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WYKAZ SKRÓTÓW
DO STUDIÓW LEDNICKICH I BIBLIOTEKI STUDIÓW LEDNICKICH

A Archeologia
AAC Acta Archaeologica Carpathica
AAP Acta Archaeologica Pomoranica
AB Archaeologia Baltica
Acta AUL Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis
Acta Or Acta Ornithologica
Acta UNC.A Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Acta UNC.B Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia
AGd Archeologia Gdańska
AH Archaeologia Historica
AHP Archaeologia Historica Polona, Toruń
AHy Acta Hydrobiologica
AnHy Annales Hydrobiologica
An.UMCS.SC Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C. Biologia
AP Archeologia Polski
APa Acta Paleobotanica
APH Acta Poloniae Historica
APol. Archaeologia Polona
AR Archeologicke Rozhledy
AS Acta Scansenologica
ASBP Acta Societatis Botanicorum Poloniae
AŚL Archeologia Śląska
AuF Ausgrabungen und Funde
AŻ Archeologia Żywa
BFAP Biblioteka Fontes Archaeologici Posnaniensis
BFnPZ Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią
BFnPZ Bi Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria Biologiczna
BFnPZ Bo Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria Botaniczna
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BHS Biuletyn Historii Sztuki
BHSztiK Biuletyn Historii Sztuki i Kultury
BIZMiOZ Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków
BMiOZ Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków
BP MAP Biblioteka Popularnonaukowa Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
BSL Biblioteka Studiów Lednickich
BSMnWP Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce
BzBZ Beihefte zum Botanischen Zentralblatt
ČČH Česky Časopis Historický
ČMM Časopis Matice Moravské
ČNM Časopis Národního Muzea
ČsČH Československý Časopis Historický
ČSM Časopis Slezského Muzea
ČVMSO Časopis Vlastnického Muzejního Spolku Olomuckeho
DK Dawna Kultura
EAZ Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift
EJA European Journal of Archaeology
EP Ekologia Polski
EtP Etnografia Polski
FA Folia Archaeologica
FAP Fontes Archaeologici Posnanienses
FFG Fragmenta Floristica et Geobotanica
FFMZP Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici
FHA Folia Historiae Artium
FHB Folia Historica Bohemica
FM Fontes Minores
FP Fontes Praehistorici
FPP Folia Praehistorica Posnaniensia
G.SiMH Gniezno. Studia i Materiały Historyczne
GTN Pr KA Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Prace Komisji Archeologicznej
GW Gospodarka Wodna
H Historica
HG Historická geografie
HO Hasło Ogrodnicze
IA Informator Archeologiczny
JHGN Jahrbuch der Historischen Gesellschaft für den Netzendistrikt zu Bromberg
KAGH.G Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej. Geologia
KAU Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
KG Kwartalnik Geograficzny
KH Kwartalnik Historyczny
KHKM Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
KMP Kronika Miasta Poznania
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KW Kronika Wielkopolska
L Limnologia
Litomĕřicko Litomĕřicko. Vlastivĕdný sborník (Muzeum Litomĕřice)
Lud S Lud Słowiański
ŁSE Łódzkie Studia Etnograficzne
MA Materiały Archeologiczne
MB Monographiae Botanicae
MBLS Materiały Budownictwa Ludowego w Sanoku
MiPAn Materiały i Prace Antropologiczne
MKAS Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej
MPH Monumenta Poloniae Historica
MSH Małopolskie Studia Historyczne
MSiW Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne
MW Materiały Wczesnośredniowieczne
MZP Materiały Zachodniopomorskie
NČČ Numismatický Časopis Československý
NDL Nasze Drzewa Leśne
NfDV Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit
NO Notatki Ornitologiczne
NP Notatki Przyrodnicze
NPrz Nasza Przeszłość
NS Numismatický sborník
OchP Ochrona Przyrody
OchZ Ochrona Zabytków
OP Obzor praehistorický
PA Památky archeologické
PAH Polskie Archiwum Hydrobiologiczne
PAn Przegląd Antropologiczny
PAr Przegląd Archeologiczny
PH Przegląd Historyczny
PiM MAEŁ SA Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. 

Seria Archeologiczna
PiM MAEŁ SNiK Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. 

Seria Numizmatyczna i Konserwatorska
PMiH Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny
PoAn Pomorania Antiqua
POK Pisma Ojców Kościoła
PP Památky, přiroda, Život. (Muzeum Chmutov)
PPZ Przyroda Polski Zachodniej
Pr Geogr IG PAN Prace Geograficzne Instytutu Geografii PAN
Pr KA PAN OK Prace Komisji Archeologicznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krako-

wie
Pr KA PTPN Prace Komisji Archeologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
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Pr KNH PAN OW Prace Komisji Nauk Humanistycznych Polskiej Akademii Nauk Oddział we 
Wrocławiu

Pr ZTR UAM Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu
PSL Polska Sztuka Ludowa
PSP Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy
PTPN Pr KA Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Archeologicznej
PTPN Pr KB Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komitetu Biologicznego
PTPN Sp WNSz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Sprawozdania Wydziału Nauk 

o Sztuce
PW Przegląd Wielkopolski
PZ Przegląd Zachodni
RH Roczniki Historyczne
RMNRS Roczniki Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywcze-

go w Szreniawie
RTPNP Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu
RTPNP Pr KH Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Prace Komisji Histo-

rycznej
SbČSZ Sbornik Československé společností zemépisné
SbNMP Sbornik Narodního Musea v Praze
SCIV Studii şi Cercetárii de Istorie Veche
SH Studia Historyczne
SHe Studia Heraldyczne
SiAn Silesia Antiqua
SL Studia Lednickie
SlA Slavia Antiqua
SlOc Slavia Occidentalis
SlovA Slovenská archeológia
SM Studia Muzealne
SpAr Sprawozdania Archeologiczne
SpPMA Sprawozdania Państwowego Muzeum Archeologicznego
SpPAU Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności
SSS Słownik Starożytności Słowiańskich
StAP Studia Archaeologica Pomerania
StDW Studia do Dziejów Wawelu
StiMDWP Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza
StSS.S Studia Societatis Scientiarum Toruniensis. Suppl.
StSS.SD Studia Societatis Scientiarum Toruniensis. Sectio D
StWcz. Studia Wczesnośredniowieczne
StzDGW Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego
StŹ Studia Źródłoznawcze
ŚKK Średzki Kwartalnik Kulturalny, Środa
ŚSpA Śląskie Sprawozdania Archeologiczne
ŚW Światowit
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WA Wiadomości Archeologiczne
WBK Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski
WE Wiadomości Ekologiczne
WH Wiadomości Hydrologiczne
WK Wiadomości Konserwatorskie
WN Wiadomości Numizmatyczne
WNA Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne
WSA Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne
Z Ziemia
ZAM Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters
ZAP Zapiski Archeologiczne Poznańskie
ZBA Zeitschrift der Botanischen Abteilung
ZfA Zeitschrift für Archäologie
ZH Zapiski Historyczne
ZN ARTO Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej, Olsztyn
ZN UAM Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ZN UJ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
ZN UJ PrE Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne
ZN UL Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego
ZN UMK Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Nauki Matematycz-

no-Przyrodnicze
ZOW Z Otchłani Wieków
ZP Zoologica Poloniae





In memoriam





Profesor dr hab. Zofia Hilczer-Kurnatowska 
(09.06.1932–11.08.2013)

Z ogromnym żalem przyjęliśmy smutną wiadomość, jaka dotarła do Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy w niedzielę 11 sierpnia. Była ona dla całego 

zespołu muzealnego tym bardziej bolesna, że dotyczyła odejścia Pani profesor 
dr hab. Zofii Hilczer-Kurnatowskiej — Osoby, z którą wielu z nas było związanych 
nie tylko profesjonalnie, ale również więzami przyjaźni oraz więzami, jakie łączą 
Mistrza z uczniami — zarówno tymi spośród nas należącymi już do starszego 
pokolenia, jak i młodszymi. Była dla nas mentorem, tutorem, ale nade wszystko 
wzorem wielkiej badaczki. Była krytyczną recenzentką większości naszych prac — 
zawsze nas inspirującą, zawsze (mimo swego wieku) wyprzedzającą nas wiedzą 
i pomysłami. 

Z maestrią godną wielkiej mistrzyni rozstrzygała „od ręki” wiele zagadnień 
i problemów badawczych, przed którymi wielokroć stawaliśmy. Czyniła to wręcz 
finezyjnie. Byliśmy pod urokiem Jej erudycji, doświadczenia terenowego, z drugiej 
zaś strony tych wszystkich cech, które pozwalają na, coraz rzadsze dzisiaj, określenie 
kogoś jako wyjątkowej miary człowieka.

Profesor dr hab. Zofia Hilczer-Kurnatowska była nie tylko uczoną wielkiego 
formatu, ale również wychowawcą kilku pokoleń badaczy związanych z archeo-
logią i historią wczesnego średniowiecza, w tym przedstawicieli wielkopolskich 
środowisk muzealnych.

Zofia Hilczerówna urodziła się 9 czerwca 1932 r. w Poznaniu. Tutaj zdała 
maturę i w 1949 r. podjęła studia prehistoryczne, które ukończyła w 1953 r., uzy-
skując tytuł magistra na podstawie pracy Ostrogi polskie z młodszych faz okresu 
wczesnośredniowiecznego. Już podczas studiów podjęła pracę (w 1951 r.) w Katedrze 
Archeologii Polski i Powszechnej Uniwersytetu Poznańskiego, z którym zawodowo 
związana była przez wiele kolejnych lat. Od 1960 r. objęła pełen etat w Zakładzie 
Archeologii Wielkopolski i Pomorza Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN 
(obecnym Instytucie Archeologii i Etnologii PAN), gdzie pracowała do emerytury.

Jej zainteresowania naukowe skupiały się na problematyce wczesnośrednio-
wiecznej Słowiańszczyzny. Prowadziła oraz brała udział w rozlicznych badaniach 
wielkopolskich grodzisk — w Poznaniu, Bonikowie, Daleszynie czy Radaczu. 
Plonem tych badań była rozprawa doktorska Dorzecze górnej i środkowej Obry od 
VI do początków XI wieku, obroniona w 1964 r., a opublikowana w 1967 r. Swoje 
rozległe studia podsumowała w pracy habilitacyjnej Początki wczesnego średniowiecza 
w Polsce zachodniej (1970 r.), która przyniosła Jej szerokie uznanie; jego wyrazem 
była m.in. wspólna redakcja z profesorem Witoldem Henslem Studiów i materiałów 
do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej (od IV tomu). 
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Drugim kierunkiem zainteresowań badawczych Zofii Kurnatowskiej były studia 
nad kulturą i dziejami Słowiańszczyzny południowej; prowadziła prace naukowe na 
terenie Bułgarii (Styrmen i Odercy: 1964–1965 r.). Ich rezultat stanowi monografia 
Słowiańszczyzna południowa (1977 r.). 

Na wiele sezonów badawczych (1978–1987, 1990–1991) związała się także 
z klasztorem benedyktynów w Lubiniu, który badała wraz z mężem, publikując 
systematycznie wyniki tych prospekcji.

Nadal szczególną uwagę poświęcała weryfikacjom starszych badań prowadzo-
nych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu — pierwszej stacji misyjnej, fortyfikacjom, 
grobowcom katedry, na bieżąco publikując rezultaty Swoich studiów. 

Warsztatowe mistrzostwo oraz naukową finezję Pani Profesor odnajdujemy 
w ostatnich publikacjach — monografii Początki Polski (2002) oraz dziele Początki 
i rozwój państwa (2008), stanowiącym fragment większego kompendium (Pradzieje 
Wielkopolski).

Działalność Profesor Zofii Hilczer-Kurnatowskiej nie ograniczała się tylko 
do pracy naukowej. Prowadziła także wykłady monograficzne (na uniwersytetach 
w Poznaniu i w Toruniu), konsultacje magisterskie, była promotorem i recenzentem 
licznych prac doktorskich i habilitacyjnych. Bardzo intensywna była również Jej 
działalność wydawnicza oraz organizacyjna, z której pozwolę sobie jedynie przybli-
żyć ten jej wycinek, który związany jest z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Ogrom własnego czasu poświęciła Profesor również i  tej instytucji, z którą 
z wielkim zaangażowaniem związała się także zawodowo od 1 listopada 1992 do 
31 grudnia 2009 r. Jej wsparcie oraz aktywny udział związane były z powstaniem 
w 1982 r. Interdyscyplinarnego Zespołu do Badań Ostrowa Lednickiego i  jego 
Osadniczego Zaplecza. Zespół pod przewodnictwem Zofii Kurnatowskiej zgroma-
dził przedstawicieli nauk historycznych i przyrodniczych kilku krajowych środowisk 
akademickich i uniwersyteckich, którzy rozpoczęli intensywne prace nad prze-
mianami środowiska kulturowego i przyrodniczego rejonu Ostrowa Lednickiego.

Od 1982 do 2012 r. profesor Kurnatowska sprawowała nadzór naukowy nad 
prowadzonymi na Ostrowie Lednickim badaniami wykopaliskowymi oraz opra-
cowaniem ich wyników, w tym nad najbardziej znaczącym tematem związanym 
z przemianami topografii Ostrowa Lednickiego oraz grodu w Gieczu (gdzie od 
1996 r. pełniła również nadzór merytoryczny).

Pod Jej naukową opieką prowadzone były także wszystkie działania badawcze 
związane z oddziałem Muzeum Pierwszych Piastów na grodzisku w Grzybowie 
(pow. Września) oraz na grodzisku w Radzimiu (gdzie badania prowadzili również 
archeolodzy z Muzeum).

Profesor Zofia Hilczer-Kurnatowska aktywnie uczestniczyła w pracach Rady 
Muzealnej działającej przy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Od lipca 
1980 r. była członkiem tej Rady, później jej wieloletnią przewodniczącą (w latach 
1986–2007) oraz wiceprzewodniczącą (2007–2011).

To z Jej nazwiskiem związane jest powstanie czasopisma naukowego Muzeum 
na Lednicy — „Studiów Lednickich”. Od ukazania się pierwszego tomu tego 
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czasopisma, tj. od 1989 r., do 2008 r. pełniła funkcję jego redaktora naczelnego, 
od 2008 zaś do 2012 r. była zastępcą redaktora naczelnego. 

Przy Jej aktywnym udziale i wsparciu Muzeum Pierwszych Piastów podjęło 
także wydawanie serii monografii naukowych opatrzonych wspólnym tytułem 
„Biblioteki Studiów Lednickich”.

Zagraniczne kontakty Pani Profesor oraz Jej udział w pracach Komisji Ar-
cheologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zaowocowały z kolei 
zorganizowaniem w 1987 r. w Muzeum Pierwszego Polsko-Czeskiego Seminarium 
poświęconego powstawaniu państwa polskiego i czeskiego. Seminarium to zapo-
czątkowało trwającą do dzisiaj współpracę Muzeum ze środowiskiem archeologów 
czeskich i morawskich (udział pracowników Muzeum wraz z prof. Kurnatowską 
w licznych konferencjach naukowych w Mikulczycach oraz w kolokwium „Początki 
państwa polskiego” na Uniwersytecie Karola w Pradze — 2008). Pozwolę sobie 
w tym miejscu wspomnieć, że podczas tych zagranicznych wyjazdów osoba Pani 
Profesor oraz magia Jej nazwiska otwierała przed nami wszystkie drzwi instytucji 
archeologicznych oraz muzeów stolicy Czech.

Niezmiernie aktywny był udział Profesor Hilczer-Kurnatowskiej w niemal 
każdym z opracowywanych przez archeologów z Ostrowa Lednickiego, Giecza, 
Grzybowa oraz Radzimia tematów badawczych. W ogromnej ich liczbie pozo-
stawiła cząstkę Siebie.

Wymieniając wcześniej Jej liczne dokonania jako promotora i recenzenta prac 
doktorskich, wspomnieć również warto, że problematyka jednego z prowadzonych 
przez Nią doktoratów dotyczyła Ostrowa Lednickiego ( J. Górecki), a dwóm kolej-
nym rozprawom doktorskim związanym z Lednicą poświęciła równie wiele uwagi, 
konsultując ich szczegółowy zakres (praca D. Makowieckiego oraz monografia 
T. Gray obroniona i opublikowana w USA w 2003 r.).

Nie sposób omówić wszystkich dokonań Pani Profesor, za które została uho-
norowana licznymi odznaczeniami i nagrodami. Spośród wielu pozwolę sobie 
wymienić jedną — Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego przyznawaną wy-
bitnym humanistom za ich wkład w rozwój mediewistyki polskiej. Otrzymała ją 
Pani Profesor w 2010 r. 

Odejście Zofii Hilczer-Kurnatowskiej oznacza wielką stratę dla nauki polskiej. 
Zabraknie nie tylko wielkiej uczonej, ale również wielkiego człowieka. Gdy wraz 
z przybyłymi z całej Polski koleżankami i kolegami żegnaliśmy Ją 18 sierpnia na 
poznańskim cmentarzu na Junikowie wielu z nas miało poczucie, że wraz z Nią 
minęła bezpowrotnie (większa lub mniejsza) cząstka życia każdego z tych, którzy 
Ją znali lub mieli okazję i ogromny zaszczyt współpracy. 

Trudno będzie wypełnić pustkę po Pani Profesor, ale na zawsze pozostanie 
Ona w naszych wspomnieniach, Jej dobry duch zaś unosić się będzie nad Ostro-
wem Lednickim, którego tajemnice odkrywaliśmy przy Jej naukowym wsparciu.

Janusz Górecki
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Ryc. 1. Prof. dr hab. Zofia Hilczer-Kurnatowska; fot. Archiwum MPP
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Ryc. 2. Wizyta profesor Zofii Hilczer-Kurnatowskiej na Ostrowie Lednickim. Obok bada-
cze z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy; od lewej: Janusz Górecki, Mateusz Łasto-

wiecki; fot. M. Jóźwikowska





Prof. dr hab. Jerzy Fogel 
(1942–2013)

Kórniczanin z kilkusetletnim rodowodem (korzenie rodziny rzemieślniczo-
-kupieckiej sięgają 2. połowy XVIII w.), wykładowca w Instytucie Prahistorii 

UAM, znawca uzbrojenia ludności kultury łużyckiej i importów północnych w epoce 
brązu i wczesnej epoki żelaza, badacz historii archeologii, autor ponad 80 publikacji 
naukowych (w tym siedmiu książek), redaktor (rocznika IP UAM „Folia Praehi-
storica Posnaniensia”, dwutomowego dzieła Z dziejów Kórnika i Bnina, Poznań 
2007, 2008), regionalista, strażnik tradycji rodzinnych i naukowych, kolekcjoner 
i „miłośnik instrumentów wszelakich”. Dystyngowany, budzący respekt i wymaga-
jący Uczony ciekawy świata oglądanego przez pryzmat XIX w., w którym — gdyby 
mógł — czułby się najlepiej. Troskliwy mąż, ojciec i dziadek Maksa i Antoniego. 

Fot. 1. Prof. dr hab. Jerzy Fogel w swoim uniwersyteckim gabinecie; fot. A. Dębski
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Najlepsze przeżył 

w kamienicy przy rynku kórnickim, potem w blokowisku niedaleko trasy katowic-
kiej. W Kórniku chodził do szkół i już w podstawówce wymarzył sobie archeologię 
(przed rozpoczęciem studiów uczestniczył w badaniach archeologicznych). „Kole-
żeństwo ze szkoły” mówi, że był pilny, uczynny i należał do najlepszych w klasie 
(grywał także na skrzypcach w szkolnej orkiestrze).

Całe życie studenckie i zawodowe 

ściśle związał z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu (studiował w la-
tach 1960–1965; słuchał wykładów m.in. prof. Józefa Kostrzewskiego, prof. Woj-
ciecha Kóčki i prof. Henryka Łowmiańskiego). Z wyróżnieniem obronił pracę 
magisterską (pt. Pracownia odlewnictwa brązu z okresu wczesnożelaznego w Bninie, 
pow. Śrem), która szybko została opublikowana. W jednej instytucji naukowo-
-badawczej (najpierw Katedrze Archeologii Polski i Powszechnej, potem Insty-
tucie Prahistorii UAM [dalej IP UAM]) przepracował ponad 47 lat. Na „swojej” 
uczelni przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zwieńczonej tytułem profesora 
zwyczajnego (2000). 

Bardzo aktywnie uczestniczył 

w życiu naukowo-dydaktycznym IP UAM — przez 22 lata kierownik Zakładu 
Epoki Kamienia i Brązu; koordynator i szef badań wykopaliskowych, np. na gro-
dzisku w Bninie, Śremie, na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Biernatkach 
(k. Śremu) i Nadziejewie (k. Środy Wlkp.), w pracach weryfikacyjnych tzw. Wałów 
Zaniemyskich, na terenie rynny Jezior Bnińskich, na renesansowym pawilonie my-
śliwskim w Mościenicy (k. Kórnika), przy nieistniejącym kościele pw. św. Wojciecha 
w Bninie, w Pawilonie Białej Damy, w Arboretum Kórnickim czy w poznańskich 
poszukiwaniach grobu Hipolita Cegielskiego (1984). Wyniki badań terenowych 
skrupulatnie publikował lub przekazywał do opracowania. 

Dbał o zachowywanie „dobrych obyczajów uniwersyteckich” (studenci wspo-
minają lekcje savoir-vivre na pierwszych zajęciach i egzaminy, podczas których 
Pan Profesor częstował wodą mineralną lub sokiem z kartonika i… papiero-
skiem! — nikt się nie odważył „puścić dymka”) i towarzyskich instytutu (imieniny, 
opłatki i „jajeczka”, ze specjalnie przywożonymi z domu instrumentami, śpiewem 
i wierszami).

„Profesor Jerzy Fogel… 

wyrósł na fundamentach poznańskiej szkoły archeologicznej, stworzonej przez 
Profesora Józefa Kostrzewskiego. W zasadniczych zrębach pozostał jej wierny do 
końca, choć w sposób zdecydowany odrzucał jej etniczne aspekty. Kontynuował 
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twórczo ideę wnikliwych badań, zarówno terenowych, jak i gabinetowych, a także 
szczegółowych studiów nad periodyzacją pradziejów […] Zapełniał białe plamy 
w historiografii archeologicznej swoimi badaniami i analizami oraz ujęciami synte-
tyzującymi […] Główne Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół 
szeroko zakrojonych studiów nad wytwórczością metalurgiczną, bronioznawstwem 
i kontaktami międzykulturowymi w pradziejach, a zwłaszcza we wczesnych epokach 
metali — brązu i żelaza” — wspomina prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska, 
dyrektor IP UAM. I dodaje, że „bardzo ważną dziedziną badawczą Profesora Je-
rzego Fogla były dzieje archeologii polskiej, zwłaszcza XIX wieku, kiedy to kwitło 
kolekcjonerstwo oraz mecenat arystokracji i ziemiaństwa…”.

Na pewno 

długo będziemy sięgali do takich opracowań, jak: Z badań nad odlewnictwem brązu 
kultury łużyckiej w Wielkopolsce (1972); Studia nad uzbrojeniem ludności łużyckiej 
w dorzeczu Odry i Wisły. Broń zaczepna (1979); „Import” nordyjski na ziemiach pol-
skich u schyłku epoki brązu (1988); Pompeja polska. Z dziejów archeologii wielkopolskiej 
XIX wieku: działalność Albina hr. Węsierskiego i Zbigniewa hr. Węsierskiego-Kwilec-
kiego (1991); Tematy archeologiczne w rysunkach i grafikach Kajetana Wincentego 
Kielisińskiego (1808–1849) (1995); Kościoły Wielkopolski, Kujaw i Ziemi Lubuskiej 
z teki rysunków Kajetana Wincentego Kielisińskiego (1808–1849) (1998); Mielżyńscy 
i Turnowie w kręgu starożytników XIX w. (2002).

Bywał na Lednicy…

nie tylko przy okazji obwożenia swoich gości, ale zwyczajnie, bez okazji. Lubił 
powracać w miejsca, które „gadają przeszłością”. Przygotowując Pompeję polską… 
czy artykuł Edward hr. Raczyński (1786–1845) o Ostrowie Tumskim [Studia Led-
nickie t. IV, 1996], spacerował po wyspie lednickiej i okolicy, szukał inspiracji. 
Zabierał aparat fotograficzny, powiększone ryciny i jechaliśmy w teren, by odszukać 
miejsce, z którego artyści mogli wykonywać swoje XIX-wieczne sztychy. A potem 
ze szkiełkiem dochodził prawdy…

…i tam, gdzie działo się coś nowego

Odwiedzał też wszystkie te miejsca, które po latach zapomnienia były na powrót 
przez archeologów przywracane pamięci. W swojej „badawczej czapeczce”, z torbą 
przewieszoną przez ramię, z wielkim zainteresowaniem, szacunkiem do odwie-
dzanego miejsca i osób, które starały się „wykraść ziemi” zarchiwizowane w niej 
ślady przeszłych pokoleń, z postawą godną szacownego profesora wsłuchiwał się 
w relacje o odkryciach, a pytany o sugestie czy wyjaśnienia odnośnie do pojawiają-
cych się w trakcie badań problemów badawczych z wrodzoną skromnością zawsze 
służył uwagami… 

Andrzej Sikorski, Andrzej M. Wyrwa 
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Fot. 2. Prof. dr hab. Jerzy Fogel na „Klasztorku” w Łeknie (2005 r.); fot. P. Namiota

Nie oszczędzał się

przez kilkanaście lat pełniąc funkcję redaktora naczelnego czasopisma IP UAM 
„Folia Praehistorica Posnaniensia”. Należał też do komitetów redakcyjnych i rad 
naukowych, był m.in. członkiem Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej PAN. 
Działał w wielu gremiach (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kórnickie 
Towarzystwo Naukowe, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Stowarzyszenie 
Naukowe Archeologów Polskich), również regionalnych (założyciel i pierwszy pre-
zes Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego). Był społecznikiem w najlepszym tego 
słowa znaczeniu i znakomitym organizatorem wielu przedsięwzięć — inicjatorem 
odbudowy i strażnikiem kórnickiego Ucha Igielnego, przy którym zgromadził 
lapidarium z macewami z miejscowego cmentarza (1984); festynów majowych — 
„Święta Kwitnącej Magnolii”; pomysłodawcą wzniesienia w Arboretum Kórnickim 
cokołu z popiersiem grafika i rysownika Kajetana W. Kielisińskiego (1999); fanem 
twórczości Wisławy Szymborskiej, Noblistki urodzonej w Folwarku Prowent, „nie 
w Kórniku czy Bninie” — co mocno podkreślał i zabiegał o upamiętnienie tego 
miejsca okolicznościową tablicą.

Wysiłki te doceniano

Za pracę naukowo-dydaktyczną (wypromował ponad sześćdziesięciu magistrów 
i kilku doktorów) i społeczną został odznaczony, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi 
oraz Medalem Edukacji Narodowej, ponadto Medalem Zasłużonego Działacza 
Kultury, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci i wyróżniony tytułem 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik” (2011). 
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Pokonany przez chorobę 

zmarł 4 IV 2013 r. Spoczywa w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Kórniku. 
Trudno nam uwierzyć, ale ucichło w gabinecie Pana Profesora, w Collegium 
 Historicum UAM (pokój 421). Przy biurku, na parapecie, nadal leży krzemienna 
buła do zabezpieczenia lekko uchylonego okna, jakby Pan Profesor na chwilę 
wyszedł…

Andrzej Sikorski, Andrzej M. Wyrwa 
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Adriana Ciesielska
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
Studia Lednickie XII (2013)

Cmentarzyska przełomu starożytności 
i średniowiecza jako materialny wyraz 

kryzysu społecznego

Wprowadzenie

Do grupy stanowisk znajdujących się pod nadzorem Muzeum Pierwszych Pia-
stów na Lednicy wchodzą, między innymi, cmentarzyska w Dziekanowicach 

oraz w Gieczu. Pierwsze z nich doczekało się bardzo wnikliwych analiz archeolo-
gicznych i antropologicznych, te zaś znajdujące się w Gieczu są nadal przedmiotem 
szczegółowych studiów. 

Celem mojego artykułu będzie wskazanie na potencjalne możliwości archeolo-
gii cmentarzysk (Mortuary Archaeology, Burial Archaeology, Funeral Archaeology, 
Archaeology of Death) w odniesieniu do nietypowych grobów, które napotykamy 
w różnym kontekście. Dla moich studiów wiodący będzie problem przełomu sta-
rożytności i średniowiecza na ziemiach między Odrą a Wisłą.

Kultury indywidualistyczne i kolektywistyczne

Moim zdaniem formy pochówków obserwowane w całym I tysiącleciu naszej 
ery można interpretować z perspektywy dwóch, jakże istotnych dzisiaj, nurtów 
socjologicznych — kolektywizmu i indywidualizmu. 

Badania z zakresu psychologii społecznej dowodzą, że kultury, a co za tym 
idzie, również grupy społeczne, mogą być bardziej kolektywne lub bardziej indywi-
dualistyczne. Relacje pomiędzy jednostkami stanowiącymi społeczeństwo a samym 
społeczeństwem są w tym rozróżnieniu czynnikiem decydującym [Nisbett 2009]. 

Na podstawie obserwacji pozostałości materialnych obrządku pogrzebo-
wego za grupy indywidualistyczne będę uznawać takie grupy społeczne, dla 
których ważne jest zaakcentowanie w obrządku pogrzebowym osoby zmarłej. 
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W tym kontekście indywidualistyczne są takie grupy społeczne, które tworzyły 
groby jednostkowe, zarówno szkieletowe, jak i ciałopalne, z wyraźnie oddzielo-
nymi od reszty cmentarzyska szczątkami pochowanej osoby. Tworzenie grobów 
jednostkowych, czy to szkieletowych czy ciałopalnych, miało, być może, na celu 
zachowanie społecznej osoby zmarłego traktowanej jednostkowo — po śmierci 
grupa społeczna zachowywała zmarłego w pamięci. Cmentarzyska ciałopalne 
z grobami jednostkowymi (jamowymi i popielnicowymi) są także śladem zacho-
wywania pamięci o  jednostce. Jednakże ciałopalenie wiąże się ze zniszczeniem, 
dekonstrukcją. Wnosić można, że inaczej niż w obrządku szkieletowym, ciało-
paleniu towarzyszyły wierzenia o dekonstrukcji jednostki, jej wizerunku społecz-
nego, związane z transformacją zmarłego w inny byt mentalny, na przykład ducha 
przodka. 

Kolektywne bądź indywidualistyczne praktyki pogrzebowe, których material-
nym śladem są różnego typu pozostałości, były uwarunkowane innym rodzajem 
wierzeń otaczających śmierć. W obrządku szkieletowym mogło chodzić o zacho-
wanie fizycznej osoby (społecznej) zmarłego również po jego śmierci. 

Towarzyszący śmierci rytuał pogrzebowy to dramat społeczny pozwalający 
grupie w rezultacie przeżyć i pogodzić się ze śmiercią konkretnej, indywidualnej 
osoby społecznej. 

W obrządku ciałopalnym różnicą mogła być konieczność symbolicznej de-
strukcji osoby społecznej zmarłego. Gdy ktoś umiera, jego osoba społeczna znika. 
Zamiast niego pozostaje fizyczne ciało (zwłoki, trup), które także otoczone jest 
siecią znaczeń kulturowych oraz norm społecznych. Jedna z tych norm to koniecz-
ność usunięcia ciała ze środowiska osób żywych. 

Ciałopalenie to transformacja, przejście z jednego statusu społecznego w inny, 
nowy. W tym rytuale towarzysząca pogrzebowi grupa żyjących współplemieńców 
wspiera zmarłego w procesie transformacji. Ciało zmarłego aż do fazy ciałopa-
lenia znajduje się w tzw. fazie liminalnej — nie jest już znaną osobą społeczną, 
ale nie jest jeszcze zmarłym przodkiem. Transformacja (ciałopalenie i pochówek) 
to pomoc udzielona zmarłemu w uzyskaniu nowego statusu — statusu przodka. 
Stanowi ponowne odrodzenie się zmarłego w mentalności grupy społecznej już 
jako przodka. Ciałopalenie polega na fizycznej destrukcji szczątków zmarłego. 
Proces kremacji to pozbawienie zmarłego jego społecznej i indywidualnej tożsa-
mości. W jednostkowych grobach ciałopalnych zmarły mógł być indywidualnie 
rozpoznany jako przodek. W przypadku grobów warstwowych uznanych za ko-
lektywne, rozsypanie szczątków zmarłego po kremacji pozbawiało go także cech 
indywidualnych, własnej tożsamości, tak że po śmierci przestawał być indywidual-
nie rozpoznawalny, a zaliczany był, wcielany, do zbiorowości zmarłych przodków. 
Ciałopalenie i akt fizycznego rozsypania szczątków na cmentarzyskach warstwo-
wych mógł też być dramatem społecznym, metaforą odbieraną i doświadczaną 
w konkretny sposób przez grupę żyjących osób. Ponowne pojawienie się kolek-
tywności na inną skalę w VII wieku naszej ery mogło być związane z kolejną fazą 
zmiany wierzeń. 
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Przemiany obrządku pogrzebowego 
na przełomie starożytności i średniowiecza

Pojawiające się na obszarze między Odrą a Wisłą na przełomie starożytności 
i średniowiecza cmentarzyska ciałopalne warstwowe uznać można za cmentarzy-
ska, na których indywidualistyczne postrzeganie zmarłej osoby zastąpione zostało 
kolektywistycznym postrzeganiem zmarłych. Jest to zjawisko, które rozpoczynało 
się prawdopodobnie już w IV wieku naszej ery i trwało do pojawienia się cmen-
tarzysk szkieletowych rzędowych związanych z wprowadzeniem chrześcijaństwa 
w X/XI wieku. 

Samo pojęcie kolektywności postrzegania zmarłych w tym okresie może mieć 
dwa znaczenia. Z jednej strony byłaby to najprawdopodobniej całkowita kolek-
tywność dostrzegana w grobach warstwowych schyłku IV do (być może) VI wieku 
naszej ery. Na tego typu cmentarzyskach nie ma niczego, co pomagałoby wyróżnić 
szczątki ciałopalne pochowanych razem osób. Szczątki takie chowane były razem 
w warstwie, bez żadnych odnośników do grup społecznych czy grup kulturowych 
(gender). Być może, nie należy tego pominąć, efekt ten obserwowany współcześnie 
w trakcie badań archeologicznych, został wywołany działaniem procesów podepo-
zycyjnych. Z inną formą kolektywności, moim zdaniem, możemy mieć do czynienia 
na cmentarzyskach ciałopalnych datowanych od VII do X wieku naszej ery, na 
których określona grupa społeczna, na przykład rodzina, pochowana jest razem, 
ale jej pochówek można odróżnić od innej grupy społecznej złożonej w jednym 
kurhanie ciałopalnym.

Zmiany zachodzące w obrządku pogrzebowym na ziemiach między Odrą 
a Wisłą na przełomie starożytności i średniowiecza nie dotyczą tylko tego wy-
branego obszaru, ale prawie całej Europy. W różnych regionach europejskich 
miały różny przebieg i  jako ich wyjaśnienie podaje się różne czynniki. Jednym 
z nich, w odniesieniu do obszaru Europy Zachodniej, jest różny stopień i czas 
wprowadzania chrześcijaństwa [Schülke 1999, s. 77–109; Pollex 2010]. He-
lena Zoll-Adamikowa datuje przemiany obrządku pogrzebowego na ziemiach 
całej Słowiańszczyzny, w tym również interesujących mnie obszarów, od schyłku 
późnego okresu wpływów rzymskich (IV w. n.e.) do dominacji szkieletowych 
cmentarzysk przykościelnych typu rzędowego (XI i XII w.). Jako założenie wstępne 
swoich rozważań H. Zoll-Adamikowa [1988, s. 183–229] przyjęła, że ciałopalenie 
było jedyną właściwą formą pogrzebu wczesnośredniowiecznej kultury słowiań-
skiej, natomiast pojawiający się w VIII wieku naszej ery u wszystkich odłamów 
Słowian rytuał szkieletowy, stopniowo wypierający ciałopalenie, aby ostatecznie 
zastąpić je w XII wieku naszej ery, jest zjawiskiem zapożyczonym z zewnątrz. 
H. Zoll-Adamikowa [1971, 1975] dokonała periodyzacji i  typologii obszarów, 
na których następowały zmiany. Według tej typologii analizowany obszar między 
Odrą a Wisłą został podzielony na następujące części: strefa J obejmująca Po-
morze i częściowo Połabie to strefa z III fazy periodyzacji (koniec X–XII w.), na 
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której pojawiły się pochówki ciałopalne i szkieletowe w grobach płaskich i kur-
hanowych; strefa H8 obejmująca dorzecze górnej i środkowej Wisły oraz górnej 
i środkowej Odry bez Pomorza to strefa z IV fazy periodyzacji (koniec X–połowa 
XII w.), na której wystąpiły pochówki szkieletowe w grobach płaskich. Według 
cytowanej autorki wczesna faza zmian obrządku pogrzebowego przypadała już na 
okres późnorzymski, kiedy to wystąpił wzrost liczby pochówków rozproszonych: 
warstwowych, rowkowych, ale też nieckowato-rozproszonych. Zespoły tego typu 
występują najczęściej jako schyłkowa faza użytkowania cmentarzysk — taki stan 
rzeczy stwierdzony został na przykład przez Grzegorza Domańskiego [1982] na 
cmentarzysku w Luboszycach, na którym cmentarzysko warstwowe jest chronolo-
gicznie najpóźniejsze. Zespoły tego typu stwierdzono również w północnej części 
Dolnego Śląska. Obrządek pogrzebowy stał się także elementem wyróżniającym 
grupę dobrodzieńską. Elementem związanym z kulturą dobrodzieńską jest wyłączne 
stosowanie kremacji. Dominującą formą pochówku jest zaleganie przemieszanych 
pozostałości kremacji (szczątków stosu, przepalonych resztek kostnych, inwenta-
rza grobowego spalonego razem ze zmarłym), w układzie warstwowym prawie 
na całej powierzchni cmentarzyska. Na niektórych cmentarzyskach, w tym na 
cmentarzysku w Szczedrzyku, poniżej warstwy grobowej stwierdzono nieregularne 
wgłębienia różnej wielkości i kształtu, interpretowane jako resztki zwęglonych 
słupów albo jako groby popielnicowe, albo też jako pochówki rowkowe. Zdaniem 
Jerzego Szydłowskiego [1977] istniała kontynuacja polegająca na przechodzeniu 
w późnej kulturze przeworskiej do form pochówków bezpopielnicowych, zubo-
żonych i rozproszonych, najpierw w formie nieckowatej, coraz bardziej zbliżonej 
do warstwowej. Z interesujących mnie obszarów, z pierwszej fazy wczesnego śred-
niowiecza (datowanej przez H. Zoll-Adamikową tradycyjnie jako okres od VI do 
połowy VII w.) nie pochodzą żadne odkrycia cmentarzysk. H. Zoll-Adamikowa 
[1975, s. 220] nazywa te tereny tzw. strefą pustą (całe Połabie, dorzecze Odry, 
całe Pomorze). W kolejnej fazie wczesnego średniowiecza (VII–IX w.) dominują 
cmentarzyska kurhanowe ciałopalne różnej wielkości i o różnej konstrukcji kur-
hanów oraz płaskie ciałopalne. Cmentarzyska ciałopalne kurhanowe wczesnego 
średniowiecza przybierają inną formę w porównaniu ze schyłkowym okresem wpły- 
wów rzymskich. 

Obserwacje te zostały w ostatnim czasie zmodyfikowane dzięki odkryciom 
w Wilanowie stan. 12 (dawniej Łęki Małe stan. 1) [Krzyszowski 2010], w Ko-
ninie stan. B [Kóčka-Krenz 1974], Górze stan. 2 [Czupryńska 2002], Bilczewie 
stan. 1 [Gorczyca 2002]. Na cmentarzyskach tych odkryto obiekty, których nie 
można jednoznacznie kwalifikować. Być może są to zjawiska o charakterze bardziej 
symbolicznym i kolektywnym niż groby ciałopalne jamowe, jednostkowe.

Aby dopełnić obraz obrządku pogrzebowego, można porównać relacje zacho-
dzące między obrządkiem ciałopalnym i szkieletowym w całym interesującym mnie 
okresie. Zarówno pierwsza, jak i druga połowa I tysiąclecia naszej ery to okres 
cmentarzysk birytualnych, a więc współwystępowania obu form pochówków na tych 
samych cmentarzyskach. W pierwszej połowie I tysiąclecia w kulturze wielbarskiej 
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współistniały obie formy pochówku z tym, że można wyróżnić cmentarzyska, na 
których oba typy pochówków były równo reprezentowane lub przeważał jeden 
z nich. Zmiany w kulturze wielbarskiej dotyczą zmian w proporcji grobów jamo-
wych bezpopielnicowych do grobów popielnicowych. W pierwszej fazie trwania 
kultury wielbarskiej występowały wyłącznie groby jamowe, w następnych fazach 
zaczynają współwystępować groby popielnicowe, które u schyłku trwania tej kul-
tury zdają się zanikać ponownie na rzecz grobów jamowych, z tym, że kształt tych 
ostatnich jest już inny. Analogiczne obserwacje pochodzą z kultury przeworskiej, na 
której obszarach dominował obrządek ciałopalny, kurhany zaś usypywano głównie 
w miejscach kremacji. 

Obrządek pogrzebowy a kryzys społeczny

Przemysław Urbańczyk [2000, s. 65–72] zmiany na przełomie okresu starożytności 
i średniowiecza tłumaczył przekształcaniem się grup społecznych z grup zhierar-
chizowanych istniejących w okresie wpływów rzymskich w grupy egalitarne okresu 
przejściowego aż po powrót do grup zhierarchizowanych wraz z budową państwa 
pierwszych Piastów. Analizując przemiany kulturowe na podstawie pozostałości 
materialnych po rytuałach pogrzebowych, odwołam się do kategorii liminalności 
oraz społeczeństw typu communitas/societas w koncepcji Victora Turnera [2010], 
który za Arnoldem van Gennepem [2006], nazwał liminalnością specyficzny stan 
zawieszenia zasad struktury społecznej. Ten stan polegał na czasowym odwróceniu 
zasad. Societas — społeczeństwo o wyraźnie wykształconej i zaznaczonej strukturze 
przekształca się w communitas — amorficzną wspólnotę niezhierarchizowaną. 
Limes (w słowie liminalność) oznacza próg — fazę, progowy charakter między 
dwoma stanami społecznymi, odwrócenie statusów społecznych, gdy społeczeń-
stwo przechodzi z jednego trwania struktury w drugie. W różnych historycznych 
momentach przemian istniejące struktury odczuwane są przez szerokie warstwy 
społeczne jako opresyjne. W stosownych warunkach w grupie społecznej powstaje 
pragnienie odrzucenia wyznaczników indywidualności, symboli jednostkowego 
statusu, które są produktem hierarchii, i następuje zapadnięcie się struktury spo-
łecznej, a wraz z nią cech indywidualnych, w efekcie rodzi się pozbawiona hierarchii 
communitas.

W rytuale to, co słabsze i niższe w strukturze społecznej, zostaje wywyższone 
i silne, przeciwne zaś zostaje odarte z oznak prestiżu i poniżone. Doświadczenie 
communitas w rytuale przypomina o wartościach nadrzędnych, uniwersalnych 
w danej kulturze — równości i jednorodności w kondycji ludzkiej. Communitas 
to doświadczanie powszechnych więzi między ludźmi. Z czasem faza ta ustępuje, 
rytualne zniszczenie struktury społecznej skutkuje historycznie odnowieniem się 
zasad uporządkowania społecznego, na którym zasadza się hierarchia społeczna. 
Po okresie zawieszenia reguł struktura społeczna staje się ponownie widoczna.

Rytualny proces negacji struktury społecznej i tworzenie się amorficznej wspól-
noty najprawdopodobniej widoczne były w innych, nie tylko pogrzebowych rytua-
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łach. Dostrzegł je między innymi Michał Kara, interpretując obiekty o charakterze 
rytualnym w Kaliszu Zawodziu, Bonikowie, Gnieźnie, Tumie pod Łęczycą; o tym 
ostatnim można powiedzieć, co następuje:

„o wielofazowych urządzeniach specjalnych w obrębie domniemanego zespołu 
obrzędowo-kultowego w Tumie pod Łęczycą wnosimy na podstawie analizy chro-
nologicznej i funkcjonalno-stratygraficznej reliktów, jakie zostały odkryte podczas 
milenijnych badań archeologicznych tzw. kępy przygrodowej. I tak, sądzimy, że 
wspomniane urządzenia w fazie pradziejowej wyznaczały: na kępie grodowej — 
jamy, a na kępie przygrodowej — system dookolnych rowów rozgraniczonych 
plecionkowymi płotami (?) tudzież rzędami pionowych słupów, które zarysowały 
się w nadbrzeżnej części kępy. W następnej fazie — datowanej na schyłek staro-
żytności oraz starsze stadia wczesnego średniowiecza — system rowów odkryty na 
kępie przygrodowej zastąpił układ nie zawsze spójny bruków, którym towarzyszyły 
rozwleczone skupiska węgli drzewnych oraz ziemiankopodobne jamy z plackami 
polepy i skupiskami popiołu we wnętrzu. W jamach tych stwierdzono również 
skupiska spalenizny. Za północnym uskokiem kępy przygrodowej stwierdzono 
warstwę (może rodzaj konglomeratu) złożoną z dużej ilości ceramiki oraz kości 
zwierzęcych, które zalegały pośród zbutwiałego drewna i kamieni. Z kolei na sąsia-
dującej od zachodu kępie grodowej odkryto niewielką, odosobnioną jamę wkopaną 
w humus pierwotny (zalegała pod wałem grodu), którą na podstawie znalezionej 
ceramiki można ostrożnie łączyć z przełomem starożytności i średniowiecza lub 
z początkiem tego ostatniego. Być może wchodziła ona w skład układu jam, zaj-
mującego dookolny, nadbrzeżny pas kępy, podczas gdy kulminację wyniesienia 
wyznaczał pusty pas ze źródłem” [Kara 2009, s. 139]. 

„Podkreślić należy związek tych miejsc z ówczesnymi elitami, o czym informują 
odkryte tam przedmioty luksusowe, w tym elementy stroju, stanowiące poważną, 
a czasami wręcz dominującą część kolekcji. Miejsce to charakteryzować mógł 
ograniczony dostęp ze względu na ujawnione przez nie relacje z ambiwalentną 
sferą chtoniczną, która w świadomości społeczeństw starożytnych i wczesnośred-
niowiecznych decydowała o pomyślności oraz biologicznym i społeczno-politycz-
nym bycie wspólnoty, aczkolwiek w sytuacji zaistnienia relacji nieodpowiednich 
wywoływać mogła skutki katastrofalne. Z tego powodu czynny udział w ofiarach 
przysługiwać mógł w tych miejscach jedynie wybranym członkom społeczności, 
aczkolwiek przypuszcza się, że składane w ten sposób dary (np. intencjonalnie 
niszczone przedmioty — fibule, swoiste rewersy sakralne) nie posiadały charakteru 
indywidualnego, lecz były deponowane bądź w imieniu całej społeczności, bądź 
w uzasadnionych przypadkach w imieniu jej określonych grup. Interesujące nas 
miejsca nie stanowiły więc własności rodowej. Były to raczej punkty należące do 
całej wspólnoty, które decydowały o jej tożsamości etno-kulturowej i terytorialnej, 
tudzież o strukturalnej spójności” [Kara 2009, s. 145–146]. 

Z powyższego cytatu wynika, że przewagę wartości kolektywnych nad indy-
widualistycznymi możemy także zaobserwować w innym, kultowym, religijnym 
charakterze zachowań grup ludzkich tego okresu.
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Zarysowany wyżej proces przechodzenia od realnie istniejących społeczeństw 
zhierarchizowanych typu societas do jednorodnych społeczeństw typu communitas 
może być określony jako złożony proces mentalny, którego materialnym wyrazem 
są obrzędy pogrzebowe i obiekty o charakterze kultowym.
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Cemeteries at the End of Antiquity and the Beginning 
of the Middle Ages as a Material Expression of Social Crisis

The article focuses on two important phenomena: the collectivism and the individualism of 
culture as based on the changing funeral rites in the area betwixt the Oder and the Vistula 
rivers at the end of antiquity and the beginning of the Middle Ages. Characteristic features 
of this period consist in the gradual disappearance of individual inhumation graves as well 
as individual burials by fire in grave holes and urn fields in favour of scattered ditch and 
basin-shaped cremation graves. These phenomena are explained by an increase in the col-
lectivism of the cultures found within the discussed area, which gradually replaced cultures 
based on an individualistic perception of its community members.
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Ocena zmian zagospodarowania i zagrożeń 
dla wczesnośredniowiecznego kompleksu 

osadniczego w Gieczu i jego okolicach

Wstęp 

Współczesna archeologia, jako nauka wciąż wdrażająca innowacje, systematycz-
nie „uzbraja” się w kolejne narzędzia pozwalające jej lepiej badać, odkrywać, 

a także zarządzać zasobami archeologicznymi. Również w archeologii polskiej, 
szczególnie w ostatnim czasie, możemy obserwować tę tendencję. Szeroki wachlarz 
nieinwazyjnych metod pozwalających badać i rozumieć przeszłość naszych terenów 
jest coraz powszechniej stosowany na terenie całego kraju. Wyniki takich badań czę-
sto interpretowane są jako dane obiektywne i pozyskane „raz na zawsze” lub, co gor-
sza, jedynie jako efektowny dodatek do sprawozdań. Wciąż niewiele uwagi i starań 
poświęca się integracji danych, która umożliwiłaby wykorzystanie w jak najwyższym 
stopniu potencjału najnowszych metod badawczych. Odpowiednia integracja infor-
macji oprócz zapewnienia nowych możliwości interpretacyjnych pozwala także w zor-
ganizowany i przejrzysty sposób objąć ochroną zasoby dziedzictwa archeologicznego 
[Rączkowski 2011]. Właśnie w ten sposób pojętą integrację danych postaramy się 
zaprezentować w ramach niniejszego artykułu, w którym wyznaczyliśmy dwa cele.

Po pierwsze pragnęlibyśmy odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób na przestrzeni 
lat zmienił się sposób zagospodarowania przestrzennego w okolicach wczesnośred-
niowiecznego kompleksu osadniczego w Gieczu i jak wpłynęło to na jego pozostałości. 
Pomocne w tym będzie zestawienie map z różnego okresu dziejów Giecza i okolic, pre-
zentujące liczne przekształcenia zagospodarowania i krajobrazu. Na tej podstawie po-
staramy się przeanalizować kierunki rozwoju zabudowy, a także sformułować wnioski 
i postulaty mogące pomóc w zabezpieczeniu reliktów dziedzictwa archeologicznego. 

Drugim celem wynikającym bezpośrednio z pierwszego jest pokazanie za-
grożeń, które można zaobserwować dzięki analizie zaprezentowanych zasobów 
informacji i danych przestrzennych. 
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By osiągnąć zamierzone cele, wykorzystamy szereg danych teledetekcyjnych 
oraz kartograficznych, które po odpowiedniej integracji pozwolą odpowiedzieć na 
wyżej postawione pytania badawcze. Warto podkreślić, że zasoby danych, z których 
będziemy korzystać, w większości są informacjami ogólnodostępnymi dla każdego 
użytkownika Internetu. Podobnie rzecz ma się w przypadku oprogramowania 
niezbędnego do integracji danych, które w wersji podstawowej bądź demonstra-
cyjnej udostępnione jest szerokiemu gronu odbiorców również przez Internet. 
Wyjątkiem są jedynie arkusze AZP oraz zdjęcia lotnicze (jeśli zostały wykonane 
dla interesującego nas obszaru), do których jednak każdy archeolog przy odrobinie 
wysiłku zdoła dotrzeć. 

1. Zasoby danych

1.1. Zasoby danych przedstawiające zagospodarowanie przestrzenne 

Zasoby danych przedstawiające układ zagospodarowania przestrzennego, z których 
korzystaliśmy, podzieliliśmy na trzy grupy opisane poniżej. Są to: dane pozyskane 
dzięki materiałom kartograficznym, studium zagospodarowania przestrzennego 
gminy Dominowo oraz dane przestrzenne pozyskane z ogólnodostępnych witryn 
internetowych. Każda z tych grup charakteryzuje się innym sposobem przedsta-
wienia danych i ukazuje nieco inne aspekty interesującego nas zagadnienia, jakim 
jest rozwój zabudowy wokół wczesnośredniowiecznego grodziska w Gieczu. Istotną 
cechą wszystkich wymienionych rodzajów zasobów jest data ich powstania. Dzięki 
różniącym się datom powstania danego źródła zapoznajemy się z odpowiednio 
różnym stanem rozwoju zabudowy omawianego terenu, możliwym do przeanali-
zowania po chronologicznym usystematyzowaniu uzyskanych danych. 

Materiały kartograficzne

Bardzo przydatnym źródłem danych przedstawiającym sposób zagospodarowa-
nia przestrzeni wokół wczesnośredniowiecznego grodziska w Gieczu okazały się 
powstałe w różnych latach mapy topograficzne. W projekcie korzystaliśmy głów-
nie z dwóch map archiwalnych, których daty powstania różnią się o sto dziesięć 
lat. Były to: Urmesstischblatt von 1830 (z roku 1830) oraz Messtischblatt To-
pographische Karte 1:25000–1940 (z roku 1940) uzyskane ze strony interneto-
wej Archiwum Map Zachodniej Polski www.amzp.pl. Dzięki znacznej różnicy 
w czasie pomiędzy powstaniem obu map można na ich podstawie przeanalizować 
dwa zadokumentowane układy zabudowy i ocenić skalę rozwoju zagospodaro-
wania przestrzeni. Mapy te, pomimo braku dokładnego skalowania właściwego 
dla współczesnych map oraz częstokroć symbolicznego przedstawiania obiektów 
bez zachowania ich właściwych wymiarów, stanowią cenne uzupełnienie wiedzy, 
które w tym konkretnym przypadku po odpowiedniej integracji z innymi rodza-
jami danych posłuży do oceny rozwoju zabudowy w okolicy grodziska na prze- 
strzeni lat. 
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Studium zagospodarowania przestrzennego

Kolejnym źródłem danych, z którego korzystaliśmy, było Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dominowo [Monkiewicz 
2010]. Studium to jest dokumentem sporządzonym dla całego obszaru gminy, 
określającym w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospoda-
rowania. Na jego podstawie ustalana jest polityka gminy. Wraz z tym dokumentem 
każda gmina powinna posiadać ustanowiony uchwałą Rady Gminy miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego w postaci tekstowej oraz graficznej (art. 14 ust. 
4 z dnia 27 marca 2003 r. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
By w pełni chronić dziedzictwo archeologiczne, należy zapoznać się także z pla-
nowanymi inwestycjami na interesującym nas terenie. To bardzo istotne, ponieważ 
często zdarza się, że planowane inwestycje nie uwzględniają w odpowiednim stopniu 
zagrożeń, które mogą stworzyć dla obiektów określanych mianem dziedzictwa 
narodowego. Studium zagospodarowania przestrzennego, będące ogólnodostępnym 
dokumentem urzędowym, określa, jak już wspomnieliśmy, kierunki rozwoju danej 
gminy, ale zawiera także m.in. dokładny opis planowanych inwestycji oraz określa 
zasoby gminy (w tym zasoby dziedzictwa). Gmina Dominowo posiada również 
graficzne przedstawienie planu zagospodarowania, do którego otrzymaliśmy dostęp 
dzięki uprzejmości pracowników tego urzędu. Graficzne przedstawienie tego planu 
pozwoliło na lepszą analizę jego zawartości w odniesieniu do danych kartogra-
ficznych i przestrzennych. Na potrzeby tego artykułu zobrazowanie to będziemy 
dalej określać, jako „plan zagospodarowania przestrzennego”. 

Dane przestrzenne

Bardzo pomocnymi źródłami okazują się także ogólnodostępne dane przestrzenne 
z witryn internetowych takich, jak googleearth (www.google.com/earth) i geoportal 
(www.geoportal.gov.pl). Dostępne tam mapy topograficzne, ortofotomapy oraz 
zobrazowania satelitarne zawierają wiele przydatnych dla archeologa treści. Do-
starczają informacji na temat rozwoju zabudowy i infrastruktury danego obszaru 
(ze względu na różne daty ich wykonania, podobnie jak w przypadku danych 
kartograficznych). Ponadto każde z przytoczonych powyżej zobrazowań danych 
przestrzennych pozwala dostrzec różne aspekty tego, co istotnie znajduje się „w te-
renie”. W ten sposób źródła te mogą wzajemnie się uzupełniać i/lub weryfikować. 

1.2. Zasoby danych dotyczące dokumentacji konserwatorsko-archeologicznej

Spośród zasobów danych odnoszących się do dokumentacji sporządzonej na po-
trzeby ochrony dziedzictwa archeologicznego w projekcie odnosimy się do wyników 
badań powierzchniowych przeprowadzonych w ramach programu Archeologiczne 
Zdjęcie Polski oraz do zdjęć lotniczych grodziska w Gieczu i jego okolic wykona-
nych w celu lokalizacji możliwych obiektów archeologicznych. Oba wymienione 
typy zasobów danych, choć diametralnie różniące się sposobem przekazywania 
informacji, skupiają się na lokalizacji śladów przeszłej działalności człowieka. 
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Dzięki danym pozyskanym ze zdjęć lotniczych mogliśmy wstępnie oszacować 
zasięg wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego znajdującego się wokół 
gieckiego grodziska, natomiast dzięki informacjom znajdującym się w dokumentacji 
AZP można było sprawdzić chronologię interesujących nas obiektów. 

Wyniki badań powierzchniowych przeprowadzonych w ramach AZP

Archeologiczne Zdjęcie Polski jest przedsięwzięciem prowadzonym od 1978 r., 
a jego główne założenie stanowi identyfikacja, rejestrowanie oraz dokumentowa-
nie (tzw. arkusze AZP) stanowisk archeologicznych. Informacje o lokalizacji oraz 
szacowanym obszarze konkretnych stanowisk uzyskuje się podczas tzw. badań 
powierzchniowych, polegających na obserwacji ilości oraz zasięgu materiału za-
bytkowego występującego na powierzchni zaoranych pól w okresie od jesieni do 
wiosny (www.nid.pl/idm,185,archeologiczne-zdjecie-polski.html). Rejestrowane 
są także obiekty archeologiczne posiadające własną formę krajobrazową (np. gro-
dzisko, kurhan). W przypadku gieckiego grodziska i  jego okolic korzystaliśmy 
z dwóch arkuszy AZP o numerach 54–32 oraz 54–31, będących zapisem informacji 
pozyskanych podczas badań powierzchniowych w kwietniu 1985 roku. Pierwszy 
z wymienionych dokumentów obejmuje obszar grodziska oraz jego najbliższą 
okolicę (w promieniu pół kilometra od wału grodowego), choć jego większa część 
przedstawia tereny znajdujące się na wschód i północny wschód od grodziska. 
Drugi z arkuszy zawiera informacje dotyczące stanowisk znajdujących się głównie 
w kierunku na zachód od grodziska. Na obu mapach zaznaczono liczne stanowiska 
o charakterze osadniczym, przy czym największe zagęszczenie przypada na obszary 
znajdujące się w najbliższej okolicy grodziska, co może wskazywać na intensywną 
działalność osadniczą wokół dawnego grodu. Podobne zagęszczenia stanowisk 
osadniczych występują także w pobliżu cieków (głównie nad rzeką Moskawą).

Należy jednak pamiętać o ograniczeniach, jakie niesie ze sobą AZP. Część 
badań prowadzonych w ramach tego przedsięwzięcia pochodzi z lat 80. XX wieku 
i analiza, której poddano rezultaty badań, nie uwzględnia współczesnych wyników. 
Problem stanowi również chronologia i klasyfikacja stanowisk. Nie zostały przyjęte 
wspólne kryteria, które pozwoliłyby jednoznacznie ocenić materiał archeologiczny. 
To z kolei powoduje wprowadzanie zbyt lakonicznych opisów materiału, niewy-
starczających dla badacza zainteresowanego konkretnym okresem. Należy także 
zwrócić uwagę na fakt, że wyników AZP nie można traktować jednorazowo. Ba-
dania weryfikacyjne pokazują, że wielokrotne przejście i powtórna analiza poszerza 
i uszczegóławia rezultaty poprzednich badań [Czerniak 1996]. 

Zdjęcia lotnicze

Kolejnym zbiorem danych, na których bazowaliśmy, były zdjęcia lotnicze grodziska 
oraz jego okolic (udostępnione dzięki uprzejmości Włodzimierza Rączkowskiego). 
Zdjęcia, które wykorzystamy do zaprezentowania konkretnych przykładów, pocho-
dzą z lat 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 oraz 2012 i zostały wykonane 
w różnych porach roku. 
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Archeologia lotnicza powstała już niemal wiek temu za sprawą O.G.S 
Crawforda i wciąż dostarcza licznych informacji o występowaniu stanowisk ar-
cheologicznych, ich strukturze oraz stanie zachowania. Powszechnie stosowana 
w Europie i na świecie na stałe wpisała się w praktykę konserwatorską w takich 
krajach, jak: Wielka Brytania, Niemcy czy choćby Słowenia [Rączkowski 1998]. 
W Polsce zdjęcia lotnicze wciąż w niewystarczającym stopniu są wykorzystywane 
w prewencyjnej praktyce konserwatorskiej związanej z ochroną zasobów archeolo-
gicznych. Stanowiska archeologiczne widoczne na zdjęciach wybranych do analizy 
(oprócz grodziska, które charakteryzuje się własną formą krajobrazową) określane 
są jako „płaskie”, co oznacza, że nie mają wznoszącej się ponad powierzchnię gruntu 
formy terenowej. Stanowiska płaskie w ramach archeologii lotniczej rozpoznaje się 
dzięki tzw. wskaźnikom glebowym (soilmarks) oraz wskaźnikom roślinnym (crop-
marks) [Rączkowski 2011]. Pierwsza grupa wskaźników manifestuje się w postaci 
różnych barw i zróżnicowania struktur gleby obserwowanej na zdjęciach lotniczych, 
co pokazuje, że obserwacja omawianych wyznaczników możliwa jest jedynie na 
powierzchni nieporośniętej żadną roślinnością (np. zaorane pole). Drugi rodzaj 
wskaźników odnosi się z kolei do zmian obserwowanych w zabarwieniu, wysokości 
oraz rozlokowaniu roślin wzrastających ponad obiektami archeologicznymi. Ozna-
cza to, że najdogodniejszy okres obserwacji tego typu zmian przypada od wiosny 
do jesieni. Zdjęcia lotnicze, które wykorzystaliśmy do oszacowania zagrożeń dla 
wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Gieczu, przedstawiają głównie 
przykłady wskaźników roślinnych, jednak można dostrzec również mniej liczne 
przykłady wyznaczników glebowych widocznych na świeżo zaoranych polach. Na 
zdjęciach lotniczych pól wokół grodziska zauważalne są bardzo liczne przykłady obu 
wymienionych rodzajów wyznaczników mogących ujawniać intensywną działalność 
osadniczą na tym obszarze. Widoczne formy często są regularne, co może sugerować, 
że obiekty znajdujące się pod powierzchnią są pochodzenia kulturowego. Ponadto 
obficie występują formy nieregularne, o których z mniejszą dozą pewności można 
powiedzieć, że zostały stworzone w efekcie działalności człowieka. Nie oznacza to 
jednak, iż wiele spośród nich nie może być pozostałościami nieregularnych obiektów 
archeologicznych takich, jak jamy lub różnego rodzaju wkopy [Rączkowski 2011]. 
Szczególne zagęszczenie obu typów form występuje w obszarze znajdującym się na 
północny zachód od grodziska, gdzie w efekcie badań wykopaliskowych przeprowa-
dzanych w latach 1999–2006 odkryto cmentarzysko przygrodowe [Krysztofiak 
2006]. Duże zagęszczenie prawdopodobnych obiektów archeologicznych dających 
się dostrzec na zdjęciach lotniczych zauważalne jest także w części znajdującej się 
w kierunku zachodnim, południowo-wschodnim oraz południowo-zachodnim 
od grodziska (por. ryc. 1). Konkretne obiekty widoczne na zdjęciach lotniczych 
opiszemy przy okazji przedstawiania przykładów zaistniałych dla nich zagrożeń. 

Warto na marginesie dodać, że obiekty archeologiczne widoczne na zdjęciach 
lotniczych częstokroć nie znajdują swojego odzwierciedlenia na arkuszach AZP 
będących zapisem wyników badań powierzchniowych. W niektórych przypadkach 
obiekty archeologiczne dające się dostrzec na zdjęciach lotniczych nie pokrywają
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Ryc. 1. Zdjęcia lotnicze, na których zostały uchwycone potencjalne obiekty archeolo-
giczne w  okolicy wczesnośredniowiecznego grodziska w  Gieczu; oprac. J.  Karmowski 

i J.  Romaniszyn (zdjęcia lotnicze wykorzystane w ilustracji: W. Rączkowski)
Fig. 1. Aerial photographs showing potential archaeological objects in the vicinity of the early 
medieval stronghold in Giecz; J. Karmowski and J. Romaniszyn (aerial photographs used in the 

illustrations by W. Rączkowski)

się z  dotychczasowymi informacjami znajdującymi się na arkuszach AZP 
(por. ryc. 2, ryc. 3). Przypadkiem skrajnym jest przykład pierwszy (por. ryc. 2, il. 1), 
który przedstawia dużą rozbieżność pomiędzy rezultatami uzyskanymi za pomocą 
fotografii lotniczej i wynikami badań powierzchniowych przeprowadzonych nie 
tylko w ramach AZP, ale również podczas wnikliwych badań Teresy Krysztofiak 
realizowanych w 2006 r. [Krysztofiak 2006]. Podczas tych skrupulatnie prze-
prowadzonych badań zarejestrowano imponującą liczbę ok. 53 tys. fragmentów 
ceramiki naczyniowej oraz pokaźną liczbę innych zabytków ruchomych. Co istotne, 
ich najmniejsze zagęszczenie odnotowuje się w obszarze, na którym zdjęcie lotnicze 
ujawnia największą liczbę potencjalnych obiektów archeologicznych. Przykład ten 
ukazuje rozbieżności występujące pomiędzy wynikami pozyskanymi przy pomocy 
dwóch metod i podobnie jak pozostałe przypadki przedstawione poniżej, powinien 
uświadamiać, że dane pozyskane przy pomocy tylko jednej z metod nigdy nie mogą 
być uważane za obiektywne i ostateczne [por. Kiarszys 2005]. Konieczna jest in-
tegracja różnych rodzajów danych tak, by metody mogły wzajemnie się uzupełniać. 
Fakt występowania podobnych „rozminięć” nie tylko w przypadku dwóch opisanych
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Ryc. 2. — od góry: ilustracja 1, 2: przykłady zintegrowanych w  środowisku GIS zdjęć 
lotniczych z mapą topograficzną oraz danymi z AZP, pokazujące różnice pomiędzy wyni-
kami uzyskanymi za pomocą dwóch metod; oprac. J. Karmowski i J. Romaniszyn (zdjęcia 

lotnicze wykorzystane w ilustracjach: W. Rączkowski)
Fig. 2. — from the top: illustration 1, 2: examples of aerial photographs integrated in the GIS 
environment with the topographic map and data from the PAR showing the differences be-
tween the results achieved by means of two methods; J. Karmowski and J. Romaniszyn (aerial 

photographs used in the illustrations by W. Rączkowski) 

powyżej metod, ale i w ramach innych metod inwazyjnych oraz nieinwazyjnych nie 
może być jednakże postrzegany jako błąd którejś z nich. Każda metoda posiada swój 
własny charakter i zakres, tym samym ujawniając inne aspekty badanych obiektów 

Jacek Karmowski, Jan Romaniszyn



Studia Lednickie XII (2013)46

Ryc. 3. — od góry: ilustracja 1, 2: przykłady zintegrowanych w  środowisku GIS zdjęć 
lotniczych z mapą topograficzną oraz danymi z AZP, pokazujące różnice pomiędzy wyni-
kami uzyskanymi za pomocą dwóch metod; oprac. J. Karmowski i J. Romaniszyn (zdjęcia 

lotnicze wykorzystane w ilustracjach: W. Rączkowski)
Fig. 3. — from the top: illustration 1, 2: examples of aerial photographs integrated in the GIS 
environment with the topographic map and data from the PAR showing the differences be-
tween the results achieved by means of two methods; J. Karmowski and J. Romaniszyn (aerial 

photographs used in the illustrations by W. Rączkowski)

archeologicznych. Wobec powyższego stwierdzenia warto poznać i zgłębić nieco 
dokładniej podstawy każdej metody, by interpretacje danych pozyskanych za ich 
pomocą przyczyniały się do możliwie jak najlepszego zrozumienia procesów za-
chodzących w przeszłości [Rączkowski 1998; 2006]. 
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2. Rozwój zabudowy wokół 
wczesnośredniowiecznego grodziska w Gieczu 

Do realizacji pierwszego wyznaczonego celu pomocne są zrobione przy użyciu 
programu Quantum GIS i zestawione ze sobą plansze z mapami (nr 1–7, ryc. 4), 
które obrazują zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni, jakie nastąpiły wraz z upły-
wem lat, oraz to, w jak szybkim tempie postępuje proces rozwoju zabudowy na 
opisywanym obszarze. Rozwój infrastruktury i budownictwa, a także przekształ-
canie środowiska są aspektami bezpośrednio wpływającymi na bezpieczeństwo 
i stan zachowania reliktów przeszłości. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, mapy 
przedstawiają układ zabudowy z różnych okresów i zostały stworzone na podstawie 
różnego rodzaju danych. 

Pierwsza z map (nr 1) została utworzona na podstawie ryciny A. Wędzkiego 
znajdującej się w książce B. Kostrzewskiego [1962] i przedstawia prawdopodobny 
wygląd wczesnośredniowiecznego grodu w Gieczu i jego okolicy. Należy pamiętać, 
że rycina ma charakter bardzo schematyczny i  jest rysowana odręcznie, dlatego 
trzeba założyć, iż rysunek nie oddaje precyzyjnie granicy zabudowań. Oczywistej 
lokalizacji grodziska w Gieczu towarzyszą cztery inne strefy osadnicze. Na północny 
zachód od grodu znajdować się miało podgrodzie. Potwierdzają to wyniki badań 
archeologicznych prowadzonych z przerwami na tym terenie od lat 50. XX wieku 
[szerzej m.in. Kostrzewski 1962; Indycka 2000; 2001; 2005; Krysztofiak 
2008]. Na wyższym poziomie stratyfikacyjnym odkryto cmentarzysko, na którym 
do tej pory wyeksplorowano około 200 pochówków. Nekropola miała funkcjo-
nować od połowy XI do końca XII wieku [Indycka 2005]. Poniżej opisywanego 
poziomu stratyfikacyjnego odkryto pozostałości wspomnianej osady przygrodowej, 
którą na podstawie materiału archeologicznego datuje się na okres VIII–IX wieku 
[ Indycka 2000; 2001; 2005]. Ponadto istnieje hipoteza, że napotkane relikty mogą 
być pozostałością po miejscu o charakterze kultowym [Krysztofiak 2008]. Na 
południowy zachód od grodziska znajdować się miała osada Skłoków. Na obec-
ność zabudowy na tym obszarze wskazują także źródła pisane, które wspominają 
o  istnieniu wsi jeszcze w XVIII wieku [Kostrzewski 1962]. Zdjęcia lotnicze 
rejestrują relikty zabudowy, ale jednocześnie wskazują na szersze ramy osadnictwa 
niż te zaproponowane na mapie.

Niezwykle ważnym elementem krajobrazu tego rejonu jest obecność jeziora. 
Zbiornik ten miał powstać na rzece Moskawie (zwanej również Źrenicą) i otaczać 
grodzisko od strony północnej, wschodniej i południowej, podkreślając walory 
obronne grodu w Gieczu. Na północ od jeziora znajdowała się istniejąca do dzisiaj 
wieś Biskupice. Na wschodnim brzegu jeziora założono osadę targową połączoną 
mostem/groblą z grodem [Kostrzewski 1962; Kubiak, Makohonienko, Polcyn 
1991; Polcyn i in. 1994]. Osada targowa leżała na terenie dzisiejszej miejscowości 
Giecz i miała przejąć oraz utrzymać nazwę dawnego grodu. Rozkwit osady przy-
padał na XII wiek, a w jej centralnej części miał znajdować się plac, gdzie mieścił 
się kościół pod wezwaniem św. Mikołaja [Kostrzewski 1962]. 
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Następne źródło kartograficzne (Urmestischblatt) pochodzi z 1830 roku (mapa 
nr 2). Oprócz kościoła św. Jana Chrzciciela z zapleczem i zarysu wałów grodziska 
widoczny jest znaczny rozwój wsi Biskupice. Zabudowania powstały zwłaszcza 
w północnej i zachodniej części wsi wzdłuż drogi prowadzącej do miejscowości 
Gułtowy. W miejscu wsi Skłoków występują pojedyncze zabudowania. Najbardziej 
widoczne jest jednak zmniejszenie się zasięgu jeziora. Akwen ograniczył swoją 
powierzchnię i zajmował już tylko rejon obniżenia terenu pomiędzy Gieczem 
i Biskupicami. 

Proces wysychania jeziora potwierdza kolejne zobrazowanie kartograficzne 
Messtischblatt Topographische Karte 1:25000-1940 (mapa nr 3). Po zbiorniku 
otaczającym niegdyś grodzisko od strony północnej, wschodniej i południowej 
pozostał tylko staw w zagłębieniu terenowym oraz bagno. Prawdopodobną przy-
czyną niemal całkowitego wyschnięcia jeziora gieckiego była melioracja w latach 
1830–1940, którą potwierdzają liczne rowy i kanały zaznaczone na mapach oraz 
uregulowanie biegu rzeki Moskawy. Zabudowa Giecza rozwijała się w kierunku 
zachodnim (w miejscu wyschniętego jeziora) oraz w kierunku wschodnim, wzdłuż 
drogi do góry Górzno, gdzie powstał w tym czasie m.in. cmentarz. Obok znacznego 
poszerzenia granic miejscowości zaobserwowano również zagęszczenie osadnictwa 
w Biskupicach.

Kolejne mapy są źródłami bardziej współczesnymi. Mapa nr 4 została wy-
konana na bazie ortofotomapy zamieszczonej na witrynie internetowej www.
geoportal.gov.pl. Portal nie udostępnia daty powstania mapy, ale z dużym praw-
dopodobieństwem należy ją datować na początek XXI wieku. Mapa nr 5 została 
wykonana na podstawie mapy topograficznej zamieszczonej na stronie interne-
towej www.geoportal.gov.pl. Zobrazowanie satelitarne z witryny www.google.
com/earth z 3 maja 2012 posłużyło do wykonania mapy nr 6. Pomimo że różnica 
czasowa między zobrazowaniami kartograficznymi nie jest duża, to zmiany dające 
się zaobserwować na ich podstawie są wyraźne. Świadczy to o wzroście tempa 
procesów urbanizacyjnych. Ostatnie lata to etapy rozbudowy muzeum w Gieczu 
(przede wszystkim przebudowa i remont budynku muzealnego w latach 2009–
2010). Na południe od grodziska umieszczono osadę edukacyjną. Nowe budynki 
powstały na obrzeżach Giecza, a także w samej miejscowości (m.in. nowa oczysz-
czalnia ścieków). Nastąpił kolejny etap zagęszczenia osadniczego. Zabudowania 
lokowano przede wszystkim wzdłuż głównych dróg wsi. W Gieczu widoczny 
jest dalszy kierunek rozwoju w stronę zachodnią i południowo-zachodnią od 
grodziska.

Komentarza wymaga także sytuacja na terenie, gdzie jeszcze w XIX wieku 
istniał zbiornik wodny. Część terenów osuszono i powstały tam zabudowania 
widoczne na mapie. Jednakże od wschodniej i północno-wschodniej strony gro-
dziska istnieją nadal tereny podmokłe o zróżnicowanym poziomie wysokości lustra 
wody w zależności od pory roku (w porze roztopów tworzą się rozległe rozlewiska 
o znacznej głębokości, natomiast podczas suchego lata istnieje możliwość przejścia 
z Giecza na Grodziszczko przez teren rozlewiska). Widoczne na mapie obszary 
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niezurbanizowane to pola orne. Rzuca się w oczy ich bezpośrednie sąsiedztwo 
z grodziskiem od strony zachodniej i północno-zachodniej. 

Zaprezentowany rozwój osadniczy i transformacje krajobrazu następujące na 
przestrzeni lat na terenie Giecza i jego najbliższej okolicy obrazują liczne niebez-
pieczeństwa zagrażające wczesnośredniowiecznemu kompleksowi osadniczemu. 
Zademonstrowane mapy ukazują, że proces urbanizacyjny nie tylko zachodzi, ale 
wręcz przyspiesza, coraz mocniej zaciskając pętlę wokół grodziska. 
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Ryc. 4. Mapy obrazujące zmiany w zagospodarowaniu gieckiego kompleksu osadniczego; 
oprac. J. Karmowski i J. Romaniszyn

Fig. 4. Maps depicting changes in the development of the Giecz settlement complex; by J. Kar-
mowski and J. Romaniszyn
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3. Zagrożenia

Dane zaprezentowane w poprzednich podrozdziałach pozwalają zrealizować drugi 
z postawionych celów, czyli ukazanie zagrożenia reliktów archeologicznych na 
omawianym terenie. Jak przedstawiliśmy na załączonym diagramie (ryc. 5), pod-
stawowymi zagrożeniami gieckiego kompleksu osadniczego są: zintensyfikowana 
działalność rolnicza, procesy urbanizacyjne (w obszarze tworzenia budynków oraz 
w ramach ożywionego budownictwa infrastrukturalnego), problem tzw. poszuki-
waczy amatorów oraz nieuwzględnienie danych archeologicznych na planie za-
gospodarowania przestrzennego. Wszystkie te czynniki wpływają bezpośrednio 
na zachowanie stanowisk archeologicznych oraz na ich kondycję. Szkodliwa dla 
stanowisk archeologicznych działalność rolnicza jest problemem niezwykle złożo-
nym i zazwyczaj brak jest tzw. złotego środka w rozwiązaniu tej kwestii. W czasach 
współczesnych obserwujemy znaczącą intensyfikację rolnictwa. Do około połowy 
XX wieku podstawową formą uprawy roli było użycie pługa ciągniętego przez konia. 
Rozwój technologiczny, objawiający się stosowaniem potężnych maszyn rolniczych, 
przyjęciem bardziej inwazyjnych metod uprawy, rozpowszechnionym drenażem pól 
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Ryc. 5. Schemat przedstawiający zagrożenia dla kompleksu osadniczego w Gieczu; oprac. 
J. Karmowski i J. Romaniszyn

Fig. 5. Scheme presenting threats to the settlement complex in Giecz; by J. Karmowski and 
J. Romaniszyn
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oraz korzystaniem z nowych typów nawozów, spowodował przyspieszenie zniszczeń 
stanowisk archeologicznych. Jednakże prędkość, z  jaką głęboka orka i zjawisko 
erozji gleby niszczą stanowiska archeologiczne, nie jest dokładnie znana i może 
być określona jedynie szacunkowo [Kobyliński 2001; Trow 2010]. Obecność pól 
ornych w sąsiedztwie grodziska niekorzystnie wpływa na obiekty archeologiczne 
znajdujące się w tej strefie. Problem niszczenia stanowisk, naruszania ich struktur 
jest doskonale znany i zaobserwowany został także na polach wokół grodziska. 
Na powierzchni pól ornych zarejestrowano materiał ceramiczny, antropologiczny 
i archeozoologiczny. Z roku na rok coraz bardziej widoczna jest także degradacja 
stanowisk archeologicznych [Krysztofiak 2006].

Kolejnym zagrożeniem wpływającym na strukturę zachowanych reliktów ar-
cheologicznych jest zagospodarowanie przestrzenne. Na podstawie zdjęć lotniczych 
przedstawiających dwa przykłady tego typu zagrożeń (ryc. 6) zaprezentowaliśmy, jak 
inwazyjna dla pozostałości archeologicznych może być budowa nowych obiektów. 
Na pierwszym przykładzie ukazane jest rozległe stanowisko archeologiczne wzdłuż 
drogi dojazdowej do Giecza od strony Chłapowa. Na zdjęciu lotniczym ewidentne 
jest naruszenie struktury stanowiska przez powstały cmentarz. Drugi przykład 
obrazuje rozciągające się w kierunku północno-wschodnim stanowisko z obiektami 
archeologicznymi, którego struktura przestrzenna także jest zaburzona przez wy-
budowane w tym miejscu gospodarstwo rolne. Następne przykłady potwierdzające 
negatywny wpływ rozwoju zabudowy możemy zaobserwować na mapach AZP. 
Rozwój budownictwa na terenie Giecza często niszczy obiekty archeologiczne.

W ostatnich latach, głównie dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych, roz-
wija się infrastruktura, która również może być przyczyną zagrożenia dla zasobów 
dziedzictwa narodowego. W pobliżu Giecza doszło do niecodziennego przypadku 
(ryc. 7) potwierdzającego tego typu zagrożenie dla stanowisk archeologicznych. 
Na podstawie planu do studium zagospodarowania przestrzennego ustaliliśmy 
lokalizacje (pierwotne i docelową) oczyszczalni ścieków. 

Ryc. 6. Przykłady zdjęć lotniczych ukazujących zniszczenie obiektów archeologicznych; 
fot. W. Rączkowski

Fig. 6. Examples of aerial photographs showing the destruction of archaeological objects; pho-
tograph by W. Rączkowski
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Ryc. 7. Mapa prezentująca lokalizacje (pierwotne i obecną) oczyszczalni ścieków; oprac. 
J. Karmowski i J. Romaniszyn

Fig. 7. Map presenting an original and contemporary location of sewage treatment works; 
by J. Karmowski and J. Romaniszyn

Każda z trzech kolejnych lokalizacji oczyszczalni ścieków pokrywała się z miej-
scem występowania obiektów archeologicznych.

Następnym zagrożeniem jest problem tzw. detektorystów — poszukiwaczy 
amatorów. Problematyka tego zagadnienia jest bardzo złożona i ze względu na 
obszerność oraz wieloaspektowość tej kwestii nie mamy zamiaru się w nią zagłębiać. 
Odnotujmy jednakże, że zagrożenie istnieje, co znajduje potwierdzenie w relacjach 
świadków [szerzej Kobyliński 2001, literatura tamże]. W tym kontekście zro-
zumiałe są opory władz i służb konserwatorskich co do szerszego udostępniania 
zbioru danych takich jak arkusze AZP. 

Ważną rolę w zachowywaniu dziedzictwa kulturowego pełnią także urzędnicy, 
którzy podczas planowania przestrzennego powinni wziąć pod uwagę dane archeo-
logiczne. Na planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dominowo (ryc. 8) 
można zaobserwować kilka miejsc, w których stanowiska archeologiczne wystę-
pują w wyznaczonych strefach charakteryzujących się dużą ingerencją człowieka. 
Mamy tutaj na myśli rolniczą przestrzeń produkcyjną, tereny z wiodącą funkcją 
mieszkaniową oraz tereny z wiodącą funkcją przemysłowo-gospodarczą. Należy 
także wspomnieć o wyznaczonej na wschód od grodziska strefie powierzchniowej 
eksploatacji kruszywa.

Negatywne skutki dla stanu zachowania reliktów archeologicznych ma również 
ingerencja człowieka w regulowanie stanu cieków i zbiorników wodnych, a także 
mokradeł. Melioracja wiąże się z kopaniem rowów i usypywaniem wałów. Proces osu-
szania gleb prowadzi do niszczenia części substancji organicznych. Zmiany poziomu
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Ryc. 8. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dominowo; oprac. J. Karmowski 
i J. Romaniszyn

Fig. 8. Dominowo Commune zoning plan; by J. Karmowski and J. Romaniszyn



Ocena zmian zagospodarowania i zagrożeń... 55

wód gruntowych powodują rozkład drewnianych konstrukcji (np. konstrukcji słu-
powych) [Kobyliński 2001]. W przypadku kompleksu osadniczego w Gieczu 
ma to fatalne skutki, albowiem nieodwracalnie zanikają pozostałości osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego na mokradłach będących w przeszłości jeziorem. 

4. Postulaty

Na bazie przedstawionych materiałów sformułowaliśmy kilka postulatów, które 
mogłyby pomóc chronić zasoby dziedzictwa archeologicznego na zaprezentowanym 
przykładzie grodziska w Gieczu. Są to propozycje, które oprócz badań nieinwa-
zyjnych nie wymagają przeznaczenia dużych środków finansowych. Potrzebna 
jest natomiast współpraca archeologów, służb konserwatorskich oraz urzędników. 
Należy pamiętać, że dziedzictwo archeologiczne ma charakter nieodnawialny, zatem 
dialog między tymi środowiskami jest niezbędny w celu możliwie największego 
ograniczenia zagrożeń [Kobyliński 2001]. Jeden z naszych pierwotnych postulatów 
już spełniono, a mianowicie poszerzono strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej 
w kierunku północno-zachodnim od grodziska1. 

W następnej kolejności należałoby określić zasoby i kierunki ochrony dziedzic-
twa kulturowego. W studium zagospodarowania przestrzennego gminy Dominowo 
widnieje informacja o obiektach ujętych w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków chronionych prawnie na mocy ustawy z 2003 roku, a także o popraw-
kach w nim naniesionych [Monkiewicz 2010], z której wynika, że początkowo 
ochroną objęto wyłącznie grodzisko.

Istotne wydaje się przeanalizowanie stanu zachowania stanowisk archeologicz-
nych. W tym celu należy zintegrować dane pochodzące z badań powierzchniowych, 
zdjęć lotniczych oraz innych metod nieinwazyjnych, a także połączyć je z danymi 
z planu zagospodarowania przestrzennego i dokumentów konserwatorskich. Do-
datkowo należy przeanalizować informacje pochodzące z zobrazowań satelitarnych, 
ortofotomapy, a także mapy topograficznej. Na podstawie zebranej bazy danych 
można określić stan zachowania stanowisk oraz pojawiające się zagrożenia. Przy-
kładowo przeanalizowaliśmy sytuację wybranych stanowisk archeologicznych. Kilka 
z nich potwierdza nasze obawy, uległy bowiem całkowitemu albo częściowemu 
zniszczeniu w ciągu ostatnich kilku lat, co widać chociażby na stanowisku nr 58. 
Dane z mapy topograficznej oraz ortofotomapy pozwalają zaklasyfikować to sta-
nowisko jako niezniszczone/zagrożone, natomiast na zobrazowaniu satelitarnym 
zauważalne jest już jego częściowe zniszczenie (podobnie jest w przypadku stano-
wisk o nr.: 211, 212 i 213). Takie zestawienie danych o różnej chronologii byłoby 
czytelniejsze i pozwoliłoby podjąć odpowiednie kroki służbom konserwatorskim. 

Również wpisanie do ewidencji AZP obiektów archeologicznych rozpoznanych 
na zdjęciach lotniczych mogłoby wpłynąć na zwiększenie ochrony kompleksu osad-
niczego w Gieczu. Stanowiska archeologiczne dostrzeżone podczas analizy takich 

1 Informacja ustna T. Krysztofiak.
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zdjęć często nie ujawniały ruchomego materiału zabytkowego na powierzchni, 
przez co nie były rejestrowane podczas badań powierzchniowych [Kobyliński 
2001]. Wydaje się, że naniesienie na arkusz AZP obiektu odkrytego za pomocą 
fotografii lotniczej nie powinno stać w sprzeczności z praktyką stosowaną podczas 
badań powierzchniowych odbywających się w ramach tego projektu. Jak mogli-
śmy zauważyć, istnieją także przykłady obiektów archeologicznych rozpoznanych 
zarówno podczas badań powierzchniowych, jak i na zdjęciach lotniczych. Często 
jednak stanowiska naniesione na arkusz AZP posiadały odmienny rozmiar i kształt 
od tych zidentyfikowanych na zdjęciu (najczęściej zdjęcia lotnicze pokazywały 
większy zakres stanowiska niż wynikałoby to z dokumentacji AZP). Uważamy, 
że naniesienie zmian na arkusz AZP również w tych przypadkach jest uzasad-
nione. Zmiana kształtu oraz zakresu stanowiska pozytywnie wpłynęłaby na poziom 
ochrony tych części stanowisk, które z jakichś względów nie manifestują materiału 
ruchomego na powierzchni ziemi.

Do postulatów przedstawionych powyżej należy dodać kolejny, bodajże naj-
ważniejszy, dotyczący weryfikacji metod. Wszystkie nieinwazyjne metody badawcze 
przedstawione na przykładzie wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego 
w Gieczu powinny być analizowane wspólnie, tak by informacje pozyskane dzięki 
każdej z nich mogły być weryfikowane z danymi otrzymanymi za pomocą innych 
metod (także tych, które zostaną zastosowane w przyszłości). Należy przez to ro-
zumieć, że np. badania powierzchniowe powinny być weryfikowane przy pomocy 
zdjęć lotniczych. Jednakże schemat ten powinien działać także w drugą stronę 
i zdjęcia lotnicze winny być weryfikowane przez kolejne badania powierzchniowe. 
Weryfikacja ta powinna odbywać się regularnie i wymaga ponadto włączenia po-
zostałych metod teledetekcyjnych, które zostały przedstawione w tym artykule. 
Warto zastosować także inne nieinwazyjne instrumenty badawcze (takie, jak GPR 
czy LiDAR), które nie zostały jeszcze wykorzystane w badaniach gieckiego kom-
pleksu osadniczego. Dane otrzymane dzięki ich zastosowaniu zwiększyłyby zakres 
pozyskanych informacji i umożliwiłyby dalszą weryfikację zgromadzonego już 
materiału. Każda z nowo wprowadzanych metod może zwrócić naszą uwagę na 
aspekt, którego nie byliśmy w stanie dostrzec przy pomocy narzędzi używanych 
dotychczas. 

5. Wnioski

Z powyższej analizy przedstawionego materiału wynika, że rozwój zabudowy wokół 
grodziska w Gieczu stale wzrasta, co powinno zostać uwzględnione w kolejnych 
planach zagospodarowania przestrzennego. Jak mogliśmy zauważyć, stanowiska 
archeologiczne zadokumentowane na arkuszach AZP nie zawsze były brane pod 
uwagę przy lokowaniu nowych inwestycji, co dobitnie pokazuje przykład dwukrotnej 
próby umieszczenia oczyszczalni ścieków w miejscach stanowisk archeologicznych 
wyznaczonych podczas badań powierzchniowych. Być może rozszerzenie strefy 
ścisłej ochrony konserwatorskiej na cały obszar kompleksu osadniczego uniemoż-
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liwiłoby w przyszłości próby lokalizacji nowych inwestycji w miejscach, w których 
mogłyby zagrażać zasobom dziedzictwa narodowego. 

Z całą pewnością możemy także wskazać liczne zagrożenia dla pozostałości 
wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Gieczu. Są to: intensywne 
działania rolnicze, rozwój zabudowy, rozwój infrastruktury, problem tzw. detekto-
rystów oraz ignorowanie danych z AZP podczas tworzenia planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Należałoby przyjrzeć się bliżej każdemu z tych zagrożeń 
i systematycznie je kontrolować. Dzięki odpowiednim działaniom wybiegającym 
w przyszłość można zapobiec szkodom dotychczas powstałym przez rozwój za-
budowy i infrastruktury. Zagrożenia te przede wszystkim powinno się identyfiko-
wać już na etapie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego, co można 
osiągnąć, uwzględniając dane znajdujące się na arkuszach AZP. Problem poszu-
kiwaczy amatorów natomiast jest bardziej złożony i wydaje się, że wymaga kom-
pleksowego rozwiązania nie tylko na terenie gieckiego kompleksu osadniczego, lecz 
w całej Polsce. 

Bardzo istotne jest, by nie poprzestawać na dotychczasowym etapie rozpozna-
nia. Oprócz zdjęć lotniczych, które nadal powinny być wykonywane, oraz badań 
powierzchniowych należałoby zastosować kolejne metody weryfikacyjne takie, jak: 
badania geofizyczne, elektrooporowe, GPR czy LiDAR. Każda z metod dostarcza 
bowiem innych danych pozwalających dostrzec kolejne aspekty badanego obszaru. 
Dodatkowo dane pozyskane za pomocą różnych metod w różnych porach roku 
i warunkach pogodowych mogą ujawnić nowe nieznane do tej pory informacje. Wo-
bec tego idealnym rozwiązaniem byłoby regularne powtarzanie pomiarów. Ponadto 
przy założeniu postępu technologicznego należy sądzić, że dane pozyskiwane za 
pomocą instrumentów coraz nowszej generacji będą precyzyjniejsze, dzięki czemu 
dotychczasowa wiedza będzie mogła być zweryfikowana [Rączkowski 2011]. 

Chcielibyśmy także zwrócić uwagę, że oprogramowania typu GIS powinny być 
w pełnej skali wykorzystywane jako narzędzie do ochrony dziedzictwa narodowego. 
Odpowiednio zintegrowane dane z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej 
i  interpretacji archeologicznej posiadają ogromną wartość. Fakt ten nie zawsze 
znajduje swoje odzwierciedlenie w praktyce konserwatorskiej [Rączkowski 2011]. 
Integracja danych w ramach GIS przedstawiona w tym artykule pozwoliła odpo-
wiedzieć na pytanie dotyczące zagrożeń dla wczesnośredniowiecznego kompleksu 
osadniczego w Gieczu. Przykład tak ważnego dziedzictwa kulturowego mówiącego 
o najwcześniejszych dziejach państwowości polskiej, jakim niewątpliwie jest gro-
dzisko w Gieczu oraz jego okolice bogate w pozostałości wczesnośredniowiecznego 
kompleksu osadniczego, powinien być objęty ścisłą ochroną rozumianą nie tylko 
jako działanie interwencyjne, ale również jako prognozowanie przyszłych zagrożeń. 
W tym celu jednorazowo pozyskane i zintegrowane dane powinny być nieustannie 
aktualizowane i analizowane ponownie. Konieczne wydaje się także ujednolicenie 
i rozpowszechnienie konkretnego sposobu integrowania informacji pozyskiwanych 
przy użyciu różnych metod, w ramach przestrzennej bazy danych. Opracowania do-
kumentacji ze współczesnych badań prowadzonych na terenie Polski wciąż opierają 
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się na standardach ustanowionych na początku lat 80. ubiegłego wieku, a dowolność 
w opracowaniu dokumentacji otrzymanej przy pomocy różnych metod prowadzi 
do rozproszenia pozyskanych już danych. Przestrzenna baza danych, oprócz od-
powiedzi na dezaktualizację kart KESA, stanowiłaby także źródło informacji dla 
szerszego niż archeolodzy grona odbiorców (np. różne podmioty administracyjne). 
Sposób przedstawiony w niniejszym artykule stanowi tylko propozycję. Przy two-
rzeniu spójnego systemu przestrzennej bazy danych istotne  jest, by informacje 
pozyskiwane na terenie całego kraju były kompatybilne w celu szybkiej integracji 
(a nie jedynie kompilacji) z danymi pozyskanymi w innych miejscach. Utworze-
nie nowoczesnej bazy danych uwzględniającej dane z badań powierzchniowych, 
archeologii lotniczej, badań geofizycznych, sondaży, dodatkowo zawierającej dane 
ze studium zagospodarowania przestrzennego i opracowane dzięki narzędziom 
typu GIS, stanowiłoby podstawę informacji z zakresu archeologii, konserwator-
stwa oraz danych przestrzennych [Rączkowski 2011; Banaszek i  in. 2011].
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Evaluation of the Development Changes and Threats for the Early 
Medieval Settlement Complex in Giecz and Its Vicinities

The article concerns the evaluation of the development changes and threats connected 
with the early medieval settlement complex in Giecz. Its authors strive for an attempt at 
answering the questions of how for hundreds of years the way of spatial development in 
the vicinities of the Giecz complex has been changing and what potential threats can be 
detected on the basis of the analysis of presented information. Introducing the issue, the 
authors rely on various supplies of data, which make an analysis of this kind considerably 
easier. The vast array of non-invasive methods enabling to investigate and comprehend the 
past of our lands has become more and more often a common practice in throughout Poland. 
The data that follows are presented and analyzed in relation to the discussed subject: the 
results of the surface survey conducted as a part of the Polish Archaeological Record (fur-
ther: PAR, abbreviated in Polish as AZP), aerial photographs, spatial data (satellite imagery, 
orthophotomap, topographic map), historic maps as well as information obtained from the 
zoning plan of the commune within which the Giecz settlement complex is located. All 
the resources mentioned above were integrated by means of the GIS software. The authors 
point out the need of data integration in the context of national heritage protection and 
they also emphasize general access to information and software that facilitates the analysis 
of integrated data bases gained using a variety of non-invasive methods. 

The article presents the analysis of the development of the early medieval stronghold 
on the basis of data dated back to different times. It shows how an integration of this in-
formation in the GIS environment has eased the evaluation of infrastructure and buildings 
within the analyzed area. Numerous threats resulting from e.g. urban processes were put 
forward and attention was paid to direct factors influencing the security and condition of 
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archaeological relics. These reflections were exemplified by specific cases provided with 
appropriate illustrative material. Phenomena like: intensive agriculture, illegal activity of 
detectorists, the draining of bogs and the regulation of river channels were recognized and 
described among the threats as well as ignoring the PAR data in land use plans. On the basis 
of existing materials the authors made a few demands which might be helpful in protecting 
the supplies of archaeological heritage on the presented example of the stronghold in Giecz. 
These suggestions, apart from stipulating the further need of non-invasive research, do not 
require considerable financial resources. One of the demands was for closer cooperation be-
tween archaeologists, the conservation and preservation service and civil servants responsible 
for the administration of a given area. The authors perceive also a need of standardization 
and dissemination of a specific way of integrating the information obtained by the use 
of various methods within the spatial data base. Data integrated accordingly to the point of 
view of restoration protection and archaeological interpretation are of immense value and 
enable protection much better than hitherto of non-renewable stores of national heritage.
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Wartość przyrodnicza, historyczna  
i gospodarcza polodowcowych torfowisk 

w gminie Rogoźno (Wielkopolska)

Wstęp

Torfowiska, stanowiące niewielki odsetek utworów najmłodszego i współczes-
nego okresu geologicznego, jakim jest czwartorzęd, pełnią niedocenianą rolę 

w biosferze, mimo że wraz ze zbiornikami ich akumulacji są ważnym elementem 
w strukturze wielu krajobrazów. Przydatność tej grupy osadów jest szczególnie 
istotna nie tylko z hydrologicznego i naukowego punktu widzenia, ale także go-
spodarczego, gdyż torfy do niedawna były w grupie znaczących kopalin [Tobolski 
2000].

Celem badań było zinwentaryzowanie torfowisk występujących na obszarze 
gminy Rogoźno, określenie ich wartości przyrodniczej i gospodarczej, oszacowa-
nie zasobów torfu występujących w tych złożach oraz określenie ich właściwości 
fizyczno-chemicznych. 

Charakterystyka obszaru badań

Badaniami objęto obszar gminy Rogoźno znajdującej się w Wielkopolsce, w po-
wiecie Oborniki Wielkopolskie.

Gmina Rogoźno położona jest około 30 km na północ od Poznania. Powierzch-
nia obejmuje obszar 218 km2 (rys. 1). Według podziału fizyczno-geograficznego 
Kondrackiego [2000] gmina należy do mezoregionów: Pojezierza Chodzieskiego, 
Pojezierza Gnieźnieńskiego i częściowo do Kotliny Gorzowskiej. Według podziału 
geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej należy do dwóch regionów: Prado-
liny Toruńsko-Eberswaldzkiej z subregionem Kotliną Gorzowską i Wysoczyzny 
Gnieźnieńskiej z  subregionami: Pagórki Poznańskie i Równina Wągrowiecka 
[Krygowski 1961].
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Źródło: Bełch i in. 1998, s. 68, oprac. P. Frankowski.
Source: Bełch et al. 1998, p. 68, drawn up by P. Frankowski.

Rys. 1. Gmina Rogoźno: 1. granica gminy, 2. drogi, 3. torfowiska, 4. stanowisko badań 
w Nienawiszczu

Fig. 1. Rogoźno Commune: 1. commune border, 2. roads, 3. peatbogs, 4. test station in Niena-
wiszcz

Obszar gminy jest stosunkowo mało urozmaicony krajobrazowo. Przeważają 
w nim prawie płaskie tereny Równiny Wągrowieckiej z rzędnymi 70–80 m n.p.m. 
Jedynie na południu, w okolicach wsi Słomowo, Nienawiszcz, Boguniewo, Między-
lesie i Budziszewko, wyraźnie zaznaczają się w rzeźbie terenu wzniesienia moreny 
czołowej, będące częścią Pagórków Poznańskich, z najwyższym w gminie pagór-
kiem o wysokości 118,4 m n.p.m., znajdującym się na południe od wsi Słomowo. 
Powierzchnia wysoczyzny zbudowana jest przeważnie z glin zwałowych o różnym 
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stopniu spiaszczenia. Są to utwory plejstoceńskie. Najniższym punktem jest wyjście 
doliny rzeki Wełny z obszaru gminy, około 53 m n.p.m. Przez gminę przepływają 
rzeki Wełna, Mała Wełna, Flinta, Struga Sokołowska i Kanał Parkowski. Gmina 
Rogoźno należy do terenów rolniczo-leśnych. W strukturze użytkowania gruntów 
użytki rolne stanowią 65,53%, lasy i grunty leśne — 27,03%, wody — 2,27%, 
grunty zabudowane i zurbanizowane — 4%, grunty pozostałe — 1,18% [Studium 
uwarunkowań 2008].

Cała dolina Wełny stanowi obszar krajobrazu chronionego, a trzy rezerwaty: 
Buczyna (o powierzchni 15,75 ha), Wełna (obejmujący odcinek rzeki Wełny 
o długości 3,5 km między mostem we wsi Wełna a mostem we wsi Jaracz Młyn) 
i Promenada (o powierzchni 4,41 ha), potwierdzają wysoką wartość przyrodniczą 
gminy [Bełch i in. 1998].

Krajobraz całej gminy ukształtowany został przez zlodowacenie bałtyckie (pół-
nocnopolskie), które pozostawiło liczne formy stanowiące o bogactwie przyrod-
niczym terenu. Występują tu torfowiska polodowcowe, zlokalizowane w wąskich 
dolinach, rynnach, niewielkich kotlinach i zaniżeniach terenu, w otoczeniu more-
nowym Pagórków Poznańskich, z widocznymi trasami odpływu wód topniejącego 
lodowca. 

W podziale Polski na regiony rolniczo-klimatyczne [Gumiński 1948] obszar 
gminy Rogoźno położony jest w dzielnicy środkowej (VIII) i jest strefą najniższych 
opadów w Polsce (poniżej 500 mm), największej liczby dni słonecznych (ponad 50) 
oraz najmniejszej liczby dni pochmurnych (poniżej 130). Średnia roczna tempera-
tura powietrza wynosi około 8oC. Średnia temperatura powietrza w styczniu wynosi 
–2,5oC, a w lipcu 18,5oC. Dni mroźnych jest od 30 do 50, a dni z przymrozkami 
od 100 do 110. Pokrywa śniegu zalega przez 50–55 dni, a długość okresu wegeta-
cyjnego wynosi od 210 do 220 dni. Na terenie gminy dominują wiatry z kierunków 
zachodnich [Kostecki, Ziętkowiak 2003].

Metody badań

Badania prowadzone w latach 2000–2012 obejmowały: 
 — analizę materiałów archiwalnych, map sozologicznych, hydrograficznych, hy-

drogeologicznych, geologicznych, geomorfologicznych; 
 — inwentaryzacje przeprowadzone w terenie; 
 — roboty wiertnicze systemem ręcznym przy użyciu świdra Instorf, polegające 

na wykonaniu 33 otworów badawczych na złożu w Nienawiszczu;
 — analizy fizyczno-chemiczne próbek torfu z  eksploatowanego torfowiska 

w Nienawiszczu; 
 — wykonanie sondażowych odwiertów na torfowiskach: pod Studzieńcem, przy 

drodze ze Studzieńca do Boguniewa, koło Międzylesia, koło Boguniewa, przy 
drodze z Boguniewa do Rogoźna oraz koło Słomowa (por. rys. 1);

 — oznaczenie wieku metodą izotopową węgla C14 próbek pobranych z poroży 
dwóch jeleni przez Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe.
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Dyskusja

Lokalizacja torfowisk

Analiza materiałów archiwalnych, map sozologicznych, hydrograficznych, hydro-
geologicznych, geologicznych, geomorfologicznych oraz przeprowadzone prace 
i obserwacje terenowe pozwoliły na wskazanie głównych obiektów i stwierdze-
nie, że występujące torfy są torfami niskimi, turzycowo-trzcinowymi. Większość 
złóż na terenie gminy występuje w jej części południowej (koło wsi Słomowo), 
na obszarze Pagórków Poznańskich z wyraźnie zaznaczonymi skarpami poje-
ziornymi. Mają one powierzchnię od 2 do 30 ha i miąższość ok. 2,3 m torfu. 
W środkowej i północnej części gminy torfy występują: na wschód od wsi Goś-
ciejewo, na północny zachód od wsi Tarnowo (tylko część na obszarze gminy) 
i na południowy zachód od wsi Karolewo (w połowie na terenie gminy). Każde 
torfowisko zajmuje powierzchnię kilkudziesięciu hektarów o miąższości torfu od 
0,5 do 1,5 m. W rozlewiskach pradoliny rzeki Wełny i Małej Wełny pomiędzy 
Jeziorem Rogozińskim i Jeziorem Budziszewskim oraz przy ujściu rzeki Flinty 
do Wełny występują torfy o miąższości 1–2 m. Torfy te podścielone są piaskiem 
i przewarstwione naniesionymi namułami płynących rzek. Mają one wartość wy-
łącznie przyrodniczą. Torfowiska polodowcowe występujące na równinach torfo-
wych i Pagórkach Poznańskich podścielone są gytią wapienną. Rozpoznanie to jest 
jednak niepełne, wyniki zawierają jedynie orientacyjne dane miąższości i zasobu 
torfu. Tylko w przypadku torfowiska w Nienawiszczu, na podstawie 33 odwiertów 
o łącznym metrażu 88 mb, dokonano precyzyjnych wyliczeń zasobów złoża. Jest 
ono jedynym eksploatowanym złożem na terenie gminy. Zasoby kopaliny ustalono 
na bazie kryteriów bilansowości na 151,8 tys. m³. Sondażowe odwierty wyko-
nane na torfowisku koło Słomowa (25 odwiertów badawczych o łącznym metrażu 
77 mb), Studzieńca (9 odwiertów badawczych o łącznym metrażu 26 mb), przy 
drodze ze Studzieńca do Boguniewa oraz koło Boguniewa (27 odwiertów badaw-
czych o łącznym metrażu 75,7 mb) pokazały podobną miąższość złoża, stopień 
rozkładu i zawartość popiołu do analizowanych 33 prób ze złoża torfu w Niena-
wiszczu. Torfowisko koło Międzylesia ma niższą miąższość tj. 1,7 m (wykonano 
10 odwiertów badawczych o łącznym metrażu 19,5 mb), a koło Słomowa tylko 
w części północno-zachodniej średnią miąższość 0,9 m. Torfowisko przy drodze 
ze Studzieńca do Boguniewa ma średnią miąższość 2,1 m, zawartość popiołu 
nie przekracza 18%, a w środkowej części torf zalega głębiej niż na 7 m, gdyż 
wiercenie przerwano na tej głębokości. Natomiast odwierty przy drodze z Bogu-
niewa do Rogoźna potwierdzają zaleganie torfu tylko na głębokości 0,2–0,3 m 
(wykonano 11 odwiertów badawczych o łącznym metrażu 11 mb), mimo to mapa 
sozologiczna tego obszaru wskazuje na występowanie torfu. Nie jest to torfowisko, 
gdyż z torfowiskiem mamy do czynienia wówczas, gdy pokład przekracza 30 cm 
[Tobolski 2003].
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Walory przyrodnicze torfowisk

Torfowiska zaliczają się do najważniejszych źródeł wiedzy o minionych i obecnych 
dziejach środowiska przyrodniczego. Są ostoją bogatej i różnorodnej flory i fauny, 
w których udział gatunków rzadkich często jest znaczny. W zależności od otoczenia 
podnoszą różnorodność biotyczną na poziomie genowym — izolowane populacje, 
gatunkowym — rzadkie gatunki, i krajobrazowym — różne typy torfowisk. Peł-
nią rolę naturalnych zbiorników retencyjnych, chronią przed powodziami i suszą. 
W zależności od tego, czy torfowiska są nieodwodnione czy odwodnione, różna 
może być ich rola w środowisku przyrodniczym. Oprócz wartości przyrodniczej 
i gospodarczej torfowiska mają znaczenie kulturowe. Przyciągają ludzi zafascyno-
wanych surowym pięknem przyrody.

Wartość gospodarcza torfowisk

Oprócz dużych walorów przyrodniczych torfowiska mają także wartości gospodar-
cze. Są jednocześnie historycznym dowodem gospodarki człowieka na przestrzeni 
ostatnich dwustu lat. Funkcja torfowisk i samego torfu ulegała zmianom wraz 
z rosnącą świadomością użytkowników i badaczy. Naturalne zbiorowiska roślinne 
można traktować jak swoistego rodzaju aptekę, stąd wykorzystanie torfu w lecznic-
twie. O rolniczym użytkowaniu torfowisk świadczą dokonywane melioracje oraz 
zagospodarowywanie i uprawa torfowisk po ich odwodnieniu [Ilnicki 2002]. 
Przykładem tego może być odkrywkowa kopalnia torfu koło wsi Nienawiszcz. 
Od XIX wieku, głównie na skutek braku pasz zielonych, rozpoczęto odwadnianie 
i rolnicze zagospodarowanie wspomnianego torfowiska. Świadczą o tym wykonane 
w XIX wieku rowy melioracyjne i zachowane mapy geodezyjne z tego okresu, jak 
na przykład mapa geodezyjna torfowiska w Nienawiszczu z 1843 roku. 

Klasyfikacja ekologiczna wyróżnia trzy typy torfowisk: niskie, przejściowe 
i wysokie. W zależności od typu torfowiska i właściwości torfu możliwe są różne 
jego zastosowania w gospodarce człowieka. Przez wieki torf był wydobywany 
i używany jako opał. Do tej pory w Bilansie zasobów kopalin torf figuruje jako 
surowiec energetyczny. W Irlandii i Finlandii jest nadal wykorzystywany do pro-
dukcji energii elektrycznej. W przeszłości w Szkocji i Irlandii, na terenach ubogich 
w drewno, domy budowano z brykietów wycinanych z torfu. Poza wykorzystaniem 
jako środek opałowy i budowlany torf jako surowiec był używany w rolnictwie 
i ogrodnictwie. Mógł być uzdatniany przez mieszanie z obornikiem, ze skład-
nikami węglanowymi, popiołami, a także poddawany wzbogaceniu materiałami 
organicznymi (np. kompostowaną korą, trocinami drzew iglastych i  liściastych) 
i mineralnymi (np. perlit, keramzyt). Z mniej znanych dziedzin wykorzystania torfu 
można wymienić przemysł papierniczy (produkcja tektury), przemysł metalurgiczny 
(brykietowanie rud żelaza), produkcję materiałów izolacyjnych (cieplnych i aku-
stycznych), przemysł chemiczny (koks torfowy, gaz) i biostymulatory stosowane 
w rolnictwie i medycynie. Poza produktami hydrolizy odpowiednio preparowany 
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torf wszystkich trzech typów stosuje się do celów balneologicznych (peloterapia) 
[Tobolski 2000]. Na terenie torfowisk gminy Rogoźno są wyraźne ślady lokalnych 
wyrobisk o powierzchni kilkunastu metrów, zwłaszcza przy drodze ze Studzieńca 
do Boguniewa, koło Międzylesia i w Nienawiszczu. Z wyrobisk tych czerpano torf 
do celów opałowych i ogrodniczych.

Torfowisko w Nienawiszczu 

Torfowisko w Nienawiszczu, które zostało już wyeksploatowane, oraz pozostałe 
występujące na południu gminy w krajobrazie młodoglacjalnym są torfowiskami 
źródliskowymi, eutroficzno-wapiennymi, niskimi, turzycowo-trzcinowymi, zasila-
nymi ruchliwymi wodami gruntowymi. Poziom wód gruntowych został w prze-
szłości obniżony przez rowy i kanały odprowadzające nadmiar wody z wierzchnich 
warstw na określoną głębokość tak, aby można było je użytkować rolniczo. Poziom 
wody gruntowej na torfowisku w Nienawiszczu został obniżony na głębokość 
0,5 metra poniżej powierzchni torfowiska. W warstwie odwodnionej powstał mursz 
próchniczy. Z mapy z 1943 roku wynika, że obszar torfowiska był podzielony na 
dziesięć działek użytkowanych rolniczo. Potwierdzeniem tego był wybudowany 
mnich na rowie odwadniającym z dolną krawędzią przepustu 50 cm pod po-
wierzchnią torfu.

Obszar torfowiska był niemal zupełnie pozbawiony drzew i krzewów, zdomi-
nowany przez roślinność szuwarową i łąkową. Jedynie w środkowej części skupiły 
się zarośla wierzbowe. Strome krawędzie dawnej misy jeziornej od strony północnej 
porośnięte są zakrzewieniami tworzącymi tzw. czyżnie. Od południa torfowi-
sko otoczone było zwartym kompleksem leśnym. Są to mieszane drzewostany 
z przewagą buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) i dębu szypułkowego (Quercus 
robur L.) na miejscach wyniesionych oraz wilgotne lasy łęgowe z dominacją olszy 
czarnej (Alnus glutinosa Gaertn.) i małym udziałem jesionu wyniosłego (Fraxinus 
excelsior L.) w obniżeniach. Na torfowisku rozpoznano 36 zbiorowisk roślinnych, 
co świadczyło o bogatej i zróżnicowanej szacie roślinnej. W większości były to 
zbiorowiska naturalne, aż sześć z nich należy do zagrożonych w Wielkopolsce, 
jedno zaś do rzadkich [Ratyńska 2001].

Analizy laboratoryjne wykonane w latach 2000–2001 wykazały, że torf w polo-
dowcowym zbiorniku w Nienawiszczu charakteryzował się zbliżonymi właściwoś-
ciami fizyczno-chemicznymi na całej powierzchni (tab. 1). Na większości obszaru 
torfowiska, tj. ok. 12 ha, wilgotność torfu oscylowała między 79 a 84%, pojemność 
wodna wynosiła średnio 420%, porowatość — 8%, ciężar objętościowy — 150 g/l. 
W zależności od głębokości pobranej próbki pH wynosiło 6,1–7,4, a stopień roz-
kładu we wszystkich próbach przekraczał wartości normowe, tj. 40%. Zawartość 
popiołu była natomiast bardziej zróżnicowana. Tylko w co piątej próbie spełniała 
ona kryterium normowe, tj. do 18%, pozostałe próby nieznacznie przekraczały 
przedziały normowe, ale mieściły się w granicy 35% części popielnych — za torf 
można uznać tylko utwór genezy sedentacyjnej, którego części popielne nie prze-
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kraczają 35% [Tobolski 2000]. Zasolenie torfu (NaCl) nie przekraczało 0,35 g/l 
suchej masy. Zawartość składników mineralnych w torfie wahała się nieznacznie 
w przekroju torfowiska i wynosiła: azotu (N) 3–3,2%, fosforu (P) 0,1–0,5%, potasu 
(K) 0,08–0,12%, wapnia (Ca) 0,25–0,28%, magnezu (Mg) 0,25–0,3%. Wszystkie 
próbki spod powierzchni pobrane na głębokości 50 cm wykazały, że torf był wolny 
od chorób i szkodników, np. białej i suchej zgnilizny (Mycogone) oraz nicieni. 

Analizy torfu ze złoża w Nienawiszczu wykazały, że pomimo wysokiego stopnia 
rozkładu — średnio 59,1%, i dużej zawartości popiołu — średnio 24,2%, po zmie-
szaniu z torfami o lepszych parametrach i w odpowiednich proporcjach z torfami 
wysokimi i przejściowymi mógł on być użyty do produkcji okrywy do uprawy 
pieczarek. W celu monitorowania jakości używanych typów torfów w przetwórni 
wykonuje się codzienne badania ich wilgotności i pH, a także badania gotowej 
okrywy. Możliwość wykorzystania torfu z Nienawiszcza do produkcji okrywy wa-
runkowana była codzienną eksploatacją z przekroju torfowiska i dostawami torfu do 
przetwórni. Mocno rozłożony torf niski nie może być przemrożony i przesuszony 
do stanu powietrznie suchego, ponieważ straciłby zdolność ponownego wchłaniania 
takiej ilości wody, jaką wchłaniał pierwotnie. Duża ilość korzeni, nasion, a także 
potencjalnych chorób i szkodników pieczarek i  ich przetrwalników, które mogą 
występować w górnej odwodnionej i napowietrzonej warstwie torfowiska (murszu), 
powodowała, że warstwa ta nie nadawała się do produkcji okrywy. Po zdjęciu kom-
postowano ją z przeznaczeniem do wykorzystania jako doskonały komponent do 
produkcji podłoża pod trawniki. Średnia miąższość złoża w Nienawiszczu (2,0 m) 
przewyższa średnią miąższość torfowisk niskich w Polsce, która wynosi 1,39 m 
[Ilnicki, Żurek 1996].

Tabela 1. Parametry złoża torfu w Nienawiszczu 
Table 1. Parameters of peat deposits in Nienawiszcz

Wyszczególnienie 
Specification

Jednostka
Unit of 
measure

Minimum
Minimum

Maksimum
Maximum

Średnia
Medium

Odchylenie 
standardowe

Standard 
declination

Głębokość otworu
Hole depth [m] 1,0 4,0 2,7 0,7

Grubość nadkładu 
Cap thickness [m] 0,1 0,2 0,18 0,04

Miąższość złoża
Deposit thickness [m] 0,4 3,4 2,0 0,7

Stopień rozkładu 
Decay degree [%] 43 79 59,1 8,7

Zawartość popiołu
Ash content [%] 11 39 24,2 7,9

Odczyn 
Reaction [pH] 6,1 7,4 7,0 0,4

Źródło: opracowanie własne.
Source: drawn up by the author.
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Walory historyczne torfowisk

Od tysięcy lat torfowiska w gminie Rogoźno stanowiły ostoję zwierzyny łownej 
i miejsce polowań na nią. Wpływały także na mikroklimat otoczenia. Były terenem, 
na którym retencja wody wpływała na gospodarkę wodną zlewni przez oddziaływa-
nie na wody gruntowe i powierzchniowe. Polodowcowe torfowisko w Nienawiszczu 
powstało w miejscu jeziora eutroficznego (gr. eutroph — dobre odżywianie), czyli 
zbiornika o dużej koncentracji substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzie. 
Silny rozwój organizmów żywych, spadek zawartości tlenu w wodzie oraz ograni-
czenie mineralizacji prowadziły do szybkiego zarastania zbiornika i powstawania 
warunków beztlenowych, które powodowały także doskonałe zakonserwowanie 
znalezisk archeologicznych.

Powyższe stwierdzenia potwierdzają m.in. odkrycia dokonane w  kopalni 
torfu w Nienawiszczu. W czasie odkrywkowej eksploatacji znaleziono poroża 
dwóch jeleni. Zarówno pokrój, budowa, jak i zachowane elementy czaszek i po-
roży wskazują, że są to głowy jelenia europejskiego (Cervus elaphus L). [Sobalak 
2012]. Specjalistyczne badania węglem radioaktywnym C14 wykazały, że jeden 
z byków żył w mezolicie, a wiek jego określono na ponad 8 400 lat. Drugi samiec 
jelenia żył pod koniec epoki brązu i wiek jego ustalono, po przeprowadzonych 
badaniach próbek, na 2 800 lat. Według dra Tomasza Sobalaka z Nadleśnictwa 
w Łopuchówku zwierzęta te w chwili utonięcia miały odpowiednio 8 i 10 lat. 
Zginęły, bo prawdopodobnie zostały zagonione na ledwo zamarzniętą taflę jeziora. 
Dotychczas naukowcy nie potrafią powiedzieć, czy jelenie zostały zagonione na 
lód przez ludzi, których ślady obecności z tego okresu znaleziono w pobliżu, czy 
może przez drapieżniki. O tym, że w pobliżu dawnego jeziora zlokalizowana była 
osada, świadczy odkryty w wykopanym torfie topór z poroża jelenia i obrobione 
ręcznie elementy krzemienia. Znaleziska pozyskane w wyniku eksploatacji torfu 
i przekazane archeologom niosą ze sobą ogromny potencjał badawczy, a nawar-
stwienia organiczne stwarzają możliwość prowadzenia szeroko zakrojonych badań 
interdyscyplinarnych mających na celu poznanie ówcześnie panujących warunków 
klimatycznych na tym obszarze.

Zagospodarowanie terenu po eksploatacji torfu

W wyniku eksploatacji torfu zostanie odtworzony zbiornik polodowcowy o po-
wierzchni około 11 ha lustra wody z naturalnymi skarpami pojeziornymi. Eksplo-
atacja torfu była prowadzona w obrębie granic wyznaczonego w koncesji obszaru 
górniczego, tj. 7,8 ha. Rekonstrukcja polodowcowego jeziora jako kierunek rekul-
tywacji w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z obowiązującym prawem, 
została określona jako ostatni etap postępowania po zakończeniu eksploatacji 
złoża. Etap ten, tak jak i dwa poprzednie (dokumentowanie — eksploatowanie — 
rekultywacja), nadzorowany jest przez organy państwowe i wymaga ich akceptacji 
w drodze decyzji bądź opinii. Rozpoczęcie rekultywacji wymaga wcześniejszego 
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rozliczenia zasobów złoża i wykazania, że eksploatacja była prowadzona w obrębie 
granic obszaru górniczego i nie naruszono tych granic. Ze względu na stosunkowo 
niewielką powierzchnię złoża i  jego ekstensywne eksploatowanie emisja spalin 
i hałasu jest bardzo mała, a oddziaływanie na środowisko przyrodnicze znikome. 
W trakcie eksploatacji jedynym źródłem zanieczyszczeń w minimalnej skali są 
koparki, ładowarki i samochody wywożące torf. Napełnianie wyrobiska wodą będzie 
odbywało się w sposób naturalny, bez piętrzenia wody, z rowów melioracyjnych 
oraz naturalnych źródlisk, ponieważ istnieje stały dopływ wód gruntowych, który 
dodatkowo uzupełniają okresowe wezbrania.

Zbiornik o głębokości 2,5–3,5 m nie będzie zbyt głęboki, należy więc spodzie-
wać się intensywnych procesów związanych z sukcesją wtórną, zarastania przez 
makrofity (zakorzenione wodne rośliny kwiatowe i duże glony) oraz pojawiania się 
glonów i sinic. Spodziewana eutrofizacja i powstanie nowych siedlisk mogą przy-
czynić się do pojawienia się nowych gatunków roślin, w tym obcego pochodzenia. 

Odtworzenie istniejącego niegdyś jeziora po zakończeniu eksploatacji torfu stwo-
rzy nowe, cenne wartości przyrodnicze. Krajobraz zostanie wzbogacony o zbiornik 
wodny z bardzo rozbudowaną, malowniczą linią brzegową. Wytworzą się siedliska 
wodne i przywodne, powstaną nowe biotopy atrakcyjne dla wielu grup zwierząt, szcze-
gólnie związanych ze środowiskami wodnymi. Powstanie zbiornika będzie miało po-
zytywne znaczenie dla lokalnego mikroklimatu. W bezpośrednim sąsiedztwie akwenu 
zwiększy się wilgotność powietrza. Korzyści wynikające z powstania nowego jeziora, 
będącego rekonstrukcją zbiornika polodowcowego, znacznie przeważają negatywne 
oddziaływania, zarówno w trakcie eksploatacji i rekultywacji, jak i w przyszłości.

Wnioski

Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 
1) Większość omawianych torfowisk występuje w części południowej gminy Ro-

goźno, na obszarze Pagórków Poznańskich, a ich średnia miąższość przewyższa 
średnią miąższość torfowisk niskich w Polsce.

2) Oprócz walorów przyrodniczych torfowiska te mają wartość gospodarczą. 
W przypadku torfu ze złoża w Nienawiszczu, pomimo wysokiego stopnia 
rozkładu i dużej zawartości popiołu, można go wykorzystać jako komponent 
do produkcji okrywy do uprawy pieczarek i podłoża pod trawniki.

3) Torfowiska mogą stanowić swoiste archiwum archeologiczne, czego dowodem 
są odkrycia dokonane w Nienawiszczu.

4) Zbilansowanie pokładów torfowisk występujących na terenie gminy, a także 
ocena ich właściwości wymagałyby dokonania dokładnych badań geologicznych, 
laboratoryjnych i dalszych badań inwentaryzacyjnych. 

5) Eksploatacja torfu w odkrywkowej kopalni w Nienawiszczu jest przykładem 
rekonstrukcji jeziora polodowcowego, a negatywne oddziaływania na środowi-
sko w trakcie eksploatacji i rekultywacji są mniejsze od wartości przyrodniczych 
i krajobrazowych powstania nowego akwenu.
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Environmental, Historical and Economic Value 
of the Valley Bogs in the Rogoźno Commune, Poland

The commune of Rogoźno is located 30 km north of Poznań. The landscape of the munici-
pality has been shaped by Baltic glaciation, with a number of terrain features all contributing 
to the value of the natural resources of the area. These features comprise postglacial valley 
bogs that can be found in narrow valleys, dales, small gorges and lowlands — and often in 
their moraine surroundings one sees traces of the outflow of melting glacial waters. 

The author attempts to draw up an inventory of the postglacial peat bogs in the Rogoźno 
municipality and, based on a selected example, to present their historical role and ways of 
exploitation by various people. In this paper, the author presents a possible application of 
such a natural resource as peat depending on its physical and chemical properties. The au-
thor describes possible implications of peat exploitation and discusses the issue of potential 
postglacial lake reconstruction in order to restore the terrain following peat exploitation.
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Ginący głos ludu, czyli o potrzebie  
ochrony dziedzictwa kulturowego wsi1

— Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 
— Na wieki wieków, moja Agato, a dokąd to wędrujecie, co? 
— We świat, do ludzi, dobrodzieju kochany — w tyli świat!… — zakreśliła kijaszkiem 
łuk od wschodu do zachodu […]

[Reymont 1967, s. 5]

Rzędy kobiet czerwieniły się na kopaniskach… rozlegał się gruchot zsypywanych do 
wozów kartofli… miejscami orano jeszcze pod siew… stada krów srokatych pasły się na 
ugorach… długie, popielate zagony rdzawiły się młodą szczotką zbóż wschodzących… 
to gęsi, niby płaty śniegów, bieliły się na wytartych, zrudziałych łąkach… krowa gdzieś 
zaryczała… ogniska się paliły i długie, niebieskie warkocze dymów ciągnęły się nad 
zagonami… wóz zaturkotał, albo pług zgrzytnął o kamienie… to cisza znowu […]

[Reymont 1967, s. 9–10]

W tym literackim „głosie ludu” pięknie opisanym przez Władysława Stani-
sława Reymonta w jego powieści powstałej w latach 1904–1909, za którą 

w 1924 roku otrzymał nagrodę Nobla, i  innych barwnych opisach polskiej wsi 
XIX wieku został przechowany zamilkły już dziś głos tego świata. Mimo że istnieje 
o nim większa lub mniejsza świadomość, to już go praktycznie nie ma — przemi-
nął. Pozostały jedynie ślady, które w różny sposób przypominają tylko rozproszone 
jego dźwięki i ludzi, którzy ten barwny świat tworzyli. 

1 Niniejszy artykuł wraz z prezentacją został wygłoszony na konferencji „Olandia” — Skansen 
Olenderski w Prusimiu powiat Międzychód, Wielkopolska, 10–11 maja 2012 roku, zorganizowanej 
przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich; patrz: http://wielkopolskie.ksow.pl/prezentacje/olandia-10–11052012.
html.
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Ryc. 1. Pierwsza strona rękopisu Chłopów Władysława Stanisława Reymonta (1867–1925); 
wg http://pl.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%82opi_%28powie%C5%9B%C4%87%29
Fig. 1. First page of the manuscript of The Peasants by Władysław Stanisław Reymont 

(1867–1925), after http://pl.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%82opi_%28powie%C5%9B%
C4%87%29

Ryc. 2. Oskar Kolberg (1814–1890); ze zbiorów Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu
Fig. 2. Oskar Kolberg (1814–1890); collection of the Oskar Kolberg Institute in Poznań
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W drugiej połowie XIX wieku wielki polski etnograf, folklorysta i kompozytor 
Oskar Kolberg (1814–1890) pierwszy w polskiej etnografii zebrał i usystematyzował 
rodzimą kulturę ludową według regionów. Od 1857 do 1890 roku rejestrował i opi-
sywał „zwyczaje, sposób życia, mowę, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, 
pieśni, muzykę i tańce” ludu polskiego na będącej wówczas pod zaborami, dawnej 
Rzeczypospolitej [patrz Dzieła wszystkie: Kolberg 1877 i inne tomy; patrz też 
Fischer 1926; Jasiewicz 2011]. Niewielu zdawało sobie zapewne sprawę, że obraz 
ten, choć w podobnej lub zbliżonej formie istniał już od kilku stuleci, jak w czasach 
współczesnych Kolbergowi, bardzo szybko zmieni swój kształt. Nieubłagana ewolu-
cja kulturowa i związana z nią m.in. zmiana mentalności i oglądu otaczającej rzeczy-
wistości, postęp techniki i nowe potrzeby społeczeństwa w bardzo szybkim tempie 
spowodowały, że dawna wieś zaczęła zmieniać swe oblicze. Zachodziło to tak szybko, 
że obecnie prawie całkowicie zginęła z naszego krajobrazu kulturowego. W prze-
strzeni kulturowej, po wcześniejszych stopniowych przeobrażeniach, gwałtowne 
zmiany w tym względzie są zauważalne od lat siedemdziesiątych XX wieku. Takie 
zmiany są naturalną koleją losu [patrz m.in. Burszta 1958; Brencz 1996, 2006; 
Szyfer 2000; XXXV lat; Chodakowska 2011]. W ich wyniku do dziś pozostały 
tylko nieliczne, najczęściej nadwątlone upływem czasu, pojedyncze relikty dawnej 
wsi. Stąd też jednym z najważniejszych zadań — społeczną misją — współczesnych 
jest obowiązek uchronienia tego świata dla następnych pokoleń, celem ukazywania 
pełnej barwy różnych aspektów życia codziennego naszych dziadów i pradziadów. 

Współczesna wieś jest już w swym oglądzie nowa, zupełnie odmienna od 
poprzedniej. Ale i ona dynamicznie się zmienia. Za kilka, kilkanaście lat będzie 
znowu inna, a ta dzisiejsza stanie się historycznym obrazem przemian. Tak było, 
jest i będzie! Wędrując dziś przez Polskę i Europę, z  łatwością zauważymy, że 
pod wieloma względami współczesny obraz naszej rzeczywistości jest do siebie 
podobny — dostosowany do aktualnych potrzeb i zadań. Tylko gdzieniegdzie 
w danej przestrzeni zachował się jakiś obiekt przypominający formy i charakter 
dawnego budownictwa czy inne elementy minionego krajobrazu kulturowego. Duża 
jego część uległa jednak zniszczeniu, została przebudowana, zapomniano niektóre 
z dawnych zwyczajów, a wierzenia nabrały bardziej racjonalnego wymiaru itd. Tylko 
fragmenty przeszłości zostały przechowane dla potomności przez kręgi rodzinne, 
wspólnoty wiejskie, zbieraczy i dokumentalistów takich, jak wspomniany Oskar 
Kolberg czy Otto Knoop, Adam Fischer, Józef Burszta [ Jasiewicz 2011], bądź pi-
sarzy, poetów, jak m.in. wspomniany Stanisław Reymont, Maria Dąbrowska, Maria 
Konopnicka, malarzy takich, jak m.in. Józef Chełmoński, Włodzimierz Tetmajer, 
Alfred Wierusz-Kowalski, Teodor Axentowicz i wielu, wielu innych [patrz m.in. 
Maćkowiak 1992; Michalak, Omieczyński 2010 oraz inne albumy malarstwa 
i strony internetowe]. Szczególne zasługi w dokumentowaniu i opracowywaniu 
tego dorobku ma Instytut Oskara Kolberga działający w Poznaniu oraz muzea 
etnograficzne.

Poczynając od XIX wieku, wraz rozwojem refleksji nad potrzebą zabezpieczenia 
przemijającego świata, zaczęto tworzyć muzea i skanseny. Zadaniem tych placówek
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Ryc. 3. Józef Chełmoński, Bociany (1900); wg http://galeria.klp.pl/p-6170.html
Fig. 3. Józef Chełmoński, The Storks (1900); after http://galeria.klp.pl/p-6170.html

miała być stała ochrona i zabezpieczenie wartości, które w „nowych — w danym 
momencie współczesnych czasach” zaczynały być uznawane za przeżytek. Istniała 
jednak świadomość i grupa ludzi, których celem stało się zabezpieczenie dzieł 
minionej rzeczywistości dla potomnych, aby opowiadały o przeszłych, a w konse-
kwencji też o współczesnych im czasach, bo i one przeminęły i przemijają. 

Albowiem od momentu, kiedy człowiek zaczął zdawać sobie sprawę z przemija-
nia i szybkiego zaniku pamięci o sobie samym, bardzo szybko stworzył środki, które 
miały mu zabezpieczyć dłuższe trwanie. Środkami tymi były: pismo oraz miejsca, 
w których można było gromadzić dzieła myśli i rąk ludzkich — biblioteki i muzea. 
Jak pięknie głosi bowiem łacińska sentencja nad wejściem do biblioteki kanoników 
regularnych w Żaganiu: Tutaj ci, którzy zeszli z tego świata, uczą nas milczącym głosem.

Nie potrzeba więc chyba przypominać, że powinnością każdego pokolenia jest 
dbałość o dziedzictwo przeszłych wieków. W związku z tym potrzebne są ciągłe, 
intensywne działania naukowców, nauczycieli, muzealników, władz samorządo-
wych, organizatorów turystyki, a jednocześnie wszystkich lokalnych społeczności, 
aby odtworzyć głosy zaklęte w kamieniu, dokumentach, księgach, przedmiotach 
codziennego użytku, elementach kultury duchowej i wszelkich tradycjach miejsca 
celem przechowania ich dla następnych pokoleń. Dzięki temu w dynamiczny sposób 
będą opowiadały o etapach tworzenia dziedzictwa, które współczesne pokolenie 
udoskonala i przekazuje następcom. 
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Ryc. 4. Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach; fot. W. Kujawa
Fig. 4. The Wielkopolska Ethnographic Park in Dziekanowice; photograph by W. Kujawa

Zawsze aktualna jest zatem potrzeba dokumentowania i zabezpieczenia dla 
następnych pokoleń śladów minionej rzeczywistości, wszystkiego, co odziedziczy-
liśmy po poprzednikach, i tego, co wytwarzamy dziś sami, albowiem, jak powie-
dzieliśmy, każde nasze dzieło natychmiast staje się historią. Jeśli więc zaginie, to 
zaginie też pamięć o nas.

Według najprostszej definicji dziedzictwo kulturowe to: majątek ruchomy albo 
nieruchomy przejęty jako spadek; scheda, spuścizna, sukcesja […] [Nowy Leksykon], 
czyli jak najpełniejszy zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi 
z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany 
za godny ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazania 
następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, pa-
triotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości 
rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawd i upamiętniania 
wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej 
[za: http://pl.wikipedia.org/wiki/dziedzictwo_kulturowe]. Niezależnie od wielu 
innych form kształtowania świadomości historycznej i kulturowej danej społeczno-
ści szczególnie ważne jest badanie, przypominanie i ugruntowywanie wiedzy oraz 
ochrona dziedzictwa ludu wsi i miasteczek. On to bowiem od wieków stanowił 
trzon danego społeczeństwa, bardzo często nieco odmiennego — a najczęściej 
uznawanego za gorszy — od tego z pierwszych kart historii. 
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W temacie artykułu dość przewrotnie zostało użyte pojęcie „lud”. Swymi korze-
niami sięga ono głębokiej starożytności. W antycznej Grecji rozumiano je zarówno jako 
ogół obywateli, jak i jako pospólstwo, czyli klasy niższe. Wraz z powstaniem państw 
narodowych widziano go jako pewną jedność, ale tak jak w starożytności w dalszym 
ciągu, w zależności od sytuacji, jako całość bardzo zróżnicowaną. W potocznym ro-
zumieniu lud najczęściej odnosi się do społeczności wsi i jej dziedzictwa kulturowego.

W tym rozumieniu zaczęto używać tego pojęcia od początku dokumentowania 
dorobku kulturowego wsi (od XIX w.). Współcześni etnografowie czy etnologowie, 
mówiąc o dziedzictwie kulturowym, mają najczęściej na myśli tylko kulturę trady-
cyjną, która zachowała się na wsi, pomijając niekiedy środowisko miejskie [Kłodzki 
1998, s. 115–119]. W pojęciu tym zaś mieści się szersza spuścizna zarówno mate-
rialna, jak i niematerialna (duchowa), pozostawiona przez przodków, która prze-
trwała w różnej formie do naszych czasów. Składają się na nią unikatowe zbiory hi-
storyczne, obrazy, rzeźby, wytwory rękodzieła, obiekty kultury oraz obyczaje, obrzędy, 
język i tradycje, a także zasoby i charakter środowiska przyrodniczego, w którym 
dane społeczności żyły i funkcjonowały oraz żyją i funkcjonują [ Jędrysiak 2010, 
s. 31 i nn.]. W tym kontekście pojęcie kultury ludowej rozumie się obecnie jako ze-
spół elementów kulturowych wytworzonych w obrębie warstwy społecznej określonej 
jako lud, czyli społeczności wiejskiej, miejskiego plebsu, rzemieślników czy innych 
grup zawodowych — wytwórców dóbr materialnych [Orlewicz 1998, s. 83–85].

Sztuka ludowa, która jest ważnym elementem kultury ludowej, według obecnych 
interpretacji to: „plastyczna twórczość artystyczna wsi wyrosła z potrzeb estetycznych, 
służąca ich zaspokojeniu, zdobnictwo przedmiotów użytkowych, plastyka obrzędowa, 
rękodzieło artystyczne oraz przede wszystkim sztuka wyobrażeniowa — rzeźba i ma-
larstwo, zgodne z lokalną tradycją, posiadającą cechy indywidualne twórcy” [Szkul-
mowska 1996, s. 7; patrz też m.in.: Ciesielski 1998, s. 93–97]. W przytoczonych 
definicjach zawarty jest właściwie cały merytoryczny sens tych krótkich rozważań.

Podstawę normatywną ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dziedzictwa 
kulturowego wsi, stanowi Ustawa o ochronie zabytków, w której zapisano m.in., 
że ochronie podlegają [wg rozdz. 1, art. 3] obiekty zabytkowe, którymi są:

„[…] nieruchomości lub rzeczy ruchome, ich części lub zespoły, będące dziełem 
człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki 
bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 
posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”;
i szczegółowiej [według art. 6.]:
„Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania:
1) zabytki nieruchome będące, w szczególności:

a) krajobrazami kulturowymi,
b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
c) dziełami architektury i budownictwa,
[…]
f ) cmentarzami,
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni.
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Ochronie podlegają też:
2) zabytki ruchome będące, w szczególności:

a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
[…]
d) wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz 

maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakte-
rystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi 
poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,

[…]
g) wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficz-

nymi […]”2.
Ochronę dziedzictwa kulturowego wsi powierzono między innymi muzeom 

funkcjonującym w obiektach stałych i muzeom na wolnym powietrzu — skan-
senom etnograficznym. One to też zgodnie z ustawą o muzeach zostały powo-
łane do „gromadzenia i  trwałej ochrony dóbr naturalnych i kulturalnych dzie-
dzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowania 
o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechniania podstawowych 
wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz […], kształtowania wrażliwości 
poznawczej i estetycznej oraz umożliwiania korzystania ze zgromadzonych zbio- 
rów […]”3.

Obecnie w Polsce działa 11 rejestrowanych muzeów etnograficznych oraz 
kilkanaście innych, a także 46 rejestrowanych muzeów na wolnym powietrzu typu 
skansenowskiego oraz kilkanaście regionalnych. Muzea na wolnym powietrzu 
można podzielić w zależności od sposobów i rodzaju prezentowanych w nich 
zabytków na: parki etnograficzne, muzea wsi rekonstruujące tradycyjny układ wsi, 
muzea budownictwa ludowego, skanseny przemysłowo-techniczne i punkty etno-
graficzne in situ, w których w swym pierwotnym miejscu eksponowane są określone 
obiekty z przeszłości (np. wiatraki, młyny, chaty wiejskie itp.). Wszystkie one chro-
nią dziedzictwo polskiej wsi, uwzględniając w swych zbiorach przede wszystkim 
dziedzictwo poszczególnych mikro- i makroregionów. Ochronie podlegają tam 
m.in. wszelkie przejawy dokonań społeczności wiejskich, tj. formy osadnicze, bu-
downictwo, krajobrazy przyrodnicze, ogrody i parki oraz wszelkie przejawy kultury 
duchowej, w tym wierzenia, obyczaje, obrzędy i różnorakie przejawy życia codzien-
nego. Chronią one „świat”, który jeszcze niedawno mogliśmy oglądać in situ. Dziś 
natomiast prawie całkowicie zaczyna on znikać z naszego krajobrazu i przestrzeni 
kulturowej. Przez jego istnienie zachowujemy więc dla pamięci następnych pokoleń 
to, co jeszcze niedawno, w okresie niewoli i początków II Rzeczypospolitej było 
codziennością naszych dziadów i pradziadów. 

2 Ustawa o muzeach 1997 ze zmianami; Ustawa o ochronie zabytków 2003; patrz też: Prawo 
muzeów 2008; Pierwsza pomoc dla zabytków 1988; Ochrona dziedzictwa archeologicznego 
1998.

³ Ibidem.
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Ryc. 5. Skanseny etnograficzne na ziemiach polskich; wg http://www.museo.pl/con-
tent/view/295/249/

Fig. 5. The ethnographic open-air museums in Poland; after http://www.museo.pl/content/
view/295/249/

Ryc. 6. Muzea etnograficzne na ziemiach polskich; wg http://www.museo.pl/content/
view/285/239/

Fig. 6. The ethnographic museums in Poland; after http://www.museo.pl/content/view/ 
285/239/
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Ryc. 7. Przestrzeń krajobrazowo-przyrodnicza — meandry Noteci w okolicach Wielenia 
nad Notecią; fot. ze zbiorów Urzędu Gminy Drawsko

Fig. 7. Landscape and natural space — the meanderings of the Noteć River in the vicinities of 
Wieleń nad Notecią; from the collection of the Drawsko Commune Office

Ryc. 8. Zabytkowe przestrzenie urbanistyczne wsi i miasteczek — Wieś Łekno (od 1370–
1888 miasto), gm. Wągrowiec — układ urbanistyczny z ok. 1548 roku; fot. W. Stępień

Fig. 8. Historic village and small town plannings — village of Łekno (town from 1370 to 1888), 
Wągrowiec commune — village planning arrangement from ca. 1548; photograph by W. Stępień
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Ryc. 9. Kościół pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim. Najstarszy drewniany kościół na 
ziemiach polskich; fot. P. Namiota

Fig. 9. Saint Nicholas’ church in Tarnowo Pałuckie. The oldest timber church in Poland; photo-
graph by P. Namiota

Przy całej nieuchronności zmian i współczesnych potrzeb powinniśmy i zmu-
szeni jesteśmy do wieloaspektowej ochrony tego dziedzictwa. Oczywiście nie może 
to burzyć potrzeb współczesności i zamieniania naszej przestrzeni w „skansen”, ale 
w żadnym przypadku nie wolno budować nowego, niszcząc stare, z pominięciem 
dbałości choćby o część tego, co było przed nami. Pośród wielu elementów, które 
podlegają i powinny podlegać ochronie warto wymienić m.in.:

 — przestrzenie krajobrazowo-przyrodnicze w obrębie zespołów wiejskich, 
 — zabytkowe przestrzenie urbanistyczne wsi i miasteczek. 

Mamy na ziemiach polskich bowiem takie miejsca, które od wielu stuleci nie 
uległy większym zmianom. Jak uśpione, w swoistym letargu funkcjonują do dziś. 
Mając świadomość tego, mimo że współcześnie nastąpiło pewne przebudzenie, 
powinniśmy zadbać o to, aby rzeczywiste urbanistyczne przestrzenie historyczne 
nie ulegały dewastacji. Można je unowocześniać, ale bezwzględnie zachować należy 
pierwotną strukturę, nie wprowadzać w historyczną przestrzeń „nowości”, które 
ją zniszczą. Wszystko, co nowe, powinno powstawać obok w zgodzie z mądrymi 
planami zagospodarowania przestrzennego. Trzeba koniecznie mieć świadomość 
wartości historycznych danego miejsca oraz zawsze działać z konserwatorami 
zabytków i naukowcami, którzy dane przestrzenie badali. 
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Ryc. 10. Tarnowo Pałuckie. Kościół pw. św. Mikołaja — widok na prezbiterium, 
fot. P. Namiota

Fig. 10. Tarnowo Pałuckie. Saint Nicholas’ church — view of the presbytery; photograph by 
P. Namiota

Ochronie prawnej podlegają też zabytkowe przestrzenie sakralne — koś-
cioły i kaplice wiejskie. W nich bowiem w specyficzny sposób zamknięty jest czas 
przeszłych pokoleń. Są to miejsca często nieuświadamianej, zmiennej ciągłości 
kulturowej, jakiej doświadczać można w niewielu innych przestrzeniach. Tam — 
jeśli tylko będziemy umieli się wsłuchać w „szept wieków” — usłyszymy głosy 
wszystkich przed nami tworzących nasze dziedzictwo, z którego przyszło nam 
obecnie korzystać. Choć obiekty te w większości są pod stałą ochroną, to nie zawsze 
jednak przestrzega się podstawowych zasad prawnych mających uchronić je od 
zniszczenia.

Naszej opiece i ochronie powinny też podlegać kapliczki, figury i krzyże przy-
drożne wyznaczające w przestrzeni miejsca sacrum, radości, tragedie (np. krzyże 
pokutne, morowe powietrze) danej społeczności czy kaprysy natury (np. powodzie 
i związane z nimi m.in. figury św. Jana Nepomucena itd.) [patrz m.in. Żmijewski 
2002; Jędrysiak 2010].

Chronić i zabezpieczać powinniśmy wszelkiego rodzaju przejawy sztuki ludo-
wej (rzeźba, malarstwo, stroje, hafciarstwo itd.), obyczaje, zapomniane i przetrwałe 
obrzędy. Powinniśmy zadbać o przypominanie (najlepiej przez wydanie drukiem) 
dawnych legend, podań, bajek ludowych i  innych ulotnych, choć, jak się łatwo 
można przekonać, trwających z wielką siłą w tradycji, niekiedy od kilku wieków. 

Warto też zadbać o „smaki przeszłości” dawnej wsi polskiej. Wiadomo dobrze, 
że smaków się uczymy. Te zaś narzuca i nadaje nam tradycja miejsca. Obecnie 
jednak coraz więcej pierwotnych smaków i przepisów zniknęło z naszej przestrzeni, 
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Ryc. 11. Styków — Stacja Męki Pańskiej w formie słupowej kapliczki; wg Żmijewski 
2002, s. 87, fot. 58

Fig. 11. Styków — Station of the Lord’s Passion in the form of a pillar roadside shrine; after 
Żmijewski 2002, p. 87, photog. 58

poddając się uniwersalnym smakom towarów pozyskiwanych z marketów. Pa-
miętać też należy o pielęgnowaniu różnych obrzędów tradycji świętowania, która, 
wychodząc spod wiejskich strzech i z dworów, obecnie zmodyfikowana w różny 
sposób, jest kultywowana w różnych regionach [patrz m.in. Pełka 1989; Ferenc 
1997; Ogrodowska 2000; Brencz 2006]. 

Wszystkie ze wspomnianych elementów, niezależnie od potrzeby stałej ich 
ochrony, mogą stanowić ważny element aktywnego kształtowania współczesnej 
przestrzeni kulturowej wsi, szczególnie w kontekście coraz popularniejszej wiej-
skiej turystyki kulturowej, agroturystyki itp. Należy je tylko w mądry sposób do 
nich zaadaptować [patrz m.in. Ciesielski 1998; Kłodzki 1998; Orlewicz 1998; 
Jędrysiak 2010]. 
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Ryc. 12. Piotr Staszak, Majowe pod kapliczką, Zbiory WPE w Dziekanowicach; 
fot. A. Ziółkowski

Fig. 12. Piotr Staszak, May Devotions to the Blessed Virgin Mary at the Roadside Shrine, 
collections of the Wielkopolska Ethnographic Park in Dziekanowice; photograph by 

A. Ziółkowski

Aby jednak istniała pełna świadomość współczesnych odnośnie do dziedzictwa 
wsi, wcześniej bardzo często odrzucanego lub traktowanego obojętnie ze względu 
m.in., jak mawiano, na „wsiowy” — w domyśle gorszy — charakter tej kultury, 
potrzebna jest nieustanna edukacja prowadzona przez muzea, domy kultury i inne 
jednostki sprawujące opiekę nad zachowaniem pamięci. W animacyjny sposób 
należy ukazywać formy i sposoby zachowań mieszkańców wsi w różnych sferach 
działań i życia, a czynić to trzeba przez: wystawy i plenerowe animacje życia na wsi, 
rekonstrukcje ważnych wydarzeń historycznych z życia danej miejscowości, szkolną 
edukację regionalną „Moja Mała Ojczyzna”, festyny, jarmarki, targi wiejskie połą-
czone m.in. z „festiwalem dawnych smaków”, wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze, 
wiejską turystykę kulturową, agroturystykę, publikacje popularnonaukowe, naukowe, 
wykłady naukowe i popularnonaukowe omawiające życie w dawnej i współczesnej 
wsi i inne [Kłodzki 1998; Orlewicz 1998; Wyrwa 2012a, 2012b].
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Ryc. 13. Wielkopolski Park Etnograficzny. Marzanna; fot. M. Jóźwikowska
Fig. 13. The Wielkopolska Ethnographic Park in Dziekanowice — Marzanna (straw and paper 
effigy associated with Slavonic goddess of death and rebirth of nature meant for burning and 
drowning on the 21st of March as a symbol of the triumph of spring over winter); photograph 

by M. Jóźwikowska

Ryc. 14. Wielkopolski Park Etnograficzny. Żywy Skansen — prezentacja dawnych rze-
miosł i twórców ludowych; fot. A. Ziółkowski

Fig. 14. The Wielkopolska Ethnographic Park in Dziekanowice. Open-air Museum Alive — 
 presentation of traditional craftsmanship and artists; photograph by A. Ziółkowski

Kultura ma to do siebie, że nie zamyka się sama w sobie. Pod wpływem różnych 
czynników z punktów „inicjacji” zawsze rozchodziła i rozchodzi się na inne obszary, 
gdzie adaptowana i akceptowana dawała i daje asumpt do rozwoju cywilizacyjnego. 
Te aspekty też są przedmiotem badań i poznania etnografów i etnologów oraz 
historyków, którzy starają się rekonstruować świat polskiej wsi z różnych okresów, 
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Ryc. 15. Animacja życia w XIX-wiecznej wsi wielkopolskiej. Kowal — zapomniane zajęcia 
i zawody; fot. A. Ziółkowski

Fig. 15. Living history — reenactment in the nineteenth-century Greater Polish village. 
A blacksmith – forgotten occupations and professions; photograph by A. Ziółkowski

przede wszystkim od wieku XIX po wiek XXI. Dzięki tym działaniom, mimo 
bardzo szybkiego znikania dawnego obrazu wsi, jesteśmy w stanie choć częściowo 
go zabezpieczyć, rekonstruować i odradzać tak, aby nieme ślady z przeszłości nie 
dzieliły, a tylko oddzielały teraźniejszość od przeszłości w nich zaklętej.

Zrekapitulujmy. Tak jak roślina nie może żyć bez korzeni, tak ludziom nie 
wolno zapominać o korzeniach swej tożsamości. Chcemy bowiem, czy nie chcemy, 
uświadamiamy sobie to czy nie, każde nasze działanie nawiązuje do wartości i do-
świadczenia przeszłych pokoleń. 

Uzmysłowienie tego ma wielkie znaczenie dla budowania tożsamości kultu-
rowej i tak często dziś wyśmiewanego wręcz patriotyzmu, czyli miłości i szacunku 
do ojcowizny i Patrii — Ojczyzny. W tym kontekście zawsze też pamiętać należy 
o słowach, które na swojej świątyni Sybilli — Świątyni Pamięci w Puławach — 
pierwszym muzeum na ziemiach polskich — napisała jej twórczyni, Izabela Czarto-
ryska: Przeszłość — Przyszłości. Potrzebę rozumnego i ustawicznego uświadamiania 
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tych słów i  innych sentencji budować możemy przez odpowiednie nauczanie, 
poczynając od rodziny, przez szkoły, tzw. „małe ojczyzny”, aż po cały naród. 

Obserwując jednak obecny stosunek do przeszłości i nauk, które starają się ją 
opisać — historii i etnografii — wydaje się, że zapomniano nieco motto z aktu 
fundacyjnego Akademii Zamojskiej: Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży 
chowanie! Naszym zadaniem jest jednak nie zapomnieć!
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Dying Voice of the Folk, or on the Need of Protection 
of the Cultural Heritage of the Countryside

Wandering nowadays across Poland and Europe, one can easily notice that in many respects 
the contemporary pictures of our reality are very much alike — adjusted to present needs 
and tasks. Only here and there in a given space has an object remained to remind one of 
e.g. the forms and character of traditional architecture or other elements of the past cultural 
landscape. A huge part of the latter, however, has been destroyed or rebuilt, with ancient 
customs being forgotten and beliefs becoming more rational. Some of them merely have 
been preserved for the next generations by family circles, village communities, collectors 
and documentalists.

The countryside in contemporary Poland is completely different from rural areas of 
the past, and it is still changing dynamically. In a few, or a dozen or so years time it will 
turn out different again and today’s countryside will itself become a historical image of 
transformations. 

Protection of the cultural heritage of the countryside has been entrusted e.g. to the 
museums located in appropriate constructions and to open-space museums. According to 
the Act on Museums, these two kinds of institutions are expected to “collect and constantly 
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protect the natural and cultural properties of material and immaterial heritage of humankind, 
inform about the values and contents of deposited collections, disseminate basic values of 
Polish history, science and culture as well as […], form cognitive and aesthetic sensitivity 
and enable to use the aggregated collection”.

Nowadays, in Poland there are functioning eleven registered ethnographic museums and 
also more than a dozen others as well as 46 registered open-space museums and a dozen 
or so regional ones. The open-air museums can be divided depending on their ways of pre-
sentation and on their kinds of collected historic artefacts into: ethnographic parks, village 
museums reconstructing the traditional arrangements of old villages, museums of traditional 
architecture, industrial and technical open-air museums and in situ (on the spot) ethno-
graphic expositions, where definite objects from the past, such as e.g. windmills, watermills, 
rural dwellings and other constructions are presented in their original location. All of the 
above mentioned institutions protect the heritage of the Polish countryside, referring in 
their collections first of all to the heritage of individual micro- and macroregions. Hence, all 
indications of rural community activities (i.e. settlement forms, buildings, natural landscapes, 
garden, parks as well as all kinds of signs of spiritual culture including beliefs, customs, 
ceremonies and various signs of everyday life) are subjected to protection there. They guard 
the “world” which could have been seen in situ not such a long time ago, but which today 
has almost completely disappeared from our landscape and cultural space. Taking care of 
its existence, we preserve for the memory of next generations the reality which, during the 
partition of Poland (1772–1918) and in the Second Polish Republic times (1918–1939), 
constituted the everyday life of our grand- and great-grandfathers.

In order to preserve this call from the past, society must be aware of the legal and in-
tentional need to protect this heritage for posterity.
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Osada wielokulturowa w Dziekanowicach 
stan. 21(AZP 50-32/98), 

pow. Gniezno, woj. wielkopolskie

Badania archeologiczne na stanowisku nr 21 w Dziekanowicach, pow. Gniezno 
(AZP 50-32/98) przeprowadzono w roku 2001 oraz 2002. Ich celem było 

rozpoznanie osadnictwa pradziejowego, starożytnego oraz wczesnośredniowiecz-
nego na południowo-wschodnim brzegu Jeziora Lednickiego. W badaniach udział 
wzięli pracownicy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy pod kierownictwem 
M. Łastowieckiego oraz studenci Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mic-
kiewicza w Poznaniu.

Osada w Dziekanowicach stan. 21 położona jest na wschodnim brzegu Jeziora 
Lednickiego w bliskim sąsiedztwie założeń grodowych związanych z monarchią 
wczesnopiastowską, z  imponująco zachowanymi reliktami założeń pałacowo-  
-sakralnych (ryc. 1). 

Pod względem fizyczno-geograficznym osada znajduje się na terenie Pojezierza 
Gnieźnieńskiego, które odpowiada formom terenu związanym z fazą poznańską 
zlodowacenia wiślańskiego [Kondracki 1994, s. 93]. Obszar ten uformowany 
został przez falistą wysoczyznę morenową, którą przecinają rynny subglacjalne, 
o przebiegu przeważnie południkowym [Tobolski 1991, s. 16, tam dalsza litera-
tura], do których należy m.in. Jezioro Lednickie. Teren, na którym zlokalizowane 
zostało omawiane stanowisko, stanowi krawędź doliny jeziora lekko opadająca 
w stronę zachodnią (ryc. 2).

Celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie osadnictwa pradziejowego 
i starożytnego odkrytego w przebadanej partii stanowiska. W ciągu dwóch sezonów 
badań wykopaliskowych odsłonięto powierzchnię ok. 300 m2 (ryc. 2). W wyniku 
prac uchwycono obiekty nieruchome związane z osadnictwem pradziejowym, sta-
rożytnym oraz wczesnośredniowiecznym1. Pozyskany materiał źródłowy stanowiły 
fragmenty ceramiki, przedmioty codziennego użytku oraz ułamki kości zwierzęcych 
o charakterze pokonsumpcyjnym. 

1 Materiał wczesnośredniowieczny opracowany zostanie osobno.
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Podstawą wcześniejszych badań nad omawianym osadnictwem na terenie otu-
liny Jeziora Lednickiego były głównie materiały pochodzące z odkryć będących 
następstwem badań nad wczesnym średniowieczem. Pierwsze pradziejowe i staro-
żytne znaleziska wiązać należy z XIX-wiecznymi badaczami Ostrowa Lednickiego 
[Fogel 1991]. Następne to szereg przypadkowych odkryć, prospekcji terenowych 
oraz badań ratowniczych [Kostrzewski 1955, s. 170, ryc. 480; Durczewski, 
Śmigielski 1966; Górecki 1980, 1982; Wrzesińscy 1996; Jórdeczka, Mrozek-
-Wysocka, Sobkowiak-Tabaka 2008]. Najbardziej aktualną próbę charakterystyki 
omawianego osadnictwa w otulinie Jeziora Lednickiego podjęli Z. i S. Kurnatowscy 
[1991] wraz z E. Dzięciołowskim [1991]. W wyniku ich prac ustalono, że okolice 
jeziora eksplorowane były już w środkowej epoce kamienia, a stałym osadnictwem 
objęte zostały od momentu rozwoju społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. 
Zarejestrowano również ślady osadnictwa z doby epoki brązu aż po okres wpływów 
rzymskich [Kurnatowscy 1991, Dzięciołowski 1991]. Pewne uzupełnienia 
w tym zakresie wprowadził również C. Strzyżewski, omawiając zasiedlenie Gnie-
zna i jego okolic w pradziejach i starożytności, włączając w zakres chorologiczny 
swojej pracy również tereny otuliny Jeziora Lednickiego [Strzyżewski 2002].

Starsza epoka brązu

Najstarsze elementy uchwycone w trakcie badań to dwa fragmenty ceramiki, którą 
wiązać możemy ze starszym okresem epoki brązu. Kontekst ich odkrycia w ramach 
młodszego obiektu traktować należy jako złoże wtórne. Pod względem mikromor-
fologicznym oba fragmenty reprezentują brzegi naczyń o nieokreślonych typach. 
Pierwszy z nich przedstawiał formę lekko wychyloną na zewnątrz o zaokrąglonych 
krawędziach, drugi natomiast przedstawiał typ z prostokątnie pogrubioną krawędzią 
(ryc. 11:1, 2). Przynależność kulturowa obu ułamków jest trudna do określenia. 
Krawędzie zaokrąglone oraz pogrubione charakterystyczne są na terenie Niziny 
Wielkopolsko-Kujawskiej m.in. dla materiałów horyzontu późnotrzcinieckiego — 
HT 5 [Makarowicz 1998, s. 45]. 

Kultura łużycka

Kolejnym taksonem kulturowym zarejestrowanym na stanowisku była kultura 
łużycka. Materiał źródłowy reprezentujący młodszobrązowy horyzont osadniczy 
uchwycony na stanowisku składał się wyłącznie z fragmentów ceramiki, która 
zalegała w wypełniskach obiektów młodszych (ob. 4 i ob. 9) a także na poziomie 
wczesnośredniowiecznych i nowożytnych nawarstwień kulturowych. 

Ogółem pozyskano 57 ułamków ceramiki, spośród których wydzielono dziesięć 
fragmentów brzegów, dwa kawałki den, trzy ucha oraz 43 fragmenty partii brzuśco-
wych. Analizę typologiczno-stylistyczną przeprowadzono według kryteriów wypra-
cowanych dla materiałów kultury łużyckiej z Kujaw [Ignaczak 2002]. W wyniku 
analizy mikromorfologicznej (tabela 1) wydzielono sześć brzegów (ryc. 11:3, 5, 11;
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Tabela 1. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie stan. 21. Charakterystyka typo-
logiczno-stylistyczna ceramiki kultury łużyckiej

Table 1. Dziekanowice, Łubowo Commune, Greater Poland Province, site 21. Typological and 
stylistic specificity of the Lusatian culture pottery

Lp
Ord.

Nr inw.
Inv. No.

Wykop
Pit

W-wa
Layer

Obiekt
Object

Typ makro
Macro-type

Typ mikromorfologiczny
Micromorphologic type

Zdobienie
Decoration

Krawędź
Rim

Dno
Bottom

Ucho
Handle

1 18/02 13 II2 9   11f     p-226
2 53/02 16 II1            
3 53/02 16 II1         A3  
4 53/02 16 II1     1a      
5 53/02 16 II1            
6 53/02 16 II1           m-188:6…
7 53/02 16 II1            
8 53/02 16 II1     1h      
9 53/02 16 II1       9d    
10 56/02 16 II1     18e      
11 1/02 12 I     18a      
12 1/02 12 I            
13 1/02 12 I            
14 55/02 16 I     11d      
15 55/02 16 I     18m      
16 47/02 16 II1       15b    
17 47/02 16 II1     18e      
18 47/02 16 II1     18d      
19 47/02 16 II1         A31  
20 47/02 16 II1           m-183:4
21 47/02 16 II1            
22 13/02 13 II1            
23 13/02 13 II1            
24 13/02 13 II1            
25 13/02 13 II1            
26 22/02 13 II4–6 9          
27 22/02 13 II4–6 9          
28 23/02 13 II4 9A   18c      
29 23/02 13 II4 9A         m-183:4
30 23/02 13 II4 9A          

Źródło: opracowanie własne na podstawie zasad klasyfikacji materiałów ceramicznych por. Ignaczak 2002; 
Czebreszuk, Kośko, Szmyt 2006.

Source: drawn up by the author on the basis of classification rules of pottery material cf. Ignaczak 2002; 
Czebreszuk, Kośko, Szmyt 2006.
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ryc. 10:10) wychylonych na zewnątrz (typ 18), które należałoby łączyć z takimi 
naczyniami jak wazy, garnki. Dwa kawałki zagięte do wewnątrz (typ 11) przypisać 
należy do naczyń w typie mis (ryc. 11:4). Natomiast dwa proste brzegi (ryc. 11:6) 
łączyć można, podobnie jak brzegi typu 18, z naczyniami wazowatymi, garnkami 
lub kubkami. Wszystkie fragmenty charakteryzowały się różnym sposobem do-
pracowania krawędzi. Dna przedstawiały typy wyodrębnione (ryc. 11:8, 12), a ucha 
taśmowate o przekroju czworobocznym (ryc. 11:14) i owalnym. 

Opis technologiczny zbioru opierał się na takich cechach diagnostycznych, 
wykorzystywanych przy analizie ceramiki kultury łużyckiej, jak: rodzaj i granulacja 
domieszki schudzającej, charakter uwarstwienia przełamu i jego barwa, grubość oraz 
charakter powierzchni zewnętrznej ścianek naczynia [por. Ignaczak 2002; Cze-
breszuk, Kośko, Szmyt 2006]. W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, 
że wszystkie fragmenty posiadały domieszkę tłucznia mineralnego o różnorodnej 
barwie. Pod względem granulacji odnotowano przewagę domieszki drobnoziarnistej 
(43 fragm.), natomiast w mniejszym stopniu średnio- i gruboziarnistej (14 fragm.). 
Charakter uwarstwień przełamu dowodził o stosunkowo dobrze przygotowanej 
masie garncarskiej. W zbiorze przeważały fragmenty o wielobarwnych przełamach 
(50 fragm.) świadczące o wypalaniu naczyń w atmosferze tlenowej. W mniejszym 
stopniu zarejestrowano naczynia o przełomie jednobarwnym (6 fragm.). Pod wzglę-
dem grubości ścianek naczyń podobną frekwencję mają naczynia cienkościenne 
(25 fragm.) oraz średniościenne (24 fragm.). Ceramika grubościenna reprezento-
wana była w małym stopniu (8 fragm.). W odniesieniu do ostatniego kryterium 
analitycznego, czyli dopracowania powierzchni zewnętrznej, wyróżniono fragmenty 
obmazywane bez śladów palców (16 fragm.), ceramikę o powierzchni wygładzonej, 
wyświecanej (16 fragm.) oraz fragmenty o powierzchni równej, pofałdowanej, 
szorstkiej (21 fragm.). 

Ornament zarejestrowany na trzech fragmentach brzuśców składał się z ele-
mentu zdobniczego w postaci poziomej i pionowej linii rytej (ryc. 11:7, 13; ryc. 10:9), 
zwielokrotnionej, wykonanej ostrym narzędziem. Na szczególną uwagę zasługuje 
ponadto fragment brzegu misy z ukośnie nacinaną krawędzią (ryc. 11:4).

Mała liczebność cech dystynktywnych w zakresie wszystkich aspektów analizy 
inwentarza ceramicznego jak również brak możliwości odniesienia wyników analizy 
technologicznej do ustaleń czasowych [Kaczmarek 2002, s. 63] nie pozwalają 
określić jednoznacznie chronologii analizowanego materiału. Jedynym elementem 
datującym, który przybliża chronologię, jest fragment misy o nacinanej krawędzi. 
Wiązać go należy ze stylem późnobrązowym, dla ceramiki zachodniowielkopolskiej 
odpowiadającym III fazie rozwojowej tej kultury na tym terenie, datowanej na okres 
VEB – Ha C [Kaczmarek 2002, s. 74, 204, 205]; niektórzy badacze przesuwają 
tę chronologię już na przełom IVEB i VEB na terenie Pojezierza Wielkopolskiego 
[Szamałek 2009, s. 116]. 

Trudny jest również do określenia charakter osadnictwa kultury łużyckiej. Nie 
odnotowano bowiem żadnych reliktów osadnictwa, które jednoznacznie wiązać 
można by z horyzontem kultury łużyckiej na przedmiotowym stanowisku. Taki 
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stan rzeczy był prawdopodobnie wynikiem zakresu przeprowadzonych prac wy-
kopaliskowych. Konkludując, na podstawie dostępnej bazy źródłowej, stwierdzić 
należy, że osadnictwo mogło mieć charakter epizodyczny, krótkotrwały, związany 
z bliskim sąsiedztwem strefy brzegowej jeziora oraz eksploatacją jego zasobów 
naturalnych (rybołówstwo).

Kultura jastorfska

Pozostałości osadnictwa związanego z kulturą jastorfską były najliczniej reprezen-
towane spośród materiałów źródłowych świadczących o eksploatacji stanowiska 
w okresach przedhistorycznych. Spośród obiektów nieruchomych siedem uznać 
należy za relikty osadnictwa otwartego związanego ze starszym i młodszym okresem 
przedrzymskim. Świadczy o tym ich specyfikacja oraz materiał źródłowy pozyskany 
w trakcie eksploracji. 

Pierwszym z zarejestrowanych obiektów była budowla zagłębiona w ziemi — 
ob. 4. Uchwycony został w wykopie nr 5 i 6, na powierzchni przyjął kształt czwo-
roboczny, nieregularny o wymiarach 3,5 × 2,5 m. Wypełnisko jamy tworzyła war-
stwa czarnej próchnicy przemieszanej z drobnymi kamieniami, fragmentami węgli 
drzewnych oraz polepą. W części północnej uchwycono natomiast warstwę szarej 
próchnicy, którą wiązać należy ze zniszczoną partią obiektu. Na poziomie spągu 
obiektu zarejestrowano również jamy słupowe zlokalizowane na osi wschód–za-
chód, które wiązać należy z elementami konstrukcji nośnej dachu, a także znaczne 
przegłębienie w kształcie regularnej jamy. Miąższość obiektu wynosiła od 0,2 do 
0,7 m, a jego profil przyjął kształt nieckowaty, asymetryczny (ryc. 4).

Kolejnym obiektem związanym z „epizodem” jastorfskim na omawianym sta-
nowisku była również ziemianka — ob. 5, uchwycona w bliskim sąsiedztwie ob. 4, 
ok. 0,5 m na zachód od niego. Na powierzchni również przyjęła kształt czworo-
boczny o wymiarach 4,0 × 1,0 m (obiekt uchwycony fragmentarycznie). Wypełnisko 
tworzyła szara, silnie spiaszczona próchnica. W części spągowej obiektu odkryto 
dołki posłupowe o średnicy ok. 0,2 m, zlokalizowane na osi wschód–zachód, które 
interpretować można jako pozostałości po elementach konstrukcyjnych ścian bu-
dowli zagłębionej w ziemi. Profil obiektu przyjął kształt nieckowaty, a jego miąż-
szość wynosiła 0,4 m (ryc. 4).

Na szczególną uwagę zasługuje następny obiekt odsłonięty w wykopie nr 13, 
również pełniący funkcje ziemianki — ob. 9 (ryc. 3). Na powierzchni przyjął kształt 
czworoboczny, nieregularny o wymiarach 3,8 × 2,8 m. Wypełnisko tworzyła warstwa 
ciemnoszarej próchnicy; na jej skraju odnotowano intensywnie występujące frag-
menty węgli drzewnych, które interpretować można jako pozostałości po ścianach 
bocznych budowli ziemno-drewnianej. Dalsza eksploracja obiektu pozwoliła uchwy-
cić na niższych poziomach kolejne elementy związane z opisywanym reliktem. 

Pierwszym z nich była jama zlokalizowana w południowej części — ob. 9a. Na 
powierzchni przyjęła kształt owalny, nieregularny o średnicy 1,9 m. Wypełnisko 
tworzyły warstwy szarej próchnicy przemieszanej z węglami drzewnymi, polepą 
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i drobnymi kamieniami oraz w części spągowej — szaro-gliniastego piasku. Obiekt 
dodatkowo charakteryzowały dwa kamienie znajdujące się na południowym i pół-
nocnym skraju obiektu oraz dwa skupiska dołków posłupowych zlokalizowanych 
w sąsiedztwie kamieni. Profil obiektu przyjął kształt nieckowaty, a jego miąższość 
wynosiła 0,6 m.

Kolejnym elementem związanym z charakteryzowanym obiektem był zespół 
jam posłupowych znajdujących się na osi wschód–zachód, które wiązać należy 
z konstrukcją nośną dachu budowli (ob. 9), a także zespół dołków posłupowych 
usytuowanych przy południowo-wschodniej, północnej oraz północno-zachodniej 
granicy obiektu. Te ostatnie, analogicznie jak w przypadku poprzednich obiektów, 
uznać należy za pozostałości ścian bocznych.

Następnym obiektem uchwyconym w obrębie omawianej ziemianki była jama 
paleniskowa zlokalizowana w północnej części — ob. 9c. Na powierzchni przyjęła 
kształt owalny, nieregularny o wymiarach 1,5 × 1,4 m. Wypełnisko wielowarstwowe 
tworzyły: szara spiaszczona próchnica w części stropowej, warstwa czarnej próch-
nicy ze śladami intensywnej spalenizny oraz w części spągowej jasnoszary piasek. 
Obiekt w profilu przyjął kształt nieckowaty, asymetryczny, a jego miąższość wyno- 
siła 1,0 m.

Końcowym z elementów odkrytych w ramach opisywanego kompleksu była 
jama o bliżej nieokreślonym charakterze znajdująca się w centralnej części zie-
mianki — ob. 9x. Na powierzchni przyjęła kształt owalny o średnicy 1,3 m, a jej 
wypełnisko tworzyła warstwa jasnoszarej próchnicy. Profil obiektu przyjął kształt 
nieckowaty, natomiast jego miąższość wynosiła 0,2 m. Obiekt dodatkowo cechował 
brak występowania materiału źródłowego. 

Ostatnim obiektem, który wiązać należy z osadnictwem jastorfskim zarejestro-
wanym na stanowisku, był ob. 12 uchwycony w wykopie nr 16 oraz w sondażach 
E i S (ryc. 5). Pod względem funkcjonalnym było to palenisko o kształcie owal-
nym o wymiarach 2,0 × 2,5 m. Wypełnisko tworzyła warstwa czarnej próchnicy 
ze spalenizną, grudkami polepy oraz materiałem ceramicznym. Obiekt zalegał 
w gliniastym calcu na głębokość 0,30 m, a jego profil przyjął kształt nieckowaty. 
Relikt zlokalizowany został na niewielkim wyniesieniu nieznacznie opadającym 
w kierunku północnym. Z omawianym paleniskiem łączyć można również bruk 
kamienny o długości ok. 5,0 m oraz rząd dołków posłupowych zlokalizowanych 
po północnej stronie jego krawędzi, które stanowiły pozostałości po drewnia-
nej konstrukcji oddzielającej przestrzeń paleniska od bruku kamiennego doń 
prowadzącego. 

Materiał ruchomy

Materiał ruchomy odkryty na stanowisku, który wiązać można z omawianym 
horyzontem kulturowym składał się z czterech kategorii zabytków nieruchomych 
tj. przedmiotów żelaznych, kościanych, kamiennych oraz glinianych. Ponadto dużą 
grupę materiałów źródłowych stanowił inwentarz ceramiki naczyniowej. 
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Przedmioty żelazne

Do pierwszej kategorii zabytków zaliczono noże żelazne oraz przedmioty 
nieokreślone

Noże
Odkryto pojedynczy nóż żelazny pochodzący z wypełniska ob. 4. Był to nóż z jed-
nostronnie wyodrębnionym trzpieniem, ze stosunkowo krótką głownią z lekko łuko-
watą linią tylca, zaokrągloną linią ostrza (ryc. 9:1). Pozostałe fragmenty przedmiotów 
zaliczonych do tej kategorii źródeł to dwa fragmenty głowni noży bez widocznych 
cech charakterystycznych. Jeden z nich pochodził również z wypełniska ob. 4 
(ryc. 9:3), drugi natomiast zarejestrowano w wykopie 16, w warstwie III (ryc. 9:2). 

Przedmioty nieokreślone
Do tej grupy zabytków zaliczono nieokreślony bliżej przedmiot żelazny (ryc. 9:6) 
oraz fragment drutu o przekroju owalnym (ryc. 9:9), pochodzące z wypełniska ob. 9.

Przedmioty kościane 

Do grupy zabytków wykonanych z kości zaliczono rylec/kolec (?) kościany z ot-
worem w tylnej części z zaobloną częścią pracującą (ryc. 9:4), pochodzący z ob. 9a, 
oraz fragment płytki kościanej z obrobionymi bokami, w przybliżeniu pięcioboczny, 
o przekroju czworobocznym (ryc. 9:5), zalegający w wypełnisku ob. 9. 

Przedmioty kamienne

Do grupy przedmiotów wykonanych z kamienia zaliczono pojedynczy gładzik 
kamienny — osełkę, pozyskany z wypełniska ob. 12. Charakteryzował się kształtem 
nieregularnego pięcioboku, w przekroju poprzecznym czworoboczny, o powierzch-
niach wygładzonych.

Przedmiot gliniany

Grupę zabytków wykonanych z gliny reprezentuje pojedynczy przęślik gliniany 
dwustożkowaty, o płaskich powierzchniach przyotworowych, pochodzący z wy-
pełniska ob. 4 (ryc. 9:7).

Zaprezentowane grupy zabytków nie posiadały znaczących cech dystynktyw-
nych, pozwalających przypisać im rolę datowników. Tak więc ich pozycję chro-
nologiczną odnieść można jedynie do wniosków płynących z analizy zespołów 
ceramicznych, wraz z którymi zostały odkryte.

Ceramika naczyniowa

Najliczniejszym materiałem źródłowym związanym z kulturą jastorfską była ceramika 
naczyniowa. Pozyskano ogółem 1458 fragmentów ceramiki, która charakteryzowała 
się dużym stopniem rozdrobnienia. Pomimo złego stanu zachowania materiału udało 
się przeprowadzić analizę stylistyczną i technologiczną przedmiotowego zbioru. 
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Za podstawy analizy morfologicznej, mikromorfologicznej, zdobniczej oraz 
charakterystyki technologicznej przyjęto kryteria wypracowane przez H. Macha-
jewskiego i R. Pietrzaka [2004] dla ceramiki z młodszego okresu przedrzymskiego 
w Wielkopolsce.

W wyniku oceny makromorfologicznej wyróżniono trzy typy naczyń: dwu-
członowe garnki — grupa B, misy — grupa E oraz kubki — grupa H. Brak jest 
natomiast typowych dla ceramiki jastorfskiej naczyń trójczłonowych z wyraźnie 
zaznaczoną szyjką — grupa A. Absencja tej formy w analizowanym materiale praw-
dopodobnie wynika z niemożności rekonstrukcji tych form wynikającej z fragmen-
taryczności zbioru. Bardzo prawdopodobne jednak, że część fragmentów brzegów 
naczyń przypisać można właśnie do tego typu naczynia (ryc. 12:12, 19; ryc. 14:4; 
ryc. 15:10; ryc. 16:15, 25). 

Najliczniej reprezentowane były naczynia z grupy pierwszej — grupa B, dość 
często występujące na stanowiskach kultury jastorfskiej [Brzostowicz, Macha-
jewski 2003; Grygiel 2004; Kasprowicz 2004; Machajewski, Pietrzak 2004, 
s. 90; Sobucki, Woźniak 2004; Żychliński 2004]. Wydzielono siedem okazów 
o różnych podtypach oraz odmianach. Były to naczynia o zaokrąglonym brzuścu 
z brzegiem wygiętym skośnie na zewnątrz o zaokrąglonej krawędzi (ryc. 15:1, 
8; ryc. 12:3, 11) — B.I.2a, o brzuścu baniastym, z brzegiem skośnie wygiętym 
na zewnątrz o  lekko pogrubionej, górą ściętej krawędzi (ryc. 15:13) — B.II.2b, 
o łukowato wygiętym na zewnątrz brzegu i zaokrąglonej krawędzi (ryc. 15:12) — 
B.II.3a oraz naczynie o brzuścu doniczkowatym, z brzegiem skośnie wygiętym na 
zewnątrz o pogrubionej, górą ściętej krawędzi (ryc. 15:7) — B.V.2b. Dwuczłonowe 
garnki należące do grupy B datować można od okresu Ha D3 i występują aż po 
fazę Ripdorf. Na terenie grupy gubińskiej odpowiadają II fazie [Domański 1975, 
s. 197]. W Meklemburgii i Brandenburgii datowane są na fazę IIb [Keiling 1969], 
podobnie na terenach Szlezwika-Holsztynu [Machajewski, Pietrzak 2004, 
s. 90]. Najbliższe analogie znaleźć można na osadach odkrytych na Wysoczyźnie 
Gnieźnieńskiej w Obórce, gm. Gniezno, stan. 2 i w Modliszewie, gm. Gniezno, 
stan. 10 [Sobucki, Woźniak 2004], z Poznania Nowego Miasta, gm. loco, stan. 
226 [Machajewski, Pietrzak 2008b, s. 299n.] i 278 [Machajewski, Pietrzak 
2008a, s. 157n.] oraz z Otorowa, pow. Leszno, stan. 66 [Żychliński 2004, s. 248]. 

Spośród drugiej grupy naczyń wydzielonych w wyniku analizy makromor-
fologicznej wyróżniono dwie misy o zaokrąglonym brzuścu, z brzegiem łuko-
wato zagiętym do wewnątrz, które różniły się sposobem wykończenia krawędzi. 
Pierwsza z nich miała zaokrąglone brzegi (ryc. 14:8) — E.I.4a, natomiast druga 
charakteryzowała się facetowanym do wewnątrz brzegiem (ryc. 14:7) — E.I.4c. 
Naczynia tego typu w inwentarzach grupy gubińskiej datowane są podobnie jak 
naczynia grupy B na II fazę [Domański 1975, s. 197]. Na Półwyspie Jutlandzkim 
odpowiadają natomiast fazie Jastorf i Ripdorf [Machajewski, Pietrzak 2004, 
s. 91]. Znane są również ze wspomnianego już Otorowa, stan. 66 [Żychliński 
2004, s. 249, ryc. 5], Wojnowa, stan. 23 [Kasprowicz 2004, s. 223, ryc.7], Obórki, 
stan. 2 [Sobucki, Woźniak 2004, ryc. 8] oraz ze stanowisk w Poznaniu Nowym 
Mieście [Machajewski, Pietrzak 2008a, s. 158, 2008b, s. 301]. 
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Ostatnia grupa naczyń wydzielonych z analizowanych materiałów reprezento-
wana była przez pojedynczy egzemplarz kubka o jajowatym brzuścu, z brzegiem 
łukowato wygiętym na zewnątrz o krawędzi górą ściętej (ryc. 12:4) — H.V.2b. 
Niestety omawiany egzemplarz pozbawiony był ucha charakterystycznego dla tej 
formy, które prawdopodobnie się nie zachowało.

W wyniku analizy mikromorfologicznej wydzielono: 1293 fragmenty brzuś-
ców (88,75%), 110 ułamków krawędzi (7,5%), 46 kawałków den wraz z partiami 
przydennymi (3,15%) oraz dziewięć fragmentów uch (0,6%). 

Pod względem ukształtowania brzuśca analizie podlegały 42 fragmenty. Wydzie-
lono brzuśce zaokrąglone — typ I (ryc. 12:16, ryc. 14:9), dwustożkowate — typ IV (ryc. 
10:3), baniaste — typ II, jajowate — typ III oraz doniczkowate — typ V. Pozostała 
część materiału z powodu złego stanu zachowania nie podlegała analizie. Nurt starszy 
związany ze schyłkiem okresu halsztackiego reprezentują brzuśce typu I, II, III i V, 
natomiast młodszy odpowiadający młodszemu okresowi przedrzymskiemu — typ IV.

Pod względem ukształtowania wylewów wydzielono fragmenty o pionowym 
kształcie — podtyp 1 (ryc. 10:5; ryc. 12:13; ryc. 16:1) oraz wygiętym łukowato do 
wewnątrz — podtyp 4 (ryc. 10:1, 2; ryc. 12:13; ryc. 15:15), które są charaktery-
styczne dla nurtu schyłkowohalsztackiego, natomiast wylewy o kształcie wygiętym 
skośnie na zewnątrz — podtyp 2 (ryc. 12:1, 2, 3, 12; ryc. 14:3; ryc. 15:1) oraz 
łukowato na zewnątrz — podtyp 3 (ryc. 12:5, 6, 13, 18, 19; ryc. 14:2, 6; ryc. 16:8, 
21) odpowiadałyby nurtowi młodszemu. 

Innym kryterium przy opracowaniu części przykrawędnych był sposób wykoń-
czenia samej krawędzi. W materiale z Dziekanowic wydzielono sześć odmian kra-
wędzi ze względu na ukształtowanie brzegu naczynia. Fragmenty o niepogrubionym 
wylewie z krawędziami zaokrąglonymi — odmiana a, odmianę o krawędzi górą 
ściętej — odmiana b, o krawędzi facetowanej od wewnątrz — odmiana c, o krawędzi 
ściętej do wewnątrz — odmiana d, o krawędzi pogrubionej wysuniętej na zewnątrz 
i facetowanej — odmiana e oraz o pogrubionej krawędzi wysuniętej na zewnątrz 
i zaokrąglonej — odmiana f. W przypadku omówionego kryterium zauważalna jest 
także dwoistość nurtów stylistycznych. I tak, dla odmian a–d przyjmuje się stylistykę 
schyłkowohalsztacką, natomiast dla odmian e, f stylistykę młodszoprzedrzymską. 
Za schyłkowohalsztackim charakterem zbioru przemawia również analiza uch. 
Wszystkie egzemplarze z omawianego zbioru przedstawiały typy taśmowate, bez 
śladów facetowania (ryc. 13:7; ryc. 14:9, 10; ryc. 15:17). Pozostała część mate-
riału z powodu słabego stanu zachowania nie podlegała analizie morfologicznej.

Pod względem zdobnictwa materiał nie odznaczał się dużą różnorodnością. 
Spośród całego zbioru zarejestrowano 17 zdobionych fragmentów. Zaobserwowano 
dwa elementy zdobnicze: linie ryte oraz dołki „palcowe”, które tworzyły pięć typów 
wątków. Pierwszy z nich stanowiły linie poziome składające się z dołków palcowych 
(ryc. 10:4; ryc. 16:23), przypisać go można do typu B. Drugi składa się z poziomych 
linii rytych w różnym stopniu zwielokrotnienia typ C (ryc. 10:7; ryc. 13:12; ryc. 15:4; 
ryc. 16:17). Trzeci wątek to linia pozioma, od której odchodziły w dół linie pionowe 
(ryc. 13:9). Kolejny zaobserwowany na pojedynczym fragmencie składał się z linii 
poziomej krzyżującej się z trzema liniami pionowymi (ryc. 13:5). Następny tworzyły 
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zwielokrotnione linie pionowe (ryc. 10:8; ryc. 16:4) natomiast ostatni, składający się 
z rytych trójkątów wypełnionych ukośnymi nacięciami (ryc. 15:12), również zare-
jestrowany na pojedynczym ułamku, przypisać można do typu D [Machajewski, 
Pietrzak 2004, s. 95]. Wszystkie typy wątków zdobniczych zarejestrowanych na 
materiale ceramicznym umieszczone były w górnych partiach brzuśca naczynia.

Analizę technologiczną omawianego zbioru przeprowadzono na podzbiorze 
liczącym 1418 fragmentów, pozostała część z powodu złego stanu zachowania nie 
podlegała analizie, którą wykonano na podstawie takich kryteriów, jak rodzaj do-
mieszki schudzającej oraz jej granulacja, faktura i barwa powierzchni zewnętrznej, 
kolor przełomu oraz grubość ścianek naczyń [Machajewski, Pietrzak 2004, 
s. 96]. W wyniku analizy omawianego zbioru wydzielono trzy grupy technolo-
giczne, za główne kryterium przyjmując grubość ścianek naczyń. Były to: grupa 
I (do 0,6 cm), grupa II (0,7–0,9 cm) oraz grupa III (powyżej 1,0 cm). W materiale 
z Dziekanowic dominowała grupa II (829 fragm.), która charakteryzowała się 
domieszką mineralną o różnej granulacji z domieszką piasku, przełomy głównie 
dwu- i trójbarwne, powierzchnia zewnętrzna o fakturze chropowaconej, szorstkiej 
oraz w mniejszym stopniu wygładzanej, o barwie głównie szarobrunatnej, szaro-
ceglastej, w mniejszym stopniu brunatnej (ryc. 6, 7, 8). Druga pod względem liczeb-
ności była grupa I (423 fragm.), która cechowała się domieszką mineralną o różnej 
granulacji z dodatkiem piasku, przełomy jedno-, dwu- i trójbarwne, powierzchnia 
zewnętrzna głównie gładka, wyświecana o barwie brunatnej, szarobrunatnej, czarnej 
(ryc. 6, 7, 8). Najmniej liczna była grupa III (139 fragm.), która odznaczała się 
domieszką mineralną głównie o granulacji średnio- i gruboziarnistej z drobnoziar-
nistym piaskiem, przełomy głównie trójbarwne, powierzchnie zewnętrzne głównie 
szorstkie i chropowacone przez obrzucanie powierzchni zewnętrznej naczynia 
o barwie szarobrunatnej oraz w mniejszym stopniu brunatnej (ryc. 6, 7, 8). 

Analiza funkcjonalno-przestrzenna 
oraz chronologia osadnictwa kultury jastorfskiej

Wziąwszy pod uwagę wyniki analizy funkcjonalno-przestrzennej reliktów nieru-
chomych odkrytych na przedmiotowym stanowisku, uznać je należy za fragment 
osady otwartej. Pod względem funkcjonalnym odkryto trzy ziemianki o powierzchni 
kilkunastu metrów kwadratowych. Podobne obiekty mieszkalne znane są z innych 
stanowisk tejże kultury. Występowały m.in. na osadach grupy gubińskiej w Bu-
doradzu pow. krośnieński, w Siedlisku, pow. nowosolski, [Domański 1975, s. 62], 
a także na terenie Wielkopolski na stanowisku 278 w Poznaniu [Pietrzak, Ma-
chajewski 2008a, s. 164] oraz w Poznaniu stan. 284 [Kasprowicz 2008, s. 231n.]. 
Znane są również z terenów Pojezierza Mogileńskiego ze stanowiska 8 w Pieckach 
[Bednarczyk, Sujecka 2004, s. 404, tabela 2]. Odmienny charakter ma ostatni 
z zarejestrowanych obiektów odkryty we wschodniej partii zbadanego stanowiska. 
Obiekt ten cechowała dwoistość założeń w postaci jamy paleniskowej oddzielonej 
od rozległego bruku kamiennego rzędem dołków posłupowych. Podobny relikt od-
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kryty został m.in. na stanowisku nr 284 w Poznaniu Nowym Mieście, gm. loco oraz 
w Biskupinie gdzie oba zinterpretowane zostały jako umocnienia ujęcia wody lub 
elementy konstrukcyjne łaźni [Kasprowicz 2008, s. 231n., tam dalsza literatura]. 

Pomimo fragmentarycznie rozpoznanego stanowiska wynikającego z zakresu 
prac badawczych w odniesieniu do ostatniego z obiektów, przytoczyć można rów-
nież jego odmienny charakter, związany ze sferą sacrum. Z terenów Kujaw znane 
są stanowiska określane jako miejsca kultu zbiorowego uchwyconego m.in. na 
stanowiskach kultury przeworskiej [Cofta-Broniewska 2004]. Cechy istotne 
dla takiej próby oceny to bliskie sąsiedztwo zbiornika wodnego w postaci Jeziora 
Lednickiego oraz lokalizacja na niewielkim wyniesieniu [Cofta-Broniewska 
2004, s. 165]. Dodatkowym elementem wskazującym na jego kultowy charakter 
może być konstrukcja drewniana oddzielająca strefę paleniska (sacrum) od strefy 
bruku kamiennego (profanum). Prawdziwości takiej interpretacji zaprzecza jednak 
brak innych elementów w postaci pochówków zwierzęcych charakterystycznych dla 
tego typu założeń sakralnych. Jednakże absencja tychże elementów może wynikać 
z różnorodnej charakterystyki takich miejsc [Cofta-Broniewska 2004, s. 161, 
162] jak również z zakresu przeprowadzonych badań. 

Chronologia materiału ceramicznego z osady w Dziekanowicach pozwala wią-
zać ją z najwcześniejszym etapem osadnictwa kultury jastorfskiej na terenie Wiel-
kopolski, który przypadał na schyłek Ha D3 i początek fazy A1 MOPR [Macha-
jewski, Pietrzak 2004, s. 99]. Silnie akcentowane w materiale ceramicznym cechy 
reprezentujące starszy nurt stylistyczny ceramiki kultury jastorfskiej, nawiązujący do 
okresu schyłkowohalsztackiego, należy łączyć z zachodzącymi w tym czasie przemia-
nami kulturowymi, kiedy w miejsce halsztackich ugrupowań pomorsko-kloszowych 
oraz schyłkowołużyckich zaczynają pojawiać się elementy zlatynizowanej kultury 
przeworskiej [Michałowski 2006, s. 183]. W literaturze przedmiotu niejedno-
krotnie podkreślano związek omawianej kultury z kulturą przeworską. Charakter 
ugrupowań jastorfskich wiązać się miał z długotrwałym, stopniowym procesem la-
tenizacji z obszarów środkowoniemieckich, natomiast kultura przeworska podlegała 
wpływom płynącym z ośrodków czeskich i morawskich [Dąbrowska 1988, s. 151].

Materiały związane z kulturą jastorfską odkryte na stanowisku 21 w Dziekano-
wicach uznać należy za kolejny element tej kultury występujący poza strefą jej zwartego 
osadnictwa, którego wschodnią granicę stanowiło Pomorze Zachodnie. Za A. Mi-
chałowskim omawiane stanowisko włączyć należy w tzw. skupisko środkowonadwar-
ciańskie kultury jastorfskiej obejmujące centralną Wielkopolskę wzdłuż środkowego 
biegu Warty wraz z jej dopływami [Michałowski 2004, s. 184]. Znaczna liczba no-
wych materiałów zaliczanych do kręgu jastorfskiego dowodzi, że omawiany czynnik 
kulturowy miał niewątpliwie duży wpływ na kształtowanie się obrazu kulturowego 
w młodszym okresie przedrzymskim [Grygiel 2004, s. 13]. Mnogość elementów 
kultury jastorfskiej z terenów współczesnej Wielkopolski, zwłaszcza z przedmioto-
wego stanowiska, a także z Kujaw, Mazowsza oraz Podlasia zmusza do ponownej ich 
korelacji z najmłodszymi zespołami pomorsko-kloszowymi oraz najwcześniejszymi 
materiałami kultury przeworskiej [Grygiel 2004, s. 15; Michałowski 2006, s. 184].
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Ryc. 1. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, stan. 21. Lokalizacja stanowi-
ska na tle osadnictwa z okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich w otulinie 

 Jeziora Lednickiego; wg. Dzięciołowski 1991, ryc. 8 z uzupełnieniami autora
Fig. 1. Dziekanowice, Łubowo Commune, Greater Poland Province, site 21. Site location 
against the settlement of the pre-Roman and Roman Iron Age in the Lake Lednica protection 

zone; acc. to Dzięciołowski 1991, fig. 8 supplemented by the author



Osada wielokulturowa w Dziekanowicach... 109Łukasz Kaczmarek

Ryc. 2. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, stan. 21. Plan rozmieszczenia 
wykopów na stanowisku; rys. Ł. Kaczmarek

Fig. 2. Dziekanowice, Łubowo Commune, Greater Poland Province, site 21. Plan of pit arrange-
ment on the site; drawn by Ł. Kaczmarek
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Ryc. 3. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, stan. 21. Rzut poziomy i profil 
obiektu 9. Legenda: 1. czarna próchnica, 2. szara próchnica, 3. ciemnoszara próchnica, 

4. czarna próchnica ze spalenizną; rys. Ł. Kaczmarek
Fig. 3. Dziekanowice, Łubowo Commune, Greater Poland Province, site 21. Plan and profile 
of object 9. Legend: 1. — black humus, 2. — grey humus, 3. — dark grey humus, 4. — black 

humus with burnings; drawn by Ł. Kaczmarek
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Ryc. 4. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, stan. 21. Rzut poziomy i profil 
obiektu 4 i 5; rys. Ł. Kaczmarek

Fig. 4. Dziekanowice, Łubowo Commune, Greater Poland Province, site 21. Plan and profile of 
object 4 and 5; drawn by Ł. Kaczmarek
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Ryc. 5. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, stan. 21. Rzut poziomy i profil 
obiektu 12; rys. Ł. Kaczmarek

Fig. 5. Dziekanowice, Łubowo Commune, Greater Poland Province, site 21. Plan and profile of 
object 12; drawn by Ł. Kaczmarek
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Ryc. 6. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, stan. 21. Udział rodzaju i granu-
lacji domieszki w ramach grup technologicznych. M — domieszka mineralna, MP — do-
mieszka mineralna z piaskiem, dr — drobnoziarnista, śr — średnioziarnista, gr — gru-

boziarnista; rys. Ł. Kaczmarek
Fig. 6. Dziekanowice, Łubowo Commune, Greater Poland Province, site 21. Percentage of type 
and granulation of additives within the technological groups. M — mineral additive, MP — 
mineral additive with sand, dr — fine-grained additive, śr — medium-grained additive, gr — 

coarse-grained additive; drawn by Ł. Kaczmarek



Osada wielokulturowa w Dziekanowicach... 113Łukasz Kaczmarek

IL
O

ŚĆ
 F

R
A

G
M

EN
TÓ

W
gr I

400

350

300

250

200

150

100

50

0
1 2 3

gr II

gr III

Ryc. 7. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, stan. 21. Udział poszczególnych 
stanów barwy przełamu ceramiki w  ramach grup technologicznych. 1. jednobarwny, 

2. dwubarwny, 3. wielobarwny; rys. Ł. Kaczmarek
Fig. 7. Dziekanowice, Łubowo Commune, Greater Poland Province, site 21. Percentage of frag-
ments of particular colours of pottery fractures within the framework of technological groups. 

1. — one-coloured, 2. — two-coloured, 3. — many-coloured; drawn by Ł. Kaczmarek
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Ryc. 8. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, stan. 21. Udział poszczególnych 
stanów faktury powierzchni ceramiki w ramach grup technologicznych. ch — pow. chro-
powacona, gł — pow. gładka, sz — pow. szorstka, gł/ch — pow. gładka i chropowacona, 

gł/sz — pow. gładka, szorstka; rys. Ł. Kaczmarek
Fig. 8. Dziekanowice, Łubowo Commune, Greater Poland Province, site 21. Percentage of par-
ticular textures of pottery surface within the framework of technological groups. ch — rough 
surface, gł — smooth surface, sz — coarse surface, gł/ch — smooth and rough surface, gł/sz — 

smooth, coarse surface; drawn by Ł. Kaczmarek
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Ryc. 9. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, stan. 21. Zabytki kultury jastorf-
skiej. 1. nóż żelazny, obiekt 4; 2. fragment noża żelaznego, wykop 16, warstwa: III/IIb; 
3. fragment noża żelaznego, obiekt 4; 4. szydło kościane, obiekt 9a; 5. płytka kościana, 
obiekt 9; 6. fragment przedmiotu żelaznego, obiekt 9; 7. przęślik gliniany, obiekt 4; 8. 
fragment drutu żelaznego, obiekt 4; 9. fragment drucika metalowego, obiekt 9; Archi-

wum Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Fig. 9. Dziekanowice, Łubowo Commune, Greater Poland Province, site 21. Relics of the Jastorf 
culture. 1. — iron knife, object 4, 2. — piece of an iron knife, pit 16, layer III/IIb, 3. — piece of 
an iron knife, object 4; 4. — bone awl, object 9a, 5. — bone plate, object 9; 6. — piece of an iron 
item, object 9; 7. — clay spindle whorl, object 4; 8. — piece of an iron wire, object 4; 9. — piece 

of a metal wire, object 9; Archive of the Museum of the First Piasts at Lednica



Osada wielokulturowa w Dziekanowicach... 115Łukasz Kaczmarek

Ryc. 10. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, stan. 21. Ceramika — kultura 
jastorfska: 1–8, obiekt 4; kultura łużycka: 9–10, obiekt 4; rys. Ł. Kaczmarek

Fig. 10. Dziekanowice, Łubowo Commune, Greater Poland Province, site 21. Pottery. Jastorf 
culture: 1–8 object 4; Lusatian culture: 9–10 object 4; drawn by Ł. Kaczmarek
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Ryc. 11. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, stan. 21. Ceramika — starszy 
okres epoki brązu: 1–2, obiekt 9a; kultura łużycka: 3, 5–9, 11–14 (wykop 16, warstwa II), 
4 (wykop 13, warstwa II); kultura jastorfska: 10, obiekt 9, 15–16, obiekt 9; rys. Ł. Kaczmarek
Fig. 11. Dziekanowice, Łubowo Commune, Greater Poland Province, site 21. Pottery. Early 
Bronze Age 1–2 object 9a; Lusatian culture 3,5-9, 11-14 pit 16, layer II, 4 pit 13, layer II; 

Jastorf culture: 10 object 9, 15-16 object 9; drawn by Ł. Kaczmarek
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Ryc. 12. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, stan. 21. Ceramika kultury 
 jastorfskiej: obiekt 9; rys. Ł. Kaczmarek

Fig. 12. Dziekanowice, Łubowo Commune, Greater Poland Province, site 21. Pottery of the 
Jastorf culture: object 9; drawn by Ł. Kaczmarek
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Ryc. 13. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, stan. 21. Ceramika kultury 
 jastorfskiej: obiekt 9; rys. Ł. Kaczmarek

Fig. 13. Dziekanowice, Łubowo Commune, Greater Poland Province, site 21. Pottery of the 
Jastorf culture: object 9; drawn by Ł. Kaczmarek
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Ryc. 14. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, stan. 21. Ceramika kultury 
 jastorfskiej: obiekt 9a; rys. Ł. Kaczmarek

Fig. 14. Dziekanowice, Łubowo Commune, Greater Poland Province, site 21. Pottery of the 
Jastorf culture: object 9a; drawn by Ł. Kaczmarek
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Ryc. 15. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, stan. 21. Ceramika kultury 
 jastorfskiej: 1–6, obiekt 9c; 7–18, obiekt 9a; rys. Ł. Kaczmarek

Fig. 15. Dziekanowice, Łubowo Commune, Greater Poland Province, site 21. Pottery of the 
Jastorf culture: 1–6, object 9c; 7–18, object 9a; drawn by Ł. Kaczmarek
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Ryc. 16. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie stan. 21. Ceramika kultury ja-
storfskiej: 1–7, obiekt 12; 8–19, warstwa III, wykop 16; 20–27, warstwa III, wykop 13; 

rys. Ł. Kaczmarek
Fig. 16. Dziekanowice, Łubowo Commune, Greater Poland Province, site 21. Pottery of the 
Jastorf culture: 1–7, object 12; 8–19, layer III, pit 16; 20–27, layer III, pit 13; drawn by 

Ł. Kaczmarek
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Multicultural Settlement in Dziekanowice, Site 21 (AZP 50–32/98), 
Gniezno District, Greater Poland Province

The excavation research in Dziekanowice 21 (AZP 50–32/98) was conducted in 2001 and 
2002. It was aimed at recognition of the prehistoric and historic settlement processes on the 
eastern shore of Lake Lednica. The archaeological site is situated in the area of the Gniezno 
Lake District, on the morainic plateau shaped during the Poznań phase of the Vistulian 
glaciation [Kondracki 1994, p. 93]. As a result of excavation works some traces of the late 
Trzciniec Horizon settlement were noted in the form of two rim fragments [Makarowicz 
1998, p. 45] and also a small collection of Lusatian culture pottery, which may be dated 
back to the IV/VEB-HaC period [Kaczmarek 2002, p. 74, 204f.]. However, no immovable 
remains were discovered thanks to which the settlement could be characterized.
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During the research numerous traces of the Jastorf culture settlement were noted. Four 
immovable objects making up the remains of an open settlement were unearthed. In respect of 
functionality, the objects were included among the constructions built into the ground (objects 
4, 5, and 9) as well as the remains of a complex consisting in a hearth (object 12) and a stone 
pavement which might have been a part of the sacral layout [Cofta-Broniewska 2004].

The chronology of the Jastorf culture settlement is defined on the basis of the pottery 
containers obtained from the fill of the objects and humus accumulation. Due to the typo-
logical and stylistic analysis the following dishes were separated: two-part pots (group B), 
bowls (group E) and mugs (group H). Yet, three-part dishes with distinctly shaped necks 
(group A), which are the most characteristic forms of the Jastorf culture pottery, were not 
observed [Machajewski, Pietrzak 2004]. Further micromorphologic as well as ornamen-
tation analyses proved that the pottery material revealed two kinds of elements: a group 
of the late Hallstatt style and another referring to the beginnings of the A1 MOPR phase 
[Machajewski, Pietrzak 2004, p. 99]. The remaining part of the source material (an iron 
knife, pieces of iron items, bone stylus, and spindle whorl) offer neither a basis for specifying 
the chronology of the discussed settlements nor for its characteristics.

In the case of the material from Dziekanowice, the existence of elements referring to 
the late Hallstatt period in the pottery material should be connected with cultural transfor-
mations occurring at that time when, instead of being early Pomeranian and bell-shaped, as 
well as of the late Lusatian groups, elements of latinized Przeworsk culture began to appear 
[Michałowski 2006, p. 183]. The factor latinizing the Przeworsk culture in the Greater 
Poland region was, namely, the Jastorf culture which transported the impulses coming from 
the central German areas [Dąbrowska 1988, p. 151]. 
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Uprawa roślin przy zagrodzie  
na Ostrowie Lednickim

Wstęp

Na wyspie Ostrów Lednicki na przełomie 2003 i 2004 roku zrekonstruowano 
zagrodę, która składa się z dwóch budynków mieszkalnych i jednego inwen-

tarskiego [Fryza, Wrzesiński 2009] (ryc. 1). Budynki znajdujące się na podgro-
dziu odtworzono na podstawie wykopalisk archeologicznych, w miejscu odkrycia 
pozostałości zabudowy wczesnośredniowiecznej (ryc. 2). Projekt wzbogacający 
zagrodę przez wyposażenie chat w sprzęt codziennego użytku i stworzenie poletek 
z roślinami dawnych odmian ma na celu ożywienie ekspozycji muzealnej. Podobne 
poletka tworzone są przy innych rekonstrukcjach archeologicznych, np. w sło-
wiańskim kompleksie osadniczym w Gross Raden w Niemczech [Silke 1994].

Pomyślnie zrealizowany projekt może stanowić zaplecze dla działalności eduka-
cyjnej i wychowawczej, pogłębiając wiedzę ucznia i rozbudzając fascynację życiem 
codziennym naszych przodków. Do odpowiednio przygotowanego obiektu można 
wprowadzić grupy rekonstrukcyjne ukazujące niektóre aspekty życia mieszkańców 
dawnego grodu. Warsztaty archeologiczne nawiązujące do archeologii doświadczal-
nej, które w omawianej zagrodzie rozpoczęto realizować w 2005 roku, obejmowały 
następujące zagadnienia: wytwórczość naczyń ceramicznych, dziegciarstwo, wy-
prawianie skór oraz tkactwo [Celichowska, Kaczmarek 2006]. Po wznowieniu 
mogłyby uatrakcyjnić ofertę edukacyjną. Szczególnie do tego predestynowane są 
muzea skansenowskie, które w zadaniach wielorakiej działalności starają się propo-
nować zwiedzającym zaangażowanie. Należy zatem dążyć do nadania treści temu 
miejscu — w tym przypadku wczesnośredniowiecznej zagrodzie umiejscowionej na 
wyspie. Postrzegając całościowo przestrzeń ekspozycyjną jako miejsce, w którym to-
czy się życie, dostrzegajmy również piękno krajobrazu. „Krajobraz podziwiać można 
z określonego punktu, w którym ujawnia się nam piękny widok, ujmowany przez 
nas jako obraz” [Frydryczak 2010, s. 49]. Niech ta zagroda stanie się dla przy-
bywających na wyspę turystów obrazem namalowanym ręką impresjonisty, w któ-
rym każdy element stanowi całość i do którego będą z przyjemnością powracać. 
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Ryc. 1. Plan wyspy Ostrów Lednicki z zaznaczonymi zrekonstruowanymi zagrodami; 
rys. D. Jagłowska

Fig. 1. Plan of Ostrów Lednicki (Lednica Holm) island with reconstructed farmsteads marked; 
by D. Jagłowska

Ryc. 2. Zrekonstruowana zagroda na wyspie Ostrów Lednicki; fot. W. Kujawa
Fig. 2. Reconstructed farmstead on Ostrów Lednicki (Lednica Holm); photograph by W. Kujawa
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Celem niniejszej pracy jest przedstawienie roślin uprawianych przez Słowian we 
wczesnym średniowieczu oraz projektu uprawy wybranych gatunków na poletkach 
przy zagrodzie na Ostrowie Lednickim. 

Zboża w uprawach Słowian

W uprawach słowiańskich dominowały zboża. Podstawowymi gatunkami były: 
pszenica, proso, żyto, owies i jęczmień [Krasna-Korycińska 2010]. Jerzy Topol-
ski [1964] zwraca szczególną uwagę na rolę zbóż w średniowiecznym jadłospisie; 
wymienia jęczmień, pszenicę i proso, podkreślając, że żyto i owies są zbożami 
stosunkowo późniejszymi, wymagającymi rolnictwa ornego ze względu na głębszy 
aniżeli pszenica, jęczmień i proso system korzeniowy. Maria Dembińska [1963] 
podkreśla, że w okresie od X do XIII wieku trudno mówić o dominacji prosa nad 
żytem czy żyta nad pszenicą. Badaczka uważa, że te trzy zboża prawie jednakowo 
stosowano w celach konsumpcyjnych. Innego zdania jest Monika Badura [2011], 
twierdząc, że na wczesnośredniowiecznym stanowisku (XI–XIII w.) przy ul. Dylinki 
w Gdańsku bezwzględnie dominuje proso. Pszenica i żyto występuje w mniejszych 
ilościach, natomiast jęczmienia i owsa znaleziono pojedyncze ziarniaki. Również 
Marek Polcyn [2002] na podstawie analizy badań archeobotanicznych z Giecza 
zauważył, że w materiałach z wieku IX widoczna jest przewaga znalezisk prosa, które 
stanowią 98% zbioru. Porównując udział szczątków roślinnych różnych gatunków 
zbóż w materiale kopalnym ze Stradowa (wczesnośredniowieczny zespół osadniczy), 
stwierdzono największą liczbę ziarniaków żyta zwyczajnego (Secale cereale L.), mniej 
liczne nasiona prosa zwyczajnego (Panicum miliaceum L.) i pszenicy zwyczajnej 
(Triticum aestivum L.) [Lityńska-Zając i  in. 2010]. Badania paleobotaniczne 
prowadzone na wyspie Ostrów Lednicki przez Marka Polcyna potwierdziły wy-
stępowanie szczątków botanicznych. Na przyczółku mostu gnieźnieńskiego na 
Ostrowie Lednickim znaleziono niezwęglone plewki prosa (Panicum miliaceum), 
natomiast znaleziska ziarniaków tego zboża są rzadkie i zachowane jedynie w stanie 
zwęglonym [Polcyn 2003]. Z opracowanego przez Melanię Klichowską [1955] 
materiału roślinnego pochodzącego z wczesnego średniowiecza z następujących 
dzielnic Polski: Wielkopolska, Kujawy, Pomorze Zachodnie, Pomorze Wschodnie, 
Śląsk, Małopolska i Ziemia Łęczycka, dowiadujemy się, że prawie we wszystkich 
wykopaliskach wczesnośredniowiecznych gatunkiem najczęstszym i ciągle powta-
rzającym się jest proso. W materiale z Ostrowa Lednickiego znaleziono największe 
dotychczas ilości prosa zwęglonego, zbitego w bryłki (ziarna z plewkami), a obok 
kaszę jaglaną [Klichowska 1955]. Plewki prosa niezwęglonego z podanych wyżej 
dzielnic Polski są żółte, brązowe i popielate. Pozostałe ziarniaki zbóż pszenicy, żyta, 
jęczmienia i owsa występowały w postaci zwęglonej.

Dembińska [1963] potwierdza, że w polskich wykopaliskach odnajdujemy 
plewki prosa o różnych barwach: od białej poprzez żółtą, żółtobrązową do czer-
wonej, w zależności od regionu klimatyczno-glebowego. Badaczka zwraca również 
uwagę na cechy morfologiczne prosa, odpornego na procesy gnilne i spożywanego 
w postaci kaszy, a nie mąki, która nie pozostawia po sobie śladu [Dembińska 1965]. 
Według Dembińskiej najstarszą odmianą prosa wiechowatego (Panicum miliaceum) 
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jest proso kłosowe, czyli ber (Setaria italica (L.) P. Beauv.). Gatunek ten ustąpił 
miejsca prosu wiechowatemu, które ma krótszy okres wegetacji, co pozwala na 
szybsze dojrzewanie [Dembińska 1963]. Kazimierz Moszyński [1967] przyznaje, 
że najważniejszym pożywieniem roślinnym Słowian nie były rośliny strączkowe, 
ale właśnie zboża: proso, pszenica i żyto, rzadziej natomiast uprawiano jęczmień 
i owies. Uprawę prosa, pszenicy i żyta rozpoczęto w Europie już w okresie neolitu, 
czyli przed wieloma tysiącami lat, przy czym proso było siane na bardzo znacznych 
obszarach Słowiańszczyzny, prawdopodobnie było wówczas najważniejszym zbo-
żem [Moszyński 1967]. Witold Hensel [1987] potwierdza wcześniejsze ustalenia 
Moszyńskiego, że ze zbóż wysiewano głównie: proso i pszenicę. Opierając się na 
źródłach archeologicznych, wspomina o wielkim zamiłowaniu Słowian do prosa 
i ewentualnie beru [Hensel 1987]. Ziarna pszenicy, a zwłaszcza prosa, przeważają 
wśród znalezisk roślinnych pochodzących ze starszych warstw słowiańskich gro-
dów wczesnośredniowiecznych w Gnieźnie, Santoku i Bródnie Starym [Hensel 
1987]. W epoce neolitu uprawiano także proso właściwe (Panicum miliaceum) i ber 
(Setaria italica). Współcześnie uprawa beru została prawie całkowicie zaniechana. 
W XX wieku została stwierdzona przez Moszyńskiego w kilku punktach Polski, 
Polesia i Białorusi [Moszyński 1967]. Jeszcze w XIX wieku proso zwyczajne hodo-
wano w całej Słowiańszczyźnie, poza północno-zachodnimi i północnymi kresami, 
oraz w zachodniej i środkowej Europie. Proso dobrze obradzało nawet podczas lat 
nieurodzajów. Według Kosmasa w 1124 roku: „nastąpił pomór wołów, owiec i świń, 
wymarło dużo pszczół i był wielki brak miodu, nie obrodziły także zboża zarówno 
ozime, jak i jare z wyjątkiem prosa i grochu” [za Teterycz-Puzio 2012, s. 38]. 

Jęczmień słowiańscy chłopi siali, poza północną Wielkorusią, w małych ilościach 
[Moszyński 1967]. Ślady prastarych odmian jęczmienia np. Hordeum hexastichon L. 
znaleziono wśród pozostałości budowli neolitycznych we Włoszech [Moszyński 
1967]. Natomiast jęczmień czterorzędowy (Hordeum vulgare L.) w XIX wieku był 
najpospolitszym jęczmieniem w Serbii, Bułgarii, u Słowian wschodnich, jak rów-
nież na znacznych obszarach Polski [Moszyński 1967]. Badania archeologiczne 
potwierdziły znacznie późniejsze jego pojawienie się niż Hordeum hexastichon, który 
był hodowany dopiero w starożytnym Egipcie.

Do gatunków pszenic uprawianych przez Słowian należą: pszenice twarde v. 
płoskurnicowate (Triticum dicoccum, durum, turgidum et polonicom) oraz pszenice 
miękkie v. właściwe (Triticum vulgare, compactum et pelta). Spośród ww. gatunków 
pszenicy należy szczególną uwagę zwrócić na płoskurnicę (Triticum dicoccum L.), 
która pojawiła się w Europie (Danii) w epoce neolitu [Moszyński 1967]. Płoskurnica 
jest zbożem wymierającym, które w XIX wieku uprawiali już tylko Serbochorwaci 
oraz Wielkorusi [Moszyński 1967]. Sporadycznie poza Słowiańszczyzną uprawiają 
ją na Kaukazie oraz w Europie. Współcześnie najpospolitszą pszenicą wszystkich 
Słowian w całej Europie jest odmiana należąca do pszenic właściwych (Triticum 
vulgare L.) o kłosie zbitym albo luźnym, hodowana już w okresie neolitu [Moszyński 
1967]. Natomiast uprawa, również pochodzącej z epoki neolitu, jeżatki (Triticum 
compactum Host.) zanika coraz bardziej. Stwierdzono jej występowanie w zachodnich 
Karpatach i w południowo-wschodniej Rosji [Moszyński 1967]. Szpelc (Triticum 
spelta L.), inaczej orkisz, prawdopodobnie w Polsce był często hodowany, dzisiaj 
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już niespotykany. Jest jednym z najstarszych podgatunków pszenicy. Starsze są 
tylko pszenica jednoziarnowa (samopsza) oraz pszenica dwuziarnowa (płaskurka) 
[Tyburski, Babalski 2006]. Pszenica samopsza (Triticum monococcum L. syn. T. 
monococcum L. subsp. monococcum) powstała przez udomowienie dzikiej samopszy 
(Triticum boeoticum (Boiss.) emend. Schiem) [Lityńska-Zając, Wasylikowa 
2005]. W naszym kraju najwięcej jej stanowisk pochodzi z neolitu, sporadycznie była 
wysiewana jeszcze we wczesnym średniowieczu wraz z płaskurką [Lityńska-Zając, 
Wasylikowa 2005]. Pszenica płaskurka (Triticum dicoccon Schrank syn. T. turgidum 
L. subsp. dicoccon (Schrank.) Tell.) współcześnie jest uprawiana w niektórych częś-
ciach Europy jako zboże reliktowe. Pochodzi od spokrewnionej dzikiej płaskurki 
nazywanej pszenicą płaskurkowatą (T. dicoccoides), która rośnie pospolicie w runie 
lasów dębowych oraz w zbiorowiskach o charakterze stepowym od Izraela, przez 
Liban, Turcję i północny Irak [Lityńska-Zając, Wasylikowa 2005]. Obecnie na 
niewielką skalę jest uprawiana również pszenica orkisz (Triticum spelta L. syn. T. aesti-
vum L. subsp. spelta (L.) Thell.) w Europie, Iranie, Turcji, Azji Środkowej i Afryce 
[Lityńska-Zając, Wasylikowa 2005]. Orkisz znany był już w epoce kamiennej (ok. 
7–8 tys. lat przed n.e.), a od końca epoki brązu był ważną rośliną uprawną w wielu 
częściach Europy [Tyburski, Babalski 2006]. Badania archeologiczne potwierdzają, 
że 4–4,5 tysiąca lat temu uprawiano trzy podgatunki pszenic: orkisz, płaskurkę 
i samopszę, natomiast uprawa obecnie rozpowszechnionej pszenicy zwyczajnej ma 
w Europie znacznie krótszą historię — prawdopodobnie sięga 2 tysięcy lat [Tybur-
ski, Babalski 2006]. „Orkisz był głównym zbożem Alemanów i uprawiano go na 
całym terenie południowych Niemiec, ale również w Szwajcarii i Austrii. Ojcowie 
pielgrzymi zabierali go ze sobą na wszystkie podróże jako najcenniejsze pożywienie, 
co sprawiło, że orkisz rozpowszechnił się na całym świecie” — napisała w książce 
kucharskiej św. Hildegarda z Bingen [Strehlow 2009, s. 45]. Orkisz był w Europie 
przez wieki zbożem uprawianym w rejonach o chłodnym klimacie: w Skandynawii, 
Szwajcarii, w górskich rejonach Niemiec, jak również w Polsce [Tyburski, Babalski 
2006]. W Niemczech w 1878 roku powierzchnia uprawy orkiszu wynosiła 395 tys. 
ha, a w roku 1914 spadła do 249 tys. ha [Tyburski, Babalski 2006]. Ostatecznie 
orkisz został wyparty przez nowoczesne odmiany pszenicy zwyczajnej, ponieważ 
umożliwiają one uzyskanie większych plonów i redukcję kosztów związanych z od-
plewieniem ziarna [Tyburski, Babalski 2006]. Współcześnie orkisz uprawiany jest 
w gospodarstwach ekologicznych w Austrii, Niemczech i Szwajcarii jak również 
w Belgii, Włoszech, Francji, a od lat dziewięćdziesiątych XX wieku także w Cze-
chach, Węgrzech i na Słowacji [Tyburski, Babalski 2006]. Ber (Setaria italica) 
spotykany jest tylko w uprawie, najstarsze jego stanowiska pochodzą z neolitu 
z północnych Chin [Lityńska-Zając, Wasylikowa 2005]. Na terenie Polski od-
krywany bardzo rzadko. Znany z wczesnośredniowiecznego Wolina, gdzie znaleziono 
kilkadziesiąt oplewionych ziarniaków beru [Lityńska-Zając, Wasylikowa 2005]. 

Oprócz prosa, beru, pszenicy i  jęczmienia pospolicie rozpowszechnione są 
na ziemiach słowiańskich owsy i żyta. Wiedza dotycząca dwóch ostatnich jest 
niepełna, możemy jednak stwierdzić, że od dawna spotykanym pospolicie zbożem 
jest owies zwyczajny (Avena sativa L.) zwany w Polsce rychlikiem, skołojrzejem 
lub skołojrzakiem. Znaleziono liczne ślady jego występowania w średniowiecznych 
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osadach słowiańskich na dzisiejszych obszarach niemieckich aż do Meklemburgii 
i Holsztynu [Moszyński 1967]. Owies wschodni (Avena orientalis Schleb.) był 
uprawiany dopiero od początku XVIII wieku na północy Polski, w Małopolsce 
i na północnej i południowej Rusi, jest znany także pod nazwami chorągiewka, 
kozak, rusaczek [Moszyński 1967]. Żyto (Secale cereale) znane pod nazwą „rży” 
występuje na północy Europy, ale również na terenie północno-zachodniej Ukrainy 
i w Polsce, natomiast na południu tylko w okolicach górzystych lub piaszczystych, 
gdzie uprawa pszenicy nie jest możliwa [Moszyński 1967]. Poza Słowiańszczyzną 
żyto uprawiane jest także w Europie Północnej i Środkowo-Północnej. Podczas prac 
archeologicznych w okolicy Wrocławia natrafiono na znaleziska żyta z VII–VI w. 
p.n.e. W osadach słowiańskich zboże to występuje bardzo często. 

Ziarna zbóż przetwarzano głównie na kasze i mąki. Niektóre gatunki zbóż 
przeznaczano na paszę dla zwierząt, głównie dla koni [Krasna-Korycińska 2010]. 
Badura [2011] podkreśla, że we wczesnym średniowieczu proso spożywano w po-
staci kaszy, natomiast do wypieku chleba i sporządzania polewek służyły pszenica 
i żyto. Proso i jęczmień nie nadają się do wypieku placków i chlebów bez dodatku 
innej mąki, ponieważ posiadają mało glutenów i pieczywo wykonane z tych zbóż się 
kruszy. Można było z nich przyrządzać tylko kasze, krupy oraz bryje [Dembińska 
1965]. Skiełkowane ziarno zbóż używano do produkcji piwa. W celach kulinarnych 
wyrabiano mąkę z pszenicy, żyta i owsa. W czasie głodu, aby zwiększyć ilość mąki 
zbożowej, mieszano ją z mielonymi żołędziami, kłączami perzu, również nasionami 
komosy czy łobody [Lis, Lis 2009]. Barszcze i polewki także zagęszczano mąką. 
Z mąki jęczmiennej i owsianej Słowianie gotowali „bryjkę” i kluskę, czyli potrawy 
wyglądem przypominające budyń lub kisiel [Lis, Lis 2009]. Wśród potraw po-
chodzenia zbożowego najbardziej znane jest pieczywo, czyli chleb i jego najstarsza 
forma — podpłomyki, to jest przaśne placki wytwarzane z mąki rozdrobnionej 
z wodą i pieczone na rozpalonych kamieniach [Lis, Lis 2009]. Z orkiszu produko-
wano wszystko, co jest potrzebne do pieczenia i gotowania: ryż orkiszowy (orkisz 
łuskany), habermus orkiszowy (zgniecione ziarna orkiszu bez części mącznych), 
śrutę orkiszową (zmielone ziarna orkiszu z częściami mącznymi), pełnoziarnistą 
mąkę orkiszową (zmielone ziarna orkiszu ze wszystkimi włóknami i zarodkami), 
wreszcie kawę orkiszową (prażone ziarna orkiszu) [Strehlow 2009]. 

Rośliny strączkowe

Pojedyncze nasiona grochu zwyczajnego (Pisum sativum L.) i soczewicy jadalnej 
(Lens culinaris Medik.) stwierdzono w materiale kopalnym ze Stradowa [Lityńska-
-Zając i in. 2010]. Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy wynika to z margi-
nalnej roli w średniowiecznych uprawach, czy też może powodem jest kruchość 
ich spalonych nasion [Lityńska-Zając i in. 2010]. Melania Klichowska przeana-
lizowała materiał roślinny pochodzący z około 150 stanowisk na terenie północno-
-zachodniej Polski od okresu neolitycznego do końca XII wieku n.e. Na tej pod-
stawie stwierdziła, że w podokresie wczesnego średniowiecza najczęściej występuje 
bób, natomiast groch zwyczajny zajmuje o 50% mniej stanowisk [Klichowska 
1967]. W podokresie młodszym wczesnego średniowiecza dużą liczbę stanowisk 
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zajmuje groch zwyczajny, zmniejszyła się natomiast liczba stanowisk bobu, przy 
czym wzrosła liczba znalezisk soczewicy jadalnej [Klichowska 1967]. Najwięcej 
nasion grochu znaleziono w materiale pochodzącym z Ostrowa Lednickiego; wy-
stępował tu w postaci nasion zwęglonych [Klichowska 1955]. Soczewica jadalna 
(Lens culinaris) na ziemiach polskich uprawiana była już w neolicie ze względu 
na smaczne i pożywne nasiona, które do spożycia nadają się po ugotowaniu [In-
ternet 1]. Uprawiana była także w starożytnym Egipcie, starożytnej Grecji oraz 
starożytnym Rzymie. W Europie Środkowej uprawy soczewicy zostały wyparte 
przez bardziej plenne rośliny strączkowe o mniejszych wymaganiach cieplnych. 
Współcześnie uprawiana jest jeszcze we Włoszech, w Hiszpanii, w południowych 
Niemczech i Austrii [Haber, Chojnacka 1993]. Nasiona soczewicy jadalnej (Lens 
culinaris) znaleziono w wypełnisku naczynia wczesnośredniowiecznego podczas 
prac wykopaliskowych prowadzonych na Ostrowie Lednickim [Polcyn 2003]. 
Soczewica była uprawiana w mniejszym stopniu niż zboża, groch i bób [Topolski 
1964]. Znaleziska grochu i bobu z terenu Polski sięgają okresu halsztackiego epoki 
żelaza (650–400 p.n.e.) [Topolski 1964]. Nasiona soczewicy odkryto podczas prac 
archeologicznych w Gnieźnie, bobu — w Biskupinie, Bonikowie, Gieczu, Gnieźnie, 
Poznaniu, natomiast nasiona grochu — w Biskupinie, Gieczu, Gnieźnie, na Ostro-
wie Lednickim, w Poznaniu, Trzemesznie, Tumie [Topolski 1964]. Liczne nasiona 
bobu (Vicia faba L.) stwierdzono również na wczesnośredniowiecznym stanowisku 
przy ul. Dylinki w Gdańsku [Badura 2011]. Znajdowany na wykopaliskach arche-
ologicznych należy do formy drobnonasiennej (Vicia faba L. var. minor), dawniej 
określany jako bób celtycki (Vicia faba L. var. minor celtica nana Heer) [Lityńska-
-Zając, Wasylikowa 2005]. Analizując sporządzone przez Polcyna [2003] zesta-
wienie roślin z wykopalisk na Ostrowie Lednickim i Gieczu, zauważamy w nim 
wymienione nasiona grochu (Pisum sativum) (ryc. 3) i bobu (Vicia faba) (ryc. 4).

Ryc. 3. Nasiona grochu; fot. M. Jóźwikowska
Fig. 3. Pea seeds; photograph by M. Jóźwikowska
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Ryc. 4. Nasiona bobu; fot. M. Jóźwikowska
Fig. 4. Vicia faba seeds; photograph by M. Jóźwikowska

Według Dembińskiej [1963] między X a XV wiekiem najczęściej uprawianym 
warzywem był groch. Prawdopodobnie nasiona ww. roślin strączkowych przezna-
czano do spożycia po ugotowaniu, o czym wspomina św. Hildegarda w swojej 
książce kucharskiej: „Lepiej poczują się tylko ci, którzy mają słabe wnętrzności 
(hemoroidy, przepuklinę, żylaki), jeśli często będą popijać ciepłą zupę grochową” 
[Strehlow 2009, s. 41].

Rośliny włókniste i oleiste

Rośliny włókniste i oleiste stanowiły nie tylko cenną bazę pokarmową, ale miały 
też znaczenie użytkowe. Najważniejszymi roślinami przemysłowymi uprawianymi 
przez słowiańskich chłopów były len i konopie [Moszyński 1967]. Len uprawiany 
jest na terenie Europy od młodszej epoki kamiennej, natomiast konopie wzmian-
kowane są przez historyka Herodota (ok. 450 roku przed n.e. w Tracji i Sycylii) 
[za Moszyński 1967]. Wszystkie formy uprawne lnu wywodzą się od dzikiego 
lnu wąskolistnego (Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell., syn. 
L. bienne Mill.). Znany od neolitu ze stanowisk na Bliskim Wschodzie również 
w Egipcie. W Polsce w tym okresie stwierdzony na stanowisku kultury ceramiki 
wstęgowej rytej w Strzelcach koło Mogilna i od tego momentu prawdopodobnie 
stale uprawiany [Lityńska-Zając, Wasylikowa 2005]. Niezwęglone nasiona lnu 
(Linum usitatissimum), fragmenty owoców i łodygi (paździerze) zachowały się na 
przyczółku mostu gnieźnieńskiego na Ostrowie Lednickim oraz na moście i grobli 
w Gieczu [Polcyn 2003] (ryc. 5). 

Liczne pozostałości lnu (nasiona, torebki, łodygi, paździerze) zachowały się 
na wczesnośredniowiecznym stanowisku przy ul. Dylinki w dawnym Gdańsku 
[Badura 2011]. Obficie na tym stanowisku pojawiły się również nasiona konopi 
(XI i XII w.) [Badura 2011]. 
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Ryc. 5. Nasiono i fragmenty owoców lnu; fot. M. Jóźwikowska
Fig. 5. Seed and fragments of flax fruit; photograph by M. Jóźwikowska

Na podstawie badań wykopaliskowych Polcyn [2003] stwierdza znaczne na-
gromadzenie szczątków lnu w warstwach kulturowych, przypuszczając, że na obu 
stanowiskach (Ostrów Lednicki i Giecz) produkowano surowiec tkacki. Jeżeli 
w X–XII wieku Ostrów Lednicki i Giecz były dużymi centrami osadniczymi, to 
można wnioskować, że produkowano tam również przędze i gotowe wyroby, na 
co wskazują znaleziska szczątków lnu w wykopaliskach archeologicznych wczes-
nośredniowiecznego Gniezna, Poznania, Santoka i Bonikowa [Polcyn 2003]. 
Włókno lnu przeznaczano do produkcji odzieży, natomiast konopi — do wyrobu 
powrozów, sieci i sznurów [Polcyn 2003]. Topolski [1964] twierdzi, że z włókien 
lnu i konopi wyrabiano tkaniny, powrozy i prawdopodobnie sieci rybackie, nato-
miast z nasion pozyskiwano olej bądź spożywano je w postaci prażma i polewek. 
Olej jadalny, wytłaczany z siemienia lnianego, nie stanowił priorytetu w uprawie 
lnu [Polcyn 2003]. W warstwach kulturowych przyczółka mostu gnieźnień-
skiego na Ostrowie Lednickim oraz mostu i grobli w Gieczu znaleziono także 
pojedyncze niezwęglone nasiona maku (Papaver somniferum L.) [Polcyn 2003]. 
Mak jest rośliną od dawna znaną Słowianom i uprawianą przez nich dosyć po-
wszechnie [Krasna-Korycińska 2010]. Stanowił nawet w niektórych rejonach 
uprawę reprezentatywną [Krasna-Korycińska 2010]. Nasiona maku dodawano 
do potraw obrzędowych, są one również obecne współcześnie np. na stole wigi-
lijnym w postaci makowca czy makiełek. Dembińska [1963] na podstawie źródeł 
porównawczych, głównie ruskich, stwierdza, że w XI wieku rozgotowane ziarna 
konopne służyły za bryję, a mak dodawano do potraw dla smaku. Badura [2011] 
potwierdza, że mak stosowano jako przyprawę czy też lek, a z maku, lnicznika 
siewnego oraz rzepaku uzyskiwano olej. Nasiona rzepaku wystąpiły w XIII wieku, 
już wcześniej zaś, w wieku XI, wykorzystywano nasiona lnicznika siewnego, nie-
stety tradycja ta z nieokreślonych powodów zaginęła w okresie średniowiecza 
[Badura 2011]. 



Studia Lednickie XII (2013)136

Warzywa w uprawach słowiańskich

Spośród warzyw na znacznych obszarach Słowiańszczyzny hodowano rzepę 
(Brassica campestris L. var. rapa L.) o dwóch odmianach: subvar. depressa Schulz 
(rzepa zwyczajna) o korzeniu kulistym oraz subvar. oblonga Schulz (rzepa podłu-
gowata) o korzeniu wydłużonym [Moszyński 1967]. Rzepa to prastara roślina 
uprawna, której zasięg występowania sięga od Atlantyku do Pacyfiku. Na wyspie 
Ostrów Lednicki wśród pozostałości warzyw znaleziono nasiona kapusty polnej — 
rzepy (Brassica campestris) i kapusty czarnej, nazywanej również gorczycą czarną 
(Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch) [Polcyn 2003]. Według przekazu św. Hilde-
gardy rzepa to podgatunek kapusty polnej. Do konsumpcji wykorzystywany jest 
korzeń, który po zbiorze należy na 2–3 dni przed spożyciem zakopać w wilgot-
nej glebie, co spowoduje, że rzepa będzie lżej strawna i można będzie jeść ją na 
surowo [Strehlow 2009]. Według Moszyńskiego [1967] dawniej na wsi rzepę 
pieczono jak ziemniaki. Prawdopodobnie była jednym z podstawowych skład-
ników pożywienia wczesnośredniowiecznej ludności naszego kraju [Topolski 
1964]. Wskazywać na to mogłaby nazwa Rzepicha, nadana żonie legendarnego 
Piasta [Topolski 1964]. Rzepa na stołach ludzi zamożnych prawdopodobnie 
nie pojawiała się w czasie urodzaju i dostępności innych produktów oraz w cza-
sie serwowania posiłków o charakterze reprezentacyjnym [Krasna-Korycińska 
2010]. Nie należała jednak do produktów pogardzanych, skoro w okresie pełnego 
średniowiecza wystąpiła na stołach królewskich [Krasna-Korycińska 2010]. Gall 
Anonim napisał: „I na stołach królewskich [przecież] nieraz podaje się jakąś lichszą 
potrawę, ażeby nią usunąć przesyt po co dzień jadanych delicjach” [Gall Anonim 
2008, s. 60]. 

Innym warzywem powszechnie uprawianym przez Słowian był pasternak 
(Pastinaca sativa L.), nie stwierdzono jednak jego nasion wśród pozostałości wa-
rzyw z Ostrowa Lednickiego. Pasternak uprawiano ze względu na jego korzeń, 
który służył do konsumpcji. Św. Hildegarda opisuje: „Pasternak jest bardzo starym 
warzywem, ma korzeń długości do 30 cm i słodkawy, przypominający seler smak. 
Tak jak marchew jest dobry dla zdrowego i chorego” [Strehlow 2009, s. 42]. 
Współcześnie pasternak (Pastinaca sativa) jest rośliną mało znaną, pomimo że 
w krajach Europy Środkowej był jednym z ważniejszych warzyw uprawianych już 
od wczesnego średniowiecza [ Jadczak, Orłowski 1999]. Korzenie pasternaku 
można spożywać w postaci surówek i sałatek, a po ugotowaniu jako dodatek do 
potraw zastępujący ziemniaki [ Jadczak, Orłowski 1999]. 

Znaczenie upraw

Na podstawie źródeł pisanych możemy stwierdzić, że we wczesnym średniowieczu 
Słowianie zakładali i pielęgnowali ogrody. W Księdze Rogera, geografia arabskiego 
z XII wieku al-Idrisiego, tak opisano Kraków: „…jest on miastem pięknym i wiel-
kim, o wielu domach i mieszkaniach, targach, winnicach i ogrodach” [za Lis, 
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Lis 2009]. Również badania etnografów potwierdzają, że Słowianie zakładali 
ogrody w pobliżu domostw. Uprawiano w nich głownie warzywa, rośliny tech-
niczne — len, konopie, i sporadycznie zboża, np. jęczmień [Lis, Lis 2009]. 

Systemy gospodarcze zastosowane w pradziejach nie powodowały trwałych 
odlesień. Dominowała wówczas gospodarka wielokierunkowa, eksploatująca różne 
strefy ekologiczne przy wykorzystaniu zróżnicowanych technik intensywnych i eks-
tensywnych [Kurnatowska 2002]. Wprowadzenie w okresie neolitu nowych 
sposobów eksploatacji środowiska było początkiem przekształcania naturalnych 
ekosystemów [Kurnatowska, Kurnatowski 1991]. Ze względu na słabe zalud-
nienie okolic Lednicy w okresie neolitu, prawdopodobnie liczba ludności wynosiła 
najwyżej 100 osób, człowiek wówczas wpływał tylko nieznacznie na środowisko 
przyrodnicze [Kurnatowska, Kurnatowski 1991]. Dopiero we wczesnym śred-
niowieczu nastąpiła zmiana kierunków eksploatacji w gospodarce, a priorytetem 
stały się uprawy zbożowe i mechaniczna, orna obróbka ziemi z zastosowaniem 
narzędzi ornych i zwierząt pociągowych. Nowa gospodarka żywnościowa w cza-
sach wczesnopiastowskich znacząco wpływała na krajobraz przez stałe i  trwałe 
odlesianie. Na terenie dzisiejszej Wielkopolski odlesienie w X wieku dochodziło 
do 20%, natomiast w obrębie regionów osadniczych, przede wszystkim wokół 
głównych grodów wynosiło aż 50–60% [Kurnatowska 2002]. W czasach pierw-
szych Piastów (od połowy X do połowy XI w.), liczba ludności w regionie Lednicy 
(nie licząc mieszkańców grodu, którzy nie należeli do bezpośrednich producen-
tów) wzrosła do 1320 osób, zatem gęstość zaludnienia wynosiłaby 10,5 osoby/
km2 [Kurnatowska, Kurnatowski 1991]. Według Moszyńskiego [1967] wśród 
Słowian była rozpowszechniona gospodarka jednopolowa leśna, którą cechuje 
czasowe użytkowanie pól świeżo pozyskanych spod lasu i przeznaczanie ich z po-
wrotem pod las bez zamiaru powtórnego wykorzystywania pod radło. Towarzyszy 
jej żarowa, czyli łazowa technika trzebieży lasu, stąd gospodarkę tę spotykamy 
w literaturze naukowej pod nazwą: żarowa lub łazowa. Gospodarka dwupolowa 
leśna jest ściśle związana z poprzednią, dlatego że przy wzrastającej gęstości za-
ludnienia, kiedy obszarów leśnych było coraz mniej, rolnik zmuszony był syste-
matycznie co kilkanaście lat powracać do porzuconych przez siebie terenów po- 
rośniętych drzewami. 

W początkowych fazach okresu wczesnośredniowiecznego technika żarowa, 
w której zazwyczaj porzucano grunty uzyskane przez wypalenie, coraz częściej 
zastępowana była techniką orną [Hensel 1987]. Stosowane były jeszcze narzędzia 
drewniane, jak radła i sochy, ale prawdopodobnie używano już narzędzi z oku-
ciami żelaznymi. Postęp w technice ułatwiał uzyskiwanie większych plonów, co 
w konsekwencji przyczyniło się do powstania rolnictwa czysto ornego. Socha była 
typowym narzędziem służącym do mechanicznej uprawy roli, na terenach leś-
nych Rusi zaczęto używać dosyć wcześnie radła typu rylcowego [Hensel 1987]. 
Na terenach południowych już na początku okresu wczesnośredniowiecznego 
radło typu rylcowego zostało wyparte przez radło z płozą. Od podłużnych radeł 
dwu- i jednoręcznych Słowianie przeszli do uprawy pługiem. Skrócono za długą 
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grządziel, umocniono całość i dodano przodek do wózka, dzięki czemu orka stała 
się bardziej regularna i równiejsza [Hensel 1987]. Zboże ścinano sierpami żelaz-
nymi, niekiedy ząbkowanymi o rękojeści drewnianej. Dopiero później stosowano 
półkoski i kosy. Zboże wiązano w snopy oraz układano w stogi, po czym młó-
cono je na klepisku zwanym u Słowian gumno lub tok. Do młócenia używano 
cepów, były one pierwotnie jednodzielne, później dwudzielne. Po wymłóceniu 
zboże oczyszczano. Z X wieku pochodzą znaleziska dobrze oczyszczonych ziaren 
zbóż, np. z Gniezna i Szczecina, niestety nie znamy sposobów ich oczyszczania 
[Hensel 1987]. Ziarno przechowywano w rozmaitych pomieszczeniach np. w ja-
mach drążonych w ziemi, dużych naczyniach o ścianach wyplecionych z wikliny 
i słomy, skrzyniach drewnianych, od IX do X wieku w spichlerzach naziemnych 
[Hensel 1987]. Do transportu oraz tymczasowego przechowywania ziarna uży-
wano w młodszych fazach okresu wczesnośredniowiecznego worków [Hensel 
1987]. W okresie średniowiecza typowym „zakonem rolniczym” byli cystersi silnie 
związani ze wsią, posiadający wsie i dobra ziemskie, co stanowiło podstawę ich eg-
zystencji [Wyrwa 2000]. Można to stwierdzić na podstawie analizy XII-wiecznych 
tekstów.

Mielenie, a właściwie rozcieranie, ziarna w okresie wczesnośredniowiecznym 
odbywało się za pomocą żarn obrotowych. Kamienie żarnowe były starannie dobrane, 
wykonywano je głównie z granitu. Prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnione 
były żarna bardzo prymitywne, składające się z płaskiego kamienia i z rozcieracza 
[Krasna-Korycińska 2010]. Od połowy X wieku zaczęto stosować doskonalsze 
technicznie żarna tzw. pełnoobrotowe. Ten typ żarn przetrwał aż do XX wieku 
i był wówczas stosowany pomimo funkcjonowania młynów. Źródła etnograficzne 
podają, że żarna służyły również do rozcierania soli [Krasna-Korycińska 2010]. 
Do przetwarzania ziarna stosowano także stępy, były to urządzenia pozwalające na 
rozbicie ziarna, co umożliwiało przygotowanie kaszy. Obok prymitywnych ręcznych 
stęp używano w okresie wczesnośredniowiecznym stęp nożnych [Hensel 1987]. 
Stosowano także stępę kadłubową (wydłubana z jednego kawałka drewna, przy-
pominająca maselnicę) oraz stępę nożną [Krasna-Korycińska 2010]. Ważnymi 
sprzętami dla Słowian były prażnice, czyli gliniane naczynia o kształcie zbliżonym 
do prostokąta, wykorzystywane do podsuszania ziarna w celu łatwiejszego zmielenia, 
jak również przechowywania. Suszono na niej także owoce i zioła. Olej wytłaczano 
w specjalnych prasach podobnych do tych, które były używane jeszcze niedawno 
na niektórych terenach Słowiańszczyzny [Hensel 1987]. 

Współcześnie, propagując zachowanie starych odmian roślin uprawnych, zwra-
camy uwagę na ochronę zasobów genowych, na ratowanie ginących genotypów 
[Sazońska 2010]. Zachowanie starych gatunków i ich odmian wpływa na zwięk-
szenie różnorodności upraw, co w konsekwencji zapewnia różnorodność siedlisk. 
Większość „dawnych” gatunków, niestety ustępujących, cechują mniejsze wymagania 
uprawowe, co pozwala ograniczyć nawożenie oraz ochronę roślin. Gatunki te są 
przydatne w produkcji ekologicznej, a także do podtrzymania produkcji rolniczej 
na terenach mniej ważnych (marginalnych) [Sazońska 2010]. 
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Projekt poletek z uprawami roślin

Rekonstrukcja zagrody na wyspie Ostrów Lednicki stworzyła dogodne warunki 
do utworzenia w ich pobliżu poletek z roślinami uprawianymi przez Słowian 
w średniowieczu. Obok zagrody powstały poletka (ryc. 6), na których wysiewane 
będą podstawowe gatunki roślin uprawianych na tych terenach we wczesnym 
średniowieczu. Rośliny wybrano na podstawie badań paleobotanicznych prowadzo-
nych przede wszystkim w Wielkopolsce, które opisano powyżej. Są to: pasternak 
zwyczajny (Pastinaca sativa), proso zwyczajne (Panicum miliaceum), len zwyczajny 
(Linum usitatissimum), soczewica jadalna (Lens culinaris), bób (Vicia faba), kapusta 
polna (Brassica campestris), pszenica płoskurnica (Triticum dicoccum). W planach 
jest rozbudowa poletek i wysiewanie na nich kolejnych gatunków roślin, które były 
uprawiane na tym terenie w średniowieczu.

Ryc. 6. Plan poletek z roślinami uprawianymi przez Słowian: 1. pasternak zwyczajny 
(Pastinaca sativa), 2. proso właściwe (Panicum miliaceum), 3. len zwyczajny (Linum usita-
tissimum), 4. soczewica jadalna (Lens culinaris), 5. bób (Vicia faba), 6. kapusta polna — 

rzepa (Brassica campestris), 7. pszenica płaskurka (Triticum dicoccon); rys. K. Renn 
Fig. 6. Plan of testing grounds with crops cultivated by Slavs: 1. parsnip (Pastinaca sativa), 2. pro-
so millet (Panicum miliaceum), 3. common flax (Linum usitatissimum), 4. lentil (Lens culinaris), 
5. broad bean (Vicia faba), 6. turnip (Brassica campestris), 7. emmer wheat (Triticum dicoc-

con); drawn by K. Renn
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Crops at the Farmstead on Ostrów Lednicki (Lednica Holm)

Reconstruction of an early medieval farmstead on the island on Lake Lednica called Ostrów 
Lednicki (Lednica Holm) created convenient conditions for designing some testing grounds 
for medieval Slavonic crops. These plots, situated nearby the farmstead (fig. 7), are planned 
to be sown over with basic crops of the sort cultivated in this region in the early Middle 
Ages. The plants were chosen on the basis of palaeobotanical research conducted first of all 
in Greater Poland and described in the article. These are: parsnip (Pastinaca sativa), proso 
millet or common millet (Panicum miliaceum), common flax or linseed (Linum usitatissi-
mum), lentil (Lens culinaris), broad bean or field bean (Vicia faba), turnip or Chinese cabbage 
(Brassica campestris), emmer wheat (Triticum dicoccum). The testing grounds are also planned 
to be expanded and sown over with other crops cultivated in this area in the Middle Ages.
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Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
laureatem konkursów Sybilla 2011 

oraz Izabella 2011

Wśród wielu wydarzeń roku 2011 w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 
również tych łączących się bezpośrednio z działalnością tej placówki, do szcze-

gólnie dla nas miłych należało uhonorowanie Muzeum dwiema prestiżowymi nagro-
dami. Wymiar każdej z tych nagród — zarówno ogólnopolskiej (nagroda Sybilla — 
uznawana i określana w środowisku polskich muzealników mianem muzealnego 
Oscara), jak i regionalnej (nagroda Izabella) jest dla laureata wielce znaczący, stanowi 
bowiem nie tylko docenienie pracy, ale również ocenę jej poziomu merytorycznego. 

Do obydwu konkursów Muzeum zgłosiło nową archeologiczną ekspozycję stałą 
„Ostrów Lednicki. Pod niebem średniowiecza”. Wystawa została już przedstawiona 
wcześniej [por. J. Górecki, „Ostrów Lednicki. Pod niebem średniowiecza” — nowa 
archeologiczna wystawa stała w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, SL 
t. XI, s. 273–276], pominę zatem jej szczegółowy opis i pozwolę sobie jedynie na 
kilka ogólnych sformułowań dotyczących tej ekspozycji.

Wystawa stanowi próbę rozwiązania jednej z licznych zagadek dotyczących ge-
nezy państwowości Polski oraz roli i miejsca Ostrowa Lednickiego na mapie ziem we 
władaniu pierwszych Piastów i ich sukcesorów. Pobudza do myślenia, stawiając liczne 
pytania dotyczące procesów kształtowania się państwa oraz charakteru i znaczenia 
rezydencji panującego w tych procesach. Pokazuje jeden z kluczowych momentów 
naszych dziejów — powstanie państwa. Prezentuje najciekawsze kolekcje zabytków 
archeologicznych (sakralnych i militarnych) z obszaru Słowiańszczyzny Środko-
wej. Wykorzystuje wyniki najnowszych badan archeologicznych i historycznych.

W 2011 roku odbył się XXXII Konkurs o Nagrodę Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego — Sybilla 2011. Ocenie jury konkursu podlegało 181 pro-
jektów zgłoszonych przez muzea z całej Polski do dziesięciu kategorii ujętych 
w regulaminie konkursu. Projekt Muzeum na Lednicy zgłoszony został w kategorii 
wystaw etnograficznych i archeologicznych. Nominacje w tej kategorii uzyskały 
oprócz projektu z Lednicy wystawy z Muzeum Historii Katowic (Dom lalki. 
Rzeczywistość w miniaturze) oraz Muzeum Narodowego w Gdańsku (Etno-
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inspiracje) i Muzeum Narodowego w Krakowie (Na wysokiej połoninie. Sztuka 
Huculszczyzny — Huculszczyzna w sztuce). 

W dniu 18 maja 2012 roku w warszawskich Łazienkach Królewskich autorzy 
ekspozycji lednickiej — Janusz Górecki (scenariusz, nadzór merytoryczny) oraz 
Wojciech Kujawa (aranżacja plastyczna) oczekiwali wraz z dyrektorem lednickiego 
Muzeum prof. drem hab. Andrzejem Markiem Wyrwą na odczytanie werdyktu jury 
konkursowego. Wiedzieliśmy już z otrzymanych przez wszystkich przybyłych do 
Łazienek materiałów informacyjnych konkursu o fakcie nominacji naszej wystawy 
do nagrody Sybilla 2011. Niewiadomą pozostawał główny laureat w zgłoszonej 
kategorii wystaw. Z tym większym zaskoczeniem przyjęliśmy ogłoszenie tegoż 
werdyktu — laureatem w konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku zostało Mu-
zeum Pierwszych Piastów na Lednicy — nasze Muzeum.

Otrzymana statuetka Sybilli oraz dyplom sprawiły nam ogromną satysfakcję 
oraz stanowiły znakomity punkt wyjścia do pracy nad ekspozycjami organizowa-
nymi w przyszłości.

Równie ważna była dla Muzeum kolejna z nagród, jaką otrzymaliśmy w 10. 
edycji konkursu na najwybitniejsze wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce 
Izabella 2012 organizowanej przez Fundację Muzeów Wielkopolskich pod pa-
tronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 24 maja 2012 roku w goś-
cinnych wnętrzach Muzeum w Dobrzycy na ręce wicedyrektora Muzeum Marka 
Krężałka oraz autorów ekspozycji przekazano Grand Prix (statuetkę Izabelli) oraz 
okolicznościowy dyplom.

Fot. 1. Sybilla 2011 — statuetka; fot. A. Ziółkowski



Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy laureatem konkursów... 147Janusz Górecki

Fot. 2. Sybilla 2011 — okolicznościowy dyplom dla Muzeum Pierwszych Piastów; 
fot. A. Ziółkowski

Fot. 3. Izabella 2011 — statuetka; fot. A. Ziółkowski
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Fot. 4. Izabella 2001–2011 — okolicznościowy dyplom dla Muzeum Pierwszych Piastów; 
fot. A. Ziółkowski
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Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego 
w rękach Profesor Klementyny Żurowskiej

W maju 2013 roku w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
dyrektor MPP prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa wręczył statuetkę Na-

grody Lednickiego Orła Piastowskiego Pani Profesor Klementynie Żurowskiej. 
Nagrodę, powołaną w 2009 roku uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 
przyznano po raz piąty. Inicjatorem wręczania Nagrody jest dyrektor MPP na Led-
nicy, a jej gorącym orędownikiem — Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 
Warto przypomnieć, że pierwszym nagrodzonym był profesor Gerard Labuda, 
a w kolejnych latach — profesorowie: Zofia Kurnatowska, Jerzy Strzelczyk i Zyg-
munt Świechowski. Wręczenie statuetki i dyplomu połączone jest z uroczystym 
spotkaniem i specjalnym honorowaniem laureata.

W 2013 roku do Kapituły Nagrody wpłynął wniosek Instytutu Historii Sztuki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, podpisany przez dyrektora Instytutu dra hab. An-
drzeja Betleja i wicedyr. tegoż Instytutu dr hab. Teresę Rodzińską-Chorąży, o przy-
znanie Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego profesor Klementynie Żurowskiej. 
W wyniku głosowania Kapituła Nagrody jednomyślnie przychyliła się do wniosku 
Instytutu Historii UJ i przyznała Nagrodę historykowi sztuki, pani prof. dr hab. 
Klementynie Żurowskiej.

Profesor Klementyna Żurowska urodziła się 24 maja 1924 roku w miejscowości 
Perespa, w ówczesnym województwie lwowskim. Rodzice, Karolina z Kraińskich 
i Roman Żurowscy, byli właścicielami majątku i fabryki włókienniczej oraz samo-
działów wełnianych w Leszczkowie niedaleko Lwowa. Ojciec — inżynier architekt, 
kolekcjonował też sztychy i starodruki. Klementyna była najmłodsza spośród pię-
ciorga rodzeństwa. Do wybuchu wojny uczęszczała do gimnazjum w Jarosławiu, 
a gdy po wybuchu wojny rodzina Żurowskich przeniosła się do Warszawy, Kle-
mentyna kontynuowała naukę na tajnych kompletach. W grudniu 1942 roku, na 
skutek denuncjacji złożonej przez konfidenta gestapo, została aresztowana wraz 
z całą rodziną. Trzy tygodnie spędziła w areszcie na Pawiaku, a następnie została 
wywieziona do obozów koncentracyjnych — najpierw do Majdanka, a następnie 
do Ravensbrück. Ojciec Klementyny Żurowskiej został zakatowany przez gestapo 
w więzieniu na Szucha w Warszawie w roku 1943. W obozie w Ravensbrück 
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Klementyna poznała profesor Karolinę Lanckorońską, która nie tylko prowadziła 
wykłady dla współwięźniarek, ale też była opiekunką i matką dla wielu z nich. Od 
tego czasu datuje się wieloletnia znajomość obu pań, która z czasem przerodziła się 
w przyjaźń. Po uwolnieniu z obozu Klementyna wróciła do kraju, mimo że najbliżsi 
zdecydowali się pozostać na emigracji. W czerwcu 1946 roku zdała maturę w li-
ceum żeńskim sióstr Niepokalanek w Szymanowie, a jesienią tegoż roku rozpoczęła 
studia z historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską, pisaną 
pod kierunkiem prof. Wojsława (Vojeslava) Molè obroniła w roku 1952, uzyskując 
stopień magistra filozofii. Od jesieni 1952 roku Klementyna Żurowska podjęła 
pracę w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu, początkowo w dziale naukowo-
-oświatowym. Od roku 1957 rozpoczął się okres licznych wyjazdów na stypendia 
naukowe do Francji (1958–1960 — Centre d’Études Supérieures de Civilisation 
Médiévale w Poitiers), a następnie do Szwajcarii, Niemiec i Włoch (Fundacja Lanc-
korońskich). Po powrocie do Krakowa w roku 1960 rozpoczęła pracę na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim jako asystent w Katedrze Historii Sztuki Średniowiecznej. 
W latach 1960–1965 brała udział w pracach badawczych prowadzonych w opac-
twie tynieckim, a w roku 1964 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych 
na podstawie pracy poświęconej czteroapsydowej rotundzie na Wawelu. W roku 
1966 Klementyna Żurowska odbyła roczne stypendium w Szwajcarii oraz wyjazdy 
naukowe do Niemiec, Belgii i Francji. Owocem tych podróży była rozprawa ha-
bilitacyjna poświęcona odkryciom w Tyńcu, opublikowana jako artykuł Romański 
kościół benedyktynów w Tyńcu, FHA t. 6/7, 1971, s. 49–113. Kolokwium habilitacyjne 
odbyło się w roku 1971. W latach 1974–1978 uczona pełniła funkcję zastępcy dy-
rektora Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł profesorski 
nadano Jej w roku 1990. Dopiero, ponieważ fatalna (!) opinia, jaką wystawiał Jej 
Komitet Krakowski PZPR, powodowała blokadę nadania tytułu. Od 1994 roku 
Pani Profesor jest też członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Z Ostrowem 
Lednickim badawczo związała się od 1987 roku, gdy w latach 1987–1991 kie-
rowała zespołem badającym relikty budowli na Ostrowie Lednickim, a w latach 
1992–1994 — pracami weryfikacyjnymi związanymi z reliktami palatium w Gieczu.

Za swą działalność naukową i dydaktyczną była kilkakrotnie honorowana 
nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Została także odznaczona 
Złotym Krzyżem Zasługi w roku 1981, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski w roku 1990, Medalem Komisji Edukacji Narodowej w roku 1992 oraz 
papieskim medalem Pro Ecclesia et Pontifice w roku 1994. W roku 1994 została 
także powołana na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności, od 
tegoż roku pozostaje na emeryturze.

Życie naukowe Klementyna Żurowska związała z Uniwersytetem Jagiellońskim. 
Zainteresowania badawcze skupiła szczególnie na architekturze przedromańskiej 
i romańskiej w Europie, a zwłaszcza w państwie piastowskim. Pani Profesor jest 
autorką kilkudziesięciu prac poświęconych tej tematyce, a spośród nich szczegól-
nie należy wymienić: Rotunda wawelska. Studium nad centralną architekturą epoki 
wczesnopiastowskiej, StDW t. III, 1968, s. 1–121, wspomnianą pracę nad kościołom 
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benedyktynów w Tyńcu, a także następujące publikacje: Działalność architekto-
niczna benedyktynów w Wielkopolsce w drugiej połowie XI wieku, FHA t. 6/7, 1971, 
s.  121–133; Kościół opactwa benedyktynów w Mogilnie po badaniach z lat siedemdzie-
siątych, Studia z historii i historii sztuki, ZN UJ nr 89, 1989, s. 27–53; Geneza za-
chodniej części tzw. drugiej katedry wawelskiej, ZN UJ nr 10, 1972, s. 35–72 czy pracę 
poświęconą kościołowi św. Gereona na Wawelu — Zagadnienie transeptu pierwszej 
katedry wawelskiej, ZN UJ nr 2, 1965, s. 19–94. Podsumowaniem jednego z etapów 
prac Pani Profesor jest książka poświęcona architekturze wczesnopiastowskiej — 
Studia nad architekturą wczesnopiastowską, Kraków 1983. Ważnymi publikacjami 
są także prace dotyczące mecenatu artystycznego pierwszych Piastów: Mecenat 
Mieszka I w dziedzinie architektury murowanej, KW nr 3, 1992, s. 17–23 oraz Ar-
chitektura monumentalna u progu chrześcijaństwa w Polsce, NPrz nr 69, 1988, s. 115–
129. Publikacje profesor Żurowskiej w języku niemieckim, francuskim i włoskim 
przyczyniały się do rozpowszechniania wiedzy o początkach sztuki i architektury 
w państwie pierwszych Piastów pośród badaczy europejskich. Wśród prac Pani Pro-
fesor wyjątkowe miejsce zajmuje publikacja podsumowująca badania prowadzone 
w latach 1987–1991 na Ostrowie Lednickim: U źródeł chrześcijaństwa w Polsce. 
Ostrów Lednicki, Kraków–Lednica 1993. Profesor Żurowska była zaangażowana 
bezpośrednio w prace terenowe na wyspie, koordynując badania wokół lednickich 
ruin. Była też redaktorką całości i autorką kilku tekstów wspomnianej publikacji.

Klementyna Żurowska nie była zatem wyłącznie badaczem teoretykiem, któ-
rego wiedza czerpana jest jedynie z archiwów i kwerend bibliograficznych. Brała 
czynny udział w interdyscyplinarnych badaniach terenowych, współpracując z ar-
cheologami podczas wykopalisk na Wawelu, w Tyńcu, na Ostrowie Lednickim 
czy w Gieczu. Tym samym, Jej doświadczenie naukowe budowane było w toku 
wielomiesięcznych sezonów wykopaliskowych, których efekty uzupełniała studiami 
nad literaturą przedmiotu w bibliotekach całej Europy oraz rozmowami i konsul-
tacjami z mediewistami innych dyscyplin, m.in. z prof. dr hab. Brygidą Kürbis czy 
prof. drem hab. Gerardem Labudą. Równocześnie przez swą wieloletnią działalność 
dydaktyczną propagowała wśród studentów wiedzę i umiejętność krytycznej oceny 
dziedzictwa doby pierwszych Piastów.

Dorobek profesor Klementyny Żurowskiej stał się podstawą powołania w roku 
1997 w Instytucie Historii Sztuki UJ specjalnej Pracowni Badań nad Architekturą 
Wczesnośredniowieczną. Jest to jedyna jednostka naukowo-dydaktyczna w kraju 
o takim charakterze kontynuująca zainicjowaną przez Panią Profesor interdy-
scyplinarną współpracę z różnymi ośrodkami w zakresie badań nad architekturą 
wczesnopiastowską.

W okresie pracy na uczelni była cenionym pedagogiem i wykładowcą, kie-
rującym się w swych działaniach silnym poczuciem etyki. Zawsze gotowa do 
bezinteresownej pomocy cieszy się do dziś wielkim szacunkiem swoich uczniów 
i wdzięczną pamięcią wszystkich współpracowników. Bezsprzecznie Jej wiedza 
poparta entuzjazmem i oddaniem nauce oraz badaniom sprzyjały nawiązywaniu 
kontaktów i budowaniu autorytetu.
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Historii sztuki i początkom architektury kamiennej na naszych ziemiach Pani 
Profesor poświęciła całe swoje życie. Ale obok tej zawodowej pasji miała jeszcze 
jedną, o której nie wszyscy wiedzą. Uwielbiała (dziś już nie jeździ) prowadzić auta, 
podróżować samochodem — być kierowcą. Miałem przyjemność być wieziony 
przez Nią niegdyś wieczorem w Krakowie. Nagle skierowaliśmy się na krakowski 
Rynek i chyba z przerażeniem stwierdziłem: „Pani Profesor, my wjeżdżamy na 
Rynek!”. Na moje zdziwienie odpowiedziała spokojnie: „Teraz możemy, bardzo 
to lubię!”, oczywiście, uśmiechając się promiennie…

Fot. 1. Uroczyste wręczenie nagrody Profesor Klementynie Żurowskiej
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Jubileusz 50-lecia Rezerwatu  
Archeologicznego w Gieczu

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

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

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



Studia Lednickie XII (2013)154

zmodernizowany, a na zewnątrz grodziska wzniesiono budynek wystaw czasowych 
oraz rekonstrukcje chat wczesnośredniowiecznych wykorzystywane podczas lekcji 
muzealnych i imprez plenerowych (tzw. osada edukacyjna). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Miłym akcentem roku jubileuszowego było dostrzeżenie i docenienie po-
dejmowanych przez nas działań na rzecz nauki i kultury przez Zarząd Powiatu 
Średzkiego i uhonorowanie Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu statuetką 
„Ambasadora Powiatu Średzkiego” w dziedzinie turystyka. W przeprowadzanym 
po raz ósmy konkursie kapituła nagradzała przedsiębiorstwa, instytucje kultury 
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i sztuki oraz organizacje i osoby fizycznie szczególnie zasłużone dla promocji 
powiatu średzkiego. 

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

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

Fot. 2. Tort w kształcie gieckiego palatium z okazji 50. urodzin Rezerwatu (21.07.2013); 
fot. P. Przyziółkowska
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Fot. 3. „Czechy idą!” — inscenizacja wjazdu księcia Brzetysława do Giecza; fot. P. Przy-
ziółkowska

Fot. 4. Uczestnicy konferencji naukowej „Gród Piastowski w Gieczu — geneza, funkcja, 
kontekst” (14–15.10.2013); fot. A. Ziółkowski
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Rok Józefa Ignacego Kraszewskiego 
w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

W trakcie ostatniego posiedzenia sejmu w 2011 roku posłowie ustanowili, że 
rok 2012 będzie m.in. Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego, najpłod-

niejszego polskiego pisarza, autora 232 powieści, w tym 144 powieści społecznych, 
obyczajowych i ludowych oraz 88 historycznych, z których najbardziej znana jest 
Stara baśń. 

Twórczość J.I. Kraszewskiego zadziwia i fascynuje czytelników i historyków 
literatury od XIX wieku do dziś. Pośród setek dzieł do najwybitniejszych większość 
zalicza wydaną w 1876 roku powieść Starą baśń, której część akcji pisarz umieścił na 
Ostrowie Lednickim. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, czując się dłużni-
kiem pisarza, a zarazem pragnąc oddać cześć, honor i pamięć temu tytanowi pracy, 
wielkiemu patriocie i piewcy dziejów zniewolonego narodu polskiego, przygotowało 
program obchodów jubileuszowych. Składały się na nie: wystawa pt. „Chram boga 
Nii na Ostrowie Lednickim. Świat wierzeń w Starej baśni J.I. Kraszewskiego” oraz 
cykl imprez edukacyjnych, których celem było przypomnienie twórczości „ojca po-
wieści polskiej”, „entuzjasty idylli prasłowiańskiej” i wprowadzenie współczesnych 
odbiorców w zapomniany świat słowiański. Otwarcie ekspozycji odbyło się 27 
kwietnia 2012 roku. W ciągu sezonu (tj. do 30 października) zwiedziły ją 17 734 
osoby. Równocześnie z otwarciem wystawy został uruchomiony towarzyszący jej 
program edukacyjny. Zajęcia przygotowano dla różnych grup wiekowych. Dlatego 
też miały one różny charakter od zabawowo-kwizowych po poważniejsze formy 
takie jak dyskusje dotyczące m.in. czytelnictwa. Program ten został wyróżniony 
w konkursie na najwybitniejsze wydarzenie muzealne roku 2012 w Wielkopol-
sce nagrodą Izabella 2012 w kategorii Działalność Edukacyjna, Promocyjna, 
Marketingowa. 

Ze względu na spore zainteresowanie, jakim wystawa cieszyła się w 2012 roku 
była ona również otwarta w roku 2013. Poza wystawą przeprowadzono ogólnopolski 
konkurs plastyczny pt. „Stara baśń widziana oczyma współczesnych… stwórzmy 
baśniowy komiks”. W konkursie wzięło udział 49 osób ze szkół z całej Polski. Od 
kwietnia do września proponowano bogatą ofertę imprez skierowanych do róż-
nych grup odbiorców. Celem było przybliżenie postaci pisarza, a przez zapoznanie 
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z treścią Starej baśni danie każdemu szansy poznania Ostrowa Lednickiego jeszcze 
z czasów pogańskich, ostrowa wypełnionego magią i kultem prasłowiańskich bogów.

Na cykl imprez Roku Jubileuszowego J.I. Kraszewskiego w Muzeum Pierw-
szych Piastów na Lednicy składały się:
1. Wystawa „Chram boga Nii na Ostrowie Lednickim. Świat wierzeń w Starej 

baśni J.I. Kraszewskiego” (otwarcie 27 kwietnia);
2. Magiczna Majówka (1–3 maja). Piknik rodzinny, który przez zabawę pozwolił 

uczestnikom przenieść się w magiczny świat Starej baśni, połączony z jarmar-
kiem, zabawami edukacyjnymi i wykładami. Podczas majówki można było zapo-
znać się z pracą archeologa i poczuć klimat X wieku, zgłębiając tajniki zielarstwa. 

3. Kupała „Noc Kupały — najkrótsza noc w roku” (23/24 czerwca) warsztaty dla 
najmłodszych oraz inscenizacja obrzędu. Taniec ognia, koncert wraz z cało-
nocnym czytaniem Starej baśni na wystawie w wykonaniu członków Klubu 
Dyskusji o Książce z Gniezna.

4. „Odkryj magiczny świat Józefa Ignacego Kraszewskiego. Znaki tamtych czasów 
są wśród nas”. Spotkanie w wigilię 200. rocznicy urodzin polskiego pisarza, 
27 lipca. Widowisko plenerowe, które przypomniało o kulcie młodej brzozy 
i odwiecznych siłach natury. Ciąg dalszy tych zajęć przeprowadzono w Gnieź-
nie podczas imprezy plenerowej „Koronacja Królewska” (28–29 lipca). 

5. W każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywało się darmowe oprowadzanie po 
Ostrowie Lednickim pod hasłem „Śladami Starej baśni”.

6. Oprócz cyklu imprez na Ostrowie Lednickim spotkanie ze Starą baśnią odbyło 
się w ramach cyklu edukacyjnego „Niedziela w Muzeum” w Rezerwacie Ar-
cheologicznym w Gieczu, oddziale Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Całorocznymi działaniami na terenie Muzeum chcieliśmy skłonić uczestników 

do odpowiedzi na pytanie: co wiemy o Starej baśni. Dla wielu młodych osób jest to 
książka, której właściwie modnie jest nie czytać, książka wpisana w kanon lektur 
szkolnych, książka, o której wszyscy słyszeli tylko stereotypy, ale mało kto chce 
sam sprawdzić, jaka jest w rzeczywistości. Jaka jest zatem prawda o tej powieści? 
Mamy nadzieję, że dzięki całorocznej prezentacji osoby i dzieła J.I. Kraszewskiego 
uczestniczący w cyklu naszych imprez poznali słowiański świat Starej baśni, który 
zachwyca i przyciąga. Książka stanowi niesamowity zbiór wiadomości dotyczących 
wierzeń, obyczajów i przypowieści ludowych. Muzeum starało się wskazywać, że 
ten tajemniczy i mroczny klimat, napięcie i strach… można odnaleźć tylko w tak 
znakomitych dziełach jak Stara baśń. Zwrócono uwagę na fakt, że książka jest po-
wieścią historyczną z czasów legendarnych o żywo toczącej się akcji. Mimo długich 
opisów zawiera kilka pasjonujących wątków o świecie i miejscu, do którego bez 
pogłębionej wiedzy niewielu ma dostęp. Dzięki przybliżeniu treści książki z towa-
rzyszeniem komentarza popularnonaukowego miejsce to stało się przystępniejsze. 
Tematyka książki ukazuje bowiem obrzędy rodzinne, doroczne, ludowe wierzenia, 
uroki, klątwy, czary, zioła i ich zastosowanie. Wszystko to opisane w niecodzienny 
i oryginalny sposób przez Józefa Ignacego Kraszewskiego dało możliwość uczest-
nikom naszych spotkań przenieść się do owego magicznego świata. 
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Powyższe działania stały się także bodźcem do otwartej dyskusji różnych środo-
wisk nad widocznym zanikiem czytelnictwa, a także do ustawicznego kształtowania 
i ugruntowywania tradycji kulturowej naszego narodu.

O wyjątkowości zaplanowanych i zrealizowanych przez nas działań świadczy 
fakt, że poza Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy było jedyną instytucją, która w tak szeroki sposób upamiętniała 
w minionym roku postać wybitnego polskiego pisarza historycznego. Wszystkie 
działania edukacyjne, wystawa oraz przygotowane wydawnictwa z  jednej strony 
pozwoliły ukazać epokę, w której tworzył J.I. Kraszewski, starając się w ten spo-
sób budować tożsamość narodową Polaków pod wszystkimi zaborami, a z drugiej 
zaginiony świat, o którym pisał. Przeprowadzone działania były też nastawione na 
budowanie, tak wyśmiewanych w niektórych środowiskach, postaw patriotyzmu 
i ciągłości kulturowej pokoleń.
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Edukacja historyczna w grodzie  
w Grzybowie — kalendarium wydarzeń

Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie funkcjonuje w strukturach Mu-
zeum Pierwszych Piastów na Lednicy od 1997 roku [por. A. Kaszubkie-

wicz, 1998, Rezerwat Archeologiczny — Grzybowo Gród, SL t. V, s. 407–409]. 
Jednak działalność edukacyjna w ramach działalności muzealnej została podjęta 
dopiero w roku 2010. Stało się to możliwe z chwilą powstania na grodzie pawi-
lonu muzealnego. Dzięki nowoczesnemu budynkowi stworzono dobre warunki 
do przechowywania zbiorów archeologicznych i w przygotowanych odpowiednio 
magazynach w jednym miejscu (w miejscu znalezienia) zgromadzono zabytki po-
chodzące z badań grodu. W pawilonie zaprojektowana została też sala wystawien-
nicza, gdzie od 2011 roku prezentowana jest wystawa stała. W ramach pawilonu 
powstało zaplecze umożliwiające organizowanie i prowadzenie różnorodnych zajęć 
edukacyjnych — zarówno plenerowych (zależnych od pogody i pory roku), jak 
i zajęć wewnątrz pawilonu — głównie w sali edukacyjno-konferencyjnej (gdzie 
prezentowane są wystawy czasowe).

Warto podkreślić, iż teren grodu od 2001 roku jest miejscem spotkań grup 
rekonstruktorskich i prezentacji życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców 
ziem polskich w ramach odbywających się rokrocznie Zjazdów Wojowników Sło-
wiańskich. Wydarzenie to jest organizowane w ramach współpracy Rezerwatu 
z Towarzystwem Przyjaciół Grodu w Grzybowie [por. J. Wrzesiński, 2012, Zjazd 
Wojowników Słowiańskich — Grzybowo 2010–2011, SL t. XI, s. 257–258]. 

W roku 2013 na terenie grodu odbyły się liczne wydarzenia o różnym cha-
rakterze, zasięgu i wymiarze. Przez cały rok funkcjonowała wystawa stała „Gród 
Grzybowo — między plemieniem a państwem”. Ekspozycja ma specyficzny cha-
rakter — jest odzwierciedleniem wykopu archeologicznego, w którym zwiedza-
jący może dokonać własnych odkryć i dowiedzieć się o metodyce badań archeo-
logicznych, o konstrukcjach obronnych grodu, o obiektach mieszkalnych, a także 
o wybranych kategoriach zabytków, sposobach rekonstrukcji życia we wczesnym 
średniowieczu, jak i o sposobach dokumentacji zabytków i systemie ochrony dzie-
dzictwa kulturowego. W ramach działalności Rezerwatu od stycznia do grudnia 
prowadzono zajęcia i warsztaty nastawione przede wszystkim na kontakt z dziećmi 
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i młodzieżą zarówno szkół z najbliższych okolic grodu, jak i przyjeżdżających 
z różnych rejonów Polski. Zajęcia wynikały ze specyfiki obiektu — miały charakter 
edukacji w zakresie kilku podstawowych rzemiosł udokumentowanych w trakcie 
badań grodu (głównie garncarstwo i  tkactwo, uzupełniane o kowalstwo), poza 
tym organizowano gry terenowe, questy, zabawy sprawnościowe. Większość zajęć 
odbywała się w ramach programu „Grzybowska Akademia Małego Archeologa” 
realizowanego na terenie grodu jeszcze przed uruchomieniem pawilonu. W ciągu 
roku szkolnego Rezerwat prowadzi stałą współpracę ze Społeczną Szkołą Podsta-
wową im. Olgierda Brzeskiego i Społecznym Gimnazjum w Grzybowie. Uczniowie 
pomagają w przygotowywaniu zajęć, questów, gier terenowych, ale też wykonują 
rozmaite prace porządkowe i rekonstrukcyjne na rzecz Rezerwatu w ramach wo-
lontariatu szkolnego.

Luty to tradycyjny miesiąc inauguracji sezonu łuczniczego. Dzięki kilkuletniej 
współpracy z Łuczniczą Drużyną Welesa na terenie grodu odbywa się Ogólnopolski 
Turniej Łuczniczy. Organizowany jest według zasad Field Archery Łucznictwa 
Terenowego i gromadzi od 60 do 80 zawodników. Obok tradycyjnych medali 
i dyplomów zdobywca największej liczby punktów, strzelający z łuku tradycyjnego, 
otrzymuje „pierścień grzybowski” — srebrną replikę pierścienia z XI wieku znalezio-
nego podczas badań archeologicznych na grodzie. Tradycje łucznicze mieszkańców 
grodu są również poświadczone archeologicznie — w trakcie badań znaleziono 
zarówno żelazne i kościane groty strzał, jak i fragment strzały oraz elementy łuku.

Marzec to przede wszystkim czas tradycyjnego powitania wiosny. Od czte-
rech sezonów w okolicach 21 marca w grodzie odbywa się wydarzenie plenerowe 
„Marzanna w Grzybowie”. W tym roku obok tradycyjnego konkursu na kukłę 
przybywający na gród uczestniczyli w grze terenowej — „Budzimy Wiosnę”. Warto 
podkreślić, że mimo dużej ilości śniegu w zabawie uczestniczyło 300 dzieci, które 
z przyjemnością rozgrzewały się gorącą grochówką.

W dniu 1 maja w Rezerwacie zainaugurowano cykl wystaw czasowych pod 
wspólnym tytułem Malarstwo na Grodzie. Pierwszą prezentacją, zatytułowaną 
„Północ–Południe”, była prezentacja malarstwa Marka Janusza Lewandowskiego, 
artysty z Wrześni. Prace powstawały w latach 2009–2012 i były reminiscencją 
artystycznych doznań autora podczas jego wyjazdów nad morze i w góry. Ekspo-
zycji towarzyszyła ulotka prezentująca sylwetkę i dorobek autora, wydrukowano 
również plakat.

W dniach 1–3 maja zorganizowano piknik edukacyjny „Majówka w Grzy-
bowie”. Ideą tego wydarzenia było nie tylko przybliżenie życia codziennego we 
wczesnym średniowieczu, ale też umożliwienie przybywającym na gród pracy pod 
okiem dawnych rzemieślników — rekonstruktorów. Można było podglądać miesz-
kańców zagrody edukacyjnej, którzy w tradycyjnych strojach wykonywali codzienne 
czynności, i samemu włączać się w zajęcia akurat odbywające się w obejściu. Dzieci 
brały udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których przez zabawę poznawały 
zabytki i  ich historię. Prowadzone były warsztaty, a dla najmłodszych zainsce-
nizowano wykop archeologiczny, w którym, w ramach projektu Grzybowskiej 
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Akademii Małego Archeologa, prowadziły poszukiwania zabytków i uczyły się 
dokumentacji wykopaliskowej.

W dniu 4 maja rozpoczęto realizację projektu finansowanego z dotacji Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Grzybowskie 
spotkania z archeologią” (cykl pięciu tematycznych imprez plenerowych). Pierwsza 
edycja „Garncarstwo dawniej i dziś, czyli: Nie święci garnki lepią?” składała się 
z zajęć edukacyjno-historycznych, warsztatów i pokazów połączonych z wiejskim 
targiem produktów lokalnych i rzemiosł z terenów objętych działaniem LGD 
„Z Nami Warto”. Odbył się też wykład mgr Patrycji Silskiej „Ceramika tekstylna” 
na temat użytkowania i wykorzystania dwóch podstawowych surowców — gliny 
i wyrobów tekstylnych oraz możliwości ich rejestracji na starożytnych wyrobach 
garncarskich. Wstęp do muzeum był wolny.

W dniu 31 maja odbył się piknik edukacyjny pod hasłem „Dzień Dziecka 
w Grzybowie”. Przygotowano specjalny program dla dzieci i rodziców, tzw. mu-
zealną akademię dziecięcą z serią zabaw, pokazów, warsztatów i prac wykopali-
skowych w ramach Grzybowskiej Akademii Małego Archeologa. Dla dorosłych 
zorganizowano zabawę terenową w poszukiwacza-tropiciela pozwalającą odnaleźć 
zabytki lub odkryć historię grzybowskiego grodu.

Drugą edycję projektu „Grzybowskie spotkania z archeologią” prowadzono 
w dniu 1 czerwca pod hasłem „Drewniane sprzęty, zabawki dawniej i dziś, czyli: 
Gdzie są drewniane koniki?”. Tematem przewodnim było drewno — ważny suro-
wiec w życiu człowieka. Prezentowano zarówno repliki zabytków z badań arche-
ologicznych, jak i współczesne przedmioty wykonywane z drewna. Rzemieślnicy-
-rekonstruktorzy prezentowali dawne techniki i wyroby rzemiosł już nieobecnych. 
Wszyscy przybywający na gród mogli spróbować swych sił zarówno w pracach 
rzemieślników historycznych, jak i współczesnych zajmujących się obróbką drewna. 
Robert Kraszczuk, podczas wykładu przeprowadzonego w sali edukacyjnej, podzielił 
się swym doświadczeniem w zakresie obróbki drewna, a także opowiedział, jak 
dochodził do prac rekonstruktorskich — replik zabawek drewnianych czy dłuba-
nek — drewnianych łodzi wykonywanych z jednego pnia. Magister Halina Lepka 
zaprezentowała podczas wykładu postać Olgierda Brzeskiego — „odkrywcy” grodu 
grzybowskiego, ale przede wszystkim świetnego patrona młodzieży — człowieka, 
który nigdy nie zrezygnował z młodzieńczych marzeń i po sukcesach w pracy za-
wodowej powrócił do nich, zostając dyplomowanym archeologiem i szczęśliwym 
emerytem. Odbył się też wernisaż kolejnej wystawy „W drodze…” — prezentacja 
prac Elizy Janoszczyk powstałych w okresie jej edukacji w liceum plastycznym oraz 
podczas studiów na wydziale architektury Politechniki Poznańskiej.

Czerwiec to miesiąc kończący rok szkolny, a dla Grzybowa — święto związane 
z „Dniem Patrona”. Olgierd Brzeski łączy grzybowski gród i społeczność szkolną 
tej miejscowości — Jego imię nosi miejscowa szkoła. Dlatego też każdego roku 
w czerwcu odbywają się uroczystości — przypomnienie tej postaci w formie zabawy 
połączonej z zajęciami edukacyjnymi. W tym roku wydarzenie to odbywające się 
na grodzie miało dwa oblicza — widowisko parateatralne przygotowali uczniowie, 
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przypominając postać Patrona oraz nawiązując do historii, natomiast nauczy-
ciele stworzyli wyjątkowy spektakl, w którym wzięli udział wszyscy nauczyciele 
grzybowskiej szkoły, prezentując własną zabarwioną humorem i dowcipem wersję 
życia wojów na grodzie w Grzybowie. Pełnym zaskoczeniem było przedstawienie 
przygotowane przez rodziców. W tajemnicy przygotowali oni inscenizację wiersza 
Juliana Tuwima Rzepka. Wykonanie, a zwłaszcza stroje każdej postaci, wywołały 
burze oklasków, aplauz i łzy radości u wszystkich widzów!

W Dniu Patrona gród był także miejscem startu i mety II Grzybowskiego 
Rajdu Rowerowego przygotowanego przez Radę Sołecką w Grzybowie. W rajdzie 
wzięły udział rodziny z Grzybowa i okolicy.

Dnia 6 lipca odbyła się trzecia edycja w ramach projektu „Grzybowskie spot-
kania z archeologią” pod hasłem „Kowalstwo, skórnictwo, tkactwo dawniej i dziś, 
czyli: Ginące zawody?”. Jak w całym cyklu i tym razem chcieliśmy zaprezentować 
zawody, które w naszej świadomości są już niemal nieobecne. Pojawili się zarówno 
rekonstruktorzy zajmujący się wspomnianym wytwórstwem, jak i rzemieślnicy 
podtrzymujący gasnącą tradycję. Uczestnicy mogli nie tylko zapoznać się ze sztuką 
rzemieślniczą, podglądając wytwórców, ale też samemu spróbować wykuć prosty 
przedmiot z żelaza, utkać fragment lnianego płótna czy wykonać jakąś rzecz ze 
skóry. Przy okazji można było usłyszeć wiele ciekawych informacji o pozyskiwa-
niu odpowiednich surowców, o ich przetwarzaniu, zapoznać się z etapami prze-
twórstwa. Doktor Marcin Danielewski wygłosił wykład o dawnych rzemiosłach, 
ich postrzeganiu dawniej i dziś, rozważając, czy bycie rzemieślnikiem stanowiło 
o statusie społecznym. Na zakończenie dnia odbyły się warsztaty instrumentów 
muzycznych — „Grzybogranie”, podczas których można było podglądać pracę 
wytwórców i samemu spróbować wykonać czy zagrać na takich instrumentach, 
jak bębny, conga, djemby czy didgeridoo.

W dniu 11 lipca udostępniono kolejną wystawę malarstwa „Obrazy stampa-
żowe” autorstwa Tomasza Siwińskiego, profesora z poznańskiego Uniwersytetu 
Artystycznego. Była to prezentacja najnowszych prac powstałych pod wpływem 
ostatnich podróży do Włoch, ale też wypraw ulicami Poznania. Każda wędrówka 
jest dla artysty pretekstem do wielkich odkryć małych rzeczy, każdy przedmiot 
nabiera swojego znaczenia, a każdy „odkryty” drobiazg staje się pretekstem do 
opowieści o miejscu czy wydarzeniu. Posługując się wypracowaną przez siebie tech-
niką, malarz przetwarza otaczającą rzeczywistość według własnego postrzegania. 
Również odkrycia archeologiczne stają się pretekstem dla twórczości profesora.

Łucznicy upodobali sobie przestrzeń grzybowskiego grodu i  ich obecność 
na stałe wpisuje się w krajobraz tego miejsca. W dniach 10–11 sierpnia odbyły 
się II Mistrzostwa Polski w Łucznictwie Tradycyjnym. Organizatorem jest Sto-
warzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego, a  jego członkowie przygotowują szereg 
rozmaitych konkurencji — strzelanie do tarcz zarówno z różnych dystansów, jak 
i pozycji, strzelanie do celów ruchomych, strzelanie długodystansowe czy strzela-
nie do celów ruchomych. Bardzo wymagający konkurs rozgrywany przez dwa dni 
ściąga do grodu około 150 zawodników z całego kraju. W tym roku zawodnik, 
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który uzyskał największą liczbę punktów we wszystkich konkurencjach zdobył też 
Nagrodę Kustosza Grodu — replikę grotu strzały znalezionego podczas badań 
wykopaliskowych w Grzybowie.

Sierpień to tradycyjnie miesiąc, gdy na grodzie odbywają się Zjazdy Wojow-
ników Słowiańskich, tym razem 17–18 sierpnia pod hasłem „A gdy wódz w boju 
padnie…”. Obok tradycyjnych pokazów rzemiosł i sztuki wojennej czasów Piastów 
szczególnie zaakcentowano obrzędowość sepulkralną — zaprezentowano rekon-
strukcję pogrzebu, związanych z nim tradycyjnych zachowań, zarówno wodza, 
znacznego członka średniowiecznej społeczności, jak i przeciętnego woja. Pogrzeb 
pierwszego to uroczyste pożegnanie poległego przez całą społeczność, połączone 
z ofiarowaniem mu darów, spaleniem zwłok i odprowadzeniem szczątków na 
miejsce pogrzebania — pole kurhanowe. Natomiast pogrzeb poległego woja to 
pożegnanie przez najbliższych i pochowanie w formie niespalonej na najbliższym 
cmentarzu. Inscenizacje te, wykonywane przez uczestników Zjazdu, poprzedzone 
były wykładami w pawilonie muzealnym. Pracownicy Rezerwatu — Maciej Paw-
lak i Jacek Wrzesiński — zapoznali słuchaczy ze strukturą drużyny Piastów oraz 
problemem związanym z grobami znajdowanymi na cmentarzyskach, a często 
interpretowanymi jako pochówki wikińskie. Natomiast dr Jerzy Sikora z Uniwer-
sytetu Łódzkiego omówił w wykładzie sposoby chowania zmarłych we wczesnym 
średniowieczu i odniósł się do wpływu chrześcijaństwa na zmiany w obrzędowości 
sepulkralnej.

W ostatnim dniu sierpnia na terenie grodu odbyła się czwarta edycja „Grzybow-
skich spotkań z archeologią”, pod hasłem „Garncarstwo dawniej i dziś, czyli: Nie 
święci garnki lepią?”. Zaprezentowano wytwarzanie naczyń glinianych tradycyjnymi 
sposobami wylepiania z wałeczków i taśm glinianych, na wolno obrotowym kole, 
a też na szybkim kole formującym. Odwiedzający mogli sami spróbować i wylepić 
swoje naczynia, a cierpliwi mieli okazję wypalić je w ognisku. Zaprezentowano spo-
soby wytwarzania glinianych grzechotek i pisanek — bardzo charakterystycznych 
przedmiotów z wczesnego średniowiecza. Profesor Wojciech Dzieduszycki z IAiE 
PAN w Poznaniu wygłosił wykład na temat użytkowania gliny, jej roli i znaczenia 
w dziejach człowieka oraz wykorzystania w produkcji naczyń glinianych w czasach 
Piastów. Po południu tego dnia na terenie grodu zorganizowane zostały Dożynki 
gminy Września, podczas których odbywały się występy, zabawy, koncerty i pokazy. 
Dzień zakończył się wspólną zabawą.

W dniu 7 września odbyła się ostatnia edycja „Grzybowskich spotkań z archeo-
logią”, pod hasłem „Drewniane sprzęty, zabawki dawniej i dziś, czyli: Gdzie są drew-
niane koniki? Była to propozycja udziału w zajęciach edukacyjno-historycznych, 
warsztatach i pokazach. Tematem przewodnim było drewno i wyroby z drewna, 
zarówno repliki zabytków, jak i współczesne wyroby. Projekt łączył edukację, pre-
zentacje, zabawę i sprzedaż rozmaitych wyrobów. Odbyły się pokazy wykonywania 
zabawek z drewna. Stanęły stanowiska historycznego cieśli, snycerza i stolarza, ale 
i współczesnych rzeźbiarzy. Dzieci poznały najstarsze wzory drewnianych lalek 
i koników, mogły rysować i malować, a także spróbować swych sił w  sprawnościowej 



Studia Lednickie XII (2013)168

zabawie-sztafecie z wykorzystaniem zabawek-mieczyków drewnianych. W sali 
edukacyjnej odbył się wykład Emilii i Staszka Mazurków „Jak w drewnie rodzi 
się muzyka” z pokazem replik dawnych drewnianych instrumentów muzycznych 
oraz z wykonanymi na nich minikoncertami. Cały projekt zakończono koncertem 
muzycznym w wykonaniu zespołu Reporter z Grzybowa.

Rezerwat w Grzybowie od kilku lat uczestniczy w kolejnych edycjach Europej-
skich Dni Dziedzictwa. Również i w tym roku, w dniu 8 września, zorganizowano 
kolejne obchody pt. „Nie od razu Polskę zbudowano”, zapraszając do gry terenowej 
„Mały wojownik”. Uczestnicy poznawali historię grodu i życie codzienne dzieci 
z X–XII wieku. Dzięki grze ożywiono nieznane przedmioty, zabawki dzieciństwa 
i przypomniano tradycje związane z przejściem ze świata dziecka w świat doros-
łych, przemianę małego człowieka w przyszłego woja. W zagrodzie edukacyjnej 
zamieszkali odtwórcy historyczni, prezentując życie codzienne wczesnośrednio-
wiecznego grodu. Można było z przewodnikiem zwiedzić wystawę archeologiczną 
„Gród Grzybowo — między plemieniem a państwem”, uczestniczyć w Dziecięcym 
Turnieju Łuczniczym o Pierścień Grzybowa. Doktor Maciej Przybył z Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu w ramach wykładu „Mieszko III Stary — dux 
totius Poloniae” przedstawił postać tego władcy i zwrócił uwagę, że powstanie 
państwa za czasów Mieszka i Bolesława Chrobrego nie zakończyło procesu two-
rzenia jednolitego organizmu państwowego. Próby scalania i walka o jedność ziem 
polskich przypadły na czasy Mieszka Starego, doskonałego organizatora, polityka 
i mecenasa kultury.

W dniu 15 września majdan grodu grzybowskiego był metą uczestników Rajdu 
Rowerowego dla mieszkańców Wrześni organizowanego przez Grupę Turystyki 
Rowerowej Wrześnianie.

W dniu 28 września na majdanie grodu odbyło się ślubowanie uczniów klas 
pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni.

Ostatnie dni roku to zwykle zajęcia i warsztaty, na których pojawiają się grupy 
młodzieży chętne uczestniczyć w projektach edukacyjnych pracowników Rezerwatu.

Zaprezentowane wydarzenia nie oddają w pełni tego wszystkiego, co działo się 
na grodzie w sezonie 2013 roku. Ważnym elementem wielu imprez plenerowych 
były inscenizacje parateatralne przygotowywane przez członków Stowarzyszenia 
Aurea Tempora. Były to zawsze przedstawienia prezentujące jakiś ważny element 
historyczny — sceny odtwarzające minioną, średniowieczną rzeczywistość miesz-
kańców grodu. W przedstawienia angażowani też byli widzowie, współtworząc je 
z rekonstruktorami. 

Warto dodać, że na terenie rezerwatu realizowane są też zadania w ramach 
archeologii doświadczalnej. Są to prace związane z tematami prac dyplomowych 
studentów archeologii IP UAM w Poznaniu. Monika Krzyżanowska rekonstru-
owała budowę pieca i wytop szkła. Po nie do końca udanych próbach w roku 
ubiegłym, naprawach i poprawkach samej konstrukcji pieca, w lipcu i sierpniu 
udało się doprowadzić do przetopienia partii szkła. Natomiast Mateusz Wawrzy-
niak w sierpniu i wrześniu rekonstruował pole kurhanowe, usypując trzy różnej 
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wielkości kurhany. W ich wnętrzu umieszczono artefakty organiczne — zarówno 
roślinne, jak i pochodzenia zwierzęcego. Obecnie obserwowany jest proces za-
chowania i destrukcji kurhanów, a za kilka sezonów na tych obiektach zostaną 
przeprowadzone badania pozwalające na zweryfikowanie hipotez odnośnie do 
procesów podepozycyjnych w kurhanach, a także specjalistyczne badania fizyko-
-chemiczne zawartości kurhanów weryfikujące możliwości identyfikacji roślin 
i zwierząt w kurhanach pradziejowych.

W ramach współpracy z miejscową szkołą w Grzybowie wraz z uczniami tej 
szkoły dokonaliśmy eksperymentu polegającego na weryfikacji hipotezy o możli-
wości komunikacji we wczesnym średniowieczu za pomocą dróg wodnych. Opie-
kunami projektu byli nauczyciel historii Rafał Szamburski i  Jacek Wrzesiński. 
Planowaliśmy przepłynięcie Strugą do Warty, jednak (w czerwcu) ze względu na 
niski poziom wody sam spływ odbył się Wrześnicą, na trasie Września–Samarzewo, 
a więc niemal do ujścia Wrześnicy do Warty. Wypłynięcie poprzedzone było wy-
kładem na temat sposobów komunikacji we wczesnym średniowieczu z prezentacją 
znanych z badań archeologicznych przedmiotów i narzędzi umożliwiających taką 
komunikację — zarówno lądową, jak i wodną, zimą i  latem. Sam eksperyment 
nie daje jednoznacznej odpowiedzi, czy takie rzeki jak Struga bądź Wrześnica 
były na tyle spławne, że umożliwiały podróż wodną. Kajaki, którymi płynęliśmy, 
często zahaczały o brzegi, a praca, jaką trzeba było wykonać na niezwykle licznych 
meandrach, pozwala powątpiewać w możliwości podróżowania i transportowania 
towarów tymi rzekami 1000 lat temu.

Tegoroczna działalność edukacyjna w Rezerwacie nie ograniczała się jedynie 
do lekcji i warsztatów stanowiących stałą ofertę. Dzięki współpracy z rozmaitymi 
instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami udało się w sezonie 2013 roku reali-
zować dość bogaty projekt zadań. Wydaje się, że skierowanie propozycji szczególnie 
do najmłodszych odbiorców przynosi rezultat w coraz liczniejszym odwiedzaniu 
grodu przez rodziny z najmłodszymi przyjaciółmi historii.
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„Ludowe Pasje” — wystawa czasowa 
w Wielkopolskim Parku Etnograficznym

Wystawa zorganizowana została w budynku XVIII-wiecznego drewnianego 
lamusa w zespole dworskim i udostępniona była w sezonie ekspozycyjnym 

2012 roku. Wpisując się w program cyklicznych prezentacji dorobku polskiej sztuki 
ludowej i nieprofesjonalnej, wystawa poświęcona została tym razem kolekcji sztuki 
ludowej i nieprofesjonalnej Stanisława Pasiciela. 

Wieloletni dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie pry-
watnie pasjonuje się tą właśnie twórczością. Pasję swoją wcielił w życie po przej-
ściu na emeryturę, zyskując czas i nową energię. W ciągu niespełna dziesięciu lat, 
przemierzając kiermasze sztuki ludowej i imprezy folklorystyczne Wielkopolski, 
Kaszub i Kujaw, odwiedzając domy artystów i  ich rodziny, zgromadził własną 
kolekcję sztuki. 

Ubiegłoroczna wystawa w oddziale Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
była pierwszą publiczną prezentacją tego zbioru. Stanisław Pasiciel udostępnił 
ze swej kolekcji 140 przykładów obejmujących rzeźbę w drewnie, malarstwo na 
szkle, ceramikę, powstałe przeważnie po 1945 roku. Przypisać je można różnym 
kategoriom współczesnej twórczości nieprofesjonalnej: folkloryzmowi, pograniczu 
amatorsko-ludowemu, twórczości amatorskiej, nurtowi art brut, a nawet kościelnej 
rzeźbie warsztatowej. W kolekcji znalazły się również przykłady sztuki z przełomu 
wieków XVIII i XIX, XIX-wiecznej i z pierwszych dziesięcioleci XX wieku. 

Wystawa stanowiła przegląd artystów północnej Wielkopolski, szczególnie 
okolic Gniezna, pogranicza gnieźnieńsko-pałuckiego oraz Pałuk. Stanisław Pasiciel 
zdołał pozyskać unikatowej już dziś wartości dzieła artystów starszych generacji 
(Władysława Adryanowa, Stanisław Zawierucha, Czesław Wętkowski), monitoruje 
też aktualnie działających artystów (Teodor Kupś, Roman Łuczak, Piotr Woliń-
ski, Marian Marczyk, Eugeniusz Izdebski). Na wystawie znalazły się też rzeźby 
twórców z innych obszarów Wielkopolski — konińskiego i kaliskiego (Zdzisław 
i Piotr Staszakowie, Tadeusz Flak). Zasięg terytorialny kolekcji wybiega na pół-
noc, ku Krajnie (Bronisław Suchy, Józef Walczak), Borom Tucholskim (Marian 
Kuźmiński, Zygmunt Kędzierski, Włodzimierz Ostoja-Lniski), Kaszubom ( Józef 
Chełmowski), pod Grudziądz i na Żuławy (Waldemar i Halina Styperek, Stani-
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sław Suska) — obszary te na wystawie obok rzeźby reprezentuje pokaźna grupa 
malarstwa na szkle, ukazując różne odcienie tej dziedziny współczesnej twórczości, 
reaktywowanej po 1945 roku.

Eksponaty pokazane zostały w układzie geograficznym i autorskim. Dla prze-
ciwwagi, w osobnym miejscu wyeksponowane zostały przykłady klasycznej, dawnej 
sztuki ludowej, które Stanisław Pasiciel również udostępnił: rzeźby kapliczkowe 
z XVIII i XIX wieku, obrazy warsztatowe (częstochowskie) na płótnie, desce 
i blasze oraz przykłady ozdobnej ceramiki powstałe w warsztacie trzech pokoleń 
rodziny Neclów w Chmielnie na Kaszubach. 

Poświęcona niecodziennej kolekcji wystawa miała też zwrócić uwagę na wartość 
tkwiącą w pasji zbierackiej będącej sposobem na życie, indywidualnym, alterna-
tywnym wobec praktyki muzealniczej, sposobem realizacji zainteresowań kulturą 
ludową. Pasja kolekcjonerska, mająca w Polsce zakorzenioną w XIX wieku tradycję 
i wartość kulturotwórczą, legła u podstaw niejednej muzealnej kolekcji etnograficz-
nej. W wyniku pasji Stanisława Pasiciela powstaje zbiór, który ma szansę zaznaczyć 
swoje miejsce w dziedzictwie kulturowym regionu wielkopolskiego i nie tylko. 
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Europejskie Dni Dziedzictwa 2012 
w Wielkopolskim Parku Etnograficznym

W dniach 8–9 i 15–16 września 2012 r. pod hasłem „Tajemnice codzien-
ności” dwudziesty raz obchodzono w Polsce Europejskie Dni Dziedzic-

twa. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy po raz kolejny wzięło udział w tej 
cyklicznej, ogólnoeuropejskiej imprezie. Wydarzenie to odbywało się na terenie 
Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. Dzięki dofinansowaniu z funduszy Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich możliwe było przygotowanie większej liczby 
atrakcji.

Za motyw przewodni wydarzenia posłużyło przysłowie „Do chleba i nieba, 
sto cnót, człeku, trzeba”, czyli postanowiono pokazać minioną codzienność przez 
pryzmat kuchni, pozyskiwania i przygotowywania pożywienia. Przez dwa dni 
przybywający mogli wziąć udział w warsztatach, podczas których poznawali (w te-
orii i w praktyce) sposoby koszenia sierpem i kosą. W jednej z zagród można 
było obserwować wyrób ciasta na zakwasie, z którego wypieczony został później 
chleb oraz bułki. Pokazy dotyczyły jednak nie tylko dnia codziennego dziewięt-
nastowiecznej wsi wielkopolskiej, ale również czasów dawniejszych — wczesnego 
średniowiecza. W obozowisku rekonstruktorów z Towarzystwa Żywej Archeo-
logii z Kalisza można było zapoznać się z procesami przygotowywania dawnego 
jadła, głównie pieczywa, m.in. podpłomyków, chleba pod kloszem, wędzonych 
mięs, serów. 

W budynku młyna z Wierzenicy prowadzone były zajęcia edukacyjne. Dla 
najmłodszych przygotowano różnorodne gry i zabawy, dzięki którym przyswajali 
sobie wiadomości dotyczące różnego rodzaju roślin uprawnych. Dużym zainte-
resowaniem cieszyła się zabawa w Kopciuszka polegająca na rozdzielaniu ziaren 
i nasion kilku gatunków roślin. Pod szkłem powiększającym można było oglądać 
nasiona zbóż współczesnych i  te pozyskane w trakcie badań archeologicznych. 
Pokazywano również filmy przedstawiające pracę w młynie i w wiatraku otrzymane 
dzięki uprzejmości Muzeum w Chorzowie i Muzeum Narodowego Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Każdego dnia można było po-
słuchać wykładów: „Chleb w literaturze”, „Jedzenie we wczesnym średniowieczu”, 
„Pożywienie wiejskie w Wielkopolsce w 1. połowie XX wieku”.
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Specjalnie na Europejskie Dni Dziedzictwa przygotowana i wydana została 
ilustrowana książeczka dla dzieci „Od ziarenka do bochenka” oraz gra terenowa — 
quest. Z tekstem gry w ręku można było zwiedzać Park w sposób inny od trady-
cyjnego, poznawać przedmioty i miejsca, na które zazwyczaj nie zwraca się zbyt 
dużej uwagi.

Wszystkim tym wydarzeniom towarzyszyły targi wiejskie oraz piknik zbożowy 
przygotowany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. 
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Premiera filmu „Wyspa władców”

W dniu 21 września 2012 roku zorganizowano uroczysty premierowy pokaz 
filmu „Wyspa władców”. Prezentacja tego dokumentalno-historycznego 

filmu (44 minuty emisji) odbyła się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu przy 
udziale twórcy i reżysera filmu Zdzisława Cozaca, współscenarzysty dra Janusza 
Góreckiego oraz licznych zaproszonych gości — dyrektorów i pracowników wiel-
kopolskich muzeów, a także przedstawicieli środowisk naukowych. W premierze 
uczestniczył również dyrektor TVP Historia, dr Tadeusz Doroszuk, którego telewi-
zyjny kanał współfinansował produkcję filmu oraz nadał jej szeroką oprawę medialną.

Zgromadzonych na pokazie powitała dyrektor Muzeum Archeologicznego 
dr hab. Marzena Szmyt. Następnie głos zabrał dyrektor Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy, prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa, który nakreślił charakter 
zrealizowanego filmu oraz zaprosił do jego obejrzenia.

Film przenosi widza w czasy formowania się państwa polskiego, które ukazuje 
głównie na przykładzie dziejów Ostrowa Lednickiego — wyspy władców. Historia 
pokazana została w sposób dynamiczny, komentarze uczonych opowiadających 
o rozgrywających się na Lednicy wydarzeniach są zwarte i wartko prowadzone. 
Wplatają w opowieść o losach tego miejsca rezultaty analiz wielu dyscyplin ba-
dawczych. Narrację wzbogacają dobre zdjęcia i ciekawa ścieżka muzyczna. 

Prace nad filmem trwały w latach 2011–2012. Oprócz zdjęć realizowanych w ple-
nerze oraz wielu inscenizacji specjalnie na potrzeby tej produkcji stworzono także wir-
tualne rekonstrukcje. Przebieg prac można było obserwować na bieżąco, bowiem in-
formacje o nich ukazywały się na łamach czasopism [AŻ t. 5: 2011, s. 16–17; SL, t. 11, 
s. 269–272] oraz na stronie internetowej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Premierze towarzyszył panel dyskusyjny z twórcami filmu, podczas którego 
uczestnicy pokazu zadawali autorom liczne pytania dotyczące zarówno produkcji 
filmu, jak i realizacji efektów komputerowych. Pokaz zakończył wernisaż oraz 
nastrojowy koncert poznańskich harfistek.

Należy podkreślić, że realizacja filmu była możliwa dzięki środkom finanso-
wym pozyskanym w głównej mierze ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który docenił starania 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zabiegającego o jego powstanie, i przy-
dzielił na produkcję dodatkowe środki finansowe.
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W dniu poznańskiej premiery filmu „Wyspę władców” wyemitowano także 
na tematycznym kanale telewizyjnym TVP Historia. Poprzedził ją nadany w tym 
samym dniu — w ramach audycji „Cafe Historia” — wywiad z twórcami filmu, 
podczas którego Z. Cozac oraz J. Górecki przybliżyli telewidzom kulisy produkcji 
filmu oraz dzieje i rozległe badania tytułowej wyspy. Wywiad ten był emitowany 
jeszcze czterokrotnie, z kolei sam film TVP Historia pokazywała wielokrotnie 
w kolejnych miesiącach. Film dostępny był również w wersji anglojęzycznej na 
kanale TVP Polonia. Zapowiedź emisji filmu reklamował także artykuł „Na salo-
nach księcia Mieszka”, który ukazał się w dodatku „Ale Historia” załączonym do 
„Gazety Wyborczej” 17 września 2012 roku.

Niezależnie od poznańskiej premiery „Wyspy władców” oraz emisji telewizyj-
nych Muzeum Pierwszych Piastów zorganizowało również jego otwartą prezentację 
w Kolegium Europejskim UAM w Gnieźnie. Odbyła się ona 23 listopada 2012 roku 
przy udziale prymasa Polski arcybiskupa Józefa Kowalczyka, który wyraził swoje 
uznanie dla twórców produkcji oraz Muzeum na Lednicy. Obecni na pokazie 
autorzy filmu podzielili się z widzami uwagami i ciekawostkami z planu zdjęcio-
wego oraz przybliżyli kulisy realizacji tej dokumentalno-historycznej produkcji.

Fot. 1. Słowo wprowadzające podczas premierowego pokazu wygłosił dyrektor Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa; fot. A. Ziółkowski
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Fot. 2. Dyrektor TVP Historia dr Tadeusz Doroszuk wyraził swoje uznanie dla twórców 
filmu; fot. A. Ziółkowski

Fot. 3. Premierowy panel dyskusyjny z udziałem twórców filmu — reżysera i scenarzysty 
Zdzisława Cozaca oraz współautora scenariusza Janusza Góreckiego; fot. A. Ziółkowski
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
w 1700. rocznicę zwycięstwa Konstantyna 

Wielkiego nad Maksencjuszem „Bitwa 
przy moście Mulwijskim. Konsekwencje” 

(Gniezno, 26–27 października 2012)

Odkrycie dwóch gipsowych basenów w kaplicy pałacowej na Ostrowie Lednic-
kim w sposób oczywisty włączyło Wyspę Władców do grona potencjalnych 

miejsc, gdzie mógł odbyć się chrzest księcia Mieszka I. Stąd też Muzeum Pierw-
szych Piastów, zawiadujące Ostrowem Lednickim i jego zabytkami, w kontekście 
zbliżającego się jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski czuło się zobligowane, jak 
być może żadna inna instytucja w Polsce, do zaplanowania różnorakich działań 
upamiętniających to wydarzenie. 

Jedną z inicjatyw wpisujących się w cykl takich działań była idea zorganizowania 
serii konferencji naukowych zatytułowanej „Początki chrześcijaństwa na ziemiach 
polskich”. We współpracy z Instytutem Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie 
podjęto decyzję o organizacji czterech konferencji poświęconych różnym aspektom 
problematyki chrztu i baptysteriów. Sposobnością do organizacji pierwszej z za-
planowanych konferencji był przypadający w roku 2012 jubileusz 1700. rocznicy 
bitwy przy moście Mulwijskim, która traktowana jest coraz częściej jako rzeczy-
wisty początek wielkiego procesu religijno-społeczno-kulturalnego określanego 
przez historyków jako tzw. przełom konstantyński. Traktując to wydarzenie i jego 
następstwa jako jedne z najdonioślejszych w dziejach naszej cywilizacji, uznano, 
że omówienie okoliczności i konsekwencji wywołanych objęciem władzy przez 
Konstantyna, postrzeganym jako faktyczny początek wielkiego procesu chrystia-
nizacji Europy, będzie dobrym wprowadzeniem w problematykę chrystianizacji 
ziem polskich.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w 1700. rocznicę zwycięstwa Konstan-
tyna Wielkiego nad Maksencjuszem zatytułowana „Bitwa przy moście Mulwijskim. 
Konsekwencje” odbyła się na dwa dni przed jubileuszem: 26 i 27 października 
2012 roku, w auli Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Uroczystego otwarcia 
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Konferencji dokonał JE prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk, pod którego 
honorowym patronatem została zorganizowana. W trakcie dwudniowych obrad 
uczestnicy wysłuchali piętnastu referatów w ramach czterech paneli tematycznych. 
Zaprezentowane wystąpienia ukazały charakter zmian, jakie nastąpiły po objęciu 
władzy przez Konstantyna. Zmiany te obserwowalne są w różnych przejawach 
życia społecznego i kultury materialnej, składając się na obraz epoki konstantyńskiej 
otwierającej nowy rozdział dziejów Europy. 

Społeczno-polityczne aspekty zwycięstwa Konstantyna ukazały opracowania 
zaprezentowane w panelu Polityka i państwo. Profesor Adam Ziółkowski zde-
finiował problem tzw. przełomu konstantyńskiego, zwracając uwagę zarówno na 
trafność tego sformułowania, jak i na brak uzasadnienia w posługiwaniu się nim 
w odniesieniu do pewnych przejawów życia (Polityka religijna cesarstwa: „wynala-
zek” przełomu konstantyńskiego). Doktor hab. Krystyna Stebnicka omówiła kwestię 
wyjątkowej pozycji Żydów w cesarstwie 1. połowy IV wieku (Polityka Konstantyna 
wobec Żydów: pozycja patriarchy), a dr Dariusz Spychała zarysował „obiektywny” 
portret Konstantyna, zwracając uwagę na pewne utarte, a nie zawsze uzasadnione, 
opinie na jego temat (Konstantyn Wielki — święty cesarz czy tyran?). 

Panel Religia i Kościół zebrał referaty poświęcone różnym aspektom życia 
religijnego w cesarstwie epoki Konstantyna. Profesor Danuta Musiał omówiła in-
teresujący problem sposobu funkcjonowania kultów pogańskich w chrześcijańskim 
już Rzymie wieku IV (Polityka cesarzy IV wieku wobec kultów tradycyjnych). Profe-
sor Kazimierz Ilski wskazał na tradycyjne pojmowanie przez Konstantyna relacji 
z bogami, charakterystyczne dla duchowości Rzymu późnoantycznego (Bogowie 
Konstantyna). Profesor Sławomir Bralewski, opisujący różne przejawy pogańskiej 
pietas obecnej w Rzymie przedkonstantyńskim, skonfrontował je z pobożnością 
i religijnością chrześcijan (Przełom konstantyński a religijność Rzymian w wiekach 
IV i V — wybrane zagadnienia). Ksiądz profesor Józef Naumowicz wskazał na 
szczupłość źródeł opisujących najwcześniejsze ryty liturgiczne i ograniczenia w pro-
cesach ich rekonstrukcji (Liturgia i kult chrześcijański po roku 312 — nowe warunki 
rozwoju). Profesor Ewa Wipszycka na przykładzie Kościoła egipskiego zreferowała 
charakter zmian w organizacji Kościoła w czasach Konstantyna (Kościół egipski 
czasów tetrarchii i kościół Konstantyna. Nowe źródła — nowe hipotezy). 

Panel Kultura artystyczna tworzyły cztery opracowania odnoszące się do 
sztuk plastycznych. Profesor Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska (Przełom kon-
stantyński w twórczości artystycznej chrześcijan — pytania, hipotezy, fakty) zdiagno-
zowała oblicze sztuk plastycznych w czasach Konstantyna, wskazując na trudności 
z datowaniem wielu zabytków. Profesor Elżbieta Jastrzębowska opracowaniem 
na temat architektury maksencjańskiej (Maksencjusz: ostatni czy pierwszy twórca 
rzymskiej architektury późnoantycznej) określiła pole do dyskusji nad początkami 
architektury wczesnochrześcijańskiej, stawiając tezę o wiodącej roli Maksencjusza 
w tej kwestii. Polemiczne do tez prof. Jastrzębowskiej stanowisko zaprezento-
wał dr Zygmunt Kalinowski szkicem Basilica Constantiniana — dom spotkań czy 
„świątynia”?, wskazując na doniosłą rolę w tej kwestii budowniczych Konstantyna. 
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Rumuńscy badacze — dr Adriana Panaite i prof. Aleksandru Barnea — analizu-
jący w studium przypadku sztukę prowincji limesu dunajskiego (Sztuka chrześcijan 
nad Dolnym Dunajem w IV w.) zaprezentowali interesujące przykłady dzieł sztuki 
rozwijającej się z dala od ówczesnych centrów artystycznych. 

Na ostatni panel Prawo i armia złożyły się trzy opracowania poświęcone 
ukazaniu zmian, jakie nastąpiły po przejęciu władzy przez Konstantyna w prawo-
dawstwie rzymskim i w wojsku. Analiza dra Jacka Wiewiórowskiego (Małżeństwo 
przez porwanie w antyku: ustawa Konstantyna I (CTh 9.24.1) w świetle psychologii 
ewolucyjnej) ukazała zmiany normatywne w prawie rzymskim, szukając przyczyn 
tych zmian również poza kulturą chrześcijańską. Referat dra Piotra Sadowskiego 
(Konstantyn Wielki a gladiatorzy. Wokół konstytucji cesarskiej ogłoszonej w Bejru-
cie; CTh. 15.12.1) dowodził wpływu światopoglądu chrześcijańskiego na spadek 
zainteresowania walkami gladiatorów, zmianę regulacji prawnych w tej kwestii, 
co doprowadziło do zaniku w kulturze rzymskiej zapotrzebowania na tego typu 
„rozrywkę”. Wystąpienie dra Mariusza Ciesielskiego (Reformy i barbaryzacja armii 
rzymskiej za Konstantyna Wielkiego — następstwa) stanowiło próbę znalezienia 
odpowiedzi na pytanie o następstwa reform w armii rzymskiej za Konstantyna, 
w tym jej barbaryzację, i ich wpływ na dalsze dzieje cesarstwa zachodniorzymskiego. 

Materiały z konferencji zostaną opublikowane w pokonferencyjnym wydaw-
nictwie — pierwszym tomie z serii publikacji przygotowywanej przez Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Gnieźnie z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski.
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Konferencja „Liturgia i teologia chrztu 
od starożytności chrześcijańskiej 

do czasów nowożytnych” 
(Gniezno–Lednica, 11–12 czerwca 2013)

Tytułowa konferencja to już drugie przedsięwzięcie naukowe organizowane 
w ramach cyklu planowanych na lata 2012–2016 obrad związanych z 1050. 

rocznicą chrztu Polski, organizowanych przez Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy oraz gnieźnieński Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza. Patronat honorowy nad konferencją przyjęli Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Prymas Polski Arcybiskup Metropolita 
Gnieźnieński Józef Kowalczyk. Dwudniowe obrady (11 i 12 czerwca 2013 r.) 
odbywały się w siedzibach organizatorów — Kolegium Europejskim w Gnieźnie 
oraz w Dziekanowicach.

Konferencję otworzył dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej prof. dr hab. 
Leszek Mrozewicz, który serdecznie przywitał uczestników oraz przybyłych na 
otwarcie gości — wśród nich gnieźnieńskich posłów i senatorów oraz reprezen-
tującego stronę kościelną biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej — 
Krzysztofa Wętkowskiego.

Właściwe obrady konferencyjne obejmowały wystąpienia dwudziestu uczest-
ników, którzy w swoich referatach zaprezentowali pogłębioną refleksję nad prob-
lematyką chrztu, ukazując wielowymiarowe aspekty tego liturgicznego i  teolo-
gicznego aktu. Referenci przedstawili zarówno aspekty chrzcielnego wymiaru 
roku liturgicznego (D. Brzeziński), jak również czas, w którym chrztu udzielano 
(S. Fedorowicz). Przegląd zagadnień związanych z wczesnochrześcijańskimi oraz 
średniowiecznymi źródłami odnoszącymi się do chrztu obejmował analizę frag-
mentów Apokalipsy świętego Jana (P. Podeszwa), Tradycji Apostolskiej Hipolita 
Rzymskiego (D. Kwiatkowski), świadectw teologów i Ojców Kościoła (B. Czy-
żewski, M. Sołomieniuk, M. Przyszychowska, J. Naumowicz). Referenci zarówno 
dywagowali nad znaczeniem chrztu cesarza Konstantyna, Teodozjusza (K. Ilski) 
i króla Franków Chlodwiga (H. Pietras, M. Ożóg), jak i podzielili się intere-
sującymi spostrzeżeniami dotyczącymi liturgii chrztu w myśli Alkuina z Yorku 
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(M. Sas). Niezmiernie ciekawy był blok wystąpień skupionych na analizie prob-
lematyki chrztu w polskich źródłach liturgicznych (W. Pałęcki), chrztów Żydów 
na ziemiach polskich (R. Witkowski) czy teorii i praktyki chrztów dzieci (M. De-
limata). Przedstawiono także ewolucje formy chrzcielnicy ( J. Nowiński), chrzest 
w monastycznej teologii XII w. (M. Chojnacki) i kwestie chrztów pogan przez 
Krzyżaków (W. Rozynkowski). Obrady sesyjne zakończyły wystąpienia dotyczące 
reformy rytuału chrztu w okresie między Soborem w Trydencie a Watykańskim II 
(A. Sielepin) oraz praktyk realizowanych przez komunistów w okresie milenium 
chrztu Polski (G. Łukomski). 

Konferencja pokazała znaczenie chrztu w świecie antycznym i rozwój rytu 
chrzcielnego w czasach Ojców Kościoła, okresie karolińskim i młodszych epokach. 
Wydobyła jego złożony charakter, który można prześledzić w wielu źródłach — 
w tym również w najstarszych polskich przekazach liturgicznych (pontyfikałach 
krakowskim i płockim). Przybliżyła problematykę praktyki chrzcielnej Kościoła 
stosowanej na terenach barbaricum wobec przyjmowanych do jego wspólnoty. 
Akcentując liturgiczne i  teologiczne znaczenie chrztu w Kościele, wskazała na 
interpretację tego aktu jako jednego z fundamentów chrześcijaństwa, pozwalają-
cego na funkcjonowanie jego wyznawców od chwili ich narodzin (przyjęcia przez 
chrzest do Kościoła), aż po śmierć. 

Materiały z konferencji zostaną opublikowane w pokonferencyjnym wydaw-
nictwie — drugim z tomów serii publikacji przygotowywanej przez Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Gnieźnie z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. 

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym naukowemu spotkaniu w Kolegium 
Europejskim i Muzeum na Lednicy była również msza dziękczynna w intencji 
władców z dynastii Piastów, koncelebrowana przez prymasa Polski księdza arcy-
biskupa Józefa Kowalczyka w historycznej kaplicy z czasów Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego, na Ostrowie Lednickim w dniu 12 czerwca. Msza stanowiła istotny 
prolog wprowadzający w drugi dzień obrad, które wzbogacono również przez zapo-
znanie prymasa Polski, przybyłych na mszę świętą gości i uczestników konferencji 
z historycznym dziedzictwem Ostrowa Lednickiego.



Konferencja „Liturgia i teologia chrztu... 185Janusz Górecki

Fot. 1. Uczestnicy konferencji po mszy koncelebrowanej przez prymasa Polski arcybisku-
pa Józefa Kowalczyka w historycznej kaplicy przypałacowego kościoła z czasów Mieszka I 

na Ostrowie Lednickim; fot. J. Dzionek
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Muzealna Konferencja dla Nauczycieli 
(Instytut Kultury Europejskiej, 

Gniezno, 11 kwietnia 2013) 

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż — zapamiętam. 
Pozwól wziąć udział, a… wzbudzisz we mnie pragnienie” 

(Konfucjusz)

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, chcąc pokazać nowatorski program 
edukacyjny dla dzieci i młodzieży wszystkich grup wiekowych, przygotowało 

w 2013 roku konferencję szkoleniowo-edukacyjną dla nauczycieli, przewodników 
i wszystkich zainteresowanych kwestiami związanymi z szeroko pojętą edukacją. 
To niecodzienne spotkanie odbyło się 11 kwietnia w Auli Audytoryjnej Instytutu 
Kultury Europejskiej w Gnieźnie, przy ul. Kostrzewskiego 5. W czasie konferen-
cji zaprezentowano działania, które, jak podkreślili pracownicy Działu Edukacji 
Muzealnej, pozwalają każdy przyjazd do Muzeum uczynić edukacyjną przygodą.

W materiałach konferencyjnych uczestnicy otrzymali nowy informator eduka-
cyjny Muzeum jest dla wszystkich zawierający opis nowego programu zatytułowanego 
„Poznać przeszłość — Zrozumieć teraźniejszość — Kreować przyszłość”. Oprócz 
przedstawienia założeń programowych publikacja prezentuje 80 lekcji muzealnych 
i mieści wiele cennych informacji technicznych: jak dojechać do Muzeum, jak 
zamówić lekcje itp.

Celem spotkania było również pokazanie, że wizyty w Muzeum mogą być 
stałym punktem realizacji podstawy programowej przez szkoły wszystkich szczebli, 
bowiem powodem przyjazdu do Muzeum nie musi być tylko chęć zorganizowania 
wycieczki rekreacyjnej. Jeśli uznać bowiem Muzeum za stały, komplementarny 
ośrodek pomocniczy dla szkół, okaże się ono idealnym miejscem prowadzenia 
zajęć edukacyjnych.

W programie, oprócz tradycyjnie obecnych tematów z historii, etnografii, 
dziejów cywilizacji, ukazano również znajdujące się od tego roku zajęcia z tzw. 
tematów trudnych, a szalenie ważnych dla młodych ludzi. Każdorazowo wycho-
dząc od zagadnień zakorzenionych w historii ukazywanej przez nasze Muzeum, 
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odnosimy się podczas tych lekcji do współczesnych problemów dzieci i młodzieży, 
próbując zastanowić się wspólnie nad możliwościami ich rozwiązania przez zabawę, 
warsztaty czy dyskusję.

Nowy program edukacyjny zaprezentowany na Konferencji poddany został 
ocenie wybitnych specjalistów: pedagogów (prof. zw. dr hab. M. Dudzikowa), 
psychologów (K. Chlewińska), edukatorów muzealnych (W. Przewoźny). Ich wy-
stąpienia w drugiej części obrad ukazywały szerokie spektrum propozycji eduka-
cyjnej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, a także stanowiły punkt wyjścia 
dyskusji nad projektem „Poznać przeszłość — Zrozumieć teraźniejszość — Kreować 
przyszłość”. 

Udział w konferencji był całkowicie bezpłatny i nielimitowany. Zaprosiliśmy: 
dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pracowników biur podróży, przewodników 
i wszystkich tych, którym edukacja młodego pokolenia nie była i nie jest obojętna.

Poszerzenie oferty edukacyjnej oraz wprowadzenie nowatorskiego podejścia do 
różnego rodzaju wątków tematycznych pozwoliło w sezonie 2013 zwiększyć liczbę 
przeprowadzonych zajęć o 93 w porównaniu do roku poprzedniego, tj. o ponad 
30%, tym samym podnosząc frekwencję o ponad 3000 osób. 

Program edukacyjny zaproponowany przez Dział Edukacji Muzealnej spotkał 
się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno przez nauczycieli, jak i przez zamawia-
jących zajęcia pilotów wycieczek. Pochlebne zdania i opinie zawarte w ankietach 
wypełnianych przez kadrę nauczycielską po zajęciach utwierdziły nas w przeko-
naniu, że zmierzamy dobrą drogą. 
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Wystawa „Skarby średniowieczne  
Wielkopolski” w muzeach w Gdańsku, 

Bytomiu, Gorzowie Wielkopolskim 
i Wągrowcu

W roku 2010 w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy prezentowano 
cieszącą się dużym zainteresowaniem wystawę „Skarby średniowieczne 

Wielkopolski”. Można było na niej podziwiać ponad 2000 sztuk monet i biżu-
terii z około 20 polskich muzeów i  instytucji naukowych, w których zdepono-
wano skarby wielkopolskie [por. A. Tabaka, SL t. X, s. 299–300]. W związku 
z przyciągającą uwagę tematyką wystawy postanowiono zaprezentować ją w for-
mie planszowej. Przedstawia ona depozyty powierzane ziemi od X do XV wieku, 
obejmując terytorium Wielkopolski z Kujawami oraz Ziemią Lubuską, czyli te-
reny historycznej Wielkopolski. Pochodzi stąd nieporównywalnie więcej skarbów 
niż z o wiele bardziej rozwiniętej Europy Zachodniej, Bizancjum czy terytoriów 
arabskich. Zawartość skarbów zmienia się wraz z upływem czasu, jednak nie-
mal zawsze znajdują się w nich monety uzupełnione innymi postaciami srebra. 
W najwcześniejszych zespołach odkrytych na terenie Wielkopolski (X w.) mamy 
do czynienia z  importowanymi monetami arabskimi przede wszystkim w po-
staci połówek i ćwiartek dopełnianych biżuterią srebrną kompletną oraz w postaci 
złomu. W depozytach z przełomu X i XI wieku ulega zmianie relacja między 
dirhemami w postaci ułamków na korzyść całych monet zachodnioeuropejskich. 
W skarbach z pełnego średniowiecza (XIII–XV w.) nie spotyka się już dirhemów 
i monet bizantyńskich ani filigranowej i masywnej biżuterii, lecz monety rodzime 
(głównie książąt dzielnicowych) i pochodzące z mennic naszych sąsiadów (głów-
nie czeskich, krzyżackich i brandenburskich), a wyjątkiem są monety czy ozdoby 
docierające z dalszych stron świata. Znaleziskiem niezwykle cennym jest depozyt 
odkryty w palatium na Ostrowie Lednickim, dostarczający unikatowego, a zarazem 
bogatego zespołu monet, tzw. kwartników śląskich. Równie interesujący jest skarb 
z Poznania zawierający, obok tysięcy groszy praskich (głównej waluty czternasto- 
i piętnastowiecznej Europy Środkowej), jeden egzemplarz grosza krakowskiego 
Kazimierza III Wielkiego. Dominującym składnikiem zespołów monetarnych 



Studia Lednickie XII (2013)190

z 2. połowy XIV i XV wieku są półgrosze i denary jagiellońskie, dzięki którym 
skarby późnośredniowieczne zbliżają się niekiedy swą wielkością do największych 
zespołów z X i XI wieku. Należy pamiętać, że równie ciekawym elementem więk-
szości skarbów są naczynia stanowiące zabezpieczenia cennych depozytów.

Skarbami odmiennego rodzaju są obecnie często odkrywane znaleziska gro-
bowe. Niekiedy dostarczają one szczególnie pięknych przykładów monet i biżuterii. 
Zalicza się do nich m.in. bogato ornamentowana kaptorga z Bodzi, naszyjnik 
z kaptorg z Dziekanowic czy bransoleta z Giecza, a także grosz turoński Filipa 
IV Pięknego, pozyskany podczas badań w Łeknie. 

Wystawie planszowej przygotowanej przez Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy towarzyszą zabytki pochodzące ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy (części skarbów z Ostrowa Lednickiego i Imielna) oraz Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza — fragment skarbu z Łekna. Zaprezentowano również 
kopie wczesnośredniowiecznej biżuterii.

W ciągu kilku ostatnich lat wspomnianą wystawę planszową zaprezentowano 
w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, Państwowym Muzeum Ar-
cheologicznym w Warszawie oraz w budynku edukacyjno-wystawienniczym przy 
grodzisku w Sopocie [por. A. Tabaka, SL t. XI, s. 251–252].

Duża popularność dotychczasowych ekspozycji oraz ich walory edukacyjne 
sprawiły, że kolejne placówki muzealne zdecydowały się na jej prezentację w swych 
murach. Były to: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (maj–październik 2012), 
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (9 listopada 2012–17 lutego 2013), Muzeum 
Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim (22 lutego–21 kwietnia 
2013) oraz Muzeum Regionalne w Wągrowcu (3 lipca–15 października 2013). 

Otwarciom wystaw w Muzeum Lubuskim oraz w Wągrowcu towarzyszyła 
prelekcja kuratora wystawy Arkadiusza Tabaki pt.: „Znaleziska skarbów i monet 
z Ostrowa Lednickiego i okolicy” (prezentacja komputerowa dotycząca publikacji 
dofinansowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
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Ryc. 1. Aranżacja wystawy „Skarby średniowieczne Wielkopolski” w Muzeum Archeolo-
gicznym w Gdańsku; fot. i skład W. Kujawa
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Ryc. 2. Montaż i wernisaż wystawy „Skarby średniowieczne Wielkopolski” w Muzeum 
Górnośląskim w Bytomiu; fot. i skład W. Kujawa
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Ryc. 3. Wernisaż wystawy „Skarby średniowieczne Wielkopolski” w Muzeum Lubuskim 
im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim; fot. D. Banaszak, skład W. Kujawa
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Ryc. 4. Aranżacja i wernisaż wystawy „Skarby średniowieczne Wielkopolski” w Muzeum 
Regionalnym w Wągrowcu; fot. i skład W. Kujawa



Paweł Sankiewicz, Arkadiusz Tabaka
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
Studia Lednickie XII (2013)

Dotacje Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego związane 

z ochroną zabytków archeologicznych

W 2012 r. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy rozpoczęło realizację 
projektów: „Znaleziska skarbów i monet z Ostrowa Lednickiego i okolicy” 

oraz „Topory średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza”, które zostały dofi-
nansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 5 — Ochrona zabytków archeologicz-
nych. Zakończenie realizacji przewidziano na rok 2013.

Kompleksowe badania prowadzone na Ostrowie Lednickim potwierdziły wy-
jątkowy charakter tego miejsca jako jednej z siedzib pierwszych historycznych 
władców Polski. Oprócz bogactwa reliktów architektury kamiennej i drewnianej 
odkryto także tysiące przedmiotów łączonych z ówczesnymi elitami (m.in. złote, 
srebrne i ołowiane ozdoby), kultem chrześcijańskim (np. stauroteka), przyboczną 
gwardią władcy (największy zbiór militariów w tej części Europy) i handlowcami 
(odważniki i wagi). Znaczącym elementem tego zbioru są znaleziska monet od-
krytych zarówno w sześciu skarbach, jak i pojedynczo (46 sztuk), których zabez-
pieczenie i szczegółowe opracowanie jest zadaniem pierwszego z wymienionych 
wyżej projektów. Niewątpliwie do najcenniejszych, pod względem historycznym 
i ekspozycyjnym, należą skarby, które z większości odkryto w południowej i połu-
dniowo-zachodniej części grodu. Odnotowano m.in. monety: arabskie z dynastii 
Samanidów i Buwayhidów, duńskie z Hedeby, niemieckie różnych władców i men-
nic, czeskie, angielskie i polskie (w tym unikatowe okazy kwartników śląskich). 
Do znalezisk wyjątkowych w skali kraju zaliczyć również należy bizantyjskiego 
folisa wybitego w czasach panowania Bazylego II i Konstantyna VIII (976–1025). 
W skład projektu został także włączony kolejny zabytek cenny dla historii kaszte-
lani lednickiej — skarb groszy praskich odkryty w pobliskim Imielnie. Realizacja 
opisywanego projektu niewątpliwie wniesie duży wkład w zakresie dokumentacji 
historii gospodarczej Polski w okresie jej powstania i krzepnięcia. Opublikowanie 
dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) wersji zbioru numizmatycznego Muzeum na 
Lednicy, wraz ze szczegółowymi opisami monet i  ich fotografiami, kontekstem 
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odkrycia oraz analizami metaloznawczymi, z pewnością stanowić będzie pierw-
szorzędny materiał porównawczy dla innych zbiorów, nie tylko z terenu Polski, 
ale i Europy.

Militaria średniowieczne ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
należą do najcenniejszych w Polsce i stanowią unikatowy rodzaj znaleziska w skali 
europejskiej. Zostały one pozyskane w trakcie prac archeologicznych na Ostrowie 
Lednickim — m.in. w trakcie badań jeziora Lednica, w Gieczu i w Dziekanowi-
cach — stanowiskach bezpośrednio związanych z początkami polskiej państwowości. 
W zespole tym znajdują się zarówno egzemplarze unikatowe w skali europejskiej, 
np. hełm z nosalem czy kolczuga, jak i inne występujące dość powszechnie. Naj-
liczniejszym komponentem zbioru, obejmującym 168 sztuk, są topory/siekiery.

W ramach badań nad średniowiecznymi militariami ze zbiorów MPP to-
pory/siekiery poddano wieloaspektowym badaniom porównawczo-typologicznym 
i specjalistycznym. Dokonano podziału typologicznego zbioru i  jego prezentacji 
w formie katalogu. Wybrane elementy zespołu zostały poddane specjalistycznym 
badaniom z zakresu nauk fi zyko-chemicznych i przyrodniczych. Przeprowadzono 
pogłębione analizy drewnianych toporzysk, elementów skórzanych oraz szereg 
analiz metaloznawczych i radiografi cznych. 

Owe wieloaspektowe badania obu zbiorów lednickich, a także publikacja ka-
talogów opisanych zabytków mogły być zrealizowane dzięki dofi nansowaniu ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ryc. 1. Pierwsza strona okładki książki Monety i biżuteria z Ostrowa Lednickiego i okolicy; 
oprac. W. Kujawa; Wydawnictwo Pejzaż | Ewa Stadnicka
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Ryc. 2. Pierwsza strona okładki książki Topory średniowieczne z  Ostrowa Lednickiego 
i  Giecza; oprac. W. Kujawa; Wydawnictwo Pejzaż | Ewa Stadnicka





Jakub Dzionek, Zygmunt Kalinowski
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
Studia Lednickie XII (2013)

Nowe logo i nowy system identyfikacji  
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

W czasach zdominowanych przez nadmiar komunikatów przekazywanych 
nam często wbrew naszej woli jednym z podstawowych problemów jest 

przebicie się z informacją do odbiorcy, dla którego została ona specjalnie przygo-
towana. Ważnym elementem tego procesu jest uporządkowanie ikonosfery owego 
przekazu, której podstawowym narzędziem staje się logo marki. 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy posługiwało się do tej pory aż sied-
mioma (sic) znakami firmowymi, co nie ułatwiało organizacji zadań informacyjno-
-promocyjnych. Dlatego na początku roku 2013 zorganizowano otwarty konkurs 
na nowe logo i zintegrowany system identyfikacji wizualnej Muzeum. W założe-
niach konkursowych logo miało emanować treściami odnoszącymi się zarówno 
do początków polskiej państwowości (Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo), jak 
i do dziejów wielkopolskiej wsi z okresu XVIII–XX wieku (Wielkopolski Park 
Etnograficzny), a system miał tworzyć spójną, jednolitą stylistycznie całość.

W jury konkursowym zasiedli: prof. Krzysztof Kochnowicz — dziekan Wy-
działu Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 
prof. Mirosław Adamczyk — kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej na Wy-
dziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 
dr Wojciech Janicki — kierownik Pracowni Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu, prof. Andrzej Marek Wyrwa — dyrektor Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy, dr Zygmunt Kalinowski — dyrektor ds. programo-
wych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Jakub Dzionek — Dział Promocji 
i Informacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Spośród 23 prac, które 
wpłynęły na konkurs, za najlepszy uznano projekt autorstwa młodych grafików, 
absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu — Katarzyny Augustyniak 
i Krzysztofa Marciniaka.

W znaku udało się osiągnąć zamierzone cele: jego dynamiczna forma odwołuje 
się topograficznie do jednego z najważniejszych miejsc w historii Polski — Ostrowa 
Lednickiego, zlokalizowanego w centrum formy zbliżonej kształtem do mapy Pol-
ski. Organiczny charakter znaku i motyw wiru wywołują asocjacje ze słowiańskim 
kultem narodzin i odrodzenia. Jednocześnie wirująca forma nawiązuje do motywów 



Studia Lednickie XII (2013)200

ludowych, tak pożądanych dla stylistyki Wielkopolskiego Parku Etnograficznego — 
drugiego z wiodących Oddziałów Muzeum. Zatem znak realizuje w pełni postulat 
ujawnienia charakteru działalności całej instytucji. 

Wybrany kolor sygnetu — pomarańczowy — jest wyrazisty, nowoczesny, 
energetyczny i kontrastuje z klasycznym, eleganckim krojem liternictwa. Wersje 
logo przygotowane dla poszczególnych Oddziałów bazują na wersji podstawowej. 
Podkreślają przynależność do jednej instytucji, budując spójny wizerunek dużego 
wielooddziałowego Muzeum.

Zrealizowany zakres prac projektowych obejmuje: projekt logo, papeterię fir-
mową, uniwersalny layout plakatu, wizytówek, kilka gadżetów firmowych, grafikę 
pojazdów, oznakowanie siedziby, dróg dojazdowych, wewnętrzne oznakowanie 
terenu Muzeum oraz tablice informacyjne. W planach znajduje się opracowanie 
jednorodnej szaty graficznej wydawnictw takich, jak: ulotki, informatory, katalogi, 
wydawnictwa książkowe itp.

Projekt zgłoszony został do I Ogólnopolskiego Konkursu „Muzeum Wi-
dzialne” organizowanego przez NIMOZ, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użyt-
kowej i Stowarzyszenie Muzealników Polskich. Na konkurs spłynęły prace ze 
184 muzeów z całej Polski [„Muzeum też zasługuje na dobry design. Muzeum 
Widzialne 2013”, Targi Wiedzy Graficznej 2013. Future in Design, Stowarzyszenie 
Twórców Grafiki Użytkowej, s. 32]. W kategorii „Identyfikacja muzeum” nowy 
system graficzny zdobył III nagrodę, a w uzasadnieniu werdyktu jury na Targach 
Wiedzy Graficznej „Future in Design” jego przewodniczący prof. Maciej Busze-
wicz oznajmił, iż jest to projekt emanujący prostotą i lapidarnością przekazu, oraz 
podkreślił niezwykły profesjonalizm warsztatowy autorów, którym gratulujemy 
zdobycia tej prestiżowej nagrody.
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Ryc. 1. Nowe logo Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy autorstwa Katarzyny Augu-
styniak i Krzysztofa Marciniaka
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Ryc. 2. Przykłady projektów w ramach zintegrowanego systemu identyfikacji wizualnej 
Muzeum autorstwa Katarzyny Augustyniak i Krzysztofa Marciniaka



Hanna Kossak-Nowocień
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
Studia Lednickie XII (2013)

Publikacje Biblioteki Studiów Lednickich 
w 2013 roku

W ramach Biblioteki Studiów Lednickich ukazały się w 2013 roku dwie po-
zycje uzupełniające serię FONTES poświęconą źródłom kultury materialnej 

pozyskanym w interdyscyplinarnych badaniach archeologiczno-architektonicznych 
poszczególnych obiektów. Są to: Topory średniowieczne z Ostrowa Lednickiego 
i Giecza pod redakcją P. Sankiewicza i A.M. Wyrwy (t. XXVII/2) oraz Monety 
i biżuteria z Ostrowa Lednickiego i okolic pod redakcją A. Tabaki i A.M. Wyrwy 
(t. XXVIII/5) omówione wcześniej w tym tomie [zob. P. Sankiewicz, A. Tabaka, 
Dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego związane z ochroną 
zabytków archeologicznych]. Oprócz powyższych publikacji Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy wydało w roku 2013 dwie inne książki.

Album autorstwa Barbary Ciciory i Andrzeja M. Wyrwy Zaprowadzenie chrześ-
cijaństwa w Polsce. Krótkie studium obrazu Jana Matejki „Zaprowadzenie chrześci-
jaństwa R.P. 965” ukazał się w Roku Jana Matejki w 175. rocznicę urodzin i 120. 
rocznicę śmierci artysty. Zainaugurował jednocześnie wydawnictwa muzealne 
związane z obchodami 1050. rocznicy chrztu Polski w roku 2016, w tym z cyk-
lem konferencji naukowych organizowanych przez Muzeum wraz z Instytutem 
Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Autorzy albumu prezentują chrzest Polski 
w perspektywie najważniejszych źródeł pisanych, przedstawiając toczącą się dys-
kusję nad dokładną datą i miejscem tego wiekopomnego wydarzenia. Następnie 
przeprowadzona zostaje szczegółowa analiza symboliki oraz ideowa i  formalna 
geneza tytułowego obrazu Mistrza Jana wzbogacona ikonografią dotyczącą za-
równo przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę, jak i samego Mieszka I czy innych 
chrystianizujących się władców Europy. Czytelnik zaznajomiony zostaje również 
ze stanem wiedzy o przedstawionym na omawianym obrazie Ostrowie Lednickim 
w czasach Jana Matejki, a także z sylwetkami najważniejszych ówczesnych badaczy 
bądź „miłośników starożytności”. Album kończy wnikliwa identyfikacja miejsca, 
w którym artysta umieścił chrzest, to jest na brzegach jeziora Lednica w pobliżu 
piastowskiego ośrodka stołeczno-rezydencjonalnego na Ostrowie Lednickim po-
strzeganego zarówno w wizji malarza, jak i przez elity intelektualne 2. połowy 
XIX wieku jako miejsce dla Polaków wyjątkowe. 
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W serii BSL VARIA — poświęconej m.in. źródłom pisanym obejmującym 
swoją tematyką obszar leżący w granicach Lednickiego Parku Krajobrazowego — 
opublikowano Rozprawę geologiczno-antropologiczną Karola Libelta. Dzieło opatrzył 
obszernym wstępem Jakub Linetty, dokonując również wyboru i opracowania 
tekstu, z którego jedynie środkowa część zbioru ukazała się drukiem w roku 1872 
w piśmie „Na dziś” wydawanym w Krakowie przez A.H. Kirkora. Autografy po-
zostałych części poznański historyk zidentyfikował w Bibliotece Jagiellońskiej 
m.in. na podstawie korespondencji Libelta z Kirkorem oraz analizy autografu 
opublikowanego w XIX wieku fragmentu Rozprawy. We wstępie Linetty przed-
stawił zasady edycji tekstu (np. kwestie dopisków marginesowych, oryginalnych 
przypisów Libelta, oddania pisowni i myśli autora), okoliczności powstania dzieła 
(zagadnienie pochodzenia człowieka w dziewiętnastowiecznej nauce europejskiej 
i polskiej, zainteresowania archeologiczne Libelta związane m.in. z odkryciami 
w jego majątku w Czeszewie w powiecie wągrowieckim), jak również warsztat 
badań archeologicznych i horyzonty badawcze autora Rozprawy na tle ówczesnej 
wiedzy i w kontekście jego kontaktów naukowych. Lekturę wzbogacają szczegółowe 
przypisy, a także przykłady korespondencji Karola Libelta w aneksie.

Ryc. 1. Pierwsza strona okładki książki Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce…; oprac. 
W. Kujawa
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Ryc. 2. Pierwsza strona okładki książki K. Libelta Rozprawa geologiczno-antropologiczna; 
projekt. W. Kujawa, A.M. Wyrwa; oprac. G. Kalisiak
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