, zmniejszającej się 
na całej długości ku zaostrzonemu końcowi. Koniec przeciwległy jest rozklepa-
ny i  uformowany w  okrągłe oczko (z  przekłutym otworem), przez które prze-
chodzi ruchome kółko żelazne o średnicy wewnętrznej 2,2 cm, wykonane z ta-
śmy(?) o prostokątnym(?) przekroju o wymiarach 0,3 x 0,4 cm (ryc. 14.5). Szpile 
pierścieniowate w  zależności od kontekstu odkrycia oraz sposobu wykonania 
są różnie interpretowane – jako elementy spinające szaty, sztućce lub narzędzia 
w rodzaju szydeł lub rylców [Wachowski 1977: 450]. I prawdopodobnie właśnie 
jako narzędzie powinniśmy traktować gieckie znalezisko. Szpile pierścieniowate 
datowane są od drugiej połowy XI do XIII wieku [Wachowski 1977: 447, 448].

Gwoździe
Gwoździe żelazne, w liczbie 15 sztuk, znaleziono w 13 grobach – sześciu męskich 
(wśród nich dwa zawierały po dwa gwoździe), czterech kobiecych i trzech dzie-
cięcych z grupy Infans II (wiek 7-12 lat). Odkrywane były zarówno w wyższych 
partiach zasypiska jamy grobowej, jak i  na poziomie szkieletu, w  różnych par-
tiach grobu (praktycznie każdy przedmiot charakteryzował się inną lokalizacją). 
Wszystkie gwoździe miały kwadratowy przekrój, ich maksymalna długość wy-
nosiła 5,5 cm. W czterech przypadkach łebki gwoździ były płaskie i prostokątne, 
w jednym – łebek płaski i okrągły, a w czterech kolejnych – niewyodrębniony lub 
niezachowany. Pozostałe egzemplarze posiadały łebki nieregularne, wyodrębnio-
ne jednostronnie lub po prostu rozklepane.

12 Informacja ustna E. Indyckiej koordynującej grant pt. „Giecz, stan. 4. Opracowanie i publi-
kacja materiałów archeologicznych z  wczesnośredniowiecnego cmentarzyska”, w  ramach którego 
egzemplarz ten zostanie zaprezentowany.
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Przeznaczenie gwoździ w grobach nie jest oczywiste. Ponieważ występowały 
pojedynczo i nie towarzyszyły im żadne okucia czy skoble, jest mało prawdopo-
dobne, by były związane z  łączeniem elementów konstrukcyjnych drewnianych 
skrzyń, w  których złożono zmarłych. Możliwe, że umieszczenie ich w  grobie 
miało pełnić funkcje apotropeiczne, co wiązać można z przekonaniem, że żelazo, 
a w szczególności wytworzone z niego przedmioty ostro zakończone, posiadają 
moc odstraszania złych mocy [Wrzesiński 2000: 120]. Być może także podobną 
rolę odgrywały sporadycznie znajdowane w  grobach okucia, skoble, kolce czy 
fragmenty bliżej nieokreślonych przedmiotów żelaznych.

Przęśliki

Podczas badań w kontekście grobowym znaleziono 5 kompletnych oraz 7 frag-
mentarycznie zachowanych przęślików. Zasadnicza część przedmiotów wykona-
na była z gliny, dwa egzemplarze stanowiły okazy kamienne, wykonane najpraw-
dopodobniej z łupku owruckiego.

Spośród nich 3 przedmioty (wszystkie całkowicie zachowane) odkryte zostały 
bezpośrednio przy szkielecie, wszystkie w okolicach bioder, po jednym w grobie 
kobiecym, męskim i dziecięcym. Pierwszy z przęślików o średnicy 2,8 cm i wyso-
kości 1,7 cm, wykonany był z gliny i miał kształt beczułkowaty, z szerokim pier-
ścieniem umieszczonym na największej wydętości (ryc. 16.1). Znaleziony został 

Ryc. 16. Giecz, stan. 10, gm. Dominowo, pow. średzki. Przyklady przęślików i osełek znalezionych 
w grobach: 1 – przęślik gliniany, 2-3 – przęśliki kamienne, 4-5 – osełki kamienne. Fot. M. Jóźwi-
kowska, oprac. M. Miciak
Fig. 16. Giecz, site 10. Examples of spindles whorl and whetstones in graves: 1 – clay spindle 
whorl, 2-3 – stone spindle whorls, 4-5 – whetstones. Photo by M. Jóźwikowska, ed. by M. Miciak
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w  grobie kobiety zmarłej w  wieku 40-60+ lat (grób 12/16), pomiędzy biodrem 
a  żebrami, po lewej stronie szkieletu. Kolejny gliniany przęślik odkryty został 
przy prawej kości biodrowej, w  grobie mężczyzny zmarłego w  wieku 40-60 lat 
(grób 34/18). Miał on 2,5 cm średnicy i 1,8 cm wysokości oraz kształt zbliżony do 
dwustożkowatego, o  ściętym i  zaokrąglonym załomie, zdobionym niestarannie 
jednym, a miejscami dwoma żłobkami. W obu tych przypadkach oprócz przę-
ślików w grobach znaleziono jedynie przedmioty żelazne (noże i fragment bliżej 
nieokreślonego narzędzia?).

Nieco inaczej wyglądała sytuacja z  przęślikiem z  grobu dziecięcego. Był to 
przęślik kamienny, prawdopodobnie z łupku owruckiego13, o kształcie dwustoż-
kowatym, średnicy 2,35 cm i wysokości 1 cm (ryc. 16.3). Złożony był przy lewej 
dłoni, w grobie dziecka zmarłego w wieku 12-15 lat (grób 17/18), który wyposa-
żono także w nóż, obrączkę szklaną oraz 4 kabłączki skroniowe.

Z badań pochodzi jeszcze jeden przęślik z czerwonego łupku. Znaleziono go 
pod kamieniami z  obstawy, w  spągowej partii grobu kobiety zmarłej w  wieku 
18-22 lat (grób 18/19). Najprawdopodobniej jak pozostałe przęśliki stanowił for-
mę daru grobowego, wtórnie przemieszczonego na skutek procesów podepozy-
cyjnych. Przęślik miał kształt dwustożkowaty i średnicę 2,6 cm (ryc. 16.2).

Oprócz opisanych wyżej przedmiotów podczas badań odkryto jeszcze 8 przę-
ślików – jeden zachowany w pełnej postaci i 7 zachowanych we fragmentach – 
wszystkie gliniane, kształtu dwustożkowatego, w  większości o  ostrym załomie, 
ale także zaokrąglone, w  kilku przypadkach zdobione poziomymi żłobkami 
o  średnicach od 2,4 do 3,3 cm i wysokości do 2,3 cm. Przęśliki te znajdowane 
były w  różnych partiach zasypisk wkopów grobowych, zarówno przy pochów-
kach dziecięcych (groby 8/17, 19/17 i 6/19), dorosłych kobiet (groby 1/15, 5/17, 
12/17 i 10/19) jak i  jednego mężczyzny (grób 24/15) – we wszystkich przypad-
kach luźno usytuowane. Ze względu na ostatnią okoliczność nie ma pewności, 
czy znalazły się w  grobach przypadkowo (część z  pochówków przecina starsze 
obiekty wczesnośredniowieczne), czy zostały w  nich umieszczone celowo, peł-
niąc jakąś bliżej nieokreśloną funkcję symboliczną.

Przęśliki znajdowane w  grobach wczesnośredniowiecznych, szczególnie ko-
biecych, są traktowane głównie jako przedmioty osobiste. Ze względu na ich 
styczność z wrzecionem i procesem przędzenia niekiedy przypisuje się im także 
wymiar symboliczny, związany z przędzeniem nici żywota ludzkiego [Zamelska-
-Monczak 2016: 281]. Egzemplarze wykonane z łupku owruckiego były masowo 
produkowane od połowy X do połowy XIII wieku na Rusi Kijowskiej i stanowi-
ły jedne z  najczęściej importowanych przedmiotów z  tamtych terenów na zie-

13 Kamienne przęśliki nie zostały poddane analizom petrografi cznym, a identyfi kacji surowca, 
z  jakiego zostały wykonane (łupek owrucki), dokonano jedynie na podstawie obserwacji makro-
skopowych (brunatnoczerwona barwa). Do tej pory niewiele tego typu znalezisk z ziem polskich 
było poddawanych bardziej szczegółowym analizom, jednakże ich wyniki potwierdziły wykonanie 
z surowca z okolic Owrucza [Wołoszyn et al. 2016].
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mie piastowskie [Wołoszyn 2010: 310]. W samym Gieczu znaleziono ich ponad 
30 egzemplarzy (głównie w przemieszanych warstwach na grodzisku, stan. 1).

Osełki

Osełki kamienne jako element inwentarza grobowego wystąpiły do tej pory na 
gieckim cmentarzysku w  liczbie 4 egzemplarzy. Trzy z  nich zostały znalezione 
w grobach męskich (groby 10/17, 19/18 i 20/18). Dwie pierwsze z nich, zacho-
wane prawie w całości, złożone były w pobliżu noży, przy lewym biodrze i dłoni 
i znajdowały się w sąsiadujących ze sobą grobach mężczyzny 15-25-letniego oraz 
zmarłego w  wieku 45-60 lat (groby 19/18 i  20/18). Pierwsza posiadała kształt 
zbliżony do prostopadłościanu o jednym końcu mocno obustronnie ścienionym 
i  z  dużym cylindrycznym otworem w  przeciwległym końcu (ryc. 16.4). Druga 
miała formę płytki o grubości maks. 0,4 cm, o nieco zwężonym i zaokrąglonym 
końcu z  cylindrycznym otworem. Przeciwległy koniec był złamany (ryc. 16.5). 
Obydwa okazy posiadały liczne ślady użytkowania na wszystkich płaszczyznach 
(wyświecenia i rysy) i miały zachowaną długość około 6 cm.

Trzecia z osełek, odkryta w grobie mężczyzny zmarłego w wieku 24-30 lat – 
w  odróżnieniu od dwóch pierwszych przedmiotów – zalegała w  luźny sposób 
w obrębie wkopu grobowego, w jego północnej części. Był to niewielki fragment 
prostopadłościanu o długości 3,5 cm i 4 wyszlifowanych ściankach. 

Zestaw osełek odkrytych na stanowisku w  kontekście funeralnym uzupeł-
nia mały jej fragment (zaledwie: 1,4 x 0,7 x 0,4 cm) znaleziony na spągu wkopu 
grobu 12/19 (osoba dorosła o nieokreślonej płci, zmarła w wieku 18-25 lat). Na 
okazie tym zachowane są jedynie dwie oryginalne powierzchnie (wyświecone, 
stykające się pod kątem prostym) oraz widoczna przy jednej z krawędzi połowa 
przewierconego otworu.

Przedmioty z kości zwierzęcych

Oprócz wspomnianych wyżej dwóch oprawek noży, w  kontekście grobowym 
gieckiego cmentarzyska zarejestrowano także inne przedmioty wykonane z kości 
zwierzęcych. W skład tego zestawu wchodzą: trzy kolce, fragment oprawki, dwa 
fragmenty łyżew oraz sześć – w większości niewielkich – fragmentów grzebieni. 
Większość tych przedmiotów została znaleziona luźno w  zasypiskach grobów, 
więc nie ma pewności, czy można je traktować jako dary grobowe, czy raczej 
jako przedmioty, które znalazły się tam przypadkowo w trakcie zasypywania po-
chówków. Wyjątek stanowią: fragment ornamentowanej, cylindrycznej oprawki 
kościanej znalezionej nad kośćmi lewej stopy, w grobie dziecka zmarłego w wie-
ku 2-4 lat (grób 1/16), a także trzy fragmenty grzebieni, odkryte w bezpośrednim 
sąsiedztwie szkieletów – fragment płytki zębatej, odsłonięty pod prawą kością 
łokciową, w grobie dorosłej kobiety (18/16) oraz dwa fragmenty niezdobionych 
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okładzin jednego (!) egzemplarza grzebienia trójdzielnego, odkryte w  dwóch 
różnych, sąsiadujących ze sobą grobach: dorosłego mężczyzny zmarłego w wieku 
25-30 lat (grób 1/17) i dziecka zmarłego w wieku 2-4 lat (grób 2/17).

Pojemniki – naczynia gliniane i wiaderka

Prawie we wszystkich jamach grobowych zarejestrowano drobne fragmenty ce-
ramiki, które najpewniej pochodzą ze starszych obiektów, zniszczonych w trakcie 
kopania grobów, lub z warstwy użytkowej cmentarza. Stąd można przypuszczać, 
że w zasypiskach znalazły się przypadkowo. Fragmenty naczyń wczesnośrednio-
wiecznych mogą być też świadectwem odprawiania na cmentarzu różnych prak-
tyk religijnych podczas pogrzebów, rocznic śmierci i  innych świąt (tzw. tryzn), 
które służyły upamiętnieniu zmarłych przodków i polegały na umieszczaniu na 
grobach naczyń z pożywieniem oraz rytualnym rozbijaniu naczyń [Dzik 2003].

Z intencjonalnym umieszczeniem naczyń we wkopach grobowych mamy do 
czynienia w dwóch przypadkach, gdy gliniane naczynia umieszczono po prawej 
stronie czaszki. W pierwszym z nich, fragment dolnej części naczynia odkryto 
w  grobie mężczyzny zmarłego w  wieku 35-55 lat (grób 14/15). Był to średniej 
wielkości garnek, wykonany techniką silnie formującego obtaczania i zdobiony 
w górnej, zachowanej części, dookolnymi żłobkami. Drugie naczynie (zachowane 
w całości) znaleziono w grobie dziecka zmarłego w wieku 3-5 lat (grób 15/17). 
Był to egzemplarz miniaturowy, silnie formująco(?) obtaczany z  odciskiem osi 
koła na dnie i prawie na całej powierzchni pokryty niezbyt starannym ornamen-
tem (pogrubione poziome żeberko na szyjce, ukośne nacięcia na załomie brzuśca 
i dookolne żłobki w dolnej części). Wewnątrz naczynka odkryto skorupki jajka.

Umieszczanie naczyń w grobach wczesnośredniowiecznych nie było częstym 
zjawiskiem, choć rejestrowano je na innych stanowiskach z tego okresu, np. na 
cmentarzyskach w  podpoznańskich Sowinkach [Krzyszowski 2014], w  Bodzi 
[Zamelska-Monczak 2016: 265-266], w Pniu [Błaszczyk 2019: 125-127], w Cie-
płem [Janowski 2019: 269-271] czy Lubieniu [Kurasiński, Skóra 2012: 60-65]. 
W  odróżnieniu jednak od znalezisk gieckich, zdecydowana większość naczyń 
w grobach odkrywana była w pobliżu stóp zmarłego.

Wiaderka drewniane
W trakcie badań w sześciu grobach odkryto pozostałości sześciu drewnianych wia-
derek klepkowych w postaci ich żelaznych kabłąków oraz okuć (obręcze, a w jed-
nym przypadku również szersze taśmy). Wszystkie zostały odsłonięte w grobach 
dorosłych osób: jednym kobiecym (grób 1/14), trzech męskich (grób 16/16, 18/17 
i 19/18) oraz dwóch osób, których płci nie udało się określić (grób 3/14 i 21/15). 
We wszystkich przypadkach zdeponowano je w  południowo-wschodniej części 
wkopu grobowego, zazwyczaj w  pobliżu kości stóp. Wyjątkowo w  grobie 16/16 
wiaderko ustawione było przy czaszce.
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Ryc. 17. Giecz, stan. 10, gm. Dominowo, pow. średzki. Pozostałości wiaderka drewnianego z żela-
znymi obręczami i okuciami z blachy, odkryte w grobie 16/16. Fot. M. Miciak
Fig. 17. Giecz, site 10. Th e remains of a  wooden bucket with iron rims and sheet metal fi tting 
found in the grave 16/16. Photo by M. Miciak
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Stan zachowania wiaderek był różny. Jedynie w przypadku jednego z nich ob-
ręcze zachowały się w całości, ale już blacha, która okuwała górną część wiaderka, 
była mocno zdefragmentowana. Obręcze z pozostałych wiaderek zachowały się 
częściowo lub były mocno rozdrobnione i niekiedy, także częściowo rozrzucone 
(rozwleczone przez małe ryjące zwierzęta?) na przestrzeni kilkudziesięciu centy-
metrów, przez co w pojedynczych przypadkach średnica wiaderka była niemoż-
liwa do określenia –  szacowano ją jedynie w  przybliżeniu. Wszystkie obręcze 
wykonane były z taśmy o półkolistym przekroju, o wysokości około 0,5 cm i sze-
rokości od 0,15 do 0,3 cm. Średnice górnych obręczy wynosiły od około 11,5 do 
około 16 cm, a dolnych od około 14 do około 18 cm. 

Jeden z okazów, odsłonięty w grobie 16/16 – wyjątkowo przy czaszce, był do-
datkowo okuty żelazną blachą (ryc. 17). Częściowo zachowane okucie obejmowa-
ło dwie strefy: przestrzeń od brzegu wiaderka do pierwszej obręczy oraz odcinek 
pomiędzy 1. a 2. obręczą. Każda z nich miała wysokość około 2,5-3 cm. Blacha 
zdobiona była drobnymi wytłaczanymi guzkami tworzącymi ukośne linie. Przy 
wiaderku zachowało się także kilka łukowato wyciętych blaszek, co wskazuje, że 
poniżej 2. obręczy wiaderko mogło być zdobione okuciami tworzącymi falistą linię.

Pozostałości wiaderek drewnianych z  żelaznymi okuciami znane są z  wielu 
cmentarzysk wczesnośredniowiecznych, choć zazwyczaj stanowią na nich spora-
dycznie występujący element inwentarzy grobowych. Jeszcze rzadsze są egzem-
plarze z dodatkowymi okuciami blaszanymi. Groby z wiaderkami występowały 
od końca X do 1. połowy XI wieku, przy czym najczęściej odkrywane były przy 
pochówkach z XI wieku [Kurasiński 2015].

Jajka

Pozostałości jajek w postaci skupiska skorupek (niekiedy zachowanych w swoim 
pierwotnym kształcie) lub skamieniałego(?) jajka (zachowana fragmentarycznie 
cienka skorupka pokrywa kremowobiałe, kruche wnętrze) znalezione zostały 
w 6 grobach: trzech dziecięcych (groby 15/17, 8/19 i 20/19) oraz trzech osób do-
rosłych (groby 3/14, 20/16 i 17/19), w tym dwóch kobiet i jednej osoby o nieokre-
ślonej płci. W trzech grobach jajka znajdowały się w pobliżu kości stóp, raz po 
lewej (grób kobiety zmarłej w wieku powyżej 50 lat) i raz po prawej stronie (grób 
dziecka zmarłego w wieku 11-15 lat), a raz pomiędzy kośćmi stóp (grób osoby 
dorosłej o nieokreślonej płci, zawierający dodatkowo m.in. kabłączki skroniowe), 
z prawej strony umieszczonych w nogach wiaderka i drewnianej misy. W grobie 
dziecka zmarłego w  wieku 0-2 lat (grób 8/19), które złożone było na prawym 
boku z nieznacznie podkurczonymi nogami, jajko odkryte zostało na wysokości 
brzucha, tzn. pomiędzy kręgami lędźwiowymi, żebrami, kośćmi przedramienia 
i biodrem, z prawej strony szkieletu. Natomiast w grobie dziecka zmarłego w wie-
ku 4-6 lat, jajko umieszczone było w  miniaturowym naczynku ceramicznym 
i  złożone po prawej stronie, przy głowie. W  przypadku ostatniego z  grobów – 
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kobiety zmarłej w wieku 30-50 lat – jajko odsłonięte zostało w stropowej partii 
grobu, pomiędzy kośćmi podudzia.

Jajka w grobach nie są znaleziskiem częstym, choć rejestrowane były na róż-
nych cmentarzyskach wczesnośredniowiecznych, m.in. na pobliskim cmentarzy-
sku, na stan. 4 w Gieczu14, w Górze (woj. wielkopolskie) czy Brześciu Kujawskim 
(woj. kujawsko-pomorskie) [Wawrzeniuk 2006: ryc. 1, tab. 2]. Poza granicami 
Polski znajdowane były przede wszystkim na cmentarzyskach wielkomorawskich 
(np. Staré Mĕsto, Uhereské Hradištĕ-Sady, Velké Hostĕradky) [Ludikovský, Snášil 
1974: 45], jak też poza wschodnimi granicami Polski, np. na wiązanych ze Sło-
wianami cmentarzyskach na Litwie (Lejaszagaris, Lauskola) i Estonii (Kukruse) 
[Jonus et al. 2018: 110]. Analizy skorupek jaj z cmentarzyska w Estonii wskazu-
ją, że do grobów wybierano jajka kurze; co więcej, skład chemiczny niektórych 
z nich sugeruje, że mogły to być egzemplarze inkubowane i  to takie, które wy-
korzystano na krótko przed wykluciem się z  nich kurczaka. Badania wykazały 
ponadto obecność barwnika czerwonego [Jonus et al. 2018: 113], zaobserwowa-
nego także na skorupkach jajek znalezionych w grobie na cmentarzysku w Velké 
Hostĕradky [Ludikovský, Snášil 1974: 46], co potwierdza znany ze źródeł etno-
grafi cznych zwyczaj malowania jaj na czerwono (a także żółto i czarno [Wawrze-
niuk 2006: 144]).

Poza wymienionym wyżej przedmiotami zawartość inwentarzy grobowych 
uzupełniają pojedyncze przedmioty (lub ich fragmenty) z  metali kolorowych, 
ołowiu lub żelaza, o nierozpoznanej dotąd funkcji. Zestawienie wszystkich od-
krytych dotąd grobów wraz z  ich wyposażeniem przedstawia tabela 3, umiesz-
czona na końcu artykułu.

Chronologia stanowiska

Większość przedmiotów złożonych w grobach posiada swoje analogie na innych 
cmentarzyskach wczesnośredniowiecznych na ziemiach polskich i było użytko-
wanych w  dość szerokim przedziale czasowym, przez co wstępną chronologię 
stanowiska można ustalić na okres od XI do XIII wieku. Precyzyjniejszych in-
formacji na temat datowania grobów dostarczają znaleziska monet i kabłączków 
skroniowych oraz datowanie radiowęglowe.

Z  grobów pochodzi 14 fragmentów monet, z  których 9 można było mniej 
lub bardziej dokładnie określić i wskazać ich chronologię. Jeden z  fragmentów 
pochodzi z końca X wieku, a pozostałe z wieku XI, ewentualnie z początku wieku 
XII. Na podobną, XI-wieczną chronologię stanowiska wskazują znaleziska ka-
błączków skroniowych, wśród których zdecydowanie przeważają egzemplarze 
o niewielkiej średnicy.

14 Informacja ustna kierujących badaniami na stan. 4 Elżbiety Indyckiej i Teresy Krysztofi ak.
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Badaniom radiowęglowym poddano łącznie siedem grobów, z  których trzy 
(grób 1/14, 3/14 i 10/14) zostały wykonane w ramach projektu badawczego NPRH 
nr 11H 13 0216 82 pt. „Uściślenie i weryfi kacja chronologii oraz periodyzacji gro-
dów tzw. centralnych monarchii pierwszych Piastów (Gniezno, Poznań, Giecz) 
na podstawie akceleratorowych datowań radiowęglowych”, kierowanego przez 
prof. dr. hab. Michała Kara (Ośrodek Studiów Pradziejowych i  Średniowiecz-
nych Instytutu Archeologii i  Etnologii Polskiej Akademii Nauk w  Poznaniu)15. 
Wszystkie próbki pobrano z kości ludzkich i poddano badaniu metodą akcele-
ratorową 14C w  Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym. Rozkład dat wraz 
z wynikami ich kalibracji przedstawia tabela 2.

Tabela. 2. Wyniki datowania 14C metodą akceleratorową, wykonane w  Poznańskim Laborato-
rium Radiowęglowym dla próbek z cmentarzyska ze stan. 10 w Gieczu. Oprac. M. Miciak
Table 2. Th e results of 14C dating by the accelerator method conducted in Poznan Radiocarbon 
Laboratory for the samples from the burial ground at site 10 in Giecz. Ed. by  M. Miciak

Lp. Nr grobu Płeć Wiek Datowanie 14C
1 2 3 4 5

1. 1/14 K 30-50 lat
(Maturus)

995 ± 30 BP
68.2% probability
994AD (57.8%) 1043AD
1105AD (10.4%) 1118AD
95.4% probability
986AD (63.8%) 1052AD
1081AD (31.6%) 1153AD

2. 3/14 – powyżej 45 lat
(Maturus-Senilis)

1045 ± 30 BP
68.2% probability
983AD (68.2%) 1021AD
95.4% probability
900AD (6.9%) 922AD
949AD (88.5%) 1030AD

3. 10/14 M 35-33 lat
(Maturus)

945 ± 30 BP
68.2% probability
1032AD (15.4%) 1051AD
1082AD (38.8%) 1128AD
1134AD (14.0%) 1151AD
95.4% probability
1025AD (95.4%) 1157AD

4. 4/16 K 45-60 lat
(Maturus-Senilis)

1050 ± 30 BP
68.2% probability
977AD (68.2%) 1020AD
95.4% probability
900AD (8.7%) 922AD
948AD (86.7%) 1027AD

15 Serdecznie dziękujemy prof. dr hab. Michałowi Kara za udostępnienie wyników analiz.
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1 2 3 4 5
5. 16/16 M 25-35 lat

(Adultus-Maturus)
970 ± 30 BP
68.2% probability
1021AD (28.3%) 1048AD
1088AD (31.4%) 1123AD
1138AD (8.4%) 1149AD
95.4% probability
1016AD (95.4%) 1155AD

6. 18/16 K powyżej 50 lat
(Senilis)

1050 ± 30 BP
68.2% probability
977AD (68.2%) 1020AD
95.4% probability
900AD ( 8.7%) 922AD
948AD (86.7%) 1027AD

7. 15/17 – 4-6 lat
(Infans I)

995 ± 30 BP
 68.2% probability
 994AD (57.8%) 1043AD
 1105AD (10.4%) 1118AD
 95.4% probability
 986AD (63.8%) 1052AD
 1081AD (31.6%) 1153AD

Zaprezentowane dane wskazują, że groby wytypowane do analiz radiowęglo-
wych pochodzą z okresu od końca X do końca XI wieku. Datowanie to zbieżne 
jest chronologią grobów zawierających monety oraz kabłączki skroniowe o śred-
nicy wewnętrznej poniżej lub ok. 1 cm, co pozwala wskazać, że początek użyt-
kowania stanowiska Giecz 10 jako miejsca grzebalnego nastąpiło na początku 
XI wieku, a być może już pod koniec X wieku. Pozwala także sądzić, że taką funk-
cję miejsce stanowiska spełniało przynajmniej do końca XI wieku. Jest prawdo-
podobne, że chronologia ta ulegnie wydłużeniu na wiek XII, gdy bliższej analizie 
poddane zostaną kolejne pochówki, szczególnie ze stref, w których prowadzono 
warstwowe grzebanie zmarłych.

Podsumowanie

Cmentarzysko w Gieczu, stan. 10, jest jednym ze stanowisk związanych w gro-
dem w  Gieczu, oddalonym od niego o  około 500 m w  kierunku północno-
-zachodnim. Podczas badań prowadzonych w latach 2014-2019 przebadano ob-
szar o powierzchni około 490 m2, na którym odkryto 133 groby oraz 220 obiektów 
pradziejowych, wczesnośredniowiecznych i nowożytnych. Zwyczaje funeralne za-
obserwowane na stanowisku w postaci rzędowego układu grobów, orientowanych 
głównie wzdłuż osi wschód-zachód, ułożenie zmarłych w pozycji wyprostowanej 
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na plecach, a także obecność konstrukcji drewnianych w niektórych z jam gro-
bowych są charakterystyczne dla wszystkich nekropolii wczesnośredniowiecznej 
Polski. Szczególną uwagę w kontekście cmentarzysk wielkopolskich zwraca po-
chówek w  obstawie kamiennej – tego rodzaju groby są bowiem znane przede 
wszystkim z cmentarzysk mazowieckich i podlaskich –  ale także odkryte groby 
„atypowe”, pochówek w pozycji na boku z podkurczonymi nogami oraz pochó-
wek „na brzuchu”, z czaszką skierowaną na północ – sporadycznie rejestrowane 
na nekropoliach wczesnośredniowiecznych.

Pod względem antropologicznym dla do tej pory przebadanej części populacji 
charakterystyczny jest wysoki udział dzieci, szczególnie z grupy Infans I (poniżej 
6 lat w momencie śmierci), która stanowi aż 44% wszystkich odkrytych na stano-
wisku pochówków. Wśród pozostałych większość stanowili dorośli w wieku Ma-
turus (35-49 lat w momencie śmierci) oraz Senilis (powyżej 50 lat w momencie 
śmierci). Podział ze względu na płeć zmarłych był dosyć wyrównany, z nieznacz-
ną przewagą płci żeńskiej.

Przy większości zmarłych odkryto wyposażenie grobowe w  postaci ozdób, 
przedmiotów codziennego użytku, monet oraz pozostałości jajek. Większość 
z  darów grobowych ma swoje analogie na innych stanowiskach funeralnych 
z tego okresu i  jest dość powszechnie odnajdywana na terenie Słowiańszczyzny 
Zachodniej. W  inwentarzach znajdują się jednak także przedmioty unikalne, 
importowane zwłaszcza z terenu Rusi Kijowskiej (przęśliki z łupku owruckiego, 
sprzączka lirowata czy niektóre paciorki).

Wstępna analiza materiału zabytkowego znalezionego przy pochówkach po-
zwala umieścić chronologię cmentarzyska w okresie od XI do XIII wieku, przy 
czym znaleziska monet, a  także analizy radiowęglowe wykonane dla prób po-
branych z  siedmiu pochówków wskazują na jego funkcjonowanie od początku 
XI (a być może nawet końca X) wieku. Cmentarz był więc chronologicznie zbież-
ny z pozostałymi miejscami grzebalnymi związanymi z grodem, w  tym z pod-
grodowym cmentarzyskiem na stan. 4, odległym od prezentowanego stanowiska 
o niecałe 500 m. Na obecnym etapie badań uważa się, że mogło być to miejsce 
przeznaczone na pochówki mieszkańców jednej z  osad założonych w  pobliżu 
grodu, do tej pory zarejestrowanych jedynie w trakcie badań powierzchniowych.

Pełen zasięg cmentarzyska pozostaje jeszcze nierozpoznany. Do tej pory bada-
nia skupiały się na rozpoznaniu północno-zachodniej części stanowiska. Na pod-
stawie przeprowadzonych sondaży oraz prospekcji terenowych na sąsiadujących 
polach można jednak przypuszczać, że jego obszar posiada swoją kontynuację 
na terenach sąsiadujących ze stanowiskiem od strony południowej i wschodniej. 
Weryfi kacja przypuszczeń dotyczących zasięgu, a także bliższe rozpoznanie roz-
planowania przestrzeni i chronologii cmentarzyska oraz jego relacji z osadą wy-
magają dalszych badań wykopaliskowych i  bardziej szczegółowych analiz oraz 
badań porównawczych. Takie badania będą kontynuowane w ramach realizowa-
nego programu badawczego.
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Early medieval burial ground in Giecz, site 10, Wielkopolska Voivodeship – 
the results of the research from the years 2014-2019

S u m m a r y

Th e burial ground in Giecz, site 10, is one of the sites connected with the gord in Giecz, 
located 500 m away from it to the north-east. During the research conducted in the years 
2014-2019 an area of 490 m2 was examined and 133 graves and 220 primeval, early medieval 
and modern features were found. Th e article describes the characteristic features of the newly 
discovered necropolis and presents the preliminary study of the graves’ inventories.

Th e burial ground presents a row arrangement typical of the early Middle Ages. Th e grave 
pits are usually rectangular in shape. In several cases the remains of wooden constructions 
in the form of a coffi  n chest, where the deceased was laid, as well as the specifi c widenings of 
the grave pit near the corners were observed. Th ere were also the remains of the bier (?) or 
narrow channels directly under the grave pit. Th e case of the grave encased in stone is of par-
ticular interest. Large stones (or the clusters of the smaller ones) located by one of the shorter 
sides of the grave pits and connected with the marking of the burial place on the ground also 
draw attention. Th e graves are dug directly in undisturbed soil or older primeval or early 
medieval features; however, it has been observed several times that some graves were backed 
up in layers or the older graves were devastated by digging in the newer graves. Single graves 
predominate, although two cases of double graves (adult women with small children) were 
also recorded. Th e vast majority of the graves are oriented along the east-west axis (usually 
with a slight swerve towards the north) and with the deceased laid upright on their back, most 
oft en with the skull directed towards the east, with arms along the torso or on the pelvis. Th e 
diverse arrangement could oft en be observed in small children’s graves (the skull directed 
towards the north or the south, the torso laid on its side and/or with slightly bent legs); how-
ever, two “atypical” graves were also discovered. Th e fi rst one belonged to a woman who died 
at the age of 45-60, who was laid on her right side, with her legs bent up tight and with the 
left  arm bent on the side and laid next to the chest. Th e second one – the grave in which 
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the head was directed to the north, in a position “on its stomach”, with arms bent at the el-
bows (including one laid next to the skull) and with one foot on top of the other. Th e graves 
where the orientation diverges from the E-W axis and with diff erent positions of the skeleton 
have long attracted the interest of researchers. Among the most common interpretations of 
such a phenomenon is the protection of the living against the return of the deceased from the 
aft erlife or the infl uence they could have on them. However, other options are also taken into 
consideration, such as the wish of the deceased to be buried in this manner (repentance) or 
the desire to humiliate them (or their relatives) by the community. In some cases this could 
also be a way to mark the otherness of the deceased.

In terms of anthropology, a high proportion of children, especially from Infans I group 
(children below 6 at the moment of death), which constitutes as much as 44% of all graves 
discovered at the site, is characteristic for the so far examined part of the population. Among 
the others, the adults at the Maturus age (35-49 at the moment of death) as well as Senilis 
(over 50 at the moment of death) were in the majority. Th e division by sex of the deceased was 
rather even, with a slight predominance of females. 

Most of the deceased were equipped with coins, ornaments, household items and the re-
mains of birds’ eggs (410 items in 83 graves). 14 coins were found in 12 graves. 3 of the coins 
date to the fi rst Piast monarchy, while the remaining ones to the 11th century, or alternatively 
to the beginning of the 12th century. Th e temple rings were the most numerous ornaments 
(a total of 49 pieces in 21 graves), the majority of which can be assigned to type III acc. to 
K. Musianowicz (with an s-shaped loop), and only one to type I and two to type II. 126 beads 
were also found (mainly glass ones, but also carnelian, crystal and silver), which were mainly 
the elements of the two necklaces discovered in children’s graves, occasionally discovered 
individually in other graves. Moreover, a full set of necklace clasps was found with one of 
the necklaces. Th e collection of ornaments is completed by the fi nds of 5 metal rings and two 
glass rings. Iron knives (51 items in 46 graves), including one bone-handled knife, were pre-
dominant among the items of daily use. Parts of leather sheaths and/or their metal elements 
were preserved next to some of them, i.a. in a very rare form of decoration made of thin and 
narrow bronze tape. Belt buckles, stone whetstones, a fi re striker with a fl int stone, a ring, 
pin, clay and stone spinners (from Owruk shale), clay vessels and wooden buckets with iron 
fi ttings, as well as other small metal and bone objects (such as nails, fi ttings, iron needles, lead 
disks, fragments of combs) and the remains of bird eggs were also found with the deceased. 

 Sometimes the items in graves appeared individually, but oft en they belonged to the rich 
set of grave gift s. Th e majority of the discovered items have their analogies on other grave 
sites from this period and they are fairly commonly found in the area of the Western Slavdom. 
However, there are also unique objects in the inventories, imported in particular from Kiev 
Ruthenia (spinners from Owruk shale, a lyre-shaped clasp or some beads).

As a result of the preliminary analysis of the historic objects found by the graves, the site 
can be dated to the period from the 11th to the 13th century, whereby the fi nds of the coins, 
a substantial contribution of the bows with the diameter smaller or around 1 cm, as well as 
radiocarbon analyses of the samples taken from seven graves, indicate that the cemetery 
functioned from the beginning of the 11th (or maybe even the end of the 10th) century. 
Th erefore, the cemetery functioned parallel to the remaining burial grounds related to the 
gord, including the burial ground near the gord on the site 4, 500 m far from the presented 
site. At this stage of the research, it is believed that it could have been the burial ground for 
the inhabitants of one of the settlements founded near the gord, which has been registered 
only during surface surveys so far.

Th e entire area of the burial ground still remains unrecognized, although on the basis 
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of the conducted surveys and terrain prospections on the adjacent fi elds, it can be assumed 
that the research conducted so far was focused on the north-west part of the site, while it is 
also expected to reach the fi elds adjacent to the site from the southern and the eastern side. 
Verifi cation of the assumptions concerning the range of the burial ground, as well as a closer 
examination of the spatial planning and the chronology of the burial ground and its relations 
with the settlement, further excavation research and more detailed analyses and comparative 
studies are required. Th ey will continue as a part of the ongoing research project.

Translated by Marta Koszko
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Monety odkryte w obiektach na stanowisku Giecz 10 w latach 
2014-2019

abstrakt: Podczas badań archeologicznych prowadzonych w  latach 2014-2019 na 
stanowisku Giecz 10 natrafi ono na cmentarzysko wczesnośredniowieczne. Z odkry-
tych na stanowisku 385 numizmatów 16 znajdowało się w obiektach archeologicznych 
(w tym 14 we wczesnośredniowiecznych grobach). Celem pracy jest rozpoznanie od-
krytych w obiektach monet i próba określenia chronologii cmentarzyska na podstawie 
ich datowania.
słowa kluczowe: Giecz, stanowisko Giecz 10, cmentarzysko wczesnośredniowiecz-
ne, monety wczesnośredniowieczne

abstract: During archaeological research conducted in the years 2014-2019 on the 
Giecz site 10, an early medieval burial ground was found. 385 old coins were dis-
covered, out of which 16 were located in archaeological sites (of which 14 are in early me-
dieval graves). Th e aim of the study is to recognize the coins discovered in the features 
and to assess the chronology of the burial ground on the basis of their dating.
keywords: Giecz, Giecz 10 site, an early medieval burial ground, early medieval coins

Wstęp

Podczas prac archeologicznych prowadzonych na stanowisku nr 10 w  Gieczu 
odkryto łącznie 385 numizmatów. Większość z nich (88,1%) została pozyskana 
w  trakcie badań powierzchniowych rozpoczętych na stanowisku w  roku 2008 
i kontynuowanych w następnych latach, a od roku 2014 prowadzonych równole-
gle z podjętymi wówczas pracami wykopaliskowymi. Pozostałą – liczącą zaledwie 
34 okazy – część zbioru odkryto podczas planowej eksploracji wykopaliskowej 
stanowiska w latach 2014-20191. Do przedstawionej w niniejszym artykule anali-
zy numizmatycznej wytypowano wszystkie okazy o ściśle określonym kontekście 

1 W  pierwszym sezonie badań wykopaliskowych (eksplorowany wówczas sondaż miał po-
wierzchnię ok. 25 m2) nie zarejestrowano znalezisk monetarnych.
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znalezienia (czyli obiekty archeologiczne). Wyłączone z niej zostały egzemplarze 
luźne, pochodzące z warstw przemieszanych (humusu). Tak wyselekcjonowaną 
część zbioru tworzy grupa zaledwie 16 egzemplarzy. Większość z nich pochodzi 
z wkopów grobowych (14 sztuk). Fragment jednej monety wystąpił w obiekcie 
wczesnośredniowiecznym z horyzontu poprzedzającego funeralne użytkowanie 
miejsca2, jedną znaleziono (szeląg z XVII wieku) w obiekcie nowożytnym.

Kontekst archeologiczny znalezisk

Numizmaty wystąpiły w 12 wkopach grobowych, zazwyczaj po jednym egzem-
plarzu w obiekcie. W przypadku dwóch pochówków zarejestrowano we wkopach 
grobowych po dwie monety. Z  wyjątkiem grobów 14/15 i  11/18 znaleziono je 
przy pochówkach wyposażonych w  inne przedmioty, niekiedy wyróżniających 
się na tle pozostałych. Na uwagę zasługuje grób 19/18, który zawiera najbogatszy 
inwentarz darów grobowych spośród wszystkich dotychczas odkrytych. Monety 
znajdowały się przede wszystkim w grobach osób dorosłych, zarówno kobiet, jak 
i mężczyzn, ale zarejestrowano je również przy dwóch pochówkach dziecięcych. 
W prawie wszystkich przypadkach znamy dokładną lokalizację monet w stosun-
ku do szkieletu (ryc. 1, tab. 1). Wyjątkiem jest moneta z grobu 14/15, która zo-
stała odkryta w  stropowej partii zasypiska wkopu. Nie jest więc pewne, w  jaki 
sposób się do niego dostała i jaką pełniła funkcję. Monety o określonej lokaliza-
cji w czterech przypadkach umieszczono w ustach osoby zmarłej, w pozostałych 
spoczywały przy paliczkach rąk (co sugeruje ich pierwotne umieszczenie w dłoni 
zmarłych) lub w  okolicy miednicy. W  przypadku ostatnim niewykluczone jest 
ich umieszczenie w sakiewkach.

Stan zachowania monet w grobach i pewność ich lokalizacji w stosunku do 
szkieletów (13/14 przypadków) są radykalnie odmienne od sytuacji na stanowi-
sku Giecz 4, gdzie na północ od grodziska odkryto cmentarzysko wczesnośre-
dniowieczne. Cmentarzysko to było niszczone przez głęboką orkę, co prawdo-
podobnie pozbawiło wiele odkrytych na nim monet wczesnośredniowiecznych 
ich pierwotnego kontekstu (darów grobowych) i przez to doprowadziło do nie-
pewności interpretacyjnych  [Syty 2015: 112]. W przypadku stanowiska Giecz 10, 

2 Wspomniany egzemplarz (nr 14), spoczywający na spągu jamy grobowej – zdaniem badającej 
stanowisko Magdy Miciak – należy wiązać ze starszym obiektem wczesnośredniowiecznym. „Roz-
wleczenie wyposażenia przez orkę nie wchodzi bowiem w grę, gdyż poziom zalegania grobów był 
wyższy” [M. Miciak, opinia korespondencyjna]. Nie ma ona zatem związku z pozostałymi 14 mone-
tami wczesnośredniowiecznymi, skumulowanymi w wyniku praktyki składania darów grobowych. 
Daje natomiast ważną wskazówkę chronologiczną dla badanego stanowiska.
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Ryc. 1. Giecz, stan. 10. Planigrafi a opracowanych monet z badań wykopaliskowych prowadzonych 
w latach 2014-2019: a – orientacja czaszki, b – wkop grobowy, c – grób bez czytelnego wkopu gro-
bowego, d – obiekt nowożytny, e – obiekt wczesnośredniowieczny, f – lokalizacja monety (cyfra: 
nr kat. monety). Rys. i oprac. M. Miciak
Fig. 1. Giecz, site 10. A planigraphy of the examined coins from the excavations conducted in the 
years 2014-2019: a – the position of a skull, b – a grave pit, c – a grave without a clear grave pit, 
d – a modern feature, e – an early medieval feature, f – the location of the coin (a digit: catalogue 
no. of the coin). Drawn and ed. by M. Miciak

na podstawie dotychczasowych wyników badań możemy stwierdzić, że mamy 
w większości do czynienia z kumulatywnym znaleziskiem monet, związanym ze 
zwyczajem składania darów grobowych. Dokładna eksploracja całego cmenta-
rzyska, jeżeli taka zostanie przeprowadzona w  przyszłości, może nam dać peł-
niejszy obraz stosowania tego zwyczaju przez praktykujące go społeczności.
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Identyfi kacja i datowanie monet

Stan zachowania odkrytych na cmentarzysku monet wczesnośredniowiecznych 
jest daleki od zadowalającego. Na 15 monet 13 zachowało się w postaci fragmen-
tów mniejszych niż połowa. Z nich pięć (nr kat. 3, 4, 6, 9, 10) nosi ślady odcięcia 
od całości, natomiast osiem (nr kat. 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15) zostało odłama-
nych. Jeden z fragmentów ma ślady zarówno odcięcia, jak i odłamania (nr kat. 2). 
Ponadto w jednej monecie (nr kat. 8) został wykonany okrągły otwór o średnicy 
1,8 mm. Stan zachowania śladów stempla i zbyt mały rozmiar w przypadku kilku 
monet uniemożliwia ich dokładną identyfi kację, a  w  przypadku kilku pozwala 
tylko na identyfi kację ramową.

W  zbiorze monet wystąpiło dziewięć denarów krzyżowych (w  tym jeden 
obol), których stan zachowania umożliwił pełną identyfi kację typu tylko w sze-
ściu przypadkach. Są to odpowiednio denary krzyżowe typu II (nr kat. 4), 
V (nr kat. 8), VI (nr kat. 5, 7) i VII (nr kat. 8, 9), które razem stanowią przewa-
żającą część znalezisk ze stanowiska Giecz 10. Pozostałe rozpoznane monety to 
denary zachodnioeuropejskie: bawarski – Henryka IV, z książęcego okresu jego 
panowania w latach 995-1002 (nr kat. 1)  [Hahn 1976: 82-83], lotaryński – tego 
samego władcy jako króla lub cesarza w  latach 1002-1024 (nr kat. 2), czeski – 
Brzetysława I, sprzed reformy przeprowadzonej ok. 1050 roku (nr kat. 14) oraz 
dwa naśladownictwa. Jedno – północnosaskie, łączące awers typu kolońskiego 
z rewersem w tradycji późnych denarów Ottona i Adelajdy (nr kat. 3) oraz drugie 
– zachodniosłowiańskie, denara krzyżowego typu VI (nr kat. 13). Stan zachowa-
nia jednej z monet pozwala stwierdzić, że jest to prawdopodobnie wczesnośre-
dniowieczna fałszywa moneta zachodnioeuropejska (nr kat. 15). Tym samym, 
w całym zbiorze analizowanych monet średniowiecznych nie występują zidenty-
fi kowane monety rodzimego emitenta (przy założeniu, że do takowych nie należy 
naśladownictwo denara zachodnioeuropejskiego). 

Najwcześniejsza ze zidentyfi kowanych monet to denar bawarski księcia Hen-
ryka IV z  lat 995-1002. Po nim następuje – odnaleziony w  tym samym grobie 
– dolnolotaryński denar tego samego Henryka, już jako Henryka II – władcy 
Niemiec (1002-1024). Następnie denar krzyżowy typu II – z kaplicą, którego emi-
tentem byli prawdopodobnie arcybiskupi magdeburscy: Gero (1012-1023) lub 
Hunfried (1023-1051) [Kilger 2000: 208, MgHP 3:2. ] i młodszy wiekiem denar 
krzyżowy typu VI – z krzyżem prostym, którego prawdopodobnym emitentem 
był Henryk II (1014-1024) [Kilger 2000: 214, Sal D 1 ]. Jeśli jednak weźmiemy pod 
uwagę, że denar Brzetysława I, wybity po najeździe tego władcy na Wielkopol-
skę w 1039 roku, znalazł się w obiekcie poprzedzającym w stratygrafi i omawiane 
pochówki, oznacza to, że nawet te groby, do których włożono starsze monety 
z 1. połowy XI wieku, pochodzą z czasu po najeździe.

Wszystkie pozostałe monety znalezione w  grobach, które potrafi my precy-
zyjniej datować, pochodzą z 2. połowy XI wieku (ewentualnie samego początku 
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XII wieku). Są to: hybrydalne naśladownictwo północnosaskie; denar krzyżowy 
typu V – z  krzyżem perełkowym, emitowany prawdopodobnie w  czasach pa-
nowania króla Henryka IV (1056-1105)  [Kilger 2000: 226, Mol A 5:1/1]; denar 
krzyżowy typu VI – z krzyżem prostym, emitowany prawdopodobnie przez nie-
określonego biskupa lub arcybiskupa saskiego za panowania króla Henryka IV 
[Kilger 2000: 216, Sal D 4: 1/2] i  obol typu VII – z  pastorałem w  lewą stronę, 
emitowany prawdopodobnie przez nieokreślonego arcybiskupa lub biskupa za 
panowania Henryka IV [Kilger 2000, s. 220, Sal E 3o ]. Okres powstania tych 
monet nakłada się na czas, z którego pochodzi największa ilość znalezisk monet 
z cmentarzyska na stanowisku Giecz 4 (precyzyjnie, wg stanu z 2015 roku, dato-
wane jest na ten okres 313 monet, czyli 26% pozyskanego na całym stanowisku 
zbioru monet) [Syty 2015: 77 ]. Okres ten wydaje się zatem pokrywać z czasem 
największej prosperity w funkcjonowaniu gieckiego skupiska osadniczego.

Spośród prezentowanego zespołu monet na uwagę zasługuje denar bawarski 
Henryka IV jako księcia (995-1002), późniejszego króla Henryka II Świętego, 
z mennicy w Ratyzbonie, z zachowaną legendą na awersie [...]SDVX i rewersie 
[...]Λ•ΛCIV[…] (nr kat. 1). Niewielki fragment denara, wybitego prawdopodob-
nie w  Deventer po 1002 roku z  imieniem tegoż króla Henryka II, reprezentu-
je nieznany dotychczas typ (lub przynajmniej odmianę), niestety, niemożliwy 
do szczegółowego rozpoznania (nr kat. 2). Ciekawym znaleziskiem jest rów-
nież fragment zachodniosłowiańskiego naśladownictwa denara krzyżowego 
(nr kat. 13), który swoje odpowiedniki posiada w naśladownictwach w skarbie 
z  Gliszcza, w  woj. kujawsko-pomorskim [Bogucki, Ilisch, Suchodolski (red.) 
2016: 741, Taf. XXXIII: 68:101, 104, 106, 107 ]. Znajdujące się w tym skarbie na-
śladownictwa są datowane na lata ok. 1047-1070 [Bogucki, Ilisch, Suchodolski 
(red.) 2016: 201 ], co także wspomnianą monetę nakazuje zaliczyć do grupy zna-
lezisk z 2. połowy XI wieku. Na uwagę zasługuje ponadto nieokreślona moneta 
zachodnioeuropejska, będąca prawdopodobnie fałszerstwem denara z epoki, na 
co wskazuje jej miedziany rdzeń, pokryty tylko cienką warstwą srebra (nr kat. 
15). Z uwagi na stan jej zachowania nic więcej nie można o niej powiedzieć. Po-
dobnego rodzaju falsyfi katy denarów krzyżowych wystąpiły również na stanowi-
sku Giecz 4 [por. Krysztofi ak, Wyrwa (red.) 2015:184-186, 527-537].

W  przypadku obola krzyżowego typu VII – z  pastorałem w  lewą stronę 
(nr kat. 8) ciekawy jest mały okrągły otwór przy krawędzi monety. Umożliwiał 
on przeciągnięcie sznurka przez monetę i zastosowanie jej jako ozdoby w posta-
ci naszyjnika albo aplikacji stroju. Podobne przypadki znane są z Wielkopolski. 
Jako przykład można wskazać dwie monety z Ostrowa Lednickiego  [zob. Tabaka 
2013: 89, 91]. Miejsce znalezienia monety (w okolicach miednicy zmarłego) nie 
uzasadnia jednak hipotezy, że do grobu trafi ła ona jako aplikacja stroju pośmiert-
nego. Była raczej umieszczona w dłoni lub sakiewce, zatem wtórnie musiała peł-
nić funkcję daru grobowego.
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Ryc. 2. Giecz, stan. 10. Monety uwzględnione w  opracowaniu. Numery odpowiadają pozycjom 
katalogu. Fot. N. Pisula (1, 2, 4-16) i M. Jóźwikowska (3). Opr. cyfr. T. Krysztofi ak
Fig. 2. Giecz, site 10. Coins included in the study. Th e numbers correspond to the catalogue en-
tries. Photo by N. Pisula (1, 2, 4-16) and M. Jóźwikowska (3). Digital edition T. Krysztofi ak
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Tabela 2. Zestawienie monet wczesnośredniowiecznych ze stanowiska Giecz 10 wg obiektów. 
Oprac. N. Pisula
Table 2. A list of early medieval coins from Giecz site 10 by their features. Ed. by N. Pisula

Nr grobu
Nr 

katalogowy 
monety

Nr 
inwentarza 
polowego

Typ monety Datowanie 
monety

14/15 4 Gz10 54/15 Wschodnia Saksonia, denar 
krzyżowy typu II – z kaplicą 

ok. 1020-1030

20/15 9 Gz10 145/15 Wschodnia Saksonia, 
denar krzyżowy typu VII – 
z pastorałem w lewą stronę

ok. 1070-1100

21/15 15 Gz10 156/15 Nieokreślona fałszywa moneta 
zachodnioeuropejska

XI wiek(?)

5/16 13 Gz10 38/16 Naśladownictwo 
zachodniosłowiańskie denara 
krzyżowego

XI wiek

20/16 1
2

Gz10 127/16
Gz10 131/16

Bawaria, denar ks. Henryka IV
Deventer(?), denar Henryka II

995-1002
1002-1024

10/17 7 Gz10 103/17 Wschodnia Saksonia, denar 
krzyżowy typu VI – z krzyżem 
prostym

ok. 1065-1100

18/17 5 Gz10 151/17 Wschodnia Saksonia, denar 
krzyżowy typu VI – z krzyżem 
prostym

ok. 1015-1025

1/18 6 Gz10 99/18 Wschodnia Saksonia, denar 
krzyżowy typu V – z krzyżem 
perełkowym

ok. 1060-1080

7/18 10
12

Gz10 103/18
Gz10 107/18

Denar krzyżowy, typ 
nieokreślony
Denar krzyżowy, typ 
nieokreślony

XI wiek(?)
XI wiek(?)

11/18 8 Gz10 129/18 Wschodnia Saksonia, 
obol krzyżowy typu VII – 
z pastorałem w lewą stronę

ok. 1070-1100

19/18 11 Gz10 184/18 Denar krzyżowy, typ 
nieokreślony

XI wiek(?)

12/19 3 Gz10 50/19 Naśladownictwo z północnej 
Dolnej Saksonii

ok. poł. XI wieku

Obiekt 38/15 14 Gz10 136/16 Czechy, denar Brzetysława I 1037-1055

Znaleziony w obiekcie 23/18 (w jego 3. warstwie mechanicznej) szeląg litew-
ski Jana Kazimierza z 1661 roku nie ma związku ze znaleziskami monet wcze-
snośredniowiecznych. Posiada on charakter zguby, wprowadzającej informację 
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o użytkowaniu terenu w czasach nowożytnych, ale z uwagi na długotrwałe po-
zostawanie monety w obiegu (do przeprowadzonej w 1766 roku przez króla Sta-
nisława Augusta reformy, kiedy monetę wycofano) informację mało precyzyjną 
 [Wolski 2016: 82-83].

Katalog znalezisk monetarnych – Giecz, stan. 10 (Gz10)

Monety niemieckie

1. Nr inw.: Gz10 127/16
Władca: Henryk IV ks.
Mennica: Bawaria, Ratyzbona
Datowanie: 995-1002
Awers: […]SDVX, w polu krzyż prosty, pomiędzy ramionami krzyża: pierścień 
i kula
Rewers: [...]Λ•ΛCIV[…], w polu widoczne dwie dolne belki kaplicy
Surowiec: srebro
Waga: 0,22 g
Średnica: największy rozmiar fragmentu 16,36 mm
Grubość: 0,68 mm
Warunki znalezienia: wykop S1/S1D, grób 20/16, okolica czaszki po prawej stro-
nie, materiał z przesiewania 
Uwagi: moneta ułamana
Literatura: Hahn 1976: 25c41

Warunki odkrycia : wykop S1/S1D, grób 20/16, okolica czaszki po prawej stro-
nie, materiał z przesiewania 

2. Nr inw.: Gz10 131/163

Władca: Henryk II (1102-1124)
Mennica: Dolna Lotaryngia, Deventer(?)
Datowanie: 1002-1024
Awers: zarys nieczytelnych liter, pole nieczytelne
Rewers: […]H[…], w polu lewe zakończenia dwóch dolnych belek świątyni(?), 
wyższa szersza, wyżej pierścień
Surowiec: srebro
Waga: 0,11 g
Średnica: największy rozmiar fragmentu 9,45 mm
Grubość: 0,38 mm

3 Rozpoznanie tej monety zawdzięczamy pomocy doktora Petera Ilischa.
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Uwagi: fragment monety z jednej strony odcięty, z drugiej odłamany
Literatura: brak
 Warunki odkrycia: wykop S1, grób 20/16, głębokość 99,77 m n.p.m 

 3. Nr inw.: Gz10 50/19 4
Władca: nieokreślony 
Mennica: Saksonia północna, hybrydalne naśladownictwo kolońsko-saskie
Datowanie: ok. poł. XI w.
Awers: dwie litery O jedna nad drugą, litera L i dwie litery U jedna nad drugą 
w przeciwnych pozycjach
Rewers: ramię krzyża, z boków niewyraźne znaki, obwódka perełkowa, w otoku 
pseudolegenda IIII…
Surowiec: srebro
Waga: 0,262 g
Średnica: 14,47 x 10,04 mm
Uwagi: obrzeże nieznacznie rozklepane, fragment cięty, ok. ¼ monety
Literatura: Hävernick 1935: 135
Warunki odkrycia: wykop 8A, grób 12/19, przy paliczkach prawej dłoni 

4.  Nr inw.: Gz10 54/15 
Władca: Gero (1012-1023) lub Hunfried (1023-1051)?
Mennica: Saksonia wschodnia, arcybiskupstwo magdeburskie
Datowanie:  ok. 1020-1030
Awers: […] , pole niewidoczne
Rewers: [...] , pole niewidoczne
Surowiec: srebro
Waga: 0,28 g
Średnica: największy rozmiar fragmentu 15,09 mm, szerokość rozklepanego 
obrzeża 1,40 mm
Uwagi: fragment monety odcięty, z częściowo odłamanym rozklepanym rantem, 
denar krzyżowy typu II (kaplica)
Literatura: Gumowski 1939: 463; Kilger 2000: MgHP 3:2
Warunki odkrycia: wykop 2, grób 14/15

5.  Nr inw.: Gz10 151/17
Władca: Henryk II (1014-1024)?
Mennica: Saksonia wschodnia
Datowanie:  ok. 1015-1025

4 Rozpoznanie tej monety zawdzięczamy pomocy doktora Petera Ilischa.
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Awers: […]  w  polu fragment ramienia krzyża prostego i  pierścień pomiędzy 
ramionami krzyża
Rewers: IINV […], w polu nieczytelny
Surowiec: srebro
Waga: 0,30 g
Średnica: największy rozmiar fragmentu 13,23 mm, szerokość rozklepanego 
obrzeża 1,13 mm
Cechy: srebro, waga,
Uwagi: fragment monety odłamany, źle zachowany, pogięty i popękany, z trzema 
peksami na rewersie, denar krzyżowy typu VI (krzyż prosty)
Literatura: Gumowski 1939: 698; Kilger 2000: Sal D 1
Warunki odkrycia: wykop 5/5A, grób 18/17 – spąg, głębokość 99,78 m n.p.m., 
z okolicy miednicy, materiał z przesiewania 

6.  Nr inw.: Gz10 99/18
Władca: Henryk IV (1056-1105)?
Mennica: Saksonia wschodnia
Datowanie:  ok. 1060-1080
Awers: […] , w polu trzy perełki od krzyża perełkowego, jedna wieńcząca 
jego zakończenie
Rewers: […], w polu fragment klina (V) w kącie krzyża kawalerskiego
Surowiec: srebro
Waga: 0,25 g
Średnica: największy rozmiar fragmentu 13,20 mm, szerokość rozklepanego 
obrzeża 1,51 mm
Uwagi: fragment monety odcięty, denar typu V (krzyż perełkowy)
Literatura:  Kilger 2000: Mol A5:1/1
Warunki odkrycia: wykop 6A, grób 1/18 – spąg, głębokość 99,72 m n.p.m.

7. Nr inw.: Gz10 103/17 
Władca: nieokreślony biskup podczas panowania króla Henryka IV (1056-1105)?
Mennica: Saksonia wschodnia
Datowanie: ok. 1065-1100 (raczej 1060-1080)?
Awers: [...], w polu krzyż prosty, znaki pomiędzy ramionami krzyża nie-
czytelne
Rewers: w otoku [...], w polu krzyż kawalerski z rozdzielonymi ramionami, 
w kątach niewyraźne znaki i V
Surowiec: srebro
Waga: 0,47 g
Średnica: 14,24 mm, szerokość rozklepanego obrzeża 1,14 mm
Grubość: 0,43 mm wewnątrz
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Uwagi: z monety ułamano fragment wielkości 1/5 jej rozmiaru, denar krzyżowy 
typu VI (krzyż prosty)
Literatura: Gumowski 1939: 810-811; Kilger 2000: Sal D 4:1/2 
Warunki odkrycia: wykop 4D, grób 10/17, materiał z  przesiewania z  okolicy 
miednicy i prawej ręki

8.  Nr inw.: Gz10 129/18
Władca: nieokreślony arcybiskup lub biskup
Mennica: Saksonia wschodnia
Datowanie:  ok. 1070-1100
Awers: w polu krzywaśń pastorału w lewo
Rewers: nieczytelny
Surowiec: srebro
Waga: 0,29 g
Średnica: 11,05 mm, szerokość rozklepanego obrzeża 0,71 mm
Uwagi: moneta źle zachowana, z odłamanym częściowo rozklepanym obrzeżem 
i okrągłym otworem o średnicy 1,8 mm przy obrzeżu, obol krzyżowy typu VII 
(pastorał w lewo)
Literatura: Gumowski 1939: 988; Kilger 2000: Sal E 3o
Warunki odkrycia: wykop 8D, grób 11/18, w okolicy miednicy

9.  Nr inw.: Gz10 145/15
Władca: nieokreślony arcybiskup lub biskup 
Mennica: Saksonia wschodnia
Datowanie:  ok. 1070-1100
Awers: otok nieczytelny, w polu zarys dwóch kulek obok siebie
Rewers: nieczytelny
Surowiec: srebro
Waga: 0,16 g
Średnica: największy rozmiar fragmentu 12,13 mm, szerokość rozklepanego 
obrzeża 1,70 mm
Uwagi: fragment wycięty z monety, denar krzyżowy typu VII (pastorał w lewo)
Literatura: Gumowski 1939: 986; Kilger 2000: Sal E 3:1
Warunki odkrycia: wykop E2A, grób 20/15, głębokość 99,81 m n.p.m.

Denary krzyżowe nieokreślone

10.  Nr inw.: Gz10 103/18
Władca: nieokreślony
Mennica: nieokreślona
Datowanie: XI wiek(?)
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Awers: nieczytelny
Rewers: otok nieczytelny, w polu zarys ramienia krzyża kawalerskiego
Surowiec: srebro
Waga: 0,17 g
Średnica: największy rozmiar fragmentu 10,74 mm, szerokość rozklepanego 
obrzeża 1,26 mm
Uwagi: fragment wycięty z monety, na awersie dwa peksy
Literatura: brak
Warunki odkrycia: wykop 8D, grób 7/18, znaleziona wewnątrz czaszki

11.  Nr inw.: Gz10 184/18
Władca: nieokreślony 
Mennica: nieokreślona
Datowanie: XI wiek(?)
Awers: nieczytelny
Rewers: nieczytelny
Surowiec: srebro
Waga: 0,04 g
Średnica: największy rozmiar fragmentu 6,65 mm, szerokość rozklepanego 
obrzeża 1,37 mm
Uwagi: fragment monety odłamany, sklejony z dwóch mniejszych fragmentów
Literatura: brak
Warunki odkrycia: wykop 8D, grób 19/18, wysokość 99,79 m n.p.m., materiał 
z przesiewania z okolicy prawej kości miedniczej

12. Nr inw.: Gz10 107/18. 
Władca: nieokreślony 
Mennica: nieokreślona
Datowanie: XI wiek(?)
Awers: w otoku zarys pseudolegendy, pole nieczytelne
Rewers: czytelny jedynie zarys perełkowej obwódki pomiędzy polem a otokiem
Surowiec: srebro
Waga: 0,43 g
Średnica: największy rozmiar fragmentu 15,96 mm, szerokość rozklepanego 
obrzeża 1,24 mm
Uwagi: fragment monety odłamany, mocno wygięty, rozklepane obrzeże częścio-
wo odłamane
Literatura: brak
Warunki odkrycia: wykop 8D, grób 7/18, głębokość 100,13 m n.p.m.
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Pozostałe

13.  Nr inw.: Gz10 38/16
Władca: naśladownictwo zachodniosłowiańskie denara krzyżowego typu VI 
(krzyż perełkowy)
Mennica: nieokreślona
Datowanie: XI wiek
Awers: pseudolegenda nieczytelna z fragmentem obwódki prostej
Rewers: pseudolegenda nieczytelna
Surowiec: srebro
Waga: 0,11 g
Średnica: 12,75 mm
Grubość: 0,60 mm
Uwagi: fragment odłamany, sklejony z dwóch mniejszych fragmentów
Literatura:  podobny do: Bogucki M., Ilisch P., Suchodolski S. (red.) 2016, 
nr 68: 104
Warunki odkrycia: wykop 3A, grób 5/16, w pobliżu lewej ręki

14.  Nr inw.: Gz10 136/16
Władca: Brzetysław I
Mennica: Czechy, Praga
Datowanie: 1037-1055
Awers: , głowa księcia w mitrze na wprost między protomami 
koni
Rewers: w otoku: , w polu Prawica Boska
Surowiec: srebro
Waga: 0,43 g
Średnica: największy rozmiar fragmentu 17,01 mm 
Grubość: 0,68 mm
Uwagi: moneta ułamana
Literatura: Cach 1970: 319, Šmerda 1996: 151
Warunki odkrycia: wykop 3C, obiekt 38/15, część SW, 1 warstwa mech. obiektu; 
głębokość 99,71 m n.p.m.

15. Nr inw.: Gz10 156/15 
Władca: nieokreślony
Mennica: nieokreślona
Datowanie: XI wiek(?)
Awers: nieczytelny
Rewers: nieczytelny
Surowiec: Rdzeń miedziany, na powierzchni srebrzony
Waga: 0,17 g
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Średnica: największe rozmiary fragmentów:11,82 mm, 6,78 mm, 4,42 mm
Grubość: 0,42 mm
Uwagi: fragmenty bardzo łamliwe, nieokreślona wczesnośredniowieczna moneta 
zachodnioeuropejska (fałszerstwo?)
Literatura: brak
Warunki odkrycia: wykop E1, grób 21/15

Moneta nowożytna

16.  Nr inw.: Gz10 234/18
Władca: Jan Kazimierz, szeląg 
Mennica: Wielkie Księstwo Litewskie, mennica Ujazdów
Datowanie: 1661 rok
Awers: , w  polu głowa króla w  wieńcu laurowym w  prawo, 
pod nią inicjały T[...]
Rewers: w otoku: , w polu Pogoń z tarczą bez wstę-
gi, nad nią mitra książęca, pod nią herb Korwin.
Surowiec: miedź
Waga: 1,21 g
Średnica: 15,58 mm
Grubość: 0,87 mm
Uwagi: awers niecentrycznie wybity, rewers niecentrycznie wybity
Literatura: Wolski 2016: LU61.C.11a.11.2.1a; mała głowa króla – odmiana I, Po-
goń – odmiana II, herb Korwin odmiana I, mitra książęca odmiana III
Warunki odkrycia: wykop 6E, ob. 23/18, warstwa mechaniczna
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Th e coins discovered on the Giecz site 10 in the years 2014-2019

S u m m a r y

Th e research from the years 2014-2019 yielded a total of 16 coins, of which only one, a modern 
one (no. 16), is not connected to the settlement and the early medieval burial ground. One 
(no. 14) appeared in a stratigraphic structure preceding the founding of the cemetery, which 
proved that even the graves with older coins had not been created before the middle of the 11th 
century. Th e remaining 14 early medieval coins were found in graves because of the practice of 
making grave off erings in the form of coins. Th e majority of them were put into graves where 
also other off erings were placed.

Only two early medieval coins are nearly complete. Th e remaining ones were preserved 
in fragments. Despite the poor state of preservation, it was possible to recognize a Bavarian 
denarius from the turn of the 10th/11th century (no. 1) as well as only a little later denarius 
of Henry II (1002-1024) of an unknown type, minted in Deventer (no. 2) – both in one grave. 
Nine cross denarii (including one obol) were found in the collection of coins. Th eir state of 
preservation made it possible to fully identify the type only in six cases. Th e Bohemian de-
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narius of Bretislav I from before the reform conducted around the year 1050 is an extremely 
chronologically important coin no. 14. Th e western Slavic imitation of the cross denarius 
type VI (no. 13) is also noteworthy. Th e state of preservation of one of the coins (no. 15) makes 
it possible to state that this is probably an early medieval Western European counterfeit coin. 
Th us there have not been identifi ed similar coins of the domestic issuer in the entire collec-
tion of early medieval coins (assuming that these are not the imitations of Western European 
denarius).
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Volodymyr Savyts’kyi

Enkolpiony ze średniowiecznego Włodzimierza i jego okolic

Abstrakt: Przedmiotem opracowania jest kolekcja ponad 40 enkolpionów, czyli za-
bytkowych dewocjonaliów prywatnej pobożności, pochodzących z okolic Włodzimie-
rza Wołyńskiego. Prezentowany zbiór stanowi własność Włodzimiersko -Wołyńskiego 
Muzeum Historycznego, częściowo pochodzi z kolekcji prywatnej. W artykule przed-
stawiono historię odkryć analizowanych przedmiotów i ujęto stan ich badań od końca 
wieku XIX po czasy współczesne. Rozważana jest kwestia ich datowania oraz zagad-
nienia dotyczące przynależności społecznej ich właścicieli, szlaków importu, dystry-
bucji enkolpionów, ich cech technologicznych i ikonografi cznych oraz możliwości ich 
lokalnej produkcji.
Słowa kluczowe: średniowiecze, krzyż, enkolpion, Włodzimierz Wołyński, Matka 
Boża, Chrystus ukrzyżowany, chrześcijaństwo, forma odlewnicza

Abstract: Th e study focuses on the collection of over 40 encolpions, i.e. historic 
devotional items of private devotion, from the environs of Volodymyr-Volynskyi. Th e 
presented collection is the property of the Volodymyr-Volynskyi Regional Histori-
cal Museum, partly from a private collection. Th e article presents the history of the 
discovery of the analyzed items and includes the state of research from the late 19th 
century to the present. Th e question of their dating is considered, as well as issues 
concerning the social affi  liation of their owners, import routes, distribution of the 
encolpions, their technological and iconographic features, and the possibility of their 
local production.
Keywords: Middle Ages, a  cross, an encolpion, Volodymyr Volynskyi, Mother of 
God, Christ crucifi ed, a crucifi x, Christianity, a casting mould

Анотація: В статті представлено понад 40 занахідок християнського особистого 
благочестя – хрестів-енколпіонів з Володимира-Волинського та його околиць. 
Проаналізована інформація про ці вироби та їх дослідження від кінця 
ХІХ століття і до наших днів. Окремо розглянуто колекцію енколпіонів 
з Володимир-Волинського історичного музею та з приватної колекції. 
Розглядається питання їх датування, соціальної приналежності їх власників, 
шляхи імпорту, технологічні та іконографічні особливості, можливість 
місцевого виробництва 
Kлючові слова: cередньовіччя, хрест, енколпіон, Володимир-Волинський, 
Богородиця, Розп’яття, християнство, ливарна форма 
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Zabytki z  badań archeologicznych dawnego Włodzimierza (obecnie Wło-
dzimierza-Wołyńskiego, obw. wołyński, Ukraina) od ponad 100 lat cieszą się 
dużym zainteresowaniem wśród badaczy historii średniowiecza. Założony 
u schyłku X wieku gród (pierwsza wzmianka w latopisie odnosi się do 988 roku 
[Лаврентьевская летопись 1926: 121; Літопис Руський 1989: 67]) szybko stał 
się ważnym ośrodkiem polityczno-kulturowym Rusi południowo-zachodniej). 
Na jego rozwój korzystnie wpłynęło położenie geopolityczne na styku dwóch 
kręgów kulturowych: zachodniego (łacińskiego) oraz wschodniosłowiańskie-
go, który po przyjęciu chrześcijaństwa przez Ruś Kijowską z  Konstantynopola 
w 988 roku znalazł się pod wpływami kultury bizantyjskiej (greckiej). Wzrostowi 
gospodarczemu ośrodka sprzyjało jego położenie na jednym z najważniejszych 
międzynarodowych szlaków handlowych łączących Kijów z  Europą Zachodnią 
(ryc. 1). Na rozwój kultury duchowej mieszkańców Włodzimierza bezsprzecznie 
wpłynęło z kolei założenie tu stolicy biskupiej, wg tradycji w 992 roku, zapewne 
jednak dopiero w 2. połowie XI wieku1.

Po założeniu we Włodzimierzu biskupstwa – pierwszego na Rusi południowo-
-zachodniej – gród stał się swego rodzaju przyczółkiem chrześcijaństwa. Tu za-
pewne wzniesiono pierwsze na Wołyniu drewniane i kamienne świątynie, stąd 
nowa wiara przenikała na różne obszary regionu, w  tym także najbardziej od-
ległe. O  ile badania archeologiczne architektury sakralnej w  połączeniu z  dość 
skąpymi informacjami ze źródeł pisanych dostarczają przede wszystkim świa-
dectw przyjęcia chrześcijaństwa na poziomie państwowym, o tyle o istnieniu cer-
kwi i  sile oddziaływania związanego z  nimi duchowieństwa, a  szerzej ujmując 
– o skali dokonującej się chrystianizacji ludności regionu, w tym stopniu recepcji 
głoszonych przez Cerkiew dogmatów, mogą świadczyć m.in. znaleziska drobnych 
przedmiotów kultu. Badanie odnajdywanych dewocjonaliów może być również 
pomocne w wyznaczeniu poziomu rozwoju rzemiosła jubilerskiego i służyć prze-
śledzeniu międzyregionalnych oraz międzynarodowych związków handlowych 
i kulturowych. 

Wszystkim tym zagadnieniom poświęcony zostanie niniejszy artykuł. Roz-
patrzonych zostanie ponad 40 znalezisk z  najbardziej reprezentatywnej grupy 
przedmiotów prywatnej pobożności – enkolpionów. W opracowaniu oparto się 
zarówno na materiałach już publikowanych, jak i tych, które jeszcze nie znalazły 
się w obiegu naukowym. Do ostatnich należy część zabytków ze zbiorów Włodzi-
miersko-Wołyńskiego Muzeum Historycznego2 oraz z jednej kolekcji prywatnej3.

1 Data ta występuje w  tzw. „Latopisie Nikonowskim” [Лътописный сборник, именуемый… 
1862: 65]. Utworzenie biskupstwa we Włodzimierzu w 992 roku jest jednak podawane w wątpli-
wość. Badacze za bardziej prawdopodobną datę uznają lata 70. i 80. XI wieku [Скочиляс, 2010: 
25-26; Терський 2010: 31; Poppe 1997].

2 Dalej W-WMH.
3 Autor wyraża szczere podziękowania dyrekcji i pracownikom Włodzimiersko-Wołyńskiego 

Muzeum Historycznego za pomoc w opracowaniu materiałów z jego zasobów, Romanowi Mazur-
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Ryc. 1. Plan Europy Wschodniej z zaznaczonym szlakiem handlowym wiodącym w X-XI wieku 
przez Włodzimierz. Oprac. E. Pawlak (na podstawie: S. Romashov [Моця 2010, nr 2, s. 34, ryc. 2])
Fig. 1. A plan of Eastern Europe with a marked trade route leading through Volodymyr in the 
10th-11th century. Ed. by E. Pawlak (based on: S. Romashov [Моця 2010, no. 2, p. 34, Fig. 2])

Znaleziska enkolpionów z Włodzimierza i jego okolic 
do połowy XX wieku

Pierwsze informacje o znaleziskach staroruskich enkolpionów na majdanie wło-
dzimierskiego grodu oraz w obrębie jego podgrodzia znajdujemy w historycznym 
szkicu Nikolay’a Teodorovicha, Городъ Владимиръ Волынской губернии въ связи 
съ исторіей Волынской епархіи z 1893 roku. Autor zawarł w nim opis zbiorów Wło-
dzimiersko-Wołyńskiego Bractwa Prawosławnego [Теодорович 1893: 194-206]4. 
W  ewidencji przedmiotów wspomnianych zbiorów znajduje się informacja 
o „brązowym enkolpionie” z wyobrażeniem Ukrzyżowania i monogramem ІС-ХС 
na jednej stronie oraz wizerunkiem Matki Boskiej ze wzniesionymi w modlitwie 

kowi za udostępnienie prywatnej kolekcji, a także dr Grzeborzowi Śnieżko za wstępną korektę ar-
tykułu.

4 Zbiory Muzeum podczas I  wojny światowej wywieziono na Wschód, część z  nich zaginę-
ła. Niektóre z eksponatów przechowywane są obecnie w Muzeum Sztuki w Charkowie (Ukraina) 
[Терський 2010: 18].
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rękami (prawdopodobnie Orantka) i  monogramem МР-ϴY – na drugiej. En-
kolpion został znaleziony w 1886 roku podczas badań wykopaliskowych w pod-
ziemiach tzw. cerkwi Mścisława z  ХІІ wieku (Sobór Zaśnięcia Matki Bożej5) 
[Теодорович 1893: 195]. Inny enkolpion z kolekcji tego Bractwa został odkryty 
podczas oczyszczania majdanu grodu (w ХІХ wieku znajdowało się tu więzienie 
powiatowe). Zgodnie z opisem, na krzyżu w tym wypadku, na jednej ze stron znaj-
duje się wyobrażenie Ukrzyżowania, na drugiej umieszczono przedstawienie Mat-
ki Boskiej z Emmanuelem (prawdopodobnie Hodegetria). Był to wyrób ze stopu 
miedzi, ze srebrnym uszkiem do zawieszenia [Теодорович 1893: 198]. 

W 1900 roku ukazała się praca ukraińskiego archeologa, Vlodzimezha Antono-
vicha, Археологическая карта Волынской губернии. Wymienia ona również en-
kolpiony pochodzące z Włodzimierza i okolic. Trzy z nich znaleziono na grodzisku 
(ryc. 2.VI)6, następny pochodzi z terenu, zniszczonego wówczas Soboru Zaśnięcia 
z ХІІ wieku, gdzie został znaleziony obok carskich wrót (ryc. 2.V) [Антонович 
1900: 64]. Szczególne interesująca jest uwaga o  odkryciu w  1875 roku miedzia-
nego enkolpionu z białą emalią i resztkami tkaniny (brokatu) w pochówku w po-
bliżu wsi Zhashkovychi (ob. Жашковичі, rej. iwanicki, obw. wołyński, Ukraina), 
30 km na południowy-wschód od Włodzimierza (ryc. 3). Wówczas znajdował się 
on w Muzeum Kijowskiej Akademii Duchownej [Антонович 1900: 62]7. Dokład-
niejszy opis tego enkolpionu znajdujemy w katalogach innych badaczy starożyt-
ności cerkiewnych, tworzących przed okresem rewolucji 1917 roku [Леопардов, 
Чернов 1891: 7; Петров 1915: 28]8. W Muzeum Kijowskiej Akademii Duchownej 
przechowywano także kamienny krzyżyk, kilka plakiet i medalionów, pochodzą-
cych z obszaru Włodzimierza [Антонович 1900: 64].

Książka znanego badacza Wołynia, archeologa Aleksandra Cynkałowskiego, 
Materiały do pradziejów Wołynia i Polesia Wołyńskiego [1961] wymienia już nie-
co większą liczbę enkolpionów. Zawiera też ciekawe informacje o kontekście ich 
znalezienia9. Wartość dodaną tej pracy stanowi plan miasta Włodzimierza z lat 
30. XX wieku z oznaczeniem dawnych uroczysk, cmentarzysk i budowli sakral-
nych, których większość nie zachowała się do naszych czasów (ryc. 2). 

5 Sobór Zaśnięcia Matki Bożej – główna świątynia miasta – wzniesiony został w  latach 50. 
ХІІ wieku przez księcia Mścisława ІІ Izjasławicza, położony jest na podgrodziu. Znajdował się tu 
grobowiec rodzinny Mścisławowiczów. Przypuszcza się, że pierwotnie w tym miejscu mogła stać 
cerkiew drewniana, która prawdopodobnie była najstarszą świątynią Włodzimierza i  regionu 
[Терський 2010: 76, 86-89].

6 [Антонович 1900: 64]. Informacja ta zawiera odnośnik do notatek krajoznawcy, Omelana 
Dwernickiego (1838-1906).

7 O tym znalezisku, ale z kurhanu, informuje także A. Cynkałowski [1961: 172].
8 Przedmiot ten jest również włączony do katalogu staroruskich enkolpionów Gali Korzukhiny 

i Anny Peskovej [2003: 104, nr kat. 10].
9 Badacz ten w czterech miejscach mówi o odkryciu „kilku” enkolpionów, nie wskazując do-

kładnie ich liczby. Dlatego jej ustalenie nie jest możliwe.
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Ryc. 2. Plan miasta Włodzimierz z lat 30. XX wieku z zaznaczonymi miejscami znalezienia enkol-
pionów i  form odlewniczych zarejestrowanych przez N. Teodorovicha, V. Antonovicha, A. Cyn-
kałowskiego, A. Peskovą i S. Ters’kego. Oprac. E. Pawlak na podstawie planu A. Cynkałowskiego 
(lata 30. XX wieku)
Fig. 2. A plan of the town of Volodymyr from the 30s of the 20th century, with the marked places 
where the encolpions and casting moulds were found and were registered by N. Teodorovich, 
V. Antonovich, A. Cynkałowski, A. Peskova and S. Tersky. Ed. by E. Pawlak on the basis of the plan 
A. Cynkałowskiego (30s of the 20th century)

Większość enkolpionów uwzględnionych przez A. Cynkałowskiego pocho-
dzi ze zbiorów księdza M. Szyrockiego oraz z Muzeum Filii Ukraińskiej Akade-
mii Nauk we Lwowie [Cynkałowski 1961: 164, 166, 169]. Wśród nich znajduje 
się kilka egzemplarzy odkrytych na uroczysku Stara Katedra (ryc. 2.I) [Cynka-
łowski 1961: 164, 169] – miejscu położonym na zachodnich obrzeżach Wło-
dzimierza, gdzie znajdowała się cerkiew z ХІІ wieku10. Stąd również pochodzą 
znaleziska kamiennych (m.in. marmurowych) krzyżyków oraz brązowych, ka-
miennych i kościanych ikon (plakietek) [Cynkałowski 1961: 169]. Kilka innych 
brązowych enkolpionów ze zbiorów księdza M. Szyrockiego zostało znalezionych 

10 Ruiny tej świątyni po raz pierwszy były badane w  1886 roku przez archeologów, W. An-
tonovycha i  A. Prachowa, później przez P. Rappoporta w  1975 roku [Дверницкий 1887: 45-49; 
Дверницкий 1889: s. 44; Раппопорт 1976: 384-385; Раппопорт 1977: 253-267].
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na przedmieściu dawnego Włodzimierza, na ul. Browarnej, na wzniesieniu nad 
rzeką Ług11 [Cynkałowski 1961: 166].

Szczególne zainteresowanie budzi informacja o odkryciu na uroczysku Pro-
kopiwszczyna (Prokopivshchyna) kamiennej formy odlewniczej do produkcji en-

11 Na uroczysku Ilijiwszczyna, gdzie stała cerkiew św. Eliasza, A. Cynkałowski wymienia cmen-
tarzysko szkieletowe (ryc. 2: 3). Najstarsza wzmianka w źródłach pisanych o tej świątyni pochodzi 
z 1. poł. XVІ wieku. Jednakże zważywszy na tradycję wznoszenia cerkwi poświęconych Eliaszowi 
Gromowładnemu w miejscach dawnych świątyń Peruna oraz ze względu na odkrycie tu staroru-
skich enkolpionów, badacze przypuszczają, że cerkiew mogła stać w tym miejscu znacznie wcześniej 
[Терський 2010: 96].

Ryc. 3. Mapa znalezisk staroruskich enkolpionów z  okolic Włodzimierza Wołyńskiego (w  pro-
mieniu 30 km) zarejestrowanych przez V. Antonovicha, A. Cynkałowskiego, E. Gródek-Kciuk, 
E. i A. Kokowskich, S. Ters’kiego, V. Savyts’kego: 1 – Zhytani (Житані), 2 – Gródek, 3 – Novo-
volyns’k (Нововолинськ), 4 – Cherchychi (Черчичі), 5 – Bubniv (Бубнів), 6 – Zhashkovychi 
(Жашковичі), 7 – Ivanychi (Іваничі). Oprac. V. Savyts’kyi
Fig. 3. A map of old Ruthenian encolpions found near Volodymyr-Volynskyi (within 30 km ra-
dius) and registered by V. Antonovich, A. Cynkałowski, E. Gródek-Kciuk, E. and A. Kokowski, 
S. Ters’ky, V. Savyts’ky: 1 – Zhytani (Житані), 2 – Gródek, 3 – Novovolyns’k (Нововолинськ), 
4 – Cherchychi (Черчичі), 5 – Bubniv (Бубнів), 6 – Zhashkovychi (Жашковичі), 7 – Ivanychi 
(Іваничі). Ed. by V. Savyts’kyi
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kolpionów (ryc. 2.II)12. Niestety, brak jej ilustracji, a los zabytku nie jest znany. Na 
tym samym uroczysku odkryto także kolejny enkolpion [Cynkałowski 1961: 168].

Aleksander Cynkałowski informuje o  kilku enkolpionach  na wyspie poło-
żonej na uroczysku Monastyr nad rzeką Ług, w pobliżu Ivanychi (Іваничі, sie-
dziba rejonu iwanichiwskiego, obw. wołyński, Ukraina), 25 km na południe od 
Włodzimierza (ryc. 3) [Cynkałowski 1961: 146]. Autor ten był pierwszym bada-
czem, który nie tylko włączył enkolpiony do katalogu odkryć archeologicznych 
dawnego Wołynia, ale także dokonał próby ich analizy jako zjawiska o wymiarze 
religijno-artystycznym. Dążył do ustalenia ośrodków ich produkcji, dróg impor-
tu i  eksportu, chronologii, a  także traktował enkolpiony jako źródła do badań 
nad chrystianizacją regionu. Jeszcze w  1938 roku wyszła drukiem jego praca – 
Сліди християнства на Волині до кн. Володимира Великого [Цинкаловський 

1938], w której analizował możliwość chrystianizacji części ziemi wołyńskiej ze 
strony Moraw w  okresie działalności misyjnej św. Metodego i  jego uczniów13. 
Wraz z  poszczególnymi danymi archeologicznymi (ruiny cerkwi na uroczysku 
Stara Katedra pod Włodzimierzem14) i źródłami pisanymi (tzw. dokument praski 
z  1086 roku, zgodnie z  którym ziemie Wołynia wchodziły w  skład biskupstwa 
praskiego) [Цинкаловський 1938: 5; por. Скочиляс 2010: 14], a  także toponi-
mią [Цинкаловський 1938: 10-11], do wyjaśnienia tej kwestii autor wykorzystał 
również znane wówczas znaleziska dewocjonaliów na Wołyniu [Цинкаловський 

1938: 6, 11-13]. A. Cynkałowski wskazał na liczne znaleziska enkolpionów, krzy-
żyków napierśnych i medalionów z VI-ІХ wieku (por. niżej) w miejscowościach 
ziemi wołyńskiej (w tym we Włodzimierzu), wyciągając wnioski o ich bizantyj-
skiej oraz morawskiej genezie [Цинкаловський 1938]. Niestety, przytoczona po-
wyżej praca nie zawiera ilustracji ani chociażby dokładnego opisu wymienianych 
przedmiotów15. Uwzględniając fakt, że w latach 30. XX wieku kwestie chronologii 
i typologii zabytków znajdowały się dopiero w początkowym stadium opracowy-
wania, musimy krytycznie podchodzić do wniosków tego badacza. Dziś już wiemy, 
że określenie chronologii enkolpionów, krzyżyków napierśnych i medalionów na 
VI-IX wiek było błędne. Tym bardziej, że w wyżej wspomnianej pracy Materiały 

12 W tym miejscu stała świątynia św. Prokopa, wzmiankowana w dokumentach z 1566 i 1695 roku. 
S. Ters’kyi przypuszcza, że w czasach książęcych istniała tu osada rzemieślników [Терський 2010: 98].

13 Obecnie hipotezę tę popiera archeolog ukraiński, badacz Wołynia – Mychajło Kuczynko 
[Кучинко 2006: 505; Кучинко, Охріменко, Савицький: 2008: 25].

14 A. Cynkałowski pisze, że podczas wykopalisk W. Antonovycha i A. Prachowa na uroczysku 
Stara Katedra „odkopano trójnawową budowlę cerkiewną o  typie greckim”, a pod jej podwalina-
mi „natrafi ono na jeszcze starszy fundament” – „okrągłą, w formie rotundy, budowlę cerkiewną”. 
Fundamenty starszej świątyni odniósł badacz do czasów działalności misyjnej uczniów śś. Cyryla 
i Metodego, a nowszą budowlę trójnawową, określił jako świątynię katedralną pierwszego biskupa 
włodzimierskiego, Stefana, wzniesioną przez księcia Włodzimierza Wielkiego w miejscu „zrujno-
wanej przezeń starej cerkwi – rotundy” [Цинкаловський  1938: 7-11].

15 Pozycja dostępna jest w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym w Łucku (ВКМ, nr inw. КДФ-
-22563).
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do pradziejów Wołynia i Polesia Wołyńskiego, wśród niewielkiej liczby ilustracji16 
można zobaczyć jedynie wyroby, które dziś są datowane na okres nie wcześniejszy 
niż wiek ХІ. Oprócz tego, w artykule z 1972 roku, Cynkałowski wspomina jedynie 
o odkrytych na Wołyniu enkolpionach, datowanych przeważnie na ХІІ-ХІІІ wiek 
[Охріменко, Скляренко, Каліщук, Ткач, Романчук, 2007: 237-243].

Łączenie enkolpionów z  okolic Włodzimierza z  kręgiem bizantyjsko-
-morawskim wynikała z  błędnego przekonania Cynkałowskiego, że chrystiani-
zacja Wołynia w  obrządku słowiańskim nastąpiła już w  IX-Х wieku, w  czasie 
rzekomej przynależności terenów nad Bugiem i Styrem do biskupstwa praskiego 
[Цинкаловський 1938: 3, 5]. Pozostałe argumenty Cynkałowskiego na potwier-
dzenie „morawskiej” hipotezy chrystianizacji Wołynia zrewidowały również póź-
niejsze badania.

Podczas powtórnych prac wykopaliskowych przy fundamentach świątyni na 
uroczysku Stara Katedra, przeprowadzonych przez Pawła Rappoporta w 1975 roku, 
czas wzniesienia tego obiektu doprecyzowano na drugą połowę ХІІ wieku. Nato-
miast budowę poprzedniej, małej świątyni, której fundamenty znajdują się pod wy-
mienioną budowlą, określono na pierwszą połowę ХІІ wieku [Раппопорт 1976: 85; 
Раппопорт 1977: 265]. Oprócz tego, zgodnie z  rekonstrukcją Rappoporta, mała 
świątynia jest cerkwią bezsłupową, z  jedną apsydą, ale nie rotundą [Раппопорт 
1977: 263, rys. 9]. Z kolei, tzw. dokument praski (zachowany w kopii z 1086 roku), 
zgodnie z  którym granice biskupstwa praskiego obejmowały obszar Wołynia do 
rzek Bugu i  Styru (według innych interpretacji – do rzeki Stryj), większość na-
ukowców uważa obecnie za falsyfi kat, chociaż nie jest wykluczone, że ma on histo-
ryczne uzasadnienie [Jusupović 2017]17.

Znaleziska enkolpionów z Włodzimierza Wołyńskiego i jego okolic od 
2. poł. XX do XXI wieku 

W  niniejszej części opracowania zostaną omówione enkolpiony odkryte na te-
renie Włodzimierza Wołyńskiego i  jego okolic po II wojnie światowej, w  tym 
zabytki ze zbiorów W-WMH i kolekcji prywatnej.Większość egzemplarzy znaj-
dujących się w zasobach W-WMH muzeum otrzymało lub nabyło od osób pry-
watnych. Tylko jeden enkolpion z  kolekcji muzealnej odkryto podczas badań 
archeologicznych (por. niżej). Cztery egzemplarze pochodzą z przedwojennych 

16 W publikacji zamieszczono fotografi e dwóch enkolpionów z Oderadówki (Одерадівка, rej. 
szumski, obw. tarnopolski) oraz rewersu jednego egzemplarza ze wsi Mikulicze (Микуличі, rej. wło-
dzimierski, obw. wołyński). Brak ilustracji innych enkolpionów z Włodzimierza Wołyńskiego i in-
nych miejsc z Wołynia.

17 Dopuszcza się, że granice arcybiskupstwa praskiego nawiązywały do wcześniejszych granic 
biskupstwa morawskiego św. Metodego [Скочиляс 2010: 13-14].
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zbiorów muzealnych – brakuje jednak informacji o ich pochodzeniu18. Niektóre 
spośród nich zostały w 2003 roku przedstawione w artykule zawierającym ogólny 
przegląd znalezisk staroruskich enkolpionów z  terytorium obwodu wołyńskie-
go. W  artykule tym posiadane przez muzeum egzemplarze zostały jednak za-
prezentowane jedynie na rysunkach. Nie dokonano ich opisu ani opracowania 
[Охріменко, Остапюк, Стемпковський 2003: 114-116, rys. 4: 2-5]19. Сelem ni-
niejszego artykułu jest, choć częściowe, wypełnienie tej luki. 

W  przeciwieństwie do starszych znalezisk, o  których posiadamy jedynie 
wzmianki lub w  najlepszym razie dysponujemy częściowym ich opisem, więk-
szość omówionych w  niniejszym rozdziale enkolpionów zostało obejrzanych 
osobiście, w niektórych przypadkach oparto się co najmniej na ich dobrej jakości 
ilustracjach. Dzięki temu możliwe jest wykonanie ich szczegółowego opisu. Moż-
liwa jest też klasyfi kacja omawianych enkolpionów w  odniesieniu do typologii 
autorstwa G. Korzukhiny i A. Peskovej j [Корзухина, Пескова 2003: 13-241]20. 
Na jej podstawie rozpatrywane zabytki ujęto w osiem grup.

1.
Enkolpiony duże z reliefowym przedstawieniem Ukrzyżowania i świętych 

w trzech medalionach na awersie oraz z wizerunkiem Matki Boskiej Hodegetrii 
i świętych w trzech medalionach na rewersie, z końcami zaokrąglonymi, 

o wysokości od 8,0 cm (Typ ІІ.1.1 wg. G. Korzukhiny, A. Peskovej).
4 egzemplarze (ryc. 4.1-4)

Ten typ reprezentowany jest przez rewers enkolpionu z  wyobrażeniem reliefo-
wym Matki Boskiej z  Dzieciątkiem w  typie Hodegetrii (ryc. 4.1), pochodzący 
z  przedwojennych zbiorów muzealnych W-WMH (nr inw. СМ-221). Posiada 
wymiary: wysokość z uwzględnieniem zawiasów 9,8 cm, bez zawiasów 8,1 cm, 
szerokość 6,8 cm. Powierzchnia zabytku pokryta jest patyną (przedmiot wymaga 
zabiegów konserwatorskich), wyobrażenia są zatarte, napisy niewidoczne, oblicza 
świętych w medalionach niewyraźne.

18 Wymienione enkolpiony, zapakowane i złożone w skrzyni wraz z innymi eksponatami przed-
wojennego muzeum, zostały odnalezione podczas prac ziemnych we Włodzimierzu Wołyńskim 
w 1995 roku i przekazane do W-WMH [Заклекта 1995: 2].

19 W  wymienionym opracowaniu widoczny jest brak szerszej wiedzy dotyczącej ikonografi i 
enkolpionów, występowania ich analogii, chronologii i ich klasyfi kacji. Bezpodstawnie wyciągnięto 
wniosek o miejscowym wytworzeniu wszystkich egzemplarzy z obwodu wołyńskiego, znajdujących 
się w zasobach muzeum, oraz o ich eksporcie na terytorium obecnej Białorusi zachodniej i północnej.

20 Typologia wg G. Korzukhiny i A. Peskovej do dzisiaj jest wykorzystywana w badaniach en-
kolpionów z Ukrainy, Rosji i Białorusi. Wyróżnikami danych typów są cechy technologiczne, forma 
zabytków, kompozycja wyobrażeń oraz rozmiary egzemplarzy.

21 Numery inwentarza muzealnego podano w cyrylicy.
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Kolejny egzemplarz z  tej grupy stanowi połówka enkolpionu, z  ułamanym 
dolnym ramieniem (ryc. 4.2). Został on przekazany do W-WMH przez dyrek-
cję miejskiej szkoły średniej nr 2 we Włodzimierzu Wołyńskim22 w  1978 roku 
(nr inw. Р6-13); jego pochodzenie nie jest znane. Wysokość zachowanej połowy en-
kolpionu wynosi 6,0 cm, szerokość 7,2 cm. Podobnie jak w poprzednim przypad-
ku, wyobrażenia na powierzchni są zatarte, a od strony wewnętrznej, w miejscach 
odpowiadających wypukłemu wizerunkowi Matki Boskiej, występują zagłębienia.

W  posiadanej przez muzeum kolekcji, ten typ reprezentowany jest także 
przez fragment rewersu, którego wszystkie trzy medaliony są odłamane. Rewers 
znaleziono 15 km na południe od Włodzimierza Wołyńskiego, we wsi Bubniv 
(rej. włodzimierski, obw. wołyński, Ukraina; ryc. 3.5) i przekazano do muzeum 
w 2011 roku (nr inw. РА-127). W przeciwieństwie do dwóch poprzednich egzem-
plarzy, wyobrażenie Matki Boskiej z Dzieciątkiem różni się tu pewnymi detalami 
– na prawym ramieniu widoczna jest litera Х (część monogramu ІС-ХС), a jego 
podwyższone krawędzie ozdobione są poprzecznym karbowaniem (ryc. 4.3).

Całą połówkę rewersową enkolpionu tego samego typu znaleziono na za-
chodnich obrzeżach wyżej wzmiankowanej wsi Bubniv (Бубнів; (ryc. 3.4-5)]23 
[Терський 2010: 111, ryc. 60]. W miejscowości tej znajduje się osada z okresu 
staroruskiego, a w XIV-XV wieku nieopodal, na przeciwległym (prawym) brzegu 
rzeki Ług, założono monastyr Świętego Krzyża.

Enkolpiony tego typu, co przedstawione powyżej, należały do najbardziej roz-
powszechnionych na obszarze dawnej Rusi w ХІІ wieku [Зоценко 1981: 13–124; 
Корзухина, Пескова 2003: 60-61, tabl. 16-47]. W  katalogu G. Korzukhiny, 
A. Peskovej klasyfi kowane są jako „enkolpiony z reliefem wypukłym oraz swo-
bodną kompozycją wyobrażeń” (typ ІІ.1.1) [Корзухина, Пескова 2003: 60-61]24. 
Autorzy niektórych publikacji opisują występujący na nich wizerunek jako 
„Ukrzyżowanie – Matka Boska Kupiatycka”, określenie to wywodząc od wsi Ku-
piatycze na Białorusi (obecnie rejon piński, obwód brzeski), gdzie w XII wieku 
odkryto krzyż z  analogicznymi wyobrażeniami, w  późniejszych czasach czczo-
ny jako słynący cudami [Пуцко 1996: 21-24; Гнутова, Зотова: 2000: 6, 23]. 
Na awersie dewocjonaliów tego typu, w części centralnej, znajduje się reliefowe 
przedstawienie Ukrzyżowania, a w bocznych i górnym medalionach zobrazowa-
ne są popiersia świętych.

Połówkę enkolpionu z takim wizerunkiem odnaleziono na majdanie grodu we 
Włodzimierzu podczas badań masowych grobów ofi ar rozstrzelanych w 1941 roku 
(badania wykopaliskowe przeprowadzono w 2010 roku, pod kierunkiem Ołeksija 

22 Najprawdopobniej chodzi o Szkołę Ogólnokształcącą I-III stopnia nr 2 we Włodzimierzu Wo-
łyńskim. Pełna nazwa szkoły: Володимир-Волинська Загальноосвітня Школа І-ІІІ Ступенів №2.

23 Znajduje się ona u miejscowego krajoznawcy W. Buczaka.
24 Polska badaczka, Elżbieta Gródek-Kciuk, która opracowała własną klasyfi kację znalezisk sta-

roruskich enkolpionów z terytorium Polski, zaliczyła krzyże tego typu do wariantu ІА1 grupy tech-
nologicznej enkolpionów reliefowych [Gródek-Kciuk 1989: 101-104, ryc. 3].



Enkolpiony ze średniowiecznego Włodzimierza i jego okolic

225

Ryc. 4. Enkolpiony z XII-1. poł. XIII wieku ze zbiorów W-WMH: 1 – przedwojenna kolekcja mu-
zeum, 2 – pochodzenie nieznane, 3 – wieś Bubniv (Бубнів), 4 – Włodzimierz Wołyński, badania 
O. Zlatogors’kiego i S. Panishka na majdanie grodu (1 – rys. N. Sklyarenko, fot. V. Stemkovs’kyi; 
2 – rys. N. Sklyarenko, fot. V. Savyts’kyi; 3, 4 – fot. V. Savyts’kyi). Oprac. E. Pawlak
Fig. 4. Encolpions from the 12th century – 1st half of the 13th century from the collection of Volo-
dymyr-Volynskyi Regional Historical Museum: 1 – the museum’s pre-war collection, 2 – origin un-
known, 3 – Bubniv (Бубнів) village, 4 – Volodymyr-Volynskyi, the research conducted by O. Zlato-
gorski and S. Panishka on the gord’s maidan (1 – drawing by N. Sklyarenko, photo by V. Stemkovs’kyi; 
2 – drawing by N. Sklyarenko, photo by V. Savyts’kyi; 3, 4 – photo by V. Savyts’kyi). Ed. by E. Pawlak
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Zlatogors’kiego, i Serhija Panishka). Zabytek jest mocno zniszczony. Wyobraże-
nia reliefowe na jego powierzchni zewnętrznej, jak w poprzednim przypadku, są 
zatarte, co uniemożliwia szczegółowe opisanie egzemplarza. Rozmiary: wysokość 
ok. 9,0 cm, z zawiasami ponad 10,0 cm, szerokość ok. 7,3 cm [Златогорський, 
Панишко: 2013, s. 22, tablica 19] (ryc. 4.4).

Na podstawie napisów na poszczególnych zabytkach, świętych umieszczo-
nych w  medalionach wokół postaci Matki Boskiej identyfi kuje się jako św. Je-
rzego, św. Dymitra i  św. Nestora. Występują również popiersia świętych Piotra 
i  Pawła – w  bocznych medalionach oraz Archanioła Gabriela – w  medalionie 
górnym. W bocznych medalionach awersu widnieją postaci Matki Boskiej i Jana 
Ewangelisty (czasem Jana Chrzciciela), a w górnym – św. Mikołaja lub Michała 
Archanioła.

Przyglądając się rozmieszczeniu odnalezionych enkolpionów tego typu, 
Volodymyr Zotsenko wyznaczył podstawowe rejony ich występowania – zie-
mię kijowską, wołyńską, halicką i  zachodnią część Rusi [Зоценко 1981: 119]. 
Na Wołyniu, oprócz zabytków z  Włodzimierza Wołyńskiego i  jego okolic, typ 
ten znany jest ze znalezisk z  Lyuboml’a  (Любомль) i  jego sąsiedztwa, z  Goro-
dishcha (Городище) koło Shepetivki (Шепетівка), z  Oderadivki (Одерадівка, 
dawniej powiat krzemieniecki) oraz innych lokalizacji [Савицький 2014: 186, 
rys. 2; Корзухина, Пескова 2003: 64-65; Cynkałowski 1961: tabl. XXVIII: 2, 3; 
Кучинко, Охріменко, Савицький 2008: il. І:1, 2, il. VI:2, 4; il. VIІІ:2, 3, il. Х:1, 
il. ХV:4]. Pojedyncze lub nieliczne znaleziska pochodzą z Czech, Węgier, Rumunii, 
Bułgarii oraz Serbii [Перхавко 1987: 206-219; Пуцко 1987: 62-75; Корзухина, 
Пескова 2003: 61-81]. Na ziemiach obecnej Polski odnaleziono kilkanaście oka-
zów tego typu (podobnie było w  przypadku enkolpionów pozostałych typów) 
głównie we wschodniej części kraju (część woj. podkarpackiego i  lubelskiego), 
na ziemiach w  ХІ-ХІІІ wieku zamieszkanych w  większości przez ludność pra-
wosławną, a do 2. poł. XIV w. wchodzących w skład Rusi lub będących pod jej 
wpływem [Gródek-Kciuk 1989: 101-104, ryc. 3; Bagińska, Piotrowski M., Woło-
szyn 2012: tabl. II.1:2, tabl. II.2:1; Piotrowski, Wołoszyn 2012: 185-192, 238-239, 
ryc. 11:1; M. Wołoszyn 2012a: 231, il. 1, 7]. Według wielu badaczy enkolpiony 
tego typu były produkowane w  pracowniach stołecznego Kijowa w  okresie od 
ХІ wieku do tragicznych wydarzeń 1240 roku [Зоценко 1981: 123-124; 
Пекарська, Пуцко 1989: 84-87; Корзухина, Пескова 2003: 60-61].

Od drugiej połowy ХІІ wieku z  kijowskich wzorców aktywnie czerpali rze-
mieślnicy z różnych regionów, oczywiście również z Wołynia, stosując odlewa-
nie w formach uzyskanych w rezultacie odciskania gotowego enkolpionu. Takie 
wtórne odlewy cechuje rozmycie reliefu. Często brak im dodatkowej obróbki ryl-
cem, przeważnie są lżejsze i nie posiadają napisów [Пуцко 1993: 24]. Wielokrot-
ne odlewanie i wykorzystywanie do odciskania enkolpionu, który był wcześniej 
w  użyciu, skutkowało zauważalnym zmniejszeniem powierzchni wewnętrznej 
przeznaczonej do przechowywania relikwii, a także obecnością zagłębień, które 
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odpowiadają wyobrażeniom reliefowym [Асташова, Сарачева 2010: 322]. Ce-
chy te, w pełni bądź częściowo, występują na omawianych egzemplarzach z ko-
lekcji muzealnej25.

2.
Enkolpiony z reliefowym przedstawieniem Matki Boskiej z dłońmi na 

wysokości piersi i świętymi w czterech medalionach na awersie oraz ze sceną 
Ukrzyżowania i przedstawieniami świętych w czterech medalionach 

na rewersie; z końcami zaokrąglonymi, z napisem słowiańskim 
„СВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ ПОМAГАЙ”

5 egzemplarzy (ryc. 5.1-3, ryc. 6.1-2)

Dwa zabytki z  przedwojennych zbiorów muzealnych to rewersy enkolpionów 
z  wyobrażeniem reliefowym Ukrzyżowania umieszczonym w  środku (nr. inw. 
СМ-1 i  СМ-319 – ryc. 5.1 i  5.2). W  jednym z  egzemplarzy nie zachowały się 
ramiona – górne i prawe (ryc. 5.2). Oba zabytki różnią się od enkolpionów po-
przedniego typu obecnością czterech medalionów o wyraźnym, okrągłym kształ-
cie. Wyobrażenia wykonano w płaskim reliefi e. Wysokość zachowanego w całości 
egzemplarza wynosi 7,0 cm (z uwzględnieniem zawiasów 9,3 cm), szerokość – 
6,1 cm.

Wyroby te należą do charakterystycznej i  najliczniejszej „grupy krzyży 
z drobnymi, gęsto ułożonymi wyobrażeniami reliefowymi” (typ VII.1 wg G. Ko-
rzukhiny, A. Peskovej) [Корзухина, Пескова 2003: 193-195, tablica 117-151], 
a konkretniej – do bardzo licznego wariantu z napisami słowiańskimi w formie 
lustrzanego odbicia. Na awersie enkolpionów tego typu widnieje postać Matki 
Boskiej26 ze wzniesionymi na wysokości piersi otwartymi dłońmi27. Pośrodku 
krzyża, wokół Bogurodzicy, umieszczono wezwanie С[ВѦ]ТАѦ БОГО[РОДИ]
ЦЕ ПОМАГАЙ, a na rewersie występuje napis ХР[ЕС]ТЪ НАМЪ ПОХВАЛА 
КР[ЕС]ТЪ НАМЪ У[ТЕШЕНИЕ]. Na przeważającej większości okazów, 

25 Takim samym cechom w pełni odpowiada również połowa enkolpionu z Lyuboml’a, położo-
nego 50 km na północ od Włodzimierza [Савицький 2014: 186-188, rys. 2:2].

26 W większości przypadków w  literaturze przedmiotu błędnie wskazuje się, że awersem jest 
strona z przedstawieniem Ukrzyżowania. W monografi i Gali Korzukhiny i Anny Peskovej podkre-
ślono jednak, że w tym typie enkolpionu przedstawienie Ukrzyżowania umieszczano na rewersie. 
Świadczy o tym zarówno duże starcie powierzchni połówek z przedstawieniem Ukrzyżowania, jak 
i  rozmieszczenie centralnych uszek (zawiasków), służących do złączenia obu połówek na stronie 
z  przedstawieniem Bogurodzicy [por. Корзухина, Пескова 2003: 193; Gródek-Kciuk 1989: 101, 
104, ryc. 4; Kruk, Sulikowska-Gąska, Wołoszyn 2006: nr. kat. I.17-20, nr. kat. II.32-39].

27 W  polskiej literaturze specjalistycznej ten typ ikonografi czny często jest określany jako 
„Orantka”. Jest to błąd, gdyż Orantka to przedstawienie Bogurodzicy z rękami rozłożonymi i wznie-
sionymi w modlitewnym geście, a nie z dłońmi wzniesionymi na wysokości piersi [por. Gródek-
-Kciuk 1989: 104, ryc. 4; Kruk, Sulikowska-Gąska, Wołoszyn, 2006: nr. kat. I.17-20, nr. kat. II.32-39].
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w bocznych medalionach awersu, widnieją postaci świętych Kosmy i Damiana, 
a w górnym i dolnym – odpowiednio wizerunki świętych Piotra i Bazylego Wiel-
kiego. Towarzyszą im napisy: КОЗМА, ДАМѦНЪ, ПЕТРЪ, ВАСИЛ. W bocz-
nych medalionach rewersu przedstawiono, zgodnie z  motywem Deesis, Bogu-
rodzicę i  Jana Ewangelistę, natomiast w górnym i dolnym – świętych Mikołaja 
i Grzegorza z napisami: НИ / КОЛ[НИКОЛ], ГИО / ГРО [АГИОС ГРИГОР], 
Б [БОГОРОДИЦЕ], Н [ИОАН].

Typ ten jest jednym z  najczęściej występujących pośród staroruskich en-
kolpionów z   1. połowy ХІІІ wieku [Пекарська, Пуцко 1989: 91; Корзухина, 
Пескова 2003: 193-209]. W niewielkiej liczbie egzemplarzy znane są także przy-
kłady podobnych wyrobów z  greckimi napisami, wykonanymi w  lustrzanym 
odbiciu i  z  dodatkowymi, trzecimi wypustkami („łezkami”). Na tej podstawie 
badacze dopuszczają możliwość udziału greckich rzemieślników na początko-
wym etapie kształtowania się ikonografi i tego typu krzyży [Корзухина, Пескова 
2003: 193-194]. Według Borisa Rybakova, enkolpiony z napisami w lustrzanym 
odbiciu pojawiły się w latach 1239-1240, po tym, jak północno-wschodnie ziemie 
Rusi Kijowskiej doznały najazdu mongolskiego28. Napis w lustrzanym odbiciu na 
większości wyrobów, jak się sądzi, nosił treść sakralną i miał wzmocnić funkcję 
ochronną29 [Рыбаков 1964: 39].

Oprócz obszarów dawnej Rusi, enkolpiony typu VII.1 wg G. Korzukhiny, 
A. Peskovej znajdowane są w Polsce, Mołdawii, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech 
i na północnym Kaukazie [Корзухина, Пескова 2003: 193–209]. Charakter kon-
centracji i liczba znalezisk w Polsce są w przybliżeniu takie same, jak w przypadku 
enkolpionów typu ІІ.1.1 wg klasyfi kacji G. Korzukhiny, A. Peskovej. Wyjątkiem 
jest zabytek z Gniezna, który stanowi najbardziej na zachód wysunięte znalezisko 
staroruskich enkolpionów na terytorium obecnej Polski30 [Gródek-Kciuk 1989: 
101, 104-108, ryc. 4, nr. 1, 2, 11, 18, 22, 24, 25; Wołoszyn 2012a: 231, 234-236, 
il. 7, 9]. Na Wołyniu typ ten, poza opisanymi tu znaleziskami, reprezentowany jest 
przez zabytki z Łucka i okolic, Uhrovs’ka (Угровськ), Zatyshshya w rej. lubomel-
skim (Затишшя), Dorohobuzha (Дорогобуж) i Horodyshcha (Городище) koło 

28 Warto jednak dodać, iż jest to hipoteza niepoparta źródłowo, ponieważ nie mamy żadnych, 
tak precyzyjnie datowanych znalezisk.

29 Napis lustrzany prawdopodobnie nie był błędem rzemieślnika, ponieważ, jak zaznacza Boris 
Rybakov, pomyłka taka zostałaby niewątpliwie spostrzeżona już po odlaniu pierwszych egzempla-
rzy. Poza tym, enkolpiony tego typu są dość liczne i jak zauważyli wcześniejsi badacze, były odlewa-
ne z różnych form, o czym świadczy występowanie wariantów o odmiennych rozmiarach, cechach 
reliefu, a częściowo też zestawie wyobrażeń. Niezależnie jednak od powyższych różnic, wszystkie 
enkolpiony tego typu posiadają cechę wspólną, jaką jest napis w  lustrzanym odbiciu. Należy do 
tego również dodać fakt istnienia nielicznego (9 egz.) wariantu enkolpionów z greckimi napisami 
lustrzanymi, który, jak się przypuszcza, poprzedzał wariant główny, czyli ten z lustrzanymi napisami 
słowiańskimi [Корзухина, Пескова 2003: 193-194; Kruk, Sulikowska-Gąska, Wołoszyn 2006: 106].

30 Enkolpiony tego typu, odkryte na terytorium Polski, przez E. Gródek-Kciuk zaliczane są do 
wariantu ІВ2а grupy enkolpionów reliefowych.
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Ryc. 5. Enkolpiony z 1. połowy XIII wieku ze zbiorów W-WMH: 1, 2 – przedwojenna kolekcja 
muzeum, 3 – rejon włodzimierski. Rys. N. Sklyarenko, fot. V. Savyts’kyi
Fig. 5. Encolpions from the fi rst half of the 13th century from the collection of Volodymyr-
-Volynskyii Regional Historical Museum: 1, 2 – the museum’s pre-war collection, 3 – Volody-
myr region. Drawing by N. Sklyarenko, photo by V. Savyts’kyi
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Shepetivki (Шепетівка) [Терський: 2006: 52, rys. 25:2; Кучинко, Охріменко, 
Савицький 2008: il. І:1, VІ:1, 3, Х:2; Савицький 2014: 189-195, rys. 3:1, rys. 4; 
Прищепа, Нікольченко 1996: 96-97, rys. 74: 2; Корзухина, Пескова 2003: 
196-197].

Głównym miejscem wytwarzania enkolpionów typu VII.1 wg G. Korzu-
khiny i  A. Peskovej był, jak się uważa, Kijów. Najważniejszym argumentem na 
potwierdzenie tej tezy są formy odlewnicze do ich produkcji, odkryte podczas 
badań wykopaliskowych prowadzonych przez Wincentego Chwojkę, niedaleko 
Cerkwi Dziesięcinnej w Kijowie [Пекарська, Пуцко 1989: 91; Пуцко 1993: 24; 
Мишнева 1993: 105]. Świadczy o tym również koncentracja znalezisk w samym 
Kijowie i wokół niego. Z tą grupą zabytków związana jest także forma odlewni-
cza z Horodyshcha koło Shepetivki. A. Peskova wskazała na możliwość jej wy-
korzystania do produkcji płaskiego krzyża nakładanego, a nie wyrobu złożonego 
z dwóch połówek [Корзухина, Пескова 2003: 194, 220-221]. Jednakże żadnego 
egzemplarza, który zostałby odlany z form kijowskich bądź szepietowskiej, dotąd 
nie zidentyfi kowano31 [Корзухина, Пескова 2003: 194].

Lidia Pekars’ka i Wasyl Pucko badając enkolpiony ze zbiorów Muzeum Histo-
rii Kijowa, zauważyli, że wśród nich „powtórnych odlewów z form glinianych nie 
ma, przeważnie występują one daleko poza granicami Naddnieprza” [Пекарська, 
Пуцко 1989: 91]. Do takich wyrobów należą też omówione okazy z przedwojen-
nych zasobów muzealnych. Wskazuje na to zarówno całkowita nieczytelność liter, 
jak i zatarcie wyobrażeń. Te same oznaki posiada też awers enkolpionu znalezio-
ny na terytorium rejonu włodzimierskiego i przekazany do muzeum w 2005 roku 
(nr inw. А-1053; ryc. 5.3).

Bardziej reprezentatywne są zachowane w całości enkolpiony z kolekcji pry-
watnej (ryc. 6). Jeden z nich pochodzi z okolic Włodzimierza Wołyńskiego, dru-
gi został znaleziony w  pobliżu Nowowołyńska (rej. iwanycziwski, obw. wołyń-
ski, Ukraina)32. Wysokość pierwszego egzemplarza wynosi 6,5 cm, z zawiasami 
8,4 cm, z uchem 9,9 cm, a jego szerokość – 5,6 cm. Wymiary drugiego są bardzo 
podobne – wynoszą odpowiednio 6,5 cm, 8,2 cm, 10,3 cm oraz 5,6 cm (odpowia-
da to rozmiarom większości wyżej wymienionych zabytków z Wołynia, Kijowa 
i innych regionów) [por. Г. Корзухина, А. Пескова 2003: 193-209; Савицький 
2014: 89-195]. Na enkolpionie z okolic Nowowołyńska, mimo jego zużycia (za-
tarcie fi gur), większość liter jest czytelna, wyrazistość zachowały także kontury 
detali wyobrażeń (ryc. 6.2). Enkolpion z okolic Włodzimierza charakteryzuje się 
dużą precyzją wykonania fałd odzieży, którą uzyskano dzięki zastosowanemu 
żłobkowaniu. Podwyższony kontur krzyża i medalionów jest w  jego przypadku 
ozdobiony poprzecznymi nacięciami (ryc. 6.1). Na podstawie cech zewnętrz-

31 A. Pieskowa zwróciła uwagę na różnicę w rozmiarach i – częściowo – w zestawie wyobrażeń 
odkrytych w Kijowie i Horodyshchu koło Shepetivki form odlewniczych oraz gotowych już enkol-
pionów.

32 Dokładna lokalizacja miejsca znalezienia obu okazów nie jest znana.
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Ryc. 6. Enkolpiony z 1. poł. XIII wieku z kolekcji prywatnej: 1 – okolice Włodzimierza Wołyńskie-
go, 2 – okolice Nowowołyńska. Fot. R. Mazurok
Fig. 6. Encolpions from the fi rst half of the 13th century from a private collection: 1 – the environs 
of Volodymyr-Volynskyi, 2 –  the environs of Novovolynsk. Photo by R. Mazurok
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nych można przyjąć, że obydwa okazy powstały w  pracowniach kijowskich 
[Пекарська, Пуцко 1989: 91].

3.
Enkolpiony małe z reliefowym wyobrażeniem Ukrzyżowania oraz 

z umieszczonymi w medalionach popiersiami Bogurodzicy i Jana Ewangelisty, 
zgodnie z motywem Deesis na awersie, dodatkowo zdobione, 

wg katalogu G. Korzukhiny i A. Peskovej [2003] grupy III, 
wysokość od 5,0 cm do 6,0 cm

3 egzemplarze (ryc. 7.1-3)

Typ ten reprezentowany jest przez jeden okaz z  przedwojennej kolekcji muze-
alnej w  postaci awersu enkolpionu z  wyobrażeniem reliefowym Ukrzyżowania 
(nr inw. СМ-3). Pod względem formy krzyż ten podobny jest do wyrobów typu 
ІІ.1.1 wg G. Korzukhiny i A. Peskovej, ale różni się od nich mniejszymi rozmia-
rami (jego wysokość wynosi 5,2 cm, z zawiasami 6,4 cm, szerokość 4,4 cm), sche-
matem kompozycyjnym i zdobieniami (ryc. 7.1). Nad głową Jezusa, w półokrą-
głym polu medalionu, umieszczono wyobrażenie krzyża, wykonane w  technice 
płaskiego reliefu o kompozycji niezbyt mocno występującej ponad płaszczyznę 
tła. Pole medalionu zdobione jest metodą niello. Przedstawienia w bocznych me-
dalionach są praktycznie niedostrzegalne wskutek starcia powierzchni.

W  kolekcji muzealnej znajduje się jeszcze jeden awers enkolpionu tego sa-
mego typu, ale z  odłamanym górnym końcem (ryc. 7.2). Został on zakupiony 
od kolekcjonera (nr inw. А-1107). Wysokość połowy, bez uwzględnienia części 
utraconej, wynosi 3,7 cm, wysokość z dolnym zawiasem – 4,5 cm, szerokość – 
4,5 cm. W odróżnieniu od poprzedniego okazu, na końcach belki poziomej krzy-
ża, dobrze widoczne są medaliony z  grawerowanymi popiersiami Bogurodzicy 
i Jana Ewangelisty, zgodnie z motywem Deesis. Krawędzie krzyża obwiedzione są 
ukośnymi nacięciami.

Brak rewersów opisanych wyżej enkolpionów uniemożliwia dokonanie ich 
dokładnej klasyfi kacji. W  katalogu G. Korzukhiny, A. Peskovej podobne krzy-
że należą do ІІІ grupy technologicznej (enkolpiony reliefowe-niellowane33) 

33 Termin „reliefowe-niellowane” należy zastąpić sformułowaniem „reliefowe-dodatkowo zdo-
bione”. Jest ono zręczniejsze i bardziej odpowiada rzeczywistości, ponieważ dla okresu staroruskiego 
zdobienie metodą niello dużych powierzchni krzyży brązowych nie było charakterystyczne, wyko-
nywano jedynie ich inkrustację. Jednakże również termin „inkrustowane” nie zawsze odpowiada 
rzeczywistości, ponieważ nie we wszystkich przypadkach zagłębione linie były inkrustowane pastą 
do niello lub innymi materiałami. Termin „dodatkowo zdobione” jest terminem łączącym,  mieści 
się w nim zarówno technika grawerowania bez inkrustacji, jak i inkrustowanie pastą do niello, ema-
lią, srebrem lub cyną. Na to właśnie kładła nacisk sama Peskova, wskazując, że nazwę „niellowane” 
stosuje wyłącznie w celu zachowania nazewnictwa wprowadzonego przez G. Korzukhinę, ponieważ 
wyżej wymieniony katalog powstał w oparciu o jej klasyfi kację [Корзухина, Пескова 2003: 101].
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Ryc. 7. Enkolpiony z XII-1. połowy XIII wieku: 1, 2 – zbiory W-WMH (rys. N. Sklyarenko, fot. 
V. Savyts’kyi), 3 – Włodzimierz-Wołyński, kolekcja prywatna, [za: Корзухінa, А. Пeсковa 2003: 128, 
tabl. 74: III. 2.4/3]
Fig. 7. Encolpions from the 12th century – 1st half of the 13th century: 1, 2 – the collections 
of Volodymyr-Volynskyi Regional Historical Museum (drawing by N. Sklyarenko, photo by 
V. Savyts’kyi), 3 – Volodymyr-Volynskyi, a private collection, [aft er: Корзухінa, А. Пeсковa 2003: 
128, tabl. 74: III. 2.4/3]
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[Корзухина, Пескова 2003: 117-132, tablice 65-75]. Stąd można domniemywać, 
że rewers mógł zawierać w części centralnej reliefowe wyobrażenie Bogurodzi-
cy z  otwartymi dłońmi na wysokości piersi (typ ІІІ.2.3) [Корзухина, Пескова 
2003: 117-127] lub też, zdobione metodą niello schematyczne wyobrażenie krzy-
ża ośmioramiennego z promieniami rozchodzącymi się od skrzyżowania ramion 
(typ ІІІ.2.4) [Корзухина, Пескова 2003: 127-132].

Do typu ІІІ.2.4 [Корзухина, Пескова 2003: 128] należy zabytek przypadkowo 
znaleziony na początku lat 80. XX wieku na brzegu rzeki Ług, w rejonie ul. Sado-
wej. W medalionach rewersu tego enkolpionu można zobaczyć ślady wyobrażeń 
krzyży lub liter (ryc. 7.3).

Enkolpiony typów ІІІ.2.3 і ІІІ.2.4 są dość liczne, a obszar ich występowania 
obejmuje prawie wszystkie ziemie dawnej Rusi, ze znaczną koncentracją znale-
zisk na Kijowszczyźnie [Пекарська, Пуцко 1989: 87; Корзухина, Пескова 2003: 
118]. Jednakże, mimo posiadania wspólnej podstawy ikonografi cznej, wyroby te 
różnią się stylistyką wykonania, cechami wyobrażeń, rozmiarami, a także, niekie-
dy, przedstawieniami w górnym medalionie awersu [Корзухина, Пескова 2003: 
117]. Uważa się, że dewocjonalia te powstawały w Kijowie od drugiego ćwierć-
wiecza ХІІ do połowy ХІІІ wieku [Пекарська, Пуцко 1989: 87-89].

Pojedyncze znaleziska tego typu enkolpionów znane są z  Bułgarii i  Czech 
[Корзухина, Пескова 2003: 118, 121]. W  Polsce typ ten jest reprezentowany 
przez zabytki z  Czermna i  Przemyśla34 [Gródek-Kciuk 1989: 113-114, ryc. 7, 
nr 5, 31]. Na Wołyniu, prócz Włodzimierza Wołyńskiego, egzemplarze tego typu 
znane są dzięki odkryciom z Dorohobuzha i Horodyshcha koło Shepetivki (sześć 
okazów) oraz ze wsi Krupa (Крупа) w rej. łuckim oraz okolic Łucka [Корзухина, 
Пескова 2003: 118-119, 128-129; Кучинко, Охріменко, Савицький 2008: 
il. ІІ:1, 3, il. VІІІ:4].

4.
Enkolpiony miniaturowe z reliefowym wyobrażeniem Ukrzyżowania 

na awersie; z końcami zaokrąglonymi, wysokość ok. 4,0 cm
2 egzemplarze (ryc. 8.1, 3)

Enkolpiony kolejnej grupy, podobnie jak w poprzednich przypadkach, posiada-
ją w środkowej części rewersu wyobrażenia reliefowe Bogurodzicy z otwartymi 
dłońmi na wysokości piersi (zob. typ ІІІ.2.3) lub schematyczne przedstawienie 
krzyża wykonane metodą niello (zob. typ ІІІ.2.4). Enkolpiony te są miniaturowy-
mi kopiami wyrobów uprzednio opisywanych typów. Nie posiadają  jednak gra-
fi cznych przedstawień świętych w medalionach na końcach ramion krzyża. Czę-

34 Zabytki te E. Gródek-Kciuk zalicza do wariantu ІE4 grupy technologicznej enkolpionów re-
liefowo-inkrustowanych.
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sto zamiast tych przedstawień  występują monogramy Chrystusa i Bogurodzicy. 
Właśnie ta ikonografi czna bliskość stała się przyczyną włączenia takich wyrobów 
(przez A. Peskovą) do grupy enkolpionów zdobionych metodą niello (typ. ІІІ.3.1 – 
na rewersie wyobrażenia Bogurodzicy z  otwartymi dłońmi na wysokości pier-
si, typ. ІІІ.3.2 – na rewersie schematyczne przedstawienie krzyża) [Корзухина, 
Пескова 2003: 132-140]. Większość wyobrażeń na miniaturowych enkolpionach 
to schematyczne i  uproszczone odzwierciedlenie reliefów małych enkolpionów 
typu ІІІ.2.3 lub typu ІІІ.2.4 [Корзухина, Пескова 2003: 133].

W zbiorach W-WMH powyższe cechy prezentują dwa egzemplarze o niezna-
nym miejscu odkrycia. Jeden z nich (nr inw. РА-113) to awers z reliefowym wy-
obrażeniem Ukrzyżowania (ryc. 8.1). Jego wysokość wynosi 4,0 cm, z zawiasami – 
4,8 cm, szerokość – 2,7 cm. Krawędź górnego medalionu obramowana jest cią-
głą, wklęsłą linią, składającą się miejscami z krótkich kresek. Figura Jezusa i jego 
włosy obwiedzione są krótkimi żłobkami. Cechą charakterystyczną tego zabytku 
jest wklęsły napis СХС w  górnym medalionie, umieszczony nad głową Jezusa. 
Enkolpiony tego typu, z analogiczną inskrypcją, ale o nieco mniejszych rozmia-
rach, znane są z dawnych zbiorów Bohdana i Barbary Chanenków [Древности 
Русские… 1899: tabl. І: 21-22; Корзухина, Пескова 2003: 137, tabl. 76.ІІІ.3.1/48] 
oraz z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie35 [Kruk, Sulikowska-Gąska, 
Wołoszyn 2006: nr kat. IІ.27]. Podobny napis, jak się wydaje, występuje też na 
enkolpionie z Trepczy koło Sanoka36 [Ginalski 2001: 361, ryc. 8, 9: c].

Drugi egzemplarz jest reprezentowany przez połowę z reliefowym wyobraże-
niem Bogurodzicy z otwartymi dłońmi na wysokości piersi (ryc. 8.3) [Охріменко, 
Остапюк, Стемпковський 2003: 115, rys. 4:3; Терський 2010: 184, rys. 122: 3]37. 
W ramionach bocznych umieszczono wygrawerowane napisy cyryliczne МР-ӨY, 
w górnym – cztery punkty ułożone na kształt krzyża. Reliefowa postać Boguro-
dzicy oraz jej szaty uzupełnia grawerunek, jej „maforium” jest ozdobione czte-
roramiennym krzyżem równoramiennym w miejscu nakrycia głowy. Krawędzie 
obwiedzione są grawerowaną linią i skośnymi nacięciami.

Kolejny awers enkolpionu tego typu pochodzi ze wzmiankowanej w  latopi-
sach wsi Zhytani (Житані, rej. włodzimierski, obw. wołyński, Ukraina), poło-
żonej 10 km na południowy wschód od Włodzimierza Wołyńskiego (ryc. 3.1)38. 

35 Enkolpion ten, jak wskazano w opisie, pochodzi prawdopodobnie z kolekcji Józefa Chojnow-
skiego – archeologa amatora i kolekcjonera, który prowadził wykopaliska archeologiczne w Kijowie 
i jego okolicach. Zatem pierwotna lokalizacja zabytku jest najpewniej związana z Kijowem.

36 Jakość ilustracji nie pozwala na odczytanie napisu.
37 Podczas opracowywania kolekcji muzealnej W-WMH autorowi nie udało się odnaleźć tego 

okazu.
38 Opierając się na przekazach z latopisów (wzmianki o wsi Zhytani pojawiają się przy zapisach 

dotyczących 1259 i 1283 roku), S. Ters’kyi wyraża pogląd, że wzmiankowana wieś w poł. ХІІІ wieku 
znajdowała się na wschodniej granicy obszaru miejskiego dawnego Włodzimierza, a przez jej teren 
przebiegały umocnienia obronne, które do naszych czasów nie przetrwały [Терський 2010: 102]. 
Oprócz tego V. Antonovich donosi o istnieniu na jej terenie wielkiego kurhanu [Антонович 1900: 63].



Volodymyr Savyts’kyi

236

Ryc. 8. Enkolpiony z  XII-1. połowy XIII wieku: 1, 3 – zbiory W-WMH (1 – fot. V. Savyts’kyi, 
3 – rys. N. Sklyarenko, fot. S. Ters’kyi), 2 – Cherchychi (Черчичі), kolekcja prywatna. Fot. 
R. Mazurok
Fig. 8. Encolpions from the 12th century – 1st half of the 13th century: 1, 3 – the collections of 
Volodymyr-Volynskyi Regional Historical Museum (1 – photo by V. Savyts’kyi, 3 – drawing by 
N. Sklyarenko, photo by S. Ters’kyi), 2 – Cherchychi (Черчичі), a  private collection. Photo by 
R. Mazurok
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Znajduje się on w  zbiorach Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego w  Łucku 
(nr inw. А-17924) [Савицький, Оболончик 2010: 196–198, rys. 1:1]. Słabo 
czytelny relief, pozbawiony szczegółów, świadczy o  tym, że jest to wyrób od-
lany w  formie glinianej, uzyskanej poprzez odciśnięcie gotowego enkolpionu 
[Савицький, Оболончик 2010: 196-198].

Miniaturowe enkolpiony wymienionych typów są dość rozpowszechnione. 
Najwięcej znalezisk pochodzi ze środkowego Naddnieprza, a  znacznie mniej 
z  północnych rejonów Rusi [Корзухина, Пескова 2003: 132-138]. Na tery-
torium Wołynia enkolpiony tego typu znane są ze znalezisk z  Gródka,  ze wsi 
Mlyniv (Млинів) w  rej. rówieńskim, ze wsi Korshiv (Коршів) w  rej. łuckim 
i  z  szeregu innych miejsc historycznego Wołynia [Kokowscy 1997: 287-289, 
ryc. 1: a; Конопля, Петегирич 2006: 231-232; Савицький, Оболончик 2010: 
196-198, rys. 1:2; Кучинко, Охріменко, Савицький 2008: il. XV:6, il. ХVІІ:1-4, 
il. ХVІІІ:1-3, 5]. Uważa się, że krzyże te najpowszechniej występowały w  ХІІ 
wieku, nie wyłączając możliwości ich produkcji już w  2. połowie ХІ wieku 
[Пекарська, Пуцко 1989: 90-91; Корзухина, Пескова 2003: 133].

5.
Enkolpiony miniaturowe ze schematycznym przedstawieniem krzyża 

na awersie oraz z wizerunkiem Bogurodzicy z dłońmi wzniesionymi 
na wysokości piersi na rewersie, z zaokrąglonymi 

końcami ramion krzyża, wysokość ok. 4,0 cm
1 egzemplarz (ryc. 8.2)

Według klasyfi kacji G. Korzukhiny i A. Peskovej wyroby te należą do typu ІІІ.3.3 
grupy technologicznej enkolpionów inkrustowanych niello. Zabytki te, choć są 
spokrewnione z  krzyżami typów (ІІІ.3.1 i  ІІІ.3.2), występują znacznie rzadziej 
(w  katalogu Г. Корзухіної i  А. Пєскової ujęto łącznie 5 egz.) [Корзухина, 
Пескова 2003: 132–140].

Jeden z takich okazów pochodzi ze wsi Czerchychi (Черчичі, rej. włodzimier-
ski, obw. wołyński), położonej 13 km na południe od Włodzimierza Wołyńskiego 
(ryc. 3.4). Na obszarze tej wsi zlokalizowana jest osada z  czasów staroruskich 
[Кучинко, Охріменко, Златогорський 2017: 41-42, 417, 499]. Enkolpion za-
chował się w  całości, w  dobrym stanie (ryc. 8.2). Obecnie znajduje się w  ko-
lekcji prywatnej. Jego wysokość wynosi 3,7 cm, z zawiasami – 4,6 cm, z uchem 
do zawieszania – 5,7 cm, szerokość – 2,7 cm. Na awersie, w środku znajduje się 
inkrustowany niello wizerunek krzyża czteroramiennego z  rozszerzającymi się 
ramionami, na których skrzyżowaniu widnieje okrąg z  literą Х (lub krzyżem 
św. Andrzeja). 

Analogiczne przedstawienie krzyża mieści się na rewersie enkolpionu typu 
ІІІ.3.2 ze wsi Sakhnivka (Сахнівка, rej. korsuński, obw. czerkaski, Ukraina), ze 
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zbiorów Wincentego Chwojki [Корзухина, Пескова 2003: 139, nr 8]. Przedsta-
wienia na rewersie tego enkolpiona całkowicie pokrywają się z  wyobrażeniami 
występującymi na wyżej opisanej połowie enkopliona ze zbiorów prywatnych 
(por. ryc. 8.2) i ze zbiorów W-WMH39 (por. ryc. 8.3). 

Niemal identyczny z  zabytkiem z  Cherchychi jest enkolpion z  Gródka, od-
kryty na jego podgrodziu [Kokowscy 1998: 300-302, ryc. 1]. Posiada on cha-
rakterystyczne przedstawienie krzyża (na innych okazach tego typu na awersie 
występuje wyobrażenie prostego krzyża czteroramiennego lub krzyża z  moty-
wem promieni rozchodzących się od skrzyżowania jego ramion) [Корзухина, 
Пескова 2003: 140, tabl. 77: III.3/2, III.3/5]. Różni się jedynie tym, że zamiast 
litery Х, w środku kręgu znajduje się kropka40. Pozwala to wydzielić go w osob-
ny wariant typu III.3.3 (z  przedstawieniem krzyża czteroramiennego z  rozsze-
rzającymi się ramionami, na których skrzyżowaniu znajduje się okrąg). Obecnie 
znane są dwa zabytki w tym wariancie (krzyż z okrągiem w środku na awersie), 
pochodzące z miejsc położonych stosunkowo blisko Włodzimierza Wołyńskiego 
– z Cherchychi i Gródka, oraz jeszcze jeden, zbliżony do nich egzemplarz, z wy-
obrażeniem krzyża (umieszczonym jednak na połowie rewersowej) enkolpionu 
typu ІІІ.3.2 ze Środkowego Naddnieprza.

6.
Enkolpiony miniaturowe z prostokątnymi zakończeniami ramion 
krzyża i kwadratową częścią centralną zawierającą inkrustowany 

wizerunek krzyża z promieniami
2 egzemplarze (ryc. 9.1, 2)

Typ ten jest reprezentowany przez rewers enkolpionu ze zbiorów W-WMH 
(nr inw. 900). Posiada on wysokość – 2,3 cm, z zawiasami – 3,2 cm, szerokość – 
2,0 cm. Powierzchnia jest pokryta patyną, w związku z czym wizerunek jest nie-
czytelny (ryc. 9.2).

Kompletny, dobrze zachowany enkolpion tego typu został znaleziony również 
w okolicach Włodzimierza Wołyńskiego. Obecnie znajduje się on w kolekcji pry-
watnej. Jego wysokość wynosi 2,0 cm, z zawiasami – 3,0 cm, z uchem – 4,0 cm. 
Na obu połowach widnieje wykonany inkrustacją metodą niello krzyż cztero-

39 Niewykluczone, że awers tego zabytku również zawierał wizerunki analogiczne do enkolpio-
nu z Cherchychi i także należałoby go zaliczyć do typu ІІІ.3.3.

40 Niewykluczone, że autor rysunku nie dołożył starań lub że litera Х, którą odtwarzał, była za-
tarta. Dotyczy to również przedstawienia Bogurodzicy na rewersie – na rysunku występują jedynie 
kontury jej fi gury, być może także z powodu zatarcia wizerunku na enkolpionie. Niestety, w trakcie 
pisania artykułu istniała tylko możliwość korzystania z rysunku opublikowanego przez E. i A. Ko-
kowskich.
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Ryc. 9. Enkolpiony z 2. połowy XI-XV wieku: 1 – okolice Włodzimierza Wołyńskiego, kolekcja 
prywatna (fot. R. Mazurok), 2-3 – zbiory W-WMH (fot. V. Savyts’kyi), 4 – gród we Włodzimierzu 
[za: Терський 2010: 184, rys. 122:2], 5 – Włodzimierz Wołyński [za: Кучинко 1994: rys. 29:9]
Fig. 9. Encolpions from the 2nd half of the 11th-15th century: 1 – the environs of Volodymyr-Vo-
lynskyi, a private collection (photo by R. Mazurok), 2-3 – the collections of Volodymyr-Volynskyi 
Regional Historical Museum (photo by V. Savyts’kyi), 4 – a gord in Volodymyr [aft er: Терський 
2010: 184, picture 122:2], 5 – Volodymyr-Volynskyi [aft er: Кучинко 1994: picture 29:9]
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ramienny. Na awersie ze skrzyżowania ramion krzyża wychodzą promienie. Na 
rewersie między nimi znajdują są cztery owalne punkty (ryc. 9.1).

Przedstawione enkolpiony wg klasyfi kacji G. Korzukhiny i  A. Peskovej na-
leżą do typu IV.6.4 – ich datowanie mieści się w szerokich granicach od ХІІ do 
1. poł. ХІІІ wieku [Корзухина, Пескова 2003: 173-178, tablice 103-104]. Z ba-
dań archeologicznych przeprowadzonych na terenie Polski zabytki tego typu 
znane są jako „małe enkolpiony z krzyżem i promieniami strzelistymi” [Gródek-
-Kciuk 1989: 115-116, ryc. 9, nr. 8, 9, 19]. Ewa i Andrzej Kokowscy określili takie 
dewocjonalia mianem „Obrowiec”, termin ten wywodząc od miejsca ich odkrycia 
[Kokowscy 1997: 287-288, ryc. 1: a]. Ci sami autorzy wyrazili przypuszczenie 
o możliwości wytwarzania tego typu enkolpionów w grodzie „Wołyń” (m. Gró-
dek), przy czym uważali, że ich produkcja została rozpoczęta „nie pod wpływem 
oddziaływań z Rusi Kijowskiej, ale raczej na skutek kontaktów z regionami pół-
nocnobałtyckimi”. Podstawą takiego wnioskowania było pięć znanych w owym 
czasie znalezisk z Polski (dwa okazy z Gródka, dwa z Drohiczyna i jeden z Ob-
rowca) i  jedno z  miejscowości Jaunpiebalga na Łotwie [Kokowscy 1997: 287-
288]. Kokowscy zaznaczali również, że „znaleziska tego wzoru należą na terenach 
na wschód od Bugu do rzadkości” [Kokowscy 1997:287]. Obecnie enkolpionów 
tego typu z różnych regionów dawnej Rusi znamy ponad pięćdziesiąt, przy czym 
przeważająca ich liczba pochodzi ze środkowego Naddnieprza [Корзухина, 
Пескова 2003: 173-178, tablice 103-104]. Jednocześnie wyroby te są dość liczne 
również na terytorium Wołynia41, co może wskazywać na możliwość wykonania 
niektórych egzemplarzy przez miejscowych rzemieślników naśladujących wzorce 
kijowskie.

7.
Enkolpiony z reliefowym przedstawieniem świętych braci męczenników 

Borysa i Gleba w trzech medalionach (tzw. enkolpiony boryso-glebowskie)
2 egzemplarze (ryc. 9.3, 5)

Pod względem cech formalnych i rozplanowania kompozycji krzyże te są podob-
ne do powyżej omówionych enkolpionów typu ІІ.1.1., jednak całkowicie różnią 
się od nich ikonografi ą. Postacią centralną awersu jest w tym przypadku święty 
męczennik Borys z modelem świątyni w prawej ręce. Na rewersie przedstawio-
na jest postać św. Gleba z  modelem świątyni w  ręce lewej. W  katalogu G. Ko-
rzukhiny i A. Peskovej enkolpiony te zaliczono do dwóch typów, różniących się 
między sobą cechami technologicznymi: typu ІІ.1.1 – z  wyobrażeniem reliefo-
wym świętych w medalionach (grupa technologiczna enkolpionów reliefowych) 

41 Na terytorium Wołynia znaleziono ponad 10 okazów tego typu [Кучинко, Охріменко, 
Савицький 2008: il. XІІ, ХІІІ:1, ХІV:5; Савицький 2012: 307-308, il. 2:12-14].
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[Корзухина, Пескова 2003: 86-94, tablice 39-43] i  typu ІІІ.2.1 – z  wykonany-
mi metodą niello wyobrażeniami świętych w medalionach (grupa technologicz-
na enkolpionów inkrustowanych niello) [Корзухина, Пескова 2003: 111-116, 
tablice 60-64].

Do typu ІІІ.2.1 należy enkolpion odkryty podczas badań archeologicznych 
przeprowadzonych w 1974 roku przez Mychajłę Kuchinko na obszarze dawnego 
Włodzimierza Wołyńskiego42. Na awersie tego enkolpionu, na lewo od posta-
ci księcia, w  belce poziomej krzyża, umieszczono dwuwierszowy napis БО////
РИСЪ, a na rewersie, na prawo od postaci księcia, napis – ГЛ///БЪ (ryc. 9: 5). 
Fragment enkolpionu tego typu został znaleziony także na wyspie Onufrijiwsz-
czyna, niedaleko świątyni i monasteru św. Onufrego oraz pięciu grobów płaskich 
z  ХІІ-ХІV wieku (ryc. 2.VII), badanych przez Mychajłę Karhera w  1955 roku, 
Mychajłę Kuchinkę w 1975 roku i Annę Peskovą w 1982 roku [Терський 2010: 
100, 183, rys. 49]. O  odkryciu pochówków z  krzyżami relikwiarzowymi na tej 
wyspie wspominał także A. Cynkałowski w  pracy Княжий город Володимир 
(1935) [Охріменко, Скляренко, Каліщук, Ткач, Романчук 2007: 206].

Do tego samego typu należy też fragment awersu enkolpionu z postacią świę-
tego męczennika Borysa (ryc. 9.3) ze zbiorów W-WMH (nr inw. А-1054). Wy-
miary fragmentu to 5,0 х 3,5 cm. Został on przekazany do muzeum w 2005 roku, 
ale bez informacji o miejscu odkrycia.

Uważa się, że enkolpiony boryso-glebowskie produkowano już przed począt-
kiem ХІІ wieku, ale nie wcześniej niż w 1072 roku, ponieważ w tym roku w Vyshho-
rodzie (Вишгород, obwód kijowski) wzniesiono jednokopułową cerkiew na cześć 
tych świętych [Лесючевский 1946: 244]43. Wśród precyzyjnie datowanych zabyt-
ków najstarszy jest enkolpion z Nowogrodu, pochodzący z obiektu z 1135 roku. 
Zgodnie z badaniami A. Peskovej zwiększenie produkcji tych enkolpionów moż-
na wiązać z okresem przedmongolskim. Jednakże podobne wyroby prawdopo-
dobnie były produkowane aż po wiek ХІІІ [Г. Корзухина, А. Пескова 2003: 88, 
111-112].

W przeciwieństwie do omówionych powyżej typów, enkolpiony boryso-gle-
bowskie dosyć rzadko występują poza granicami dawnej Rusi. Rozrzut występo-
wania znalezisk enkolpionów reliefowo-inkrustowanych ograniczony jest głów-
nie do obszarów południoworuskich [Г. Корзухина, А. Пескова 2003: 111-116]. 

42 Informacji o dokładnym kontekście znaleziska, jak również o miejscu jego przechowywania 
brak [Кучинко 1975: 312; Кучинко 1994: rys. 29:9; Корзухина, Пескова 2003: 111, nr 1].

43 Vladimir Lesyuchevskiy dopuszczał związek pomiędzy pojawieniem się enkolpionów boryso-
-glebowskich i przeniesieniem relikwii świętych Borysa i Gleba ze starej, wzniesionej przez Jarosła-
wa, świątyni pięciokopułowej (czyli takiej, jaką na modelu trzyma w ręku św. Gleb), do nowej cerkwi 
jednokopułowej (takiej, jaka znajduje się w ręku św. Borysa), zbudowanej przez Izyaslava Yarosla-
vovicha w 1072 roku. Należy zaznaczyć, że Lesiuczewski utożsamiał wizerunek księcia z  cerkwią 
jednokopułową w prawej ręce z postacią św. Gleba, a wizerunek księcia ze świątynią pięciokopułową 
ze św. Borysem. Jednakże, zgodnie z nowymi ustaleniami, najczęściej koło lewego ramienia księcia 
z cerkwią jednokopułową w prawej ręce występuje imię Borysa [Корзухина, Пескова 2003: 87].
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Na terytorium Wołynia ten typ znany jest ze znalezisk z okolic Łucka i wsi Siy-
antsi (Сіянці, obwód rówieński), a  najliczniejszy zbiór (pięć okazów) odkry-
to w  Horodyshchu koło Shepetivki [Кучинко, Охріменко, Савицький 2008: 
ілюстр. ІІІ:1, 2; Петегирич, Позіховський 2005: 337-339, Корзухина, Пескова 
2003: 87]. Zabytki z  terenów obecnej Polski pochodzą z  Trepczy koło Sanoka 
oraz Czułczyc (gm. Sawin, pow. chełmski). Znane są również egzemplarze po-
chodzące z terenów oddalonych od pogranicza polsko-ruskiego, z Sątoczna (gm. 
Korsze, powiat kętrzyński) i krakowskiej Nowej Huty [Ginalski 2001: 361, 362, 
ryc. 9:d; Dzieńkowski, Wołoszyn 2012: 391-401; Gródek-Kciuk 1989: 110-112, 
ryc. 4, nr 16].

Nie należy wątpić w pochodzenie większości enkolpionów tego typu z warsz-
tatów kijowskich – wskazuje na to zarówno topografi a odkryć, ich stylistyka, jak 
również bliskość świątyni, w której znajdowały się relikwie braci męczenników 
[Пекарська, Пуцко 1989: 85]. Są jednak przesłanki wskazujące na możliwość 
ich wytwarzania w innych regionach przez miejscowych rzemieślników według 
wzorców kijowskich. I tak, na enkolpionie z Horodyshcha koło Shepetivki postać 
księcia z modelem świątyni w prawej ręce widnieje nie na awersie, lecz na rewer-
sie [Корзухина, Пескова 2003: 111]. A na enkolpionach z Czułczyc i Sątoczna 
zamiast popiersi świętych w  medalionach umieszczono niezrozumiałe napisy 
[Dzieńkowski, Wołoszyn 2012: 391-401]. Fakty te, w połączeniu z innymi odkry-
ciami, wskazują na popularność świętych męczenników Borysa i Gleba – patro-
nów ziemi ruskiej – w południowo-zachodnich regionach Rusi.

8.
Enkolpion czterolistny („kwadryfolium”) 

1 egzemplarz (ryc. 9.4)

Awers enkolpionu o formie czterolistnej odkryto na podgrodziu dawnego Wło-
dzimierza w  2002 roku [Терський 2010: 184, rys. 122:2]. Według S. Ters’kie-
go jest na nim wygrawerowana scena Ukrzyżowania. Nad poziomą belką krzy-
ża wygrawerowany jest napis ІС ХС, pod belką napis ЦРЬ СЛВ (Car Sławy) 
(ryc. 9.4). Według badacza zabytek pochodzi z miejscowej pracowni [Терський 
2010: 184].

Enkolpiony tego typu nie występują w kontekstach archeologicznych sprzed 
XIV wieku. Według większości badaczy wyroby tego typu były charakterystyczne 
dla XIV-XV wieku [Івакін 1999: 147]. 

Relikwiarze o formie czterolistnej są stosunkowo rzadkimi znaleziskami. Ich 
egzemplarze znane są z Kijowa, Lwowa, Łucka, Brześcia, Turowa, Nowogrodu czy 
z obszaru Złotej Ordy [Івакін 1999: 147; Пекарська, Пуцко 1989: 92; Станчак 
1993: 92-93; Лазурко, Шніцар 2012: 344-345, rys. ХІХ:1; Терський 2006: rys. 
139:6; Башков 2011: rys. 37:4, 5]. Wszystkie egzemplarze różnią się cechami for-
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malnymi, technologicznymi i kompozycyjnymi. Największą analogię do zabytku 
z Włodzimierza Wołyńskiego wykazują enkolpiony z Łucka, Lwowa (około czte-
rech egzemplarzy), Brześcia i Turowa [Станчак 1993: 92-93; Башков 2011: rys. 
37:4, 5; Лазурко, Шніцар 2012: 344-345, rys. ХІХ:1; Терський 2006: rys. 139:6; 
Błachowska 2017]. Okazy te świadczą o zachowaniu związków kulturowych zie-
mi wołyńskiej i halickiej z południowymi obszarami obecnej Białorusi, również 
po najazdach tatarsko-mongolskich. Relikwiarze o  formie czterolistnej praw-
dopodobnie trafi ały z  Wołynia (Włodzimierza lub Łucka) na Polesie szlakiem 
rzecznym wzdłuż Prypeci i  Bugu lub z  ziemi halickiej, szlakami tranzytowymi 
przez Wołyń.

* * *

Spośród ponad 40 omówionych enkolpionów z  Włodzimierza Wołyńskiego 
i jego okolic, większość w taki czy inny sposób związana jest z lokalizacją daw-
nych świątyń, monastyrów i związanych z nimi cmentarzysk, a  spora ich część 
(7 egz.) pochodzi z  majdanu grodu we Włodzimierzu oraz jego podgrodzia. 
Pozostałe odkryto na pobliskich osadach (ryc. 3). Na tej podstawie można wnio-
skować o  użytkowaniu takich wyrobów zarówno przez osoby duchowne, jak 
i świeckie, w tym mieszkańców grodów, podgrodzia i pobliskich osad.

Większość enkolpionów trafi ała do Włodzimierza z Kijowa znanym szlakiem 
handlowym, łączącym azjatyckie kraje Wschodu z Europą Zachodnią i przebie-
gającym przez Kijów, Włodzimierz, Czerwień, i  dalej do Krakowa, Pragi i  Ra-
tyzbony (por. ryc. 1). Tym szlakiem mogły być rozpowszechniane relikwiarze 
krzyżowe występujące licznie na obszarze tzw. Grodów Czerwieńskich, tj. przede 
wszystkim w  grodach w  Czermnie (latopisowy „Czerwień”) i  w  Gródku („Wo-
łyń”) oraz w ich okolicach44.

Duża ilość egzemplarzy niskojakościowych, wykonanych w formach uzyska-
nych poprzez odciśnięcie w  nich enkolpionów, wskazuje na popularność tych 
przedmiotów najprawdopodobniej wśród różnych warstw społecznych, w  tym 
również niezamożnych ludzi45. Popyt generował odpowiednią podaż oraz da-
wał impuls do działania miejscowym rzemieślnikom, którzy korzystali z wzor-
ców kijowskich. Takie wyroby mogły być oczywiście eksportowane dalej na 
zachód, do niedaleko od Włodzimierza położonych Gródka („Wołynia”), Czer-
wienia i innych ośrodków grodowych. Zagadnienie to jest przedmiotem badań. 
Część badaczy uważa, że enkolpiony nosiło przede wszystkim duchowieństwo, 

44 Zagadnieniu tzw. Grodów Czerwieńskich, w tym ich lokalizacji, poświęcono wiele prac na-
ukowych. W tym kontekście badacze wskazują najczęściej na grodziska w Czermnie i Gródku. Ucze-
ni stale prowadzą dyskusje dotyczące wyznaczenia granic Grodów Czerwieńskich [Poppe 1964: 168; 
Исаевич 1972: 107-124; Черныш (red.) 1990: 131-133; Gil 1999: 36-39; M. Wołoszyn 2012b: 81-82].

45 Niektórzy z wcześniejszych badaczy tej tematyki uważali enkolpiony za dewocjonalia przede 
wszystkim osób szlachetnie urodzonych [Гнутова 1993: 11].
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a świadomość religijna ogółu ówczesnej ludności nie była zbyt duża, by odczuwa-
ła ona potrzebę specjalnego zamawiania enkolpionów.

Odkrycie kamiennej formy odlewniczej na uroczysku Prokopiwszczyna 
(ryc. 2.II), mogłoby poświadczyć o  wytwarzaniu oryginalnych, może nawet 
bardzo cennych, wyrobów w miejscowym warsztacie. Jednakże posiadane dane 
nie pozwala na potwierdzenie funkcjonowania tego rodzaju miejscowej wy-
twórczości.

W  pewnym stopniu na miejscową proweniencję enkolpionów wskazuje ich 
koncentracja wokół Włodzimierza Wołyńskiego (ryc. 3), a także wysoki poziom 
rozwoju rzemiosła jubilerskiego w tym mieście [Терський 2010: 188].

Niewielką liczbę wyrobów wysokiej jakości, które omówiono w  niniejszym 
artykule, można tłumaczyć przekazaniem zabytków włodzimierskich do mu-
zeów w  Krakowie, Warszawie, Lwowie (przez A. Cynkałowskiego) czy Kijowie 
(w okresie Imperium Rosyjskiego). Na niepełny zbiór enkolpionów we Włodzi-
miersko-Wołyńskim Muzeum Historycznym mogą mieć wpływ straty kolekcji 
muzealnych podczas II wojny światowej, niedostateczna rzetelność podczas ba-
dań archeologicznych (w czasach radzieckich46), jak również rabunek zabytków 
przez tzw. „czarnych archeologów” detektorystów, czy też trafi aniem co ciekaw-
szych, dobrze zachowanych egzemplarzy do kolekcji prywatnych.

Żaden z  zabytków przedstawionych w  niniejszym artykule nie ma w  pełni 
określonego kontekstu archeologicznego. Ich chronologię określono wyłącz-
nie na podstawie analogii. Większość omówionych egzemplarzy jest datowana 
na okres nie wcześniejszy niż początek ХІІ wieku. Krzyże z serii „Matko Boska, 
wspomóż!” pojawiły się w pierwszej połowie ХІІІ wieku (możliwe, że w  latach 
trzydziestych XIII wieku). Poza ramy chronologiczne okresu staroruskiego wy-
kracza połowa enkolpionu czterolistnego. Natomiast nie zarejestrowano zabytku 
z ІХ-Х wieku, który byłby argumentem za „morawską” hipotezą chrystianizacji 
Wołynia.

Odkryte enkolpiony potwierdzają zamieszkiwanie w XII i XIII wieku we Wło-
dzimierzu i jego okolicy grupy duchownych, którzy zgodnie z ówczesnymi zwy-
czajami nosili krzyże napierśne z  relikwiami wewnątrz. Mogą być one również 
świadectwem przyjęcia przez miejscową ludność pewnych zewnętrznych atry-
butów mających świadczyć o byciu chrześcijaninem (noszenie krzyża). Sprzyjała 
temu procesowi działalność w mieście ośrodka biskupiego, obecność stosunko-
wo dużej liczby świątyń, a  zatem i  duchowieństwa. Brak wyrobów z  ХІ wieku 
można tłumaczyć tym, że ich wytwarzanie znajdowało się jeszcze w stadium po-
czątkowym, skoro nawet w Kijowie ich produkcję rozpoczęto dopiero w połowie 
ХІ wieku [Пекарська, Пуцко 1989: 84].

46 Pomimo systematycznych badań archeologicznych prowadzonych w okresie radzieckim we Wło-
dzimierzu Wołyńskim i  jego okolicach, zarejestrowano tylko jeden enkolpion (boryso-glebowskiego 
typu), pochodzący z badań wykopaliskowych M. Kuchynko.
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W ХV-XVI wieku omawiane przedmioty kultu wychodzą z  indywidualnego 
użytku. Aleksander Musin wyjaśnia to zjawisko pogłębieniem „centralizacji i kle-
rykalizacji życia cerkiewnego dawnej Rusі” i „uznaniem wyłącznego prawa hie-
rarchów do rozporządzania i przechowywania relikwii” [Мусин 2003: 365]. Dla 
Włodzimierza i Wołynia zjawisko to można wyjaśnić również rosnącym wpły-
wem Kościoła katolickiego i stopniowym zanikaniem starych tradycji. 
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Encolpions from medieval Volodymyr and its surroundings

S u m m a r y

Th e monuments from the archaeological research of the former Volodymyr (present Volody-
myr-Volynskyi, Volyn oblast, Ukraine) have been of great interest to the scholars of medieval 
history for over 100 years. Aft er the bishopric was established in Volodymyr – the fi rst one in 
south-west Ruthenia – it became a sort of cradle of Christianity. Th e fi rst wooden churches 
in Volyn were probably built here, hence the new faith was permeating to diff erent areas in 
the region, including the very remote ones. 

Th e medieval encolpions (small objects of worship, reliquaries) from Volodymyr and its 
surroundings presented in this article, are indicative of the presence of the Orthodox Church 
and the presence of clergy in the surveyed area, and are helpful in determining the degree of 
Christianization of the population and the reception of the Church dogma in its environment. 
Th e study of devotional articles can also be important for the research on the development 
of jewellery craft s as well as the notions of cross-regional and international trade and cultural 
relations. Th is article is devoted to these notions. Over 40 fi nds from the most representative 
group of objects of private devotion are presented. Th ese are the fi nds which have never been 
published before, as well as those known from the literature. Th ey come from the collections 
of Volodymyr-Volynskyi Regional Historical Museum and from a private collection.

Th e majority of the items from the discussed collection of encolpions is related to the 
location of the old temples, monasteries and the burial grounds connected with them, and 
a large part of them comes from the maidan of the gord in Volodymyr and its suburb. Th e 
remaining ones were discovered in the settlements nearby. On this basis it can be concluded 
that such items were used by both the clergy and lay people, including the inhabitants of the 
gords, the suburbs and the settlements nearby. Th e majority of encolpions came to Volodymyr 
from Kiev through the well-known trade route which connects the countries of the East with 
Western Europe and which runs through Kiev, Volodymyr, Czerwień and further on Cra-
cow, Prague and Regensburg. Th is route may have been used to distribute cross reliquaries, 
which were abundant in the area of the so-called Cherven Gords, i.e. mainly in the gords in 
Czermno (“Czerwień”) and Gródek (“Volyn”) and in their surroundings.

Th e large number of low-quality copies, made in moulds obtained by imprinting encol-
pions in them, points to the popularity of these objects, most likely among diff erent social 
strata, including nonaffl  uent people. Th e majority of researchers claim, however, that encol-
pions were primarily worn by the clergy and the religious awareness of the general population 
at the time was not as high as to feel the need to order such encolpions. 

Th e discovery of the stone casting mould at the sacred site Prokopiwszczyna, and the 
concentration of the fi nds in the area of Volodymyr-Volynskyi, could indicate the local pro-
duction of these artefacts.

Th e presented encolpions are dated not earlier than the beginning of the 12th century. 
Crosses from the series “Mother of God, help us!” appeared in the fi rst half of the 13th cen-
tury (possibly in the 1230s). Half of the quatrefoil encolpions go beyond the chronological 
framework of the Old Ruthenian period. On the other hand, no artefact from the 9th-10th 
century has been registered, which would be an argument for the “Moravian” hypothesis of 
the Christianization of Volyn.

Th e discovered encolpions confi rm that in the 12th and 13th centuries a group of clergy 
lived in Volodymyr and its environs. Th ey wore pectoral crosses with relics inside, according 
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to the customs of those times. It may also be the evidence that the local population adopted 
certain outward attributes intended to testify to being a Christian (wearing a cross).

Translated by Marta Koszko

Енколпіони середньовічного Володимира та його околиць

Т е з и

Матеріали археологічних досліджень давнього Володимира (сучасного Володими-
ра-Волинського) завжди становили величезний інтерес для дослідників історії серед-
ньовіччя. Після заснування у Володимирі єпископії – найпершої у Південно-Західній 
Русі, місто стає своєрідним форпостом християнства, тут будуються перші на Воли-
ні дерев’яні та кам’яні храми, звідси нова віра поширюється у різні куточки регіону, 
в тому числі і найбільш віддалені.

 Знахідки предметів особистого благочестя віруючих свідчать про рівень христи-
янізації місцевого населення і сприйняття у його середовищі догматів Церкви. Разом 
з тим вивчення цих предметів допомагає визначити рівень розвитку ювелірного ре-
месла, простежити міжрегіональні та міжнародні торгівельні і культурні зв’язки.

В цій статті аналізуються понад 40 знахідок предметів особистого благочестя – 
хрестів-енколпіонів. Представлено як опубліковані матеріали, так і на ті, які ще не 
введені до наукового обігу. До останніх належать частина артефактів зі збірки Воло-
димир-Волинського історичного музею та з приватної колекції.

Більшість знахідок так чи інакше пов’язані з місцями розташувань давніх храмів, 
монастирів, поховальних пам’яток, чимала їх частина походить з дитинця городища. 
Проте є також знахідки на території окольного міста, в передмісті, на поселеннях, се-
лищах. Це свідчить про використання таких виробів як духовними так і світськими 
особами, як жителями міста, так і сільским населенням. 

Більшість виробів очевидно потрапляли сюди з Києва відомим торговим шляхом, 
що сполучав азіатські країни Сходу із Західною Європою, пролягаючи відповідно че-
рез Київ, Володимир, Червен, далі йшов до Кракова, Праги та Регенсбурга. Саме цим 
можна пояснити численні аналогії на території Червенських градів. 

Велика кількість повторних відливок та низькоякісних дешевих виробів вказують 
на популярність цих предметів серед різних верств населення, в тому числі і неза-
можних, які не могли собі замовити дорогий виріб. Знахідка кам’яної ливарної форми 
в урочищі Прокопівщина і концентрація знахідок цих виробів навколо Володимира 
вказують на можливість місцевого виробництва енколпіонів. 

Більшість представлених знахідок датуються не раніше, ніж початок ХІІ ст., ви-
ключення можуть становити енколпіони із зображеннями святих Бориса Гліба. Виро-
би серії «Свята Богородице помагай !» з’явились орієнтовно в першій половині ХІІІ ст. 
(можливо у 1230-ті роки). За межі давньоруського періоду виходить стулка квадри-
фольного енколпіона. В ХV-XVI cт. ці предмети благочестя виходять із індивідуаль-
ного вжитку. Для даного регіону це явище можна пояснити зростанням тут впливу 
католицької церкви і відповідно поступовим згасанням давніх традицій.
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Metodyka czy retoryka?

Methodology or rhetoric?

Odpowiedzi na recenzje, jak wszystkie formy polemiki, mają zwykle wiele cech 
wspólnych. Na ich tle odpowiedź Tomasza Jurka wyróżnia się już na samym po-
czątku. Pisze bowiem tak: „Istnieje słuszna zasada, by na recenzje nie odpowia-
dać” [Jurek 2020: 225].

Polemika naukowa jawi się Tomaszowi Jurkowi jako coś niesłusznego, zapew-
ne nawet niewłaściwego. Nie wszyscy na szczęście podzielają tę opinię. Kodeks 
etyki Polskiego Towarzystwa Historycznego w  punkcie trzecim stanowi m.in.: 
„Recenzje, jak każdy tekst naukowy, również podlegają krytyce”1. Tym bardziej 
jednak pomysł, że polemiki naukowe są czymś niewłaściwym, należy odnotować, 
bo z chwilą, kiedy zostanie przyjęty, skończy się jakiś etap w historii nauki – etap 
jej istnienia.

Tomasz Jurek ocenił większość moich twierdzeń w następujący sposób: „Ma 
prawo do własnych, subiektywnych ocen i odczuć” [Jurek 2020: 255]. Taki sposób 
deprecjonowania cudzych argumentów przez sprowadzenie ich do subiektyw-
nych ocen i odczuć jest kolejnym elementem erystyki autora. Odwołanie się do 
odczuć oponenta jest starym sposobem na unieważnianie cudzej argumentacji. 

Polemista kontynuuje dyskusje w podobnym stylu: „Może nie wierzyć, contra 
communem opinionem mundi, że ottońskie cesarstwo nie miało bynajmniej wy-
miaru duchowego [s. 310], może twierdzić, że nie powinienem cytować książek 
Krzysztofa Ożoga czy Andrzeja Nowaka [s. 309]” [Jurek 2020: 255].

Zacznę od ostatniej uwagi. Znakomity polemista sugeruje u mnie jakąś nie-
chęć do obu historyków. Napisałem w  swojej recenzji tak: „Pierwszy rozdział 
omawia stosunkowo najbardziej dyskutowane zagadnienia związane z  począt-
kiem chrześcijaństwa w Polsce, co praktycznie przekłada się na początek histo-
rycznego (a więc pojawiającego się już w źródłach pisanych) państwa pierwszych 
Piastów. Liczba źródeł jest tu odwrotnie proporcjonalna do wielości opinii histo-

1 http://pth.net.pl/o-nas/kodeks-etyki [dostęp: 15.10.2021].
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ryków. Jak sobie z tym poradził Autor? W sytuacji sprzecznych opinii odwoływał 
się jako do ultima ratio do opinii wzorcowej (często np. do D. Sikorskiego [2011] 
— por. s. 39, przyp. 4; s. 47, przyp. 23; s. 48, przyp. 26; s. 61, przyp. 74 itd.). Przy 
tym jednak, obok prac specjalistów od tego okresu, na równych prawach pojawiły 
się prace popularne jak K. Ożoga [2015], 966 Chrzest Polski (s. 43) czy A. Nowaka 
[2014], Dzieje Polski, t. 1. Przeciwnie, przy omawianiu stosunków polsko-czeskich 
wyraźnie zauważalny jest brak książek specjalistycznych Marzeny Matli czy Joan-
ny Sobiesiak. Jako ekspert od spraw czeskich pojawia się zaś Zbigniew Dalewski, 
występujący jako znawca świętego Wojciecha (s. 47)” [Skibiński 2019: 309].

Inny wymiar mają syntezy historyczne skierowane do szerszego odbiorcy, 
inny monografi e poświęcone odrębnym zagadnieniom. Wskazałem tu na brak 
opracowań specjalistycznych przy odwoływaniu się do ujęć popularnych. Nie 
proponowałem własnego pomysłu na syntezę historyczną. Nie polemizowałem 
również z autorami, którzy podjęli się tego rodzaju przedsięwzięć. Przejdźmy jed-
nak do tych elementów polemiki Tomasza Jurka, które odnoszą się do rzeczywi-
stego tematu mojej recenzji. 

Okazuje się, że w mojej recenzji nie polemizowałem jedynie z Tomaszem Jur-
kiem, wystąpiłem, wedle jego słów: contra communem opinionem mundi – prze-
ciwko wspólnemu przekonaniu całego świata. Cóż można z  tym począć? Prze-
ciwko całemu światu nie da się walczyć. Że cały świat ma jakieś zdanie na temat 
cesarstwa ottońskiego, to sąd zaskakujący wobec powszechnego poglądu o upad-
ku zainteresowań kulturalnych. Jest to ponadto naturalnie europocentryzm, że 
wspomnę Chiny czy Indie z ich wielką historią. 

Wróćmy jednak do tematu mojego tekstu. Napisałem tam słowa, za które 
upomina mnie mój polemista: „T. Jurek jest zwolennikiem silnej władzy cesar-
skiej – czy to Karola Wielkiego, czy to Ottona I. Pisze np.: Otto niczym Karol 
Wielki, przywrócił prawdziwy blask władzy cesarskiej (s. 34). Cesarze przy tym 
kierują się w takim ujęciu wzniosłymi ideałami – kolejnym władcom niemieckim 
przyświecała odtąd wielka idea odnowienia Cesarstwa Rzymskiego. Idea ta miała 
wymiar nie tylko polityczny, ale i duchowy (s. 34). Jest to, jak rozumiem, zwrot 
literacki, bo jako historyczny się nie broni” [Skibiński 2019: 309-310].

Idea odnowienia cesarstwa rzymskiego przypisywana jest dopiero Ottonowi 
III i nie łączy się już z Ottonem I2. O wymiarze duchowym można mówić tylko, 
gdy bierze się pod uwagę również okrucieństwo, jakie towarzyszyło np. misjom 
chrystianizacyjnym. W narracji Tomasza Jurka zabrakło tych historycznych od-
niesień. Nie wskazał ram historycznych wymiaru politycznego i duchowego. Te 
ramy mogłyby pozwolić ocenić sytuację Mieszka I jako przywódcy państwa wo-
bec polityki cesarstwa, które nie samą pasją do teologii żyło. 

2 Strzelczyk 2000: 98 i n.; Althoff  2009: 140 i n. – o zbrodniach założycielskich odnowienia ce-
sarstwa rzymskiego przez Ottona III.
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„Argument ex silentio Th ietmari nie jest też w stanie podważyć będącego fun-
damentem mojej tezy stwierdzenia, że we wczesnym średniowieczu jako naj-
bardziej naturalne rozwiązanie uznawano właśnie udawanie się po chrzest 
do cesarza. Nie jest jasne dla Recenzenta, skąd wziąłem taki, oderwany jakoby 
od realiów pomysł. Przypomnę więc, że jest to teza obszernej pracy Arnolda 
Angenendta [1984], poświadczona dla interesujących nas czasów przez kilka 
źródeł, które taki właśnie chrzest uważają za sytuację wręcz modelową (Adam 
z Bremy o chrzcie Haralda duńskiego, Ademar z Chabannes o chrzcie Gejzy wę-
gierskiego). Jeżeli nie zakwestionuje się ogólnej tezy Angenendta (który zresztą 
chrztu Mieszka nie brał pod uwagę, bo elegancko zdał się na poglądy pol-
skiej historiografi i) i związku chrztu z ułożeniem stosunków z cesarzem, mój 
pomysł powinien się ostać jako najbardziej prawdopodobna hipoteza” [Jurek 
2020: 255-256].

Argumentacja T. Jurka wyłożona w pogrubionym przeze mnie fragmencie jest 
nieprawdziwa. A. Angenendt omawia dzieje misji chrześcijańskiej w Polsce w od-
rębnym rozdziale [Angenend 1984: 296 i n.]. Nie powołuje się tam jednak na pol-
ską historiografi ę (czego oczywiście nie krytykuję, koryguję tylko opinię T. Jur-
ka). Rozważa miejsce chrztu Mieszka i dopuszcza tu Ratyzbonę (za H. Ludatem), 
co ma pewne cechy prawdopodobieństwa, biorąc pod uwagę czeskie małżeństwo 
Mieszka. Uznaje jednak tę tezę tylko za prawdopodobną. Pisze natomiast o moż-
liwości chrztu Mieszka pod patronatem cesarskim tak: „Hat vielleicht Gero, als 
er Mieszko zum Tributzwang, die Teufe gefordet? Wurde Mieszko deswegen als 
‘Freund’ des Kaisers angesehen, weil er sich – gar unter kaiserlichen Patronat – 
hatte taufen lassen? Aber davon verlautet nichts, nicht einmal in nachträglicher 
legendärer Ausgestaltung” [Angenendt 1984: 298].

Staranna analiza A. Angenendta jest z pewnością warta udostępnienia zainte-
resowanej publiczności czytającej w Polsce. Szczególnie ważne jest szerokie uję-
cie tematu, dające rzeczywiście przeglądowy obraz problematyki chrztu władców. 
Opinie niemieckiego autora są jednak błędnie przytaczane przez Tomasza Jurka, 
który rozumie je jako pewien rodzaj praw historii. Ponieważ zakładam, że nie 
ma żadnych tego rodzaju praw, które by wymuszały konieczność zachodzenia na 
wielkim obszarze Europy Środkowej analogicznych zdarzeń, to oczywiście nie 
przyjmuję „tezy Angenendta” w wykładzie Tomasza Jurka. 

Całość swoich badań w tym względzie podsumował A. Angenendt następują-
co: „Demgegenüber muß auff allen, daß die Ottonen den Taufpatronat, wiewohl 
sie denselben kannten und ausübten, in ihrer Missionpolitik weniger konsequent 
angewendet haben. Am ehesten ist noch an Heinrich I. zu denken, der den Klein-
könig Gnupa und einen Abodriten-König ‘taufen liess’. In abgewandelter Form 
könnte ihn auch noch Otto III. benutz haben, wenn er tatsächlich als Pate von 
Boleslaw Chrobry’s Sohn Otto anzusehen ist; im Kontext des Aktes von Gnesen 
aber wäre dann die gemeinsame Kompaternität mit dem Vater vorrangig gewe-
sen” [Angenendt 1984: 314].
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O  kolejnych przykładach takiego patronatu cesarskiego przy chrzcie wład-
cy pisze T. Jurek powołując się na Adama z Bremy i na Ademara z Chabannes. 
Stwierdza, że ci autorzy uznawali taką sytuację za modelową. Historyk powi-
nien jednak zapytać, czy ich dzieła mogą być źródłem historycznym do zdarzeń, 
o których mowa. Sytuacja modelowa oznacza jedynie pewną ideologię przyjmo-
waną tu przez obóz władzy. Ważne jest, czy analogiczne zdarzenia miały miej-
sce. Zacznijmy od Węgier. Przywoływany już A. Angenendt nie twierdzi wca-
le, że po chrzest Gejza udał się do cesarza. Komentując tekst Ademara i uwagi 
Uhlirz pisze: „Dies erscheint nun doch eher als mühselige Konstruktion denn 
als Lösung. Daß der wohl 969 geborene Waik zunähst ungetauft  geblieben wäre, 
muß nicht unwahrscheinlich sein. Aber ist er seine Taufe wegen nach Köln gezo-
gen? Diesen Zug deswegen zu unterstellen, weil Otto III. das Weihnachtsfest 966 
in Köln gefeiert hat und dessen Anwesenheit bei der Taufe für erforderlich gehal-
ten wird, dürft e nicht angehen, konnte doch die Patenschaft , wenn auch nur in 
Einzelfällen bezeugt, durch Stellvertretung und durch Symbolhandlungen wahr-
genommen werden. Aber dies ist nicht der einzige Punkt, der die Konstruktion 
fragwürdig macht. Als gewichtigster Einwand ist festzustellen, daß die beiden 
ausführlichsten Quellen, nämlich die Legenda maior sowie die Nachrichten bei 
Ademar von Chabannes, sich direkt widersprechen [Angenendt 1984: 308].

Do rekonstrukcji pojedynczych faktów potrzebne są źródła. Tam, gdzie ich nie 
ma, możemy stawiać tylko hipotezy. Jednak są one wiarygodne o  tyle, o  ile mają 
w ogóle jakąś podstawę. Jak widać moje stanowisko nie różni się w tym zakresie od 
tego, które prezentuje w swojej pracy A. Angenendt. Cała sprawa chrystianizacji Wę-
gier ma swoją obszerną literaturę, której nie będę tu omawiał, bo jest to odrębne za-
gadnienie [Grzesik 2014: 135-142]. Z kolei drugi z przywoływanych władców – Ha-
rald Klak, przebywał na wygnaniu, kiedy przyjął chrzest. Powrócił potem do kraju, 
ale za wyparcie się swojej wiary i przyjęcie chrześcijaństwa został ponownie wygnany. 
Nie jest to więc analogia do Mieszka I, który był w innej sytuacji [Coupland 1998: 90 
i n.; Schwarz Lausten 2002: 8. i n.]. Nie został wygnany i nie szukał wsparcia u ce-
sarza przeciwko wrogom wewnętrznym. Historia Haralda Klaka nie jest jednak bez 
znaczenia. Pokazuje negatywne skutki chrztu poza granicami własnego władztwa. 
Oczywiście da się potwierdzić funkcjonowanie tego rodzaju wyobrażeń u później-
szych autorów. Na ile ich relacje oparte zostały na toposie, na ile na ideologii, to jest 
temat na odrębne badania. Nie neguję natomiast wpływów duchowieństwa cesarstwa 
na chrześcijaństwo w Polsce. Nie były one jednak wyłącznie pozytywne. Wątpliwości 
były podnoszone w  sprawie przyczyn śmierci tzw. pięciu braci eremitów. Do tego 
można dodać działanie, które musimy uznać za porwanie następcy biskupa Jorda-
na Ungera. Logika zdarzeń jest tu zrozumiała. Po prostu interesy obu państw bywa-
ły czasem sprzeczne. Nawet najbardziej idealistycznie nastawieni liderzy polityczni 
poza ideałami kierowali się logiką gry politycznej, tak jak ją wówczas rozumieli.

Swoje krytyczne uwagi na temat koncepcji T. Jurka dotyczącej chrztu Mieszka I 
oparłem na znajomości materiału źródłowego. W  historii wymagamy źródeł. 
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Teza o chrzcie Mieszka poza granicami jego państwa nie ma żadnych podstaw 
źródłowych. Autorytety nawet najznakomitsze tu nie wystarczą. Staranna analiza 
źródeł musi prowadzić do zbieżnych rezultatów. Zobaczmy, jak to jest w historio-
grafi i niemieckiej. Najwybitniejszy chyba obecnie niemiecki znawca początków 
Słowiańszczyzny, Christian Lübke, w  pracy Das Östliche Europa przyjmuje, że 
chrzest Mieszka odbył się na Ostrowie Lednickim, gdzie też, zdaniem niemiec-
kiego badacza, znajdowała się zapewne pierwsza rezydencja Dobrawy oraz bisku-
pa Jordana [Lübke 2004: 190].

Następny punkt mojej recenzji, do którego ustosunkował się T. Jurek, uzyskał 
taki komentarz tego uczonego: „Najważniejsze jednak, że z korekty tej (języko-
wo trafnej) nic absolutnie nie wynika. Przyjęcie, że do biskupów składających 
obediencję arcybiskupowi magdeburskiemu dodany został także biskup branden-
burski Th ietmar i poznański Jordan, nie zmienia przecież w niczym wymowy tej 
informacji – że dwaj ostatni też taką obediencję złożyli. E. Skibiński upiera się, że 
osobno dodani biskupi występują tu w jakimś innym charakterze, np. byli tylko 
obecni na uroczystościach w Magdeburgu – ale to właśnie nie dałoby się nijak 
pogodzić z poprawionym tłumaczeniem” [Jurek 2020: 256].

Fragment Th ietmara, który próbowałem interpretować jest następujący: 
„omnes hos subieccionem sibi suisque promittentes successoribus, disposita 
singulis quibusque parrochia speciali. Additus est his confratribus Brandebur-
giensis aecclesiae I. pastor Th iethmarus ante hos unctus et Iordan episcopus 
Posnaniensis” [Kronika Th ietmara: 73].

Każdy zatem z  biskupów wcześniej wymienionych – obiecał posłuszeństwo 
i otrzymał diecezję. Trzej ostatni wymienieni biskupi nie otrzymali diecezji i nie 
obiecali posłuszeństwa. 

Chodzi tu tylko o analizę źródła i interesującą przecież obecność Jordana na 
tej uroczystości. Jest to biskup znany jakoś Th ietmarowi z  opowieści, których 
część zapewne przemilczał.

„W przypadku kolejnego biskupa, Ungera, E. Skibiński opowiada się przeciwko 
jego identyfk acji z opatem w Memleben. Nie ja ją wprowadziłem, a Recenzent nie 
jest jedynym, który ją kwestionuje. Nie jest jednak prawdą, że teza ta opiera się 
na podobieństwie katedry poznańskiej z kościołem w tym opactwie. Nie sposób 
zaprzeczać, że imię jest rzadkie (do stwierdzenia czego nie potrzeba, jak sugeru-
je Recenzent, pełnych danych statystycznych o frekwencji imion, i nic nie zmienia 
znalezienie w  źródłach z  X wieku jeszcze jednego Ungera). E. Skibiński pomija 
natomiast milczeniem rzecz kluczową: opat memlebeński nazwany był wprost bi-
skupem, co znakomicie zawęża możliwości poszukiwań. Jeżeli więc mamy z jednej 
strony w Memleben biskupa-opata, z drugiej zaś biskupa w Poznaniu o tym samym 
rzadkim imieniu, a w dodatku mamy podobieństwo budowanych przez nich ko-
ściołów i wsparcie w analogiach, że biskupi nowo powstających diecezji zachowy-
wali opactwa, to uznanie obu za jedną osobę ma za sobą, jak stwierdził kiedyś Da-
riusz A. Sikorski «prawdopodobieństwo graniczące z pewnością»” [Jurek 2020: 256].
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T. Jurek sam tu sobie przeczy, co pokazują pogrubione fragmenty. To hipote-
tyczne podobieństwo obu kościołów, gdyby zostało udowodnione, byłoby jedyną 
realną przesłanką tożsamości obu Ungerów. Przeciwko tej tezie świadczy jednak 
milczenie na ten temat Th ietmara, który wspomina Ungera i Memleben, jednak 
nie łączy biskupa poznańskiego z tym sławnym klasztorem. Zamiast prawdopo-
dobieństwa mamy więc konstrukcję niepopartą źródłami historycznymi. Nie jest 
też argumentem powoływanie się na opinie innych badaczy. Większe znaczenie 
miałoby wskazanie argumentów opartych na zachowanych źródłach historycz-
nych.

Warto się zastanowić nad zwrotem „prawdopodobieństwo graniczące z pew-
nością”. Prawdopodobieństwo graniczące z pewnością nie przejmuje jej cech, po-
dobnie my też nie przejmujemy cech naszych sąsiadów albo sąsiadek.

Kolejny zarzut T. Jurka wobec mojej recenzji Jego książki brzmi tak: „Dalej 
E. Skibiński kwestionuje [s. 315-316] proponowaną przeze mnie identyfi kację 
opactwa Mestris z  Międzyrzeczem. I  to co prawda hipoteza, ale Recenzent nie 
wskazuje żadnych argumentów ją osłabiających. Przypomnę więc tylko, że cho-
dzić miało o  klasztor założony przez św. Wojciecha w  czasie jego pośpiesznie 
odbywanej podróży znad dolnego Renu do Polski, a sam zapis źródłowy nazwy 
(który łatwo wywieść z lekko przekręconego przez obcego kopistę Meseris) ko-
jarzy się wręcz nieodparcie z Międzyrzeczem (w ustach niemieckich ta słowiań-
ska nazwa zmieniała się regularnie w Meseritz). Hipoteza wydaje się więc bardzo 
mocna” [Jurek 2020: 257].

T. Jurek identyfi kację obu nazw opiera najpierw na ich podobieństwie. Jest to 
jednak złudne. Mestris i Mezerici różnią się zbitką -st- w pierwszym przypadku 
i jej brakiem w drugim. Mezerici może prowadzić do Międzyrzecza, Mestris nie. 
Niezrozumiałe jest, dlaczego u Th ietmara (306, 16) miałaby pojawiać się właściwa 
nazwa, czyli Mezerici, natomiast w  nieco późniejszym tekście znajdujemy taką 
różną formę nazwy rzekomo tej samej miejscowości. Zwłaszcza, że Passio sancti 
Adalberti, w której nazwa Mestris występuje, miała powstać w państwie Bolesława 
Chrobrego. Nie muszę więc obalać argumentów, których autor nie przedstawił.

Nie broni tej identyfi kacji też wspomniane źródło, czyli tzw. Pasja św. Wojcie-
cha, zwłaszcza jeśli uwzględnimy kontekst, w którym ta nazwa się pojawia: in Pó-
laniam regionem cursum direxit, * [291:] et ad Mestris locum diuertens coenobium 
ibi construxit” [Sosnowski 2012: 56].

Mamy tu dwa kierunki podróży św. Wojciecha – święty najpierw skierował 
się do Polski – cursum direxit, a potem skręcił – ad Mestris locum diuertens. Do 
Polski więc jeszcze nie dojechał. Diverto – oznacza tu zboczenie z trasy, tym bar-
dziej w zestawieniu z poprzedzającym orzeczeniem. Mamy tu dwie frazy werbal-
ne, przy czym druga koryguje pierwszą – direxit cursum – diuertens ad Mestris 
locum. Nie śpieszę się jednak z dalszymi konstrukcjami. Te nie należą do tej po-
lemiki. Wskazałem tylko, że teza T. Jurka nie ma oparcia w źródle i jest jedynie 
konstrukcją historyczną.
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„Właśnie zaś takie sugestie dały podstawę E. Skibińskiemu, aby stwierdzić, że 
świadomie nie czynię rozróżnienia, «co jest hipotezą, a co potwierdzonym fak-
tem historycznym», w  czym dostrzega uleganie «prądom narratywistycznym»” 
[Jurek 2020: 257].

Napisałem jednak coś innego: „Niestety Autor książki uległ prądom narraty-
wistycznym i nie zawsze jest jasne w jego tekście, co jest hipotezą, a co potwier-
dzonym faktem historycznym” [Skibiński 2019: 316]. Nie rozważałem więc, co 
autor miał na myśli. Oduczył nas tego W. Gombrowicz. Analizowałem natomiast 
tekst T. Jurka i jego znaczenie (dlatego napisałem – „nie zawsze jest jasne w jego 
tekście” – to jest perspektywa odbiorcy, czyli moja, a nie nadawcy).

Kolejnym punktem mojej polemiki z książką T. Jurka, na który zwrócił uwa-
gę jej autor, jest taka moja uwaga: „Biskup poznański Paweł wymieniony został 
w  kronice Galla Anonima w  liście dedykacyjnym. Notując to, T. Jurek pomija 
wyraźny związek z kronikarzem samego biskupa i kanclerza Michała nazwane-
go współpracownikiem naszego pierwszego historiografa. Problematyka ważna 
dla historii kultury i roli w niej diecezji poznańskiej wymagałaby jednak pewnie 
odrębnego opracowania. Kanclerz Michał staje się na kartach tej pracy histo-
rycznym biskupem poznańskim, co musi jednak pozostać hipotezą” [Skibiński 
2019: 316].

T. Jurek tak skomentował moją uwagę: „Podobnie przy biskupie Michale, któ-
rego ja miałem rzekomo potraktować jako «historycznego biskupa poznańskiego, 
co musi jednak pozostać hipotezą» – rozumieć należy więc, że nie uprzedziłem 
o hipotetyczności swoich ustaleń. To nieprawda – pisałem wszak wyraźnie: «na-
stępcę wskazać można tylko na podstawie wywodu poszlakowego» [s. 282]. Su-
gestia Recenzenta i tu była zatem nieuczciwa” [Jurek 2020: 257].

Poprzednik Tomasza Jurka, ks. Józef Nowacki, w swojej pracy o archidiecezji 
poznańskiej widzi sprawę biskupstwa Michała inaczej i podaje swoje argumenty: 
„Poczytanie go za biskupa mogłoby być prawdopodobne. Ponieważ jednak imię 
tak bliskiej ze względu na bliskość klasztoru lubińskiego i  wybitnej osobistości 
nie zachowało się w  tradycji poznańskiej i  korzystający z  niej Długosz go po-
minął, właściwsze wydawałoby się łączyć biskupa Michała z  ówczesną diecezją 
kaliską” [Nowacki 1964: 46].

Argumentacja T. Jurka wymaga tu komentarza. Wiele faktów historycznych 
łącznie z datą chrztu Mieszka pozostaje hipotezami. Funkcjonują jednak w wy-
kładzie historycznym jako fakty, z których wyciąga się dalsze wnioski. I  tak też 
czyni T. Jurek: „Przyjęcie tej identyfi kacji ma duże znaczenie. Nie ulega bowiem 
wątpliwości, że kanclerz Michał to przedstawiciel możnego rodu Awdańców, za-
pewne brat wojewody Skrabimira. Wprawdzie zapis dla katedry bamberskiej do-
chodów z Laubendorf zdaje się wskazywać na obce pochodzenie, ale trudność tę 
łatwo wyjaśnić” [Jurek 2018: 283].

Wcześniej zaś pisze autor tak: „Biskupem poznańskim był Michał przedstawi-
ciel rodu Awdańców, z których pochodził też wojewoda Skarbmir, który kilka lat 
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wcześniej zbuntował się przeciwko księciu (1118)” [Jurek 2018: 160]. T. Jurek nie 
ma tu żadnej wątpliwości – wskazuje po prostu na fakt historyczny.

W przeciwieństwie do T. Jurka, ks. J. Nowacki tak skomentował listę biskupów 
poznańskich po Ungerze: „O następnych biskupach poznańskich aż do blisko po-
łowy XII w. brak nam wszelkich wiadomości z dokumentów, roczników i kronik” 
[Nowacki 1964: 43].

Kolejny, ostatni już błąd w  moim rozumowaniu wskazał T. Jurek na końcu 
swojej odpowiedzi: „Zarzut błędnego rozumienia źródła powraca raz jeszcze przy 
sprawie miejsca archidiakonów w kapitule w świetle dokumentu z 1298 roku. Ja 
napisałem [Biskupstwo, s. 397], że powołani wtedy nowi archidiakoni otrzymali 
w hierarchii kapitulnej miejsca po najniższych prałatach – kantorze i kustoszu, 
wobec czego nie wiadomo, czy sami byli prałatami, czy pierwszymi wśród ka-
noników (do których byli potem przeważnie zaliczani w  testacjach). E. Skibiń-
ski widzi tu «niewłaściwą interpretację» [s. 317-318], skoro – jak cytuje – w do-
kumencie czytamy wprost, że archidiakon średni dostał stallum in dextro choro 
post canthorem, a  archidiakon mniejszy in sinistro choro post custodem – czyli 
pierwszy następował po kantorze, a drugi po kustoszu. Recenzent zinterpretował 
tekst całkiem dosłownie, nie biorąc pod uwagę, że prałaci zasiadali w stallach nie 
w jednym ciągu, ale przemiennie, po prawej lub lewej stronie chóru katedralnego 
[piszę o tym zresztą w swej książce nieco dalej, s. 399]. W związku z tym kantor 
w  prawym i  kustosz w  lewym chórze wyznaczali najniższe miejsca prałackie – 
dalej po obu stronach zaczynały się miejsca dla kanoników. Moja interpretacja 
źródła była więc całkowicie poprawna” [Jurek 2020: 257-258].

Oto tekst T. Jurka z jego monografi i dziejów biskupstwa poznańskiego: „no-
wym archidiakonom wyznacza stalle po obu stronach chóru za ostatnimi pra-
łatami (kantorem i kustoszem), co nie przesądza, czy sami stawali się teraz naj-
niższymi z prałatów, czy tylko pierwszymi (z racji urzędów) wśród kanoników” 
[Jurek 2018: 397].

Mój błąd, przyznaję, polegał na utożsamieniu miejsca w  chórze z  rangą 
w  kapitule. Wynikał z  niezręcznego sformułowania T. Jurka, które przytoczy-
łem powyżej. W swojej recenzji wspomniałem jeszcze o nazewnictwie nowych 
archidiakonatów. Autor wprowadza ich nazwy od razu, jednak te nazwy otrzy-
mały one później. Co do uprawnień trzech archidiakonów, to dokument sta-
nowi, że miały one być równe: „Damus eciam eis exercicium omnium iurium 
universalium et singularium, que archidiaconis de iure vel consuetudine com-
petunt vel possunt competere in nostro episcopio in futurum, cuilibet eorum 
stallum in choro et vocem in Capitulo, maiori stallum in sinistro choro post 
decanum, medio in dextero choro post canthorem, minori in sinistro choro 
post custodem”.

Pozostaje jeszcze rozpatrzyć zarzut narratywizmu, który tak uraził Tomasza 
Jurka, a nie miał taki być w założeniu. Jest to jeden ze sposobów pisania historii. 
Jerzy Strzelczyk np. pokazuje inny sposób w  swoich monografi ach – wskazuje 



Metodyka czy retoryka?

265

różne koncepcje badaczy, stan zachowanych źródeł i informuje, co wydaje mu się 
bardziej prawdopodobne. 

Tomasz Jurek wybrał narrację ciągłą, która nie pozwala czytelnikowi na zo-
rientowanie się w złożoności omawianej materii i w różnych stanowiskach uczo-
nych na ten temat. Biorąc pod uwagę znaczenie, jakie mój polemista przypisuje 
opracowaniom historycznym i ich przewadze nad źródłami historycznymi, warto 
może jeszcze raz przemyśleć znaną tezę o  micie źródła historycznego. Mit ten 
miał polegać na przeciwstawianiu źródła historycznego opracowaniu historycz-
nemu w złudnym zdaniem tego teoretyka przeświadczeniu, że źródło historyczne 
różni się od opracowania historyka.
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Jacek Wrzesiński

Muszę już iść… – o Profesorze Wojciechu Dzieduszyckim 
wspomnienie

I have to go… – in memory of Professor 
Wojciech Dzieduszycki

Sobotni poranek 28 listopada 2020 roku nie był szczęśliwym początkiem dnia. 
Wczesny niespodziewany telefon przyniósł niezwykle smutną wiadomość – 
wczoraj zmarł Wojciech Dzieduszycki. To wiadomość porażająca, zasmucająca. 
Wiedzieliśmy, że Wojciech był w szpitalu, że ostatnio (ba! od lutego) spędzał czas 
między domem, pracą a  szpitalami. Jego stan zdrowia był naprawdę poważny, 
ale nasze tegoroczne z  Nim rozmowy telefoniczne (cóż, taki był ten rok 2020, 
sytuacja nie pozwalała na normalne spotkania, na normalne rozmowy) napawały 
otuchą, dawały nadzieję. Wojciech się nie uskarżał, mało mówił o swoich kłopo-
tach. Zawsze to On chciał wiedzieć, co u kogo słychać, co się dzieje na grzybow-
skim grodzie, na Lednicy, co robimy. Każda rozmowa nie obywała się bez żartów, 
dowcipów, bez pytań o znajomych…

Profesora Wojciecha Dzieduszyckiego pożegnaliśmy 9 grudnia na cmentarzu 
Junikowo w Poznaniu. Spoczął obok zmarłego w 2015 roku syna Wojciecha Ma-
cieja.

Wojciech Dzieduszycki był archeologiem! Archeologia była Jego pasją, Jego 
troską. Żył z archeologią i nią samą, a zawodową karierę archeologa rozpoczął już 
na studiach. Urodził się 18 czerwca 1946 roku w Warszawie, gdzie skończył szkołę 
podstawową, do szkoły średniej uczęszczał w Środzie Śląskiej. W 1965 roku roz-
począł studia w zakresie archeologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. W gronie Jego nauczycieli znaleźli się m.in. profesorowie Wojciech 
Kóčka i Jan Żak. Ideą studiowania były wspólne wyjazdy terenowe – i to właśnie 
w terenie ówcześni adepci archeologii spędzali wiele czasu, przede wszystkim pod 
okiem prof. J. Żaka. Miejscem pierwszej edukacji archeologicznej, dla niemal ca-
łego, liczącego 10 osób roku, był Bnin, umożliwiający poznanie autentycznego 
materiału kulturowego, metody archeologicznej oraz sposobów opracowywania 
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materiału i prowadzenia dokumentacji. Dla uczestników tych badań był to chyba 
najważniejszy moment w ich zawodowym, archeologicznym życiu.

Zawodowe życie Wojciecha Dzieduszyckiego jako archeologa zaczęło się 
jeszcze na studiach, gdy rozpoczął pracę w  poznańskim Zakładzie Archeologii 
Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN (dziś Ośrodek Studiów Pradzie-
jowych i  Średniowiecznych Instytut Archeologii i  Etnologii PAN). Z  placówką 
tą, z  legendarną Zwierzyniecką – gdzie wówczas mieścił się Instytut, Wojciech 
Dzieduszycki związany był do chwili śmierci. To tam, jak sam podkreślał, dzięki 
spotkaniu nieco starszych archeologów, zwłaszcza Urszuli i  Aleksandra Dyma-
czewskich oraz Zofi i i Stanisława Kurnatowskich, a także Michała Kobusiewicza, 
zdobył prawdziwe szlify archeologiczne. Te początki zawodowego życia archeolo-
ga związane były z rozpoczęciem prac nad ceramiką pochodzącą z badań grodów 
w Kaszowie i Kruszwicy. I tak w 1967 roku rozpoczął się Jego romans z Kruszwi-
cą, trwający całe życie.

Tytuł magistra uzyskał w 1970 roku na podstawie pracy Ceramika z wczesnośre-
dniowiecznego Kaszowa w pow. milickim, a stopień naukowy doktora w 1977 roku 
na podstawie rozprawy Wczesnośredniowieczna ceramika kruszwicka na tle rozwo-
ju ceramiki wczesnopolskiej. W 1996 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego, 
a podstawą do jego nadania była książka Kruszce w systemach wartości i wymiany 
społeczeństwa Polski wczesnopiastowskiej (Poznań 1995). Z niezrozumiałych wzglę-
dów zabrakło tytułu Profesora zwyczajnego, ale dla nas, którzy byli z Nim blisko, 
był i pozostanie Nadzwyczajny!

Przez kilkanaście lat (od 1 września 2000 roku do 30 września 2013 roku) był 
zatrudniony na etacie profesora zwyczajnego w  Instytucie Historii Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego. Wypromował tu trzech doktorów i ponad 140 magistrów. 
W  trakcie swojej pracy naukowej był recenzentem prac magisterskich, doktor-
skich, habilitacyjnych. Był też redaktorem w  kilku wydawnictwach oraz recen-
zentem artykułów i książek. Był autorem i współautorem ponad 120 publikacji 
w postaci artykułów, książek i albumów. Na Lednicy zapisał się jako członek Rady 
Naukowej Muzeum, a także recenzent lednickich wydawnictw.

Okres wczesnego średniowiecza, badania momentu przemian społeczności 
plemiennych i wczesnopaństwowych to kluczowe problemy badawcze Profesora. 
Obszarem, któremu poświęcał szczególnie dużo uwagi, były Kujawy. Dwa klu-
czowe kujawskie grodziska – Kruszwica i  Mietlica – mające ogromne znacze-
nie w okresie powstawania państwa Piastów, były obiektami, gdzie wraz z żoną 
Bożeną spędzili wiele lat pracy w  terenie. Były to miejsca, które pozwoliły na 
prowadzenie studiów regionalnych dotyczących osadnictwa nie tylko wczesno-
średniowiecznych Kujaw.

Przez wiele lat życie Bożeny i  Wojciecha Dzieduszyckich toczyło się wokół 
nieistniejącego już baraczku Ekspedycji Kruszwickiej. Tutaj spędzali często wiele 
miesięcy w roku, tu odwiedzali Ich koledzy i przyjaciele z Poznania, tu docierali 
badacze z innych ośrodków badawczych. Tu w stacji badawczej, jak w zamknię-
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tym kręgu, zawiązywały się nowe przyjaźnie, powstawały prace, tworzyły się kon-
cepcje badawcze. Dzięki Ich działalności w sąsiadującym z baraczkiem pałacyku 
powstała ekspozycja muzealna. Z Ich inicjatywy doszło też do badań kruszwic-
kiego zamku, u podnóża Mysiej wieży. Ostatnie badania zamku, prowadzone pod 
kierunkiem Wojciecha Dzieduszyckiego, zaowocowały odtworzeniem przebiegu 
jego murów, rekonstrukcją wjazdu do zamku. W  obrębie obecnego dziedzińca 
odbudowane zostały piwnice, a  w  ich wnętrzu zaistniała ekspozycja z  rekon-
strukcją fragmentu życia mieszkańców średniowiecznego zamku.

Oczywiście praca naukowa Profesora zaowocowała szeregiem publikacji po-
święconych materiałom kruszwickim, czy – szerzej kujawskim. Spośród Jego 
znakomitych i wciąż aktualnych prac należy wymienić publikację Wczesnomiej-
ska ceramika kruszwicka w okresie od 2 połowy X w. do połowy XIV w. (Ossoli-
neum 1982). Jest to podsumowanie wieloletnich studiów nad ceramiką kruszwic-
ką. Praca oparta na analizie materiałów ceramicznych ze stanowisk Wielkopolski, 
Kujaw, Ziemi Lubuskiej oraz Dolnego Śląska stała się swoistym reperem dla opra-
cowań wczesnośredniowiecznej ceramiki czasów piastowskich. Mimo, że od cza-
su jej publikacji minęło wiele lat, pozostaje wciąż podstawowym kompendium 
wiedzy i punktem odniesienia dla analiz ówczesnej ceramiki naczyniowej. Woj-
ciech Dzieduszycki przeszłość postrzegał poprzez pryzmat człowieka zanurzo-
nego w środowisku, w otoczeniu jakim żył przed wiekami. Kwintesencją takiego 
spojrzenia może być publikacja Gopło. Człowiek i Przyroda (Poznań 1993), napi-
sana wspólnie z Michałem Kupczykiem, a dotycząca właśnie człowieka i przyro-
dy nadgoplańskiej. Inną publikacją ukazującą złożoność natury człowieka i nie-
jednoznaczność naszych interpretacji, ale przede wszystkim podsumowująca 
badania nad wymianą handlową, systemami wymiany jest publikacja Profesora 
Kruszce w  systemach wartości i  wymiany społeczeństwa Polski wczesnośrednio-
wiecznej (Poznań 1995). To doskonałe kompendium wiedzy nad kulturą społe-
czeństwa u początków państwowości, ale także praca dotycząca zagadnień zwią-
zanych z wymianą handlową wczesnego średniowiecza, z ówczesną dystrybucją 
kruszców, a także z ich ideologicznym i kulturowym znaczeniem w ówczesnym 
świecie.

Prócz tych wymienionych obszernych prac, kluczowych dla badań wczesne-
go średniowiecza, Profesor jest autorem szeregu (ponad 120) mniejszych opra-
cowań, publikowanych w  rozmaitych czasopismach, wydawnictwach, ulotnych 
drukach okazjonalnych. Spośród tych prac warto zwrócić uwagę na jeszcze kilka. 
Jedna z  nich, bazująca na badaniach kruszwickich, dotyczy drewnianych kon-
strukcji kruszwickiego grodu. Jest to praca w  znakomity sposób prezentująca 
potrzeby materiałowe, organizację pracy i sposób pozyskiwania materiałów przy 
budowie grodowych, drewniano-ziemnych umocnień obronnych (1977 Eksplo-
atacja zasobów leśnych w rejonie Kruszwicy we wczesnym średniowieczu, „Archeo-
logia Polski”, t. 22, nr 1, s. 137-169). Nie sposób omawiać tu wszystkich prac 
Profesora. Ale warto zwrócić uwagę na jeszcze kilka dzieł, w tym na monografi e 
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stanowisk, zwłaszcza monografi e powstałe na podstawie badań określanych jako 
ratownicze, wyprzedzające inwestycje. Łatwo można w nich dostrzec fascynację 
Profesora przemianami zachodzącymi w obrębie jednego miejsca, a także związ-
kami człowieka z otoczeniem, w którym żyje [por. Mazurowski R. (red.) 1998, 
Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż gazociągu tranzytowego, t. 1. Ziemia 
Lubuska, Poznań; Dzieduszycki W. 2004 Średniowiecze i  nowożytność, [w:] Od 
długiego domu najstarszych rolników do dworu staropolskiego. Wyniki badań ar-
cheologicznych na trasach gazociągów Mogilno-Włocławek i Mogilno-Wydartowo, 
red. J. Bednarczyk, A. Kośko,  Poznań, s. 459-494]. Pamiętać także należy o dwóch 
innych nurtach badawczych Profesora, wyraźnie czytelnych w  pozostawionych 
publikacjach. Jeden dotyczy osadnictwa, przemian osadniczych; drugi natomiast 
odnosi się do momentu przełomowego jakim był wiek XIII, tworzenia się miast 
i przemian kulturowe w tym okresie. Zainteresowania te zaowocowały szeregiem 
publikacji, w których w wielu przypadkach współautorką była żona Bożena. 

Profesor Wojciech Dzieduszycki był też osobą, która często inicjowała dysku-
sje, podsuwała tematy sesji, konferencji, prowokowała podejmowanie tematów 
badawczych. Właśnie rozmowy-dyskusje z Profesorem zaowocowały całym cy-
klem warsztatów archeologiczno-antropologicznych znanych pod nazwą Funera-
liów Lednickich (ryc. 1). Bardzo szybko Wojciech Dzieduszycki stał się nie tylko 
inicjatorem tych naukowych interdyscyplinarnych spotkań, ale włączył się w ich 
organizację oraz redagowanie wydawnictw. Dwadzieścia lat funkcjonowania Fu-
neraliów zaowocowały 18 tomami podsumowującymi prezentacje i dyskusje, ja-
kie toczyły się każdego roku na Lednicy.  

Profesor Wojciech Dzieduszycki często włączał się w życie społeczne i anga-
żował się w prace różnych stowarzyszeń. W ramach tej działalności znalazł się 
wśród członków założycieli Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, 
zawiązanego w 1989 roku, a także Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego. 
Uhonorowanie działalności w SNAP znalazło wyraz w przyznanym i wręczonym 
mu w  styczniu 2019 roku tytułu Honorowego Członka SNAP oraz w  nadaniu 
złotej odznaki Stowarzyszenia. Praca naukowa, popularyzatorska i społeczna na 
terenie nadgoplańskim została uhonorowana medalem „Unitas Durat Palatina-
tus Cuiaviano-Pomeraniensis” – przyznawanym przez Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego za wybitne osiągnięcia na rzecz województwa kujawsko-
-pomorskiego.

Grono przyjaciół i współpracowników Profesora przygotowało jubileusz Jego 
70-lecia, którego obchody miały dwie odsłony. Jubileuszowa sesja i uroczystości 
odbyły się 30 września 2016 roku na terenie Rezerwatu Archeologicznego Gród 
w  Grzybowie (będącego Oddziałem MPP na Lednicy – ryc. 2, 3). Natomiast 
31 stycznia 2019 roku w Sali posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
wręczono Profesorowi książkę Od Piasta do Kazimierza Wielkiego. Publikacja de-
dykowana Profesorowi Wojciechowi Dzieduszyckiemu pod redakcją Michała Brzo-
stowicza, Tomasza Kasprowicza, Macieja Przybyła, Jacka Wrzesińskiego (ryc. 4). 
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Ryc. 1. Dziekanowice. 13. edycja Funeraliów 
Lednickich – 12 maja 2010 roku. Fot. M. Jóź-
wikowska
Fig. 1. Dziekanowice, Lednica Funeralia 13, 
12th of May 2010. Photo by M. Jóźwikowska

Ryc. 2. Gród w Grzybowie. Jubileusz 70-lecia Profesora, 30 września 2016 roku. Fot. P. Silska
Fig. 2. A gord in Grzybowo, Th e professor’s 70th Anniversary, 30th September 2016. Photo by P. Silska
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Ryc. 3. Wizyta na „grodzie w Grzybowie” w towarzystwie żony i dr. hab. Marcina Danielewskiego, 
17 kwietnia 2018 roku. Fot. J. Wrzesiński
Fig. 3. A visit to the ‘gord in Grzybowo’ accompanied by his wife and dr hab. Marcin Danielewski, 
17th April 2018. Photo by J. Wrzesiński

Ryc. 4. Poznań, Sala Posiedzeń PTPN. Wrę-
czenie Księgi Jubileuszowej, 31 stycznia 
2019 roku. Fot. P. Silska
Fig. 4. Poznań, Th e conference room at the 
Poznań Society for the Advancement of Arts 
and Sciences. Awarding of the Jubilee Book, 
31st January 2019. Photo by P. Silska
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Wydawcą publikacji jest IAiE PAN, a współfi nansującymi jej wydanie – IAIE PAN 
oraz Burmistrz Miasta Kruszwica. W książęce znalazło się 14 artykułów (będą-
cych pokłosiem Sesji z  2016 roku), a  także Tabula gratulatoria – dedykowane 
życzenia, wykaz prac i publikacji Profesora. Jej znakomitym uzupełnieniem jest 
część ilustracyjna z  archiwalnymi i  zupełnie współczesnymi zdjęciami, których 
bohaterem jest Profesor.

Od czasów studiów Profesor związany był z  Kruszwicą. Spędził tam wiele 
lat, prowadząc badania w terenie (nie tylko w Kruszwicy), opracowując materiał 
zgromadzony w nieistniejących już baraczkach Stacji PAN. Przyjeżdżał tam z ro-
dziną – z żoną Bożeną, z synem Wojciechem juniorem, z psem. Wiele sezonów 
skromne pomieszczenia baraczków były Ich domem. 

Profesor Wojciech Dzieduszycki do ostatnich chwil pracował nad materiałami 
kruszwickimi. W ośrodku PAN na poznańskiej Rubieży pojawiał się w ostatnim 
roku bardzo rzadko. Podczas jednej z  nielicznych takich wizyt na dziedzińcu 
ośrodka spotkał Go przyjaciel z  roku – profesor Henryk Mamzer. Na pytanie 
„i  co słychać Wojciechu?” usłyszał tylko „muszę już iść…”, po czym Profesor 
machnął ręką, odwrócił się i wolnym, posuwistym krokiem, z nieodłączną torbą 
przewieszoną przez ramię, udał się w kierunku swojej kruszwickiej pracowni…  
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Profesor Przemysław Urbańczyk laureatem 13. edycji Nagrody 
Lednickiego Orła Piastowskiego

Professor Przemysław Urbańczyk, the thirteenth laureate 
of the Lednica Piast Eagle Award

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego jest nagrodą honorową, przyznawaną 
corocznie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechnia-
nie wiedzy o roli dynastii Piastów w historii Polski i Europy oraz za przyczynianie 
się do ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Inicjatorem Nagrody jest 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, podstawą jej przyznawania – uchwała 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z czerwca 2009 roku. W 2021 roku Ka-
pituła Nagrody uhonorowała Profesora dr. hab. Przemysława Urbańczyka. Sta-
tuetkę i dyplom wręczono Laureatowi w dniu 30 czerwca 2021 roku w gmachu 
Collegium Historicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod-
czas konferencji „Konfrontacje Grzybowskie” (ryc. 1, 2). 

Profesor Przemysław Urbańczyk jest archeologiem, profesorem zwyczajnym. 
Pracuje w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie oraz w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN (wcześniej Instytut 
Historii Kultury Materialnej), i  to właśnie w  IAiE realizował większość swoich 
pomysłów i badań naukowych. Jest także inicjatorem, a obecnie również Dyrek-
torem, działającego od 2017 roku, Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych 
(PIAST). Był też zatrudniony na etacie profesora na Uniwersytecie Przyrodniczo-
-Humanistycznym w Siedlcach oraz w Akademii Podlaskiej.

Profesor Urbańczyk jest członkiem wielu instytucji i stowarzyszeń naukowych, 
m.in. członkiem Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN oraz Komitetu 
narodowego ds. współpracy z  Europejską Federacją Akademii Nauk (ALLEA). 
Jest też członkiem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. 

Tegoroczny Laureat był kierownikiem wielu projektów badawczych doty-
czących problematyki związanej z  architekturą, historią oraz przemianami po-
litycznymi w okresie wczesnego średniowiecza w Polsce i w Europie Środkowej. 
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Ryc. 1. Uroczystość wręczenia Nagrody Orła Piastowskiego 13. edycji Profesorowi dr. hab. Prze-
mysławowi Urbańczykowi. Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 1. Th e ceremony of awarding the Piast Eagle Award 13th edition to Professor dr hab. Przemy-
sław Urbańczyk. Photo by M. Jóźwikowska

Ryc. 2. Laureat Nagrody Lednickiego Orła 
Piastowskiego 13. edycji, Profesor dr hab. 
Przemysław Urbańczyk ze statuetką w ręku. 
Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 2. Th e Laureate of the Lednica Piast Eagle 
Award 13th edition, Professor dr hab. Przemy-
sław Urbańczyk with the statuette. 
Photo by M. Jóźwikowska
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Wygłaszał gościnne wykłady na wielu uniwersytetach europejskich (Anglia, Cze-
chy, Francja, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Rosja, Słowacja, Szkocja i  Szwecja) 
i  amerykańskich (USA i  Peru). Od 1992 roku jest wykładowcą akademickim, 
promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i doktorskich.

Studia z zakresu archeologii Profesor Urbańczyk ukończył na Uniwersytecie 
Warszawskim w 1974 roku, uzyskując tytuł magistra. W 1980 roku uzyskał sto-
pień doktora w ówczesnym Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Aka-
demii Nauk, a następnie habilitował się, w 1993 roku uzyskując stopień dokto-
ra habilitowanego na podstawie pracy Medieval Arctic Norway, już w Instytucie 
Archeologii i  Etnologii PAN. W  2000 roku z  rąk Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. 

Zainteresowania badawcze Profesora koncentrują się wokół zagadnień zwią-
zanych z wczesnym średniowieczem, ale szereg swoich prac poświęcił także teorii 
badań archeologicznych, historii archeologii oraz metodyce prac wykopalisko-
wych. Wśród publikacji Profesora szczególne miejsce zajmują prace związane z za-
gadnieniami struktur przedpaństwowych, początkami i  procesami tworzenia się 
państw i chrystianizacją. Wspomnieć należy także o pracach poświęconych tema-
tyce funeralnej oraz dotyczących architektury mieszkalnej i  sakralnej. W swoich 
badaniach i publikacjach Profesor łączy archeologię i historię. Od 1992 roku jest 
czynnym wykładowcą akademickim. Prowadził badania wykopaliskowe w  Pol-
sce oraz w Anglii, Norwegii, Kuwejcie, Peru i na Islandii. Jest kierownikiem wielu 
grantów, autorem ponad 400 publikacji, a  także redaktorem monumentalnej se-
rii „Origines Polonorum”, w  której publikowane są materiały z  badań głównych 
ośrodków piastowskich. Seria ta, zainicjowana w  2005 roku przez Fundację na 
rzecz Nauki Polskiej, jest wciąż kontynuowana przez IAiE PAN; do chwili obecnej 
ukazało się 14 tomów opracowań. Profesor Urbańczyk jest także współredaktorem 
monumentalnej, liczącej 5 tomów, serii „Th e Past Societies. Polish Lands from the 
First Evidence of Human Presence to the Early Middle Ages”. Na ponad 1800 stro-
nach syntezy prezentowane są w niej dzieje ludzkości na obszarze obecnej Polski 
od momentu pojawienia się człowieka do roku 1000. Profesor Urbańczyk jest tak-
że członkiem komitetów redakcyjnych: „Archaeologia Islandica”, „Journal of the 
North Atlantic”, „Medieval Worlds”, „Sprawozdania Archeologiczne”.

Spośród wielu publikacji Profesora warto wymienić pozycje: Władza i  poli-
tyka we wczesnym średniowieczu (Wrocław 2000); Rok 1000. Milenijna podróż 
transkontynentalna (Warszawa 2000); Zdobywcy północnego Atlantyku (Wrocław 
2004); Trudne początki Polski (Wrocław 2008); Mieszko Pierwszy tajemniczy (To-
ruń 2012); Myśli o średniowieczu (Wodzisław Śląski 2013); Bliskie spotkania wi-
kingów (Wodzisław Śląski 2014); Zanim Polska została Polską (Toruń 2015); Co 
się stało w  966 roku? (Poznań 2016); Trudna historia zwłok: Wrócisz do ziemi 
(Toruń 2020).

Prace Profesora Urbańczyka nie są tylko studiami stricte archeologicznymi, 
lecz posiadają szeroki, interdyscyplinarny charakter. Laureat śmiało wykorzystuje 
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źródła pisane, które na nowo interpretuje, korzystając z wyników wielu dyscyplin 
współpracujących z archeologią. Stawia śmiałe tezy i nie boi się odważnych, cza-
sem niepopularnych hipotez. Potrafi  słuchać swoich oponentów, a z prowadzo-
nych dyskusji wyciąga wnioski, które pozwalają mu na uzupełnianie i korygowa-
nie swoich własnych, wcześniej prezentowanych poglądów. Jego książki pisane są 
żywym językiem i często noszą cechy popularyzatorskie. Dzięki temu posiadana 
przez Profesora wiedza na temat czasów piastowskich dociera do szerokiego krę-
gu odbiorców. Łatwość i swoboda wypowiedzi Laureata jest chętnie wykorzysty-
wana przez dziennikarzy i twórców fi lmowych, którym Profesor udziela szeregu 
wywiadów, uczestnicząc w różnych produkcjach fi lmowych.

Zarówno publikacje, jak i bezpośrednie wypowiedzi Profesora Przemysława 
Urbańczyka czasem mogą wydawać się kontrowersyjne czy dyskusyjne, ale za-
wsze zmuszają odbiorcę do zastanowienia się, przemyślenia i szukania kontrar-
gumentów wobec stawianych przez Laureta hipotez.
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Projekt naukowo-badawczy „Mortui viventes obligant. 
Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Dziekanowicach”

A scientifi c-research project ‘Mortui viventes obligant. 
Th e early medieval burial ground in Dziekanowice’

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w ramach Programu Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu Ochrona Zabytków Archeologicznych 2021 uzy-
skało dotację na dwuletni projekt badawczy „Mortui viventes obligant. Cmenta-
rzysko wczesnośredniowieczne w Dziekanowicach”, którego realizacja ma odbyć 
się w latach 2021-2022 (Umowa nr 3855/21/FPK/NID).

Od 2015 roku materiały pochodzące z  cmentarzyska Dziekanowice stan. 22 
poddawane są wieloaspektowej analizie specjalistycznej. Projekt możliwy jest 
dzięki dotacji pozyskanej przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ze środ-
ków fi nansowych Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. W latach 2015-2016 zrealizowano projekt „Num-
mus bonum fragile est. Groby z  monetami wczesnośredniowiecznego cmenta-
rzyska w Dziekanowicach” (wyniki badań opublikowano w 2016 roku). W latach 
2018-2019 przeprowadzono projekt „Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego 
cmentarzyska w  Dziekanowicach” (publikacja ukazała się w  roku 2019). Obec-
ny, przewidywany na lata 2021-2022 cykl badawczy: „Mortui viventes obligant. 
Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w  Dziekanowicach” jest trzecim i  koń-
czącym etapem badań zaplanowanych wokół cmentarzyska, Dziekanowice 22. 
Kierownikiem projektów i  opracowań antropologicznych jest Anna Wrzesiń-
ska, a  wykonawcą opracowań archeologicznych Jacek Wrzesiński – pracownicy 
Muzeum. Każdy z  dwóch dotychczas zrealizowanych projektów (tak też będzie 
w  przypadku aktualnie wykonywanego) zakończono opublikowaniem dwuję-
zycznej publikacji, wydanej w serii Fontes Biblioteki Studiów Lednickich. 

Cmentarzysko w Dziekanowicach, stanowisko 22, zostało odkryte w 1964 roku 
na wschodnim brzegu jeziora Lednica, 90 metrów od przeprawy mostowej na pia-
stowską rezydencję na Ostrowie Lednickim. Odkrycia dokonano przypadkowo 
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podczas prac nad małą architekturą turystyczną w związku z natężającym się w la-
tach 60. ruchem turystycznym, który spowodowany był wzrastającym zaintereso-
waniem historyków i archeologów początkami państwa Polskiego.

Nowożytne zainteresowanie badawcze Lednicą sięga czasów sprzed II woj-
ny światowej, kiedy zapoczątkowano badania cmentarzyska znajdującego się 
wewnątrz grodu (lata 1932-1935), oraz okresu powojennego, kiedy rozpoczę-
to szeroko zakrojone prace wykopaliskowe w  ramach badań milenijnych (lata 
1948-1966). W roku 1969 powołano muzeum, znane dzisiaj pod nazwą Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy, którego zadaniem jest sprawowanie opieki nad 
wyspą Ostrów Lednicki i  jego otuliną na brzegach jeziora Lednica oraz relik-
tami dawnej przeprawy mostowej znajdującymi się w toni jeziora. Planowe ba-
dania wykopaliskowe na cmentarzysku w Dziekanowicach muzeum rozpoczęło 
w roku 1977 i prowadziło do roku 1986, ograniczając wówczas swoje działania do 
działki należącej do muzeum. Wynikiem tych badań stało się ustalenie zachod-
niego skraju cmentarzyska o powierzchni 302 m2, z 50 grobami szkieletowymi 
(58 osób) i 35 przedmiotami wyposażenia grobowego. Systematyczne i planowe 
badania wykopaliskowe podjęto ponownie w  roku 1991. Badaniami archeolo-
gicznymi kierował Jacek Wrzesiński (do 2010 roku), a pracami antropologiczny-
mi Anna Wrzesińska.

W pierwszych czterech latach (1991-1994) prace prowadzono na polu upraw-
nym (przyległym do infrastruktury muzeum od strony wschodniej). Badania 
zaowocowały odsłonięciem 1018 m2 powierzchni cmentarzyska z  kolejnymi 
171 grobami, ale też reliktów osady (jej wschodniego zasięgu). W  1994 roku, 
w celu ochrony historycznego krajobrazu odsłanianego cmentarzyska, Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy zdecydowało się zakupić pole uprawne o  po-
wierzchni 5,9 hektarów i  włączyło je w  obręb działki muzeum. Do roku 2008 
przebadano obszar 11 tys. m2 i  odsłonięto 1546 grobów (1611 osób). W  roku 
2010 metodą nieinwazyjną przeprowadzono badania wschodniej partii cmen-
tarzyska. W  wyniku przeprowadzonej wykopaliskowo weryfi kacji odsłonięto 
kolejne 39 grobów, ustalając ostateczny skraj wschodni cmentarzyska. W  roku 
2013 przeprowadzono badania wyprzedzające inwestycję prowadzoną z ramienia 
Urzędu Gminy w Łubowie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod bu-
dynek hotelowo-gastronomiczny”. Inwestycja przebiegała przez działkę muzeal-
ną, wpisaną w rejestr zabytków jako osada i cmentarzysko wczesnośredniowiecz-
ne. Badania archeologiczne prowadzili Arkadiusz Tabaka i  Danuta Banaszak, 
badania antropologiczne – Anna Wrzesińska. Przekop wzdłuż osi północ-połu-
dnie, wykonany w ramach tej inwestycji, pozwolił odsłonić 80 nowych grobów 
szkieletowych i udokumentować fragmenty 15 grobów, odsłoniętych częściowo 
w  2003 roku, a  także pozyskać 84 przedmioty stanowiące wyposażenie grobo-
we. Dotychczas cmentarzysko w  Dziekanowicach na stanowisku 22 przebada-
no w  80%. Na powierzchni 11  848 m2 odsłonięto 1665 wczesnośredniowiecz-
nych grobów szkieletowych z 1730 osobami o zidentyfi kowanej płci i wieku oraz 
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z przedmiotami stanowiącymi integralne wyposażenie zmarłych w liczbie około 
3500 zabytków.

Projekt „Mortui viventes obligant. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne 
w  Dziekanowicach” jest kontynuacją dotychczasowych projektów. Jest też swo-
istym wypełnieniem zobowiązań badaczy wobec zmarłych mieszkańców regio-
nu lednickiego. Żyjąca tu społeczność dokonała znacznych przemian lokalnego 
środowiska. Poznanie sposobu funkcjonowania stworzonej przez nią nekropolii 
w ramach lednickiego ośrodka grodowego umożliwi obserwacje dotyczące kul-
tury materialnej ówczesnego społeczeństwa. Umożliwi poznanie jego zwyczajów 
sepulkralnych, ale też przemian kulturowych i politycznych, religijnych i popula-
cyjnych, a także środowiska przyrodniczego w okresie początków Polski Piastów. 
Wieloaspektowa analiza i nowoczesne metody badawcze z pewnością przyczynią 
się do uzupełnienia obrazu społeczności wczesnopiastowskiej i równocześnie do 
ochrony konserwatorskiej stanowiska, artefaktów i krajobrazu kulturowego.

Badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w  Dzieka-
nowicach, realizowane na przełomie XX/XXI wieku, stały się trwałym miejscem 
praktyk naukowych kilku pokoleń studentów archeologii i antropologii, a także 
zaczynem szerokich dyskusji naukowych prowadzonych przez profesorów i wy-
kładowców akademickich wokół obrzędowości pogrzebowej czasów piastow-
skich. Pokłosiem tego stały się wspólne, archeologiczno-antropologiczne konfe-
rencje, prowadzone pod nazwą Funeralii Lednickich. Ich kolejne edycje, w liczbie 
aż 20 interdyscyplinarnych spotkań funeralnych, organizowanych w Dziekano-
wicach w latach 1994-2016, zaowocowały wydaniem 19 tomów międzydyscypli-
narnych publikacji pokonferencyjnych. Zawarto w nich postulat dalszej współ-
pracy badaczy wielu dyscyplin w celu poszukiwania nowych metod badawczych 
oraz jak najbardziej kompleksowego analizowania i opracowywania wszystkich 
dotychczasowych wyników badań z rozpoznawanych cmentarzysk.

Obecnie, jako ostatni odkrywcy i  badacze dziekanowickiej nekropolii, pra-
gniemy zaprezentować to liczące aktualnie 1665 grobów cmentarzysko  z pocho-
wanymi na nim szczątkami 1730 zmarłych. Przygotowywane opracowanie ma być 
szeroką, kompleksową publikacją, przedłożoną w oparciu o pełną dokumentację 
naukową, przy wsparciu analiz i  badań interdyscyplinarnych. Przeprowadzone 
badania pozwolą pokazać i zrekonstruować jak najpełniejszy obraz miejsca, które 
już w  wieku X wybrano jako obszar grzebalny. Badania przyrodnicze pozwolą 
odtworzyć środowisko. Szczegółowe analizy dadzą możliwość uchwycenia zmian 
powstających wraz z upływem czasu i pokazania, jak 300 lat użytkowania prze-
kształciło to miejsce, wpływając na organizację przestrzeni cmentarnej. W  dal-
szej kolejności możliwe będzie wydzielenie stref inicjalnych, wskazanie obszarów 
mniej i  bardziej intensywnie użytkowanych oraz zmian użytkowania obszaru 
cmentarza na przestrzeni upływającego czasu. Zestawienie wyników badań chro-
nologicznych pozwoli na wskazanie starszych i najmłodszych pochówków. Dzię-
ki przygotowywanej publikacji zbiór przedmiotów stanowiących wyposażenie 
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zmarłych zostanie nie tylko opracowany, ale i zaprezentowany publicznie. Omó-
wione zostaną wyjątkowe założenia grobowe. 

Status społeczny zmarłych oceniamy na podstawie ich wyposażenia grobowe-
go. Zestaw wkładanych do grobów przedmiotów, zwłaszcza biżuteria i militaria 
to powszechnie przyjmowane, przez nas – badających, wyznaczniki m.in. bogac-
twa i  prestiżu zmarłego. Jednak paradoksalnie całe to bogactwo znika (zostaje 
wyłączone z obiegu) wraz ze złożeniem zmarłego do jamy grobowej. Prezentacja 
bogactwa/prestiżu zmarłego odbywała się podczas rytuałów pogrzebowych, od-
prawianych przed złożeniem ciała do jamy grobowej. Rodzina, chowający tracili 
swój majątek, oddając to, co najcenniejsze (?) zmarłemu. Innym ocenom i  in-
terpretacjom podlegają przedmioty składane przy zmarłym, nie związane z nim 
bezpośrednio – naczynia, przedmioty użytkowe czy szczątki przyrodnicze.

Nasza ocena zróżnicowania społeczności historycznych powinna odbywać 
się także na podstawie analiz innych, pozautylitarnych materiałów. Aktualnie, 
na podstawie oceny antropologicznej, badań izotopowych, badań DNA czy też 
badań przyrodniczych w  szerszym znaczeniu, można przeprowadzić badania 
nad sposobami odżywiania, kondycją zdrowotną i adaptacją środowiskową po-
szczególnych zmarłych i całych społeczności, chowanych w badanej nekropolii. 
Niezwykle interesujące wyniki może przynieść analiza porównująca wyposażenie 
zmarłych z ich kondycją zdrowotną, z ich sposobem odżywiania.

Cmentarzysko w Dziekanowicach funkcjonowało w okresie od końca X po XIII 
wiek. Jego początki łączą się z  zasadniczymi przemianami w  państwie Piastów, 
z momentem, gdy dochodziło do sporu między tradycją a proponowanymi nowo-
ściami. Koniec chowania zmarłych na tym obszarze to czas zmian osadniczych, 
zamierania starych ośrodków i powstawanie nowych. Przemiany, tak u początku 
(w X wieku), jak i w okresach późniejszych, dotyczyły zarówno sfery politycznej, 
społecznej, jak i religijnej. Ich odzwierciedleniem jest sposób traktowania zmar-
łych czy rodzaj stosowanego wyposażenia grobowego. Dlatego też niezmiernie 
ważnym jest ukazanie społeczeństwa lednickiego (którego reprezentacją są zmar-
li dziekanowickiej nekropolii) w  kontekście ówczesnych przemian politycznych 
i procesów kształtowania się środowiska związanego z Kościołem. Dla wczesnego 
średniowiecza ważnym aspektem kulturowym jest także sposób zarządzania do-
meną przez ówczesnych władców i związane z nimi elity. Dystrybucja dóbr (sre-
bro, szerzej kruszce) obrót i  wymiana określonych kategorii przedmiotów (mi-

Ryc. 1. Logotyp Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Fig. 1. A logotype of the Ministry of Culture 
and National Heritage and Sport
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litaria, ozdoby) pozwalały sprawującym władzę zarówno wpływać na ówczesne 
społeczeństwo, jak i je kontrolować. Stąd obecne w projekcie zamierzenie, by bar-
dziej szczegółowo omówić zagadnienia związane z kruszcami czy ozdobami. 

Pamięć stanowi fundament budowania wspólnotowości, ale jest też moto-
rem podejmowanych badań naukowych. Jaki wpływ na nasze zachowania (tak-
że w  dziedzinie ochrony dóbr kultury) ma pamięć historyczna? Jakie starania 
czynimy, aby zachować krajobraz kulturowy? Są to wszystko działania właściwe 
takim instytucjom jak muzea, które powinny nie tylko sprawować opiekę nad po-
wierzonymi im zabytkami, ale i inicjować badania naukowe, a przede wszystkim 
przygotowywać multidyscyplinarne wydawnictwa. Publikacje o  takim charak-
terze służą upublicznianiu materiałów źródłowych, pozyskanych w  toku badań 
archeologicznych przy współpracy przedstawicieli wielu dyscyplin, umożliwiając 
reprezentantom krajowych i  zagranicznych środowisk naukowych podejmowa-
nie dalszych, coraz bardziej nowoczesnych badań.
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Ryc. 2. Grafi ka Dziekanowice 22 – Jacek 
Wrzesiński, Wojciech Kujawa (1994)
Fig. 2. Dziekanowice 22 Graphics – Jacek 
Wrzesiński, Wojciech Kujawa (1994)





287

Studia Lednickie
t. XX (2021), s. 287-293

PL ISSN 0860-7893; e-ISSN 2353-7906
the CC BY-ND 4.0 license

Mariola Olejniczak

„Zmysłowisko” – projekt społeczny

‘Zmysłowisko’ (‘Seeing through senses’) – a social project

„Zmysłowisko” to unikalny projekt, którego ideą jest podróż w świat odbierany za 
pomocą tylko niektórych zmysłów. W czasie tej podróży każdy może w praktyce 
poczuć, co to znaczy nie widzieć. Wyłączenie wzroku, sensoryczne rozwiązania  
i dynamiczny scenariusz poszczególnych działań pozwalają na pobudzenie pozo-
stałych zmysłów: słuchu, dotyku i węchu. W czasie poszczególnych przedsięwzięć 
uczestnicy mogli się nie tylko dowiedzieć, jak kiedyś „wyglądał” świat osób z dys-
funkcjami, ale także jak wiele się w tej kwestii zmieniło. Sami mierząc się z różny-
mi zadaniami, które przybliżały im świat osób z niepełnosprawnościami, pozna-
wali historię Ostrowa Lednickiego w sposób, jakiego nigdy by nie doświadczyli. 
Projekt miał za zadanie uzmysłowić jak najszerszemu gronu odbiorców, że jeśli 
nie będziemy się bać niepełnosprawności i będziemy ją traktować jak naturalny 
element naszego świata, to będziemy żyć w społeczeństwie otwartym na potrzeby 
innych. Powinniśmy usuwać bariery, które często stawiamy samym sobie, a  co 
gorsza również tym, dla których mogą się okazać niemożliwe do pokonania. 

„Zmysłowisko” to projekt łączący kulturę, edukację i integrację społeczną. Na 
przedsięwzięcie składały się: wystawa tyfl ologiczna, warsztaty, pogadanki, szko-
lenia z zakresu turystyki dostępnej oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży 
niewidomej. Wszystkie z  tych działań zrodziły się jako odpowiedź na potrzebę 
czasu. Poruszały kwestie inności i odmienności każdego człowieka, ukazując je 
jako atut i prawdziwą wartość. Główny cel „Zmysłowiska” określało proste hasło: 
„Warto widzieć więcej nie tylko oczami, ale i sercem!” 

Wystawa

Początkowo wydawało się, że przygotowana ekspozycja przypomina tradycyjną 
wystawę. Było to jednak tylko złudne i chwilowe wrażenie. Rzadko się przecież 
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Ryc. 1. Otwarcie wystawy 
tyfl ologicznej „Zmysłowisko”. 
Fot. J. Wieczorek
Fig. 1. Th e opening of the 
typhlological exhibition 
‘Zmysłowisko’. 
Photo by J. Wieczorek

Ryc. 2. Otwarcie wystawy 
tyfl ologicznej „Zmysłowisko”. 
Fot. J. Wieczorek 
Fig. 2. Th e opening of the 
typhlological exhibition 
‘Zmysłowisko’. 
Photo by J. Wieczorek

zdarza, by ekspozycja dawała możliwość poznania tego, z  czym każdego dnia 
spotykają się ludzie pozbawieni któregoś ze zmysłów. Kolekcja, którą prezento-
waliśmy, składała się z przedmiotów codziennego użytku, pomocy naukowych, 
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Ryc. 3. Warsztaty sensoryczne w muzeum uwrażliwiające na potrzeby osób z dysfunkcjami wzro-
ku. Fot. M. Olejniczak
Fig. 3. Sensory workshops – conducted in the museum in order to sensitize people to the needs of 
those with visual disabilities. Photo by M. Olejniczak

gier i książek, z których korzystają niewidomi i słabowidzący. Większość prezen-
towanych na ekspozycji eksponatów zostało wypożyczonych z jedynego w Polsce 
Muzeum Tyfl ologicznego, które na co dzień znajduje się w murach Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Warsztaty sensoryczne (w muzeum)

Warsztaty sensoryczne to zajęcia, które uzmysławiają rolę zmysłów takich jak 
wzrok, słuch, dotyk, smak i węch w poznawaniu świata przez człowieka. Program 
oparty został o  konwersację i  ćwiczenia. Jego punktem wyjścia była wizyta na 
wyspie – Ostrowie Lednickim, podczas której w różnych miejscach odbywały się 
„najróżniejsze aktywności”. W ich trakcie uczestnicy brali udział w eksperymen-
tach, które pozwalały im się zapoznać z konkretnymi przedmiotami i zjawiskami 
przy użyciu różnych zmysłów. Dzięki temu mieli okazję spojrzeć na świat z nieco 
innej perspektywy – perspektywy osób z dysfunkcjami. 
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Ryc. 5. Zajęcia edukacyjne na wystawie tyfl ologicznej. Fot. W. Bera
Fig. 5. Educational activities during the typhlological exhibition. Photo by W. Bera

Ryc. 4. Przykładowe kopie zabytków wykorzystywane w czasie zajęć. Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 4. Exemplary copies of the artefacts used during meetings. Photo by M. Jóźwikowska
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Ryc. 7. Szkolenie doty czące szeroko pojętej dostępności w instytucjach publicznych. Fot. W. Bera
Fig. 7. A training session on broadly understood accessibility in public institutions. Photo by W. Bera

Ryc. 6. Zajęcia edukacyjne na wystawie tyfl ologicznej. Fot. W. Bera
Fig. 6. Educational activities during the typhlological exhibition. Photo by W. Bera



Mariola Olejniczak

292

Ryc. 8. Szkolenie dotyczące szeroko pojętej dostępności w instytucjach publicznych. Fot. W. Bera 
Fig. 8. A  training session on broadly understood accessibility in public institutions. Photo by 
W. Bera

Zajęcia edukacyjne

„Zmysłowisko” to również zajęcia edukacyjne prowadzone w muzeum, jak i lek-
cje historii zorganizowane poza jego terenem dla osób niewidomych i niedowi-
dzących. Cykl tych zajęć został przeprowadzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Zajęcia prowadziliśmy 
w  oparciu o  nasze pomoce dydaktyczne, w  tym tyfl ografi ki i  kopie najcenniej-
szych zabytków z Ostrowa Lednickiego. 

Pogadanki – szkolenia

W ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń dotyczących szeroko rozumia-
nej kultury dostępnej. W  szkoleniach uczestniczyli m.in. pracownicy bibliotek 
i instytucji kultury – zarówno państwowych, jak i prywatnych. Na zajęciach po-
ruszano kwestię dostępności poszczególnych instytucji dla osób z niepełnospraw-
nościami, obszar zadań koordynatora dostępności, problemy związane z obsługą 
osób z dysfunkcjami oraz zasady savoir-vivre’u w kontakcie z takimi osobami. 
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Praca nad tym, jak osoby z  dysfunkcjami będą funkcjonować w  społeczeń-
stwie, w równym stopniu spoczywa na barkach pedagogów szkolnych i uniwer-
syteckich, jak i  działających w  muzeach. Współczesne muzeum zmienia swój 
wzorzec z sacrum na forum. Staje się instytucją, której podstawową rolą okazuje 
się komunikacja społeczna. Dzięki temu współczesne placówki muzealne nie są 
już tylko miejscem prezentowania zabytków, ale w równym stopniu przestrzenią, 
w której dzięki kolekcjonowaniu indywidualnych doświadczeń i magazynowaniu 
emocji dokonuje się proces kształtowania ludzkiej osobowości. 

Aby w nas samych dokonała się zmiana, potrzeba tak niewiele: zrozumienia, 
empatii i poczucia miłości wobec drugiego człowieka, i o to właśnie zabiegamy, 
wykazując, że wszyscy jesteśmy różni, ale i równi!

otrzymano (received): 29.09.2021; zaakceptowano (accepted): 06.12.2021

mgr Mariola Olejniczak
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dział Edukacji Muzealnej
Dziekanowice 32
62-061 Lednogóra
e-mail: edu.mo@lednica.pl

 https://orcid.org/0000-0002-6657-343X





295

Studia Lednickie
t. XX (2021), s. 295-300

PL ISSN 0860-7893; e-ISSN 2353-7906
the CC BY-ND 4.0 license

Marta Romanow-Kujawa

„Rzeźby Mieczysława Najkowskiego” – wystawa czasowa 
w Wielkopolskim Parku Etnografi cznym

‘Sculptures by Mieczysław Najkowski’ – a temporary exhibition 
in Wielkopolska Ethnographic Park

Z rzeźbą Mieczysława Najkowskiego zetknęłam się po raz pierwszy w 2014 roku, 
podczas gromadzenia materiałów do wydawnictwa albumowego pt. Rzeźbiarze 
ziemi gnieźnieńskiej, opublikowanego następnie przez Muzeum w  2017 roku. 
Współautorem i  pomysłodawcą wydawnictwa był Stanisław Pasiciel, dyrektor 
Muzeum Początków Państwa Polskiego w  Gnieźnie, a  prywatnie kolekcjoner 
sztuki nieprofesjonalnej. To on zainteresował mnie postacią Mieczysława Naj-
kowskiego – mieszkańca wsi Zdziechowa, który dla miejscowego kościoła para-
fi alnego wyrzeźbił i skonstruował ruchomą szopkę bożonarodzeniową. Czym prę-
dzej spotkałam się z rzeźbiarzem i zapoznałam z jego warsztatem. Wykonano też 
fi lm dokumentujący szopkę w zdziechowskim kościele. Następnie, w 2016 roku 
szopkę wypożyczono i udostępniono publiczności w Wielkopolskim Parku Etno-
grafi cznym, we wnętrzu drewnianego kościoła.

W 2017 roku w budynku XIX-wiecznego młyna z Wierzenicy, na północnym 
skraju ekspozycji Wielkopolskiego Parku Etnografi cznego, otwarta została ga-
leria współczesnej rzeźby nieprofesjonalnej. W ramach wystawy stałej pt. Wiel-
kopolska rzeźba – Wielkopolscy rzeźbiarze pokazujemy tam przegląd twórczości 
czterdziestu rzeźbiarzy z  terenu Wielkopolski. Mieczysław Najkowski znalazł 
tam swoje miejsce. Rozwinięciem ekspozycji stałej są wystawy fakultatywne, któ-
re pozwalają bliżej przyjrzeć się wybranym artystom. Tegoroczną  poświęciliśmy 
Mieczysławowi Najkowskiemu. 

Mieczysław Najkowski rzeźbą zajmuje się amatorsko w czasie wolnym od pra-
cy. Rzeźba to jedno z zamiłowań, którym się oddaje, będąc człowiekiem nie zna-
jącym bezczynności. Hoduje pszczoły, jest członkiem koła łowieckiego, prowadzi 
zajęcia z rzeźby w gnieźnieńskim Centrum Aktywności Społecznej LARGO. Ma 
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Ryc. 1. Otwarcie wystawy „Rzeźby Mieczysława Najkowskiego” w dniu 20 maja 2021 roku. Fot. 
M. Jóźwikowska
Fig. 1. ‘Sculptures by Mieczysław Najkowski’ – the opening of the exhibition on 20th May 2021. 
Photo by M. Jóźwikowska

Ryc. 2. Mieczysław Najkowski podczas otwarcia wystawy. Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 2. Mieczysław Najkowski during the opening of the exhibition. Photo by M. Jóźwikowska
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żyłkę mechanika-konstruktora. Potrafi  skonstruować wszystko – dłutko, szlifi er-
kę, a nawet ciągnik. Nawet na wakacje wyjeżdża z kompletem narzędzi.

Urodził się w 1956 roku w Turzy koło Damasławka, w powiecie wągrowiec-
kim. Po naukę zawodu wyruszył na Śląsk. Został górnikiem i trzy lata pracował 
w kopalni Dymitrow. Po założeniu rodziny porzucił pracę górnika, i, już w ro-
dzinnych stronach, związał się z kolejnictwem. Przed emeryturą był dyżurnym 
ruchu na stacji kolejowej. Od lat 80. minionego wieku wraz z  rodziną mieszka 
w Zdziechowie. 

Rzeźbiarstwa pan Najkowski uczył się samodzielnie metodą prób i  błędów. 
Na początku były fi gurki ptaszków strugane w dzieciństwie. Poważniejsze próby 
rzeźbiarskie pojawiły się na początku lat 70. Pierwszą „dorosłą” rzeźbą była fi gur-
ka Chrystusa Frasobliwego, którą twórca podarował swojej narzeczonej. Mieczy-
sław Najkowski podziwiał i darzył estymą znanego mu osobiście jeszcze z okresu 
dzieciństwa Hieronima Karpińskiego – rzeźbiarza ludowego, którego płaskorzeź-
ba z widokiem młyna do dzisiaj wisi na ścianie w domu państwa Najkowskich. 

Na wystawie pokazane zostały wybrane prace z  dorobku Mieczysława Naj-
kowskiego, powstałe od lat 70. XX wieku po współczesność. Jest ich trzydzieści. 
Należą do nich  kompozycje rzeźbiarskie o szerokim wachlarzu form i tematów: 
symbolicznych, anegdotycznych i wspomnieniowych (Bogini Pokoju, Neptun, Kto 
mi pożyczy ręce?), obyczajowych (Jasiu Nygus, Pirat), historycznych i patriotycz-
nych (fi gurki orłów, Monte Cassino), sakralnych i  ludowych (Frasobliwy, szopka 
bożonarodzeniowa, kolorowe fi gurki ptaszków, rzemiosła wiejskie, cykl płasko-
rzeźb Od ziarna do chleba). Pomysły powstają często podczas rodzinnych wy-
jazdów na wczasy, wycieczki i  do sanatorium. Na przykład rzeźba Neptun jest 
efektem niebezpiecznego spotkania z  wysoką falą. Figurka stojącego o  kulach 
żołnierza jest pokłosiem wycieczki na Monte Cassino i widzianego tam pomnika 
żołnierza, wskazującego  benedyktyński klasztor. 

Mieczysław Najkowski do rzeźbienia używa drewna lipowego. Zbiera też cie-
kawe i  nietypowe kawałki różnych gatunków drewna: konar wyrzucony przez 
morze, fragment starej kotwicy, wszelkie drewno „po przejściach”, ukształtowane 
przez czas i  żywioły albo pozyskane w  niecodziennych okolicznościach. Szuka 
w nich zarysów postaci czy scen. Rzeźbiąc zwraca uwagę na naturalne ukształ-
towanie drewna, pozostawiając krzywizny, rozgałęzienia, deformacje, dziury po 
sękach. Jego rzeźby cechuje także geometryzacja, stosowanie uproszczeń, ale 
i  poprawność proporcji. Rzeźby barwione są bejcami bądź malowane farbami 
w żywych, nasyconych kolorach. 

Kulminacyjnym punktem wystawy jest ruchoma szopka bożonarodzenio-
wa, którą specjalnie wypożyczono ze zdziechowskiego kościoła i po ponownym 
zmontowaniu uruchomiono na miejscu ekspozycji. To szczególne dzieło, będące 
swoistą syntezą pasji rzeźbiarskiej i  konstruktorskiej artysty, ma długą historię 
zapoczątkowaną w 2008 roku. Powstała z  inspiracji szopkami oglądanymi pod-
czas parafi alnych wycieczek, m.in. w Bardzie na Dolnym Śląsku. Artysta sam wy-
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Ryc. 3. Wystawa „Rzeźby Mieczysława Najkowskiego”. Rzeźby: Monte Cassino, Anioł, Pirat, Orły, 
Jasiu Nygus. Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 3. Th e exhibition ‘Sculptures by Mieczysław Najkowski’ – sculptures: Monte Cassino, An Angel 
(Anioł), A Pirate (Pirat), Eagles (Orły), Jasiu Nygus. Photo by M. Jóźwikowska

Ryc. 4. Wystawa „Rzeźby Mieczysława Naj-
kowskiego”. Rzeźby: Garncarz i Kowal. 
Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 4. Th e exhibition ‘Sculptures by Mieczy-
sław Najkowski’ – sculptures: A Potter and 
a Smith (Garncarz i Kowal). 
Photo by M. Jóźwikowska
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Ryc. 6. Wystawa „Rzeźby Mieczysława Najkowskiego”. Szopka bożonarodzeniowa. Fot. M. Jóźwi-
kowska
Fig. 6. Th e exhibition ‘Sculptures by Mieczysław Najkowski’ – a nativity scene. M. Jóźwikowska

Ryc. 5. Wystawa „Rzeźby Mieczysława Najkowskiego”. Widok ogólny. Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 5. Th e exhibition ‘Sculptures by Mieczysław Najkowski’ – a general view. Photo by M. Jóźwi-
kowska
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rzeźbił z drewna wszystkie jej fi gurki i skonstruował mechanizm wprawiający je 
w ruch. Podstawowemu programowi szopki (Święta Rodzina, pasterze, zwierzęta, 
trzej królowie, postacie z darami) towarzyszą sceny z realiów codziennego życia 
i historii Zdziechowy: drużyna strażaków przy pompie, kowal i szewc przy pracy, 
ksiądz proboszcz wychodzący  z kaplicy, wóz jadący do kościoła, sołtys, kobiety 
z kwiatami, utrwalona została również postać samego rzeźbiarza. Nawiązaniem 
do lokalnej historii walk niepodległościowych są górujące ponad wszystkim  fi -
gurki powstańców wielkopolskich. Program szopki jest co roku wzbogacany 
o  nowe elementy. Równie fascynujący jak sceneria i  „żywe” fi gurki szopki jest 
jej mechanizm, skonstruowany z  elementów starych urządzeń AGD, silników 
motorowych, kół rowerowych, przekładni pasowych, parasolek i innych. Szopka 
została tak ustawiona, by zwiedzający mogli go zobaczyć. 

Do ekspozycji włączono przedmioty o  charakterze autobiografi cznym. Są 
nimi portret Mieczysława Najkowskiego – monidło z młodzieńczego, kopalnia-
nego okresu życia artysty, a także wspomniana już wcześniej płaskorzeźba Młyn, 
wykonana przez Hieronima Karpińskiego. Dopełnieniem wystawy jest zestaw 
fotografi i pokazujących warsztat pracy, który rzeźbiarz urządził w budynku go-
spodarczym przy domu. Nagromadzenie dłutek, noży, pobijaków, młotków, pił, 
wiertarek, urządzeń własnej konstrukcji, kawałków drewna, pamiątek, trofeów 
i całego mnóstwa „przydasiów” ukazuje kontekst i przybliża osobistą przestrzeń 
rzeźbiarza, w której  zamyka się na długie godziny i dni. 

Wystawa otwarta została 20 maja 2021 roku. Mieczysław Najkowski wraz 
z  małżonką Małgorzatą byli obecni na jej otwarciu. Pan Najkowski osobiście 
oprowadzał uczestników po swojej pierwszej indywidualnej wystawie i przez cały 
czas sprawuje nad nią pieczę. 

Scenariusz wystawy – Marta Romanow-Kujawa
Projekt plastyczny – Wojciech Kujawa

otrzymano (received): 20.09.2021; zaakceptowano (accepted): 06.12.2021

mgr M arta Romanow-Kujawa
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Wielkopolski Park Etnografi czny
Dziekanowice 32
62-261 Lednogóra 
e-mail: marta.romanow-kujawa@lednica.pl 

 https://orcid.org/0000-0002-7731-0221



301

Studia Lednickie
t. XX (2021), s. 301-307

PL ISSN 0860-7893; e-ISSN 2353-7906
the CC BY-ND 4.0 license

Joanna Skworz

„Przedstawiamy Stefana Kniata” – wystawa czasowa 
w Wielkopolskim Parku Etnografi cznym

‘Introducing Stefan Kniat’ – a temporary 
exhibition in Wielkopolska Ethnographic Park

Dnia 27 maja 2021 w Wielkopolskim Parku Etnografi cznym w Dziekanowicach 
otwarta została wystawa „Przedstawiamy Stefana Kniata”, ulokowana na podda-
szu XVIII-wiecznego lamusa z Mikołajewic, posadowionego w zespole dworsko-
-folwarcznym. Jednoprzestrzenne poddasze, na które prowadzą szerokie stro-
me schody, podzielone jest stolcami więźby dachowej na trzy podłużne przęsła. 
Wzdłuż tych przęseł umieszczono ekspozycję, stanowiącą krótką opowieść o Ste-
fanie Kniacie – zapomnianym ceramiku i metaloplastyku z Obornik Wielkopol-
skich.

Prezentowane na wystawie prace Stefana Kniata to tworzone w czasach PRL-u 
ceramiczne i  metalowe przedmioty dekoracyjne – talerze naścienne, fi gurki, 
wazoniki i  broszki. Jest to pierwsza indywidualna wystawa dzieł tego artysty. 
Wcześniej jego prace eksponowane były na zbiorowych wystawach w Poznaniu 
i Łodzi poświęconych architekturze wnętrz, ponadto na stoisku „Desy” podczas 
MTP oraz na zagranicznych Targach w Dortmundzie, Paryżu i Florencji w latach 
1974-75.

Stefan Kniat (1914-1990) był najmłodszym z  sześciorga dzieci Bolesławy 
i Wincentego Kniatów, administratorów obornickiej mleczarni. W dzieciństwie 
całkowicie utracił słuch na skutek przebytej choroby. Ta niepełnosprawność 
utrudniała mu kontakt z  ludźmi, nie przeszkadzała jednak w  rozwijaniu hory-
zontów myślowych i artystycznych pasji. 

Kniat był twórcą profesjonalnym, działającym od lat 30. do końca lat 80. 
XX wieku. W 1935 roku ukończył w Poznaniu Państwową Szkołę Sztuk Zdobni-
czych i Przemysłu Artystycznego na Wydziale Ceramiki pod kierunkiem Rudol-
fa Krzywca. Po ukończeniu nauki założył przy domu w  Obornikach niewielką 
pracownię, w której do 1939 roku wytwarzał ceramikę i prace metaloplastyczne. 
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Ryc. 2. Wystawa prac Stefana Kniata – antyramy z  przykładami wzorów projektowanych przez 
artystę. Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 2. Th e exhibition of the works of Stefan Kniat – clip frames with the examples of patterns 
designed by the artist. Photo by M. Jóźwikowska

Ryc. 1. Widok na wystawę pt. „Przedstawiamy Stefana Kniata”. Na wprost wizerunek artysty z lat 
30. Po prawej – aranżacja fragmentu pracowni. Po lewej – aranżacja fragmentu pokoju mieszkal-
nego. Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 1. A view of the exhibition ‘Introducing Stefan Kniat’. In the background, the image of the 
artist from the 30s. On the right – the arrangement of the part of the studio, on the left  – the ar-
rangement of the part of the living room. Photo by M. Jóźwikowska
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W obu tych technikach projektował i wykonywał przedmioty przeznaczone do 
wystroju wnętrz. Po wybuchu II wojny światowej został wysiedlony do General-
nego Gubernatorstwa, skąd w 1945 roku przeniósł się na pewien czas do Łodzi. 
Tam przez kilkanaście miesięcy współpracował z  ceramiczką Julią Kotarbińską 
przy tworzeniu od podstaw pracowni ceramicznej w łódzkiej Państwowej Szkole 
Przemysłu Artystycznego. W tym samym czasie nawiązał też współpracę z Wan-
dą Telakowską, inicjatorką rozwoju powojennego wzornictwa przemysłowe-
go i  dyrektorką Biura Nadzoru Estetyki Produkcji1 przy Ministerstwie Kultury 
i  Sztuki. Stefan Kniat był jednym z  pierwszych plastyków, którzy zgłosili chęć 
opracowywania dla BNEP wzorów i modeli drobnych przedmiotów dekoracyj-
nych. Modele te, inspirowane ludowym rzemiosłem, miały być wykorzystywane 
przez projektantów zatrudnionych w przemyśle. 

W  1948 roku Kniat podjął decyzję o  powrocie do Obornik, by na stałe za-
mieszkać w rodzinnej „Kniatówce” i ponownie otworzyć pracownię. Tam przez 
kilka lat z mozołem odtwarzał zdewastowaną pracownię i kompletował jej wypo-
sażenie. Równocześnie projektował i  wykonywał cieszące się dużym uznaniem 
metalowe broszki. Do ich produkcji wykorzystywał technikę galwanoplastyki, 
pozwalającą na uzyskiwanie z jednej kunsztownie wykonanej matrycy wielu pre-
cyzyjnych metalowych kopii. W  1950 roku broszkami Stefana Kniata zaintere-
sowała się Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego (CPLiA), zamierzając 
przejąć warsztat i przystosować go do produkcji broszek na masową skalę. Kniat 
miał objąć w tym warsztacie kierownictwo artystyczno-techniczne i ponosić peł-
ną odpowiedzialność za produkcję. Nie przyjął tej propozycji, chcąc zachować 
niezależność i  tworzyć zgodnie z własnym rytmem. Był indywidualistą starają-
cym się nie ulegać PRL-owskim naciskom, dla Cepelii pozostał więc „chałupni-
kiem” wytwarzającym niewielkie partie fi gurek i broszek.

Do tworzenia ceramiki powrócił pod koniec 1957 roku po zakupie elektrycz-
nego pieca do pracowni. Stworzył wówczas partię wazonów oraz plakietek po-
krytych barwnymi szkliwami, co w przypadku jego prac było rzadkością. 

W  początku lat 60. nawiązał stałą współpracę z  warszawską „Desą”, za po-
średnictwem której wystawiał i sprzedawał swoje prace w wielu galeriach sztuki 
na terenie Polski oraz zagranicą – w Europie, Ameryce Północnej i Japonii. Dla 
„Desy” zaczął tworzyć dekoracyjne, gliniane talerze, zdobione metodą grafi towa-
nia, w czasach, gdy jako artysta indywidualny miał utrudniony dostęp do surow-
ców niezbędnych przy tworzeniu szlachetnych szkliw. 

Stefan Kniat żył i  tworzył niejako na uboczu. Nie założył własnej rodziny, 
w trudnych sytuacjach mógł jednak zawsze liczyć na pomoc rodzeństwa. Bracia 
pomagali mu w konstruowaniu narzędzi i poszukiwaniu trudnodostępnych su-
rowców. Siostra, z wykształcenia chemiczka, dostarczała fachową literaturę i roz-
wiązywała problemy przy opracowywaniu technologicznych receptur. 

1 Dalej BNEP.
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Ryc. 3. Fragment wystawy prac Stefana Kniata – grafi towane talerze przytwierdzone do ramek. 
U dołu plansze z fotografi ami form do odcisków. Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 3. Part of the exhibition of Stefan Kniat‘s works – graphitic plates attached to frames. At the 
bottom, boards with the photographs of the imprint moulds. Photo by M. Jóźwikowska

Ryc. 4. Aranżacja fragmentu pracowni Stefana Kniata – stół z moździerzami i zeszytami zawiera-
jącymi autorskie receptury Kniata. Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 4. Th e arrangement of the part of Stefan Kniat’s studio – a table with mortars and notebooks 
with Kniat’s authorial recipes. Photo by M. Jóźwikowska
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Ryc. 5. Wystawa prac Stefana Kniata. Po prawej – fragment warsztatu ceramicznego. Po lewej 
– ekspozycja grafi towanych talerzy i aranżacja fragmentu pracowni artysty Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 5. Th e exhibition of the works of Stefan Kniat. On the right – a part of the ceramics workshop. 
On the left  – the exposition of graphitic plates and the arrangement of the part of the studio of the 
artist. Photo by M. Jóźwikowska

Ryc. 6. Formy do odcisków. Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 6. Imprint moulds. Photo by M. Jóźwikowska
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Po śmierci Stefana Kniata w styczniu 1990 roku jego rodzinny dom opusto-
szał. Pozostały w nim jednak prace (niektóre nieukończone) oraz wyposażenie 
pracowni i umeblowanie. Zachowała się też korespondencja prywatna i służbowa 
– źródło wiedzy o działalności twórczej Artysty, jego zapatrywaniach na otacza-
jący świat i sztukę. 

Pisemne rozważania Kniata pokazują, że w  różnych kwestiach wyprzedzał 
swoją epokę. W  jednym z  listów skierowanych w  latach 60. do prof. Rudolfa 
Krzywca półżartem pisał: Odnoszę wrażenie, że kierunek czystej abstrakcji spełnił 
już swoje zadanie w świecie, czas już na coś nowego. Osobiście jestem przywiązany 
do tematyki przyrodniczej. Sądzę, że przeżyje ona renesans. Dlaczego? Bo ludzkość 
mnoży się w tak piorunującym tempie, że niedługo nie będzie ani koni, ani słoni, 
ani krów, ani żyraf. Wszędzie będą ludzie i tylko ludzie, tęskniący za tym, czego już 
nie ma, bo wszystko zjedli.

Na przełomie wieków XX/XXI sztuka czasów PRL nie budziła zainteresowa-
nia, dlatego prace Kniata, niesprzedane za jego życia, pozostawały złożone na 
regałach, a projekty i wzory schowane w szufl adach. W piwnicy znajdowała się 
wstępnie wyrobiona glina oraz gipsowe formy z  ornamentami do odciskania 
talerzy. Zachowały się też urządzenia i narzędzia niezbędne w pracy ceramika. 
Wszystkie te przedmioty – nieco zapomniane – czekały przez 30 lat na ponowne 
odkrycie.

Latem 2019 roku grafi towanymi talerzami Stefana Kniata zainteresowali się 
studenci Uniwersytetu Artystycznego z  Poznania będący przejazdem w  „Knia-
tówce”. Ich zdziwienie, że prace wykonane z wielką precyzją tak oryginalną tech-
niką są „ukryte przed światem” podsunęło myśl, by odświeżyć pamięć o Artyście 
i ukazać ceramikę polecaną niegdyś przez salony „Desy”. Ta myśl stała się impul-
sem do stworzenia wystawy w surowej przestrzeni zabytkowego lamusa. 

Motywem przewodnim całej wystawy stały się produkowane dla „Desy” 
grafi towane talerze – znak rozpoznawczy Stefana Kniata. Talerze przeznaczo-
ne do zawieszania bezpośrednio na ścianach mieszkań, w  przestrzeni muzeal-
nej umieszczone zostały w  specjalnie skonstruowanych ramkach, tak iż każdy 
z nich stanowi odrębną kompozycję. Oprócz gotowych dzieł Kniata na wystawie 
znalazły się także prace nieukończone – pozostawione w surowej glinie. Prezen-
towane są również formy, rysunki wzorów, autorskie receptury technologiczne 
i  narzędzia pracy. Eksponaty umieszczone zostały na północnej i  południowej 
ścianie szczytowej budynku oraz wzdłuż stromo nachylonych połaci dachowych 
– wschodniej i zachodniej. Pod połacią dachową wschodnią wyodrębnione zosta-
ło miejsce na aranżację fragmentu pracowni ceramicznej, pod połacią zachodnią 
na aranżację fragmentu mieszkania z kącikiem wypoczynkowym.

Dopełnieniem wystawy są zawieszone w  kilku miejscach poziome plansze 
z wykonanymi współcześnie fotografi ami ukazującymi wnętrza „Kniatówki”, któ-
ra do czasów obecnych zachowała klimat zeszłego stulecia.
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