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Acta AUL Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis
Acta Or Acta Ornithologica
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AŚN
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B FAP
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BfM
BFnPZ 

Blätter für Münzfreunde
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią

BFnPZ Bi Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria Biologiczna
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BHS Biuletyn Historii Sztuki
BHSztiK Biuletyn Historii Sztuki i Kultury
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BJb
BMB
BMiOZ
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Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków
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series
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ČMM Časopis Matice Moravské
ČNM Časopis Národního Muzea
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Historická geografie

HO Hasło Ogrodnicze
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ITM
JGS
JHGN
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Journal of Glass Studies
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KA
KAGH.G

Komunikaty Archeologiczne
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KH Kwartalnik Historyczny
KHKM Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
KMP Kronika Miasta Poznania
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MBLS Materiały Budownictwa Ludowego w Sanoku
MiPAn Materiały i Prace Antropologiczne
MKAS Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej
MPH Monumenta Poloniae Historica
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MSL
MW
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NSt

Numizmatyka Poznańska Seria Nowa
Numismatický sborník
Numismatische Studien

OchP Ochrona Przyrody
OchZ Ochrona Zabytków
OP Obzor praehistorický
PA Památky archeologické
PAH Polskie Archiwum Hydrobiologiczne
PAn Przegląd Antropologiczny
PAr Przegląd Archeologiczny
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PG
PH

Prace Geograficzne. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Przegląd Historyczny

PiM MAEŁ SA Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. 
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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)
PPr
PPZ
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PW Przegląd Wielkopolski
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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
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ZN UAM Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
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Wprowadzenie. 
Biżuteria i monety w skarbach. 

Badania, problemy, interpretacje. 
Panel dyskusyjny

Dnia 22 maja 2010 r. w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy otwarta zo-
stała wystawa „Skarby Średniowieczne Wielkopolski”, zorganizowana przez 

muzeum lednickie oraz Muzeum Narodowe w Poznaniu. 
Wydarzeniu temu towarzyszył interdyscyplinarny panel dyskusyjny, pt.: „Bi-

żuteria i monety w skarbach. Badania, problemy, interpretacje”. Celem spotkania 
była wymiana poglądów naukowców wielu dziedzin (historyków, historyków sztuki, 
archeologów, antropologów, konserwatorów i metaloznawców) związanych z prob-
lematyką znalezisk skarbów. 

W tematykę panelu wprowadził prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa — dyrektor 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W obradach uczestniczyło dwudziestu 
jeden badaczy reprezentujących muzea i instytuty naukowe z całego kraju. Swoje 
referaty wygłosili: prof. dr hab. Zofia Kurnatowska — Instytut Archeologii i Et-
nologii PAN w Poznaniu („Skarby wielkopolskie z początków państwa polskiego”), 
dr Barbara Butent-Stefaniak — Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu 
(„Skarby wczesnośredniowiecznego Śląska w kontekście znalezisk wielkopolskich”), 
dr Tadeusz Szczurek — Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wiel-
kopolskim („Późnośredniowieczne skarby z dolnego Nadodrza i dolnego Połabia 
z zawartością biżuterii i ozdób”), dr Jarmila Kaczmarek — Muzeum Archeolo-
giczne w Poznaniu i mgr Agnieszka Murawska — Muzeum Narodowe w Poznaniu 
(„Dwugłos w sprawie niewykorzystanych materiałów archiwalnych dotyczących 
średniowiecznych skarbów wielkopolskich”), mgr Arkadiusz Tabaka — Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy („Wielkie inwestycje. Nowa szansa…”). Całość 
przeprowadzonej dyskusji wnikliwie podsumował prof. dr hab. Stanisław Sucho-
dolski — Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.
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Wystąpienia i towarzysząca im dyskusja niewątpliwie zainspirowały wszystkich 
do dalszej, wzmożonej pracy badawczej. Publikowane poniżej opracowane teksty re-
feratów, do których dołączono artykuł prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz — Instytut 
Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu („Wczesnośrednio-
wieczna biżuteria zachodniosłowiańska”) oraz prof. dra hab. Andrzeja M. Wyrwy 
dotyczący odkrycia interesującego skarbu w Tarnowie („Wczesnośredniowieczny 
srebrny skarb z Tarnowa (Łekna). Informacje na temat jego odkrywania”), stanowią 
swoiste zamknięcie prowadzonych wówczas dysput.

Arkadiusz Tabaka



Zofia Kurnatowska
Studia Lednickie XIII (2014)

 
 

Skarby wielkopolskie  
z początków państwa polskiego

Abstrakt: Artykuł porusza problematykę występowania skarbów wczesnośrednio-
wiecznych na terenie Wielkopolski. Skład znalezisk prezentuje różnorodny zestaw 
monet i ozdób wskazujących na dalekosiężne kontakty. Ich lokalizacja w przestrzeni 
Wielkopolski ujawnia wyraźne skupienie na zapleczu najważniejszych ośrodków 
formującego się państwa Piastów. Elementy te mogą wskazywać na udział w in-
terregionalnym handlu kształtujących się elit państwa piastowskiego. W tekście 
podjęto także rozważania dotyczące roli pieniądza i kruszcu w ówczesnej gospodarce 
oraz przyczyn deponowania skarbów w ziemi.

Słowa klucze: skarby wczesnośredniowieczne, znalezisko gromadne, początki pań-
stwa polskiego, kontakty handlowe, szlaki dalekosiężne

Abstract: The article deals with the issue of early medieval hoards found in the 
area of Greater Poland. The content of the finds presents various set of coins and 
ornaments which show long-distance contacts. The finds are located within the area 
of Greater Poland, which reveals a distinct concentration of the most important 
centres in the hinterland of the developing Piast state. These elements may indi-
cate that the elites of the Piast state, just being formed, took part in interregional 
trade. The role of money and bullion in the then economy as well as reasons for 
depositing hoards in the ground have also been considered in the paper.

Keywords: early medieval hoards, multiple finds, beginnings of the Polish state, 
trade relations, long-distance routes
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Skarb a popularne skojarzenie 
z kosztownościami celowo ukrytymi, aby ocalić zawartość

Zacznijmy może od wyjaśnienia samego terminu ‘skarb’ — w archeologii taką 
nazwą określa się cenne przedmioty różnego rodzaju, zazwyczaj ukryte, zakopane 
w ziemi, czasem utopione w jeziorze, bagnie itp. W zależności od epoki skład skarbu 
się zmieniał. Na przykład skarby pochodzące z epoki brązu zawierały gromadne 
znaleziska narzędzi brązowych — siekierek. Z jeszcze wcześniejszego okresu — 
z neolitu — znamy przypadki ukrywania skarbów siekierek krzemiennych. 

Interesują nas tu skarby wczesnośredniowieczne. W tym okresie, zwłaszcza 
w IX–XI w., skarby zyskały specyficzną formę — zazwyczaj tym terminem ozna-
cza się gromadne znalezisko przede wszystkim srebrnych, rzadko złotych, monet 
i ozdób. Ta ostatnia kategoria występuje często w postaci połamanej, która to 
praktyka znajdywała w literaturze różne wytłumaczenie. Do tej sprawy wrócimy 
poniżej. W późniejszych wiekach skarby mają przede wszystkim charakter gro-
madnych znalezisk monet różnego pochodzenia. 

Strefa częstego występowania skarbów wczesnośredniowiecznych

Wczesnośredniowieczne skarby występują przede wszystkim w szeroko pojętej 
strefie bałtyckiej, obejmującej znaczne połacie północnej, wschodniej i środkowej 
Europy, stanowiąc, można powiedzieć, swoisty wyróżnik tej strefy na tle innych 
krajów europejskich. Daleko rzadziej skarby, najczęściej pojedyncze, pojawiają się 
w krajach leżących bardziej na południu, w strefie wpływów kultury karolińskiej.

Dotychczasowe, główne kierunki 
badania skarbów wczesnośredniowiecznych

Skarby wczesnośredniowieczne są źródłem archeologicznym, które umożliwia ba-
dania różnych aspektów ówczesnej kultury i cywilizacji. Ich specyficzna zawartość, 
a zwłaszcza monety różnego pochodzenia, skłaniała badaczy przede wszystkim do 
śledzenia kontaktów zewnętrznych ziem, na których owe skarby zostały znalezione, 
a więc z dalekim Wschodem, z Zachodem, Południem. Zestaw innych przedmiotów 
znajdywanych w skarbach, z reguły obcych miejscowemu środowisku kulturowemu, 
kierował wysiłek badawczy ku poszukiwaniu miejsca ich wytworzenia, co nieraz 
prowadziło w odległe strony. Wystarczy wspomnieć o dirhemach, ale również 
o precyzyjnie wykonanych ozdobach srebrnych — technika wykonania, a także 
sama forma tej biżuterii prowadziła w odległe kraje.

Naturalnym zatem problemem, stojącym przed badaczami skarbów wczesno-
średniowiecznych, stały się ówczesne szlaki napływu owych cennych przedmiotów 
i monet, zwłaszcza szlaki dalekosiężne. Rozrzut skarbów pozwalał nieraz na wy-
tyczanie ówczesnych szlaków.
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Zarazem powstało pytanie, jak doszło do upowszechnienia samego zwyczaju 
gromadzenia i deponowania skarbów na ziemiach północnej i wschodniej Sło-
wiańszczyzny. W związku z tym — uwzględniając fakt, że najwcześniejsze skarby 
w strefie Bałtyku znane są ze Skandynawii, gdzie najwcześniej został rozpowszech-
niony obyczaj gromadzenia i ukrywania skarbów srebrnych — wskazywano na 
obecność na tym terenie Wikingów, zwłaszcza na Pomorzu, ale także w Wielko-
polsce (np. w drużynie pierwszych Piastów). 

Miejsca odkrywania skarbów skłaniały do postawienia kolejnego pytania, a mia-
nowicie, kim mogli być właściciele skarbów, gromadzący je, a następnie ukrywający. 
Zwracano przy tym uwagę na dość znaczne zróżnicowanie zawartości odkrywanych 
skarbów, np. na szczególne „bogactwa” niektórych z nich, a dość skromną zawartość 
innych. Próbowano obliczać np. „siłę nabywczą” poszczególnych kategorii skarbów 
srebrnych [por. np. Leciejewicz 2002].

Oczywiście nie wyczerpywało to całej problematyki badań nad skarbami wczes-
nośredniowiecznymi. Ważne było też np. dokładne określenie miejsca odkrycia 
depozytu, co w przypadku wielu dawniej znajdywanych skarbów nie zawsze było 
możliwe. Jedynie skarby ujawniane w ostatnich dziesięcioleciach mają zazwyczaj 
dokładniejszą lokalizację. 

Również różnorodne ozdoby, będące ważnym składnikiem wczesnośrednio-
wiecznych skarbów, skłaniały do zainteresowania się samą techniką ich wytwarzania 
a także regionami, gdzie tego typu biżuteria była w użyciu przez wyższe grupy 
społeczne.

Wzmożone zainteresowanie skarbami miało (i ma) jednak także ujemne skutki. 
Do grupy ich poszukiwaczy dołączyli bowiem niebawem kolekcjonerzy monet, co 
niestety skutkuje niekiedy rozproszeniem odkrywanych przypadkowo depozytów, 
zanim wiadomość o nich dotrze do specjalistów.

Specyfika wczesnośredniowiecznych skarbów wielkopolskich

Na ziemiach północnej Polski, zwłaszcza na Pomorzu, znane są skarby datowane 
już na wiek IX, a nawet na VIII/IX. Natomiast na terenach późniejszej Wielko-
polski skarby pojawiają się zasadniczo w pierwszej połowie X w., a nasilenie ich 
występowania przypada na drugą połowę tego stulecia i na wiek XI. Dzielą się one 
głównie na tzw. skarby dirhemowe i nieco późniejsze skarby z zawartością monet 
zachodnich. Raczej wyjątkowo w ich składzie spotyka się monety bizantyjskie. 

Jak wspomniano, istotnym, aczkolwiek niekoniecznym, składnikiem skarbów 
tego okresu są ozdoby srebrne wykonane niezwykle precyzyjną techniką filigranu 
i granulacji. Są to zwłaszcza kolczyki, pierścienie, naszyjniki różnego rodzaju, wi-
siorki, niekiedy paciory srebrne. Ozdoby te były często celowo niszczone, łamane, 
spotyka się także placki przetopionego srebra. Występowanie w skarbach takich 
zniszczonych ozdób spowodowało utworzenie terminu „skarby siekańcowe”, a same 
resztki ozdób znajdywanych w skarbach określono mianem „srebro siekańcowe”. 
Praktyka łamania („siekania”) ozdób, ale i monet, zwłaszcza w starszych depozy-
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tach, a także przetapianie ich i nadawanie im formy placków srebrnych, znajdywały 
w literaturze rozmaite interpretacje. Według niektórych poglądów miało to na celu 
przede wszystkim ułatwienie ważenia srebra, co było w owym czasie powszechnie 
praktykowane w transakcjach handlowych. Obecnie zwraca się większą uwagę na 
możliwość tego typu zabiegów w celach magicznych [por. Urbańczyk 2002; 2004].

Wymowa rozrzutu skarbów wczesnośredniowiecznych w Wielkopolsce 

Mapa rozrzutu skarbów wczesnośredniowiecznych w Wielkopolsce ujawniła wy-
raźne ich skupienie na zapleczu najważniejszych ośrodków formującego się państwa 
Piastów — szczególnie charakterystyczne jest nagromadzenie znalezisk skarbów 
w okolicach grodów w Gieczu, Gnieźnie i Poznaniu, a także na zapleczu Ostrowa 
Lednickiego i Kruszwicy. 

Uderza wyjątkowo duże nagromadzenie skarbów na zapleczu grodu w Gieczu. 
Oczywiście może to częściowo wynikać z faktu, że w odróżnieniu np. od innych 
wczesnopiastowskich ośrodków centralnych w Poznaniu i Gnieźnie, okolice tego 
grodu, a następnie grodziska, nie były zabudowywane, a zatem istniały tam lepsze 
warunki do zachowania się do naszych czasów tego typu depozytów. Nie jest to jed-
nak wytłumaczenie wystarczające. Jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że wokół grodu 
w Gieczu zarejestrowano dość znaczne, sięgające czasów przedpiastowskich, skupi-
sko osadnicze, a wiele skarbów tam odkrytych należy do najwcześniejszych ujawnia-
nych w centrum Wielkopolski, to hipoteza o szczególnym znaczeniu tego ośrodka, 
skąd miałby się wywodzić ród Piastów, zyskuje nowe argumenty [por. Kara 2009].

Na obrzeżach wielkopolskiego centrum wczesnopiastowskiego wczesne skarby, 
zwłaszcza z  zawartością dirhemów, występują jeszcze w  strefie południowej, 
np. w okolicy grodu w Lądzie, a także na szlaku z Poznania ku północnemu za-
chodowi (okolice grodu w Ostrorogu). Pojedyncze znaleziska skarbów zanotowano 
też w strefie północnej, ale bez wyraźniejszych nawiązań do ówczesnych grodów 
(z wyjątkiem może Żnina). Skupiska skarbów występują także w okolicach waż-
nych ośrodków zawłaszczonych przez Piastów, np. w okolicy Tumu pod Łęczycą 
[por. Sikora 2009, ryc. 3].

Warto jednak podkreślić, że znaleziska skarbów nie towarzyszą wszystkim 
grodom wczesnopaństwowym, nawet w samym centrum państwa Piastów. Charak-
terystycznym wyjątkiem wśród centralnych grodów wczesnopiastowskich jest duży, 
potężnie ufortyfikowany gród w Grzybowie, leżący na szlaku z Giecza ku Gnieznu. 
Gród ten, jak wykazały dotychczasowe badania, miał zupełnie inny charakter niż 
wymienione wyżej grody centralne domeny Piastów. Jak wynika bowiem z badań 
i analiz, był to raczej rodzaj obozu wojskowego, w którym Piastowie gromadzili 
swe siły, przede wszystkim militarne (o czym świadczy wyraźnie inwentarz na-
warstwień), przed ostatecznym „skokiem” na Gniezno. Po pomyślnym zawłaszcze-
niu tego najważniejszego miejsca, które stało się centrum budowanego państwa 
wczesnopiastowskiego, gród w Grzybowie, jak się wydaje, przestał być potrzebny, 
został opuszczony i powoli popadał w ruinę. Nie wymieniono go też w żadnym 
źródle pisanym. Nie zanotowano też wokół grodu w Grzybowie znalezisk skarbów 
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srebrnych. Bogaty skarb srebrny został wprawdzie tam odkryty, ale miał on zde-
cydowanie inny charakter. Odnaleziony pod koniec XIX w. w trakcie rozwożenia 
fragmentu wału skarb srebrny był raczej szczególnym rodzajem ofiary zakładzinowej 
przy wznoszeniu umocnień tego potężnego grodu wczesnopiastowskiego. Warto 
dodać, że nie była to jedyna ofiara zakładzinowa pod wałem tego grodu, jednak 
odkryta w innym miejscu tego typu ofiara miała już zupełnie odmienny charakter 
[por. Kurnatowska, Tuszyński 2009]. Wskazuje to, że różnego rodzaju ofiar 
zakładzinowych pod wałami grodów (w tym i w postaci skarbów srebrnych) mogło 
być daleko więcej i informacje na ten temat są raczej szczątkowe.

Nie był to też jedyny przypadek skarbu z tego czasu, odkrytego bezpośred-
nio na grodzie, któremu można przypisać funkcję zakładzinową. Niewielki skarb, 
składający się z dirhema i pojedynczych, częściowo zniszczonych, ozdób, w tym 
naszyjnika z 20 niedomkniętych kółek srebrnych, odkryto na calcu, pośrodku 
majdanu grodziska w Tumie pod Łęczycą [Kara 2009, s. 294–295]. 

Wrócimy teraz do interesującego nas tu przede wszystkim zagadnienia — 
przyczyn nagromadzenia skarbów w najbliższej okolicy głównych grodów wczes-
nopiastowskich: Giecza, Poznania i Gniezna. W literaturze spotykamy różne hi-
potezy wyjaśniające owo zjawisko. Wskazywano np. na związek rozrzutu skarbów 
z ówczesnymi szlakami handlowymi, ale to nie tłumaczy jeszcze w pełni owego 
wyraźnego skupiania się skarbów w pobliżu głównych grodów, tym bardziej że 
wiele szlaków, w tym dalekosiężnych, było dopiero w tym czasie uruchomionych, 
czy nawet wytyczanych i niekiedy pojedyncze znaleziska skarbów służą właśnie 
wyznaczaniu owych dawnych szlaków. 

Wskazano też na związek skarbów z określoną grupą ówczesnego społeczeń-
stwa — zatem z formującą się wówczas otaczającą księcia grupą możnych, zamiesz-
kujących w okolicy szczególnie ważnych ośrodków rodzącego się państwa, która 
miałaby aktywnie uczestniczyć w wymianie towarowej, zwłaszcza dalekosiężnej. Ta 
interpretacja była dość powszechnie przyjmowana w literaturze. Powstało jednak 
kolejne pytanie — jakie były motywy ukrywania w ziemi owych skarbów, których 
tyle dochowało się do naszych czasów. I to pytanie prowadziło do rozważenia 
kolejnego zagadnienia — roli pieniądza i szerzej cennych kruszców w ówczesnej 
wymianie handlowej.

Literatura na ten temat jest obszerna. Początkowo badacze skłaniali się ku 
interpretacjom wynikającym z rekonstruowanej ówczesnej gospodarki, w której 
dopatrywano się już wyraźniejszych elementów gospodarki rynkowej. Dokładniej-
sze studia nad sposobami gospodarowania we wczesnym średniowieczu, zwłaszcza 
w okresie formowania się dopiero ustrojów wczesnopaństwowych, stawiają jednak 
pod znakiem zapytania możliwość widzenia w ukrytych w ziemi skarbach jedynie 
zdeponowanych zasobów pieniężnych określonych grup ówczesnego społeczeństwa. 

Warto poruszyć jeszcze jeden aspekt interesującego nas zagadnienia. Składa-
jące się na zawartość wielu skarbów tzw. „srebro siekańcowe” — zatem połamane, 
a nieraz przetopione ozdoby, tłumaczy się zazwyczaj ówczesną techniką wymiany 
handlowej, w której ze względu na słaby stan upieniężnienia rynku stosowano 
najczęściej ważenie srebra. Można jednak wskazać na inną możliwość interpre-
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tacyjną, a mianowicie na znaną niekiedy w rozmaitych czynnościach kultowych 
praktykę niszczenia pierwotnej, użytkowej funkcji przedmiotu. Zagadnieniem tym 
zajmowali się ostatnio niektórzy badacze [por. np. Duczko 2002; Urbańczyk 
2002; tam dalsza literatura przedmiotu]. Dokładniejsze naświetlenie tej kwestii 
wymagałoby szerokich studiów porównawczych.

Warto przypomnieć, że zdeponowane w skarbach przeważnie srebrne monety, 
ozdoby i placki nie stanowiły wówczas powszechnego, zwłaszcza w Wielkopol-
sce, środka płatniczego w wymianie towarów i usług. W przeciwieństwie np. do 
Pomorza, w nawarstwieniach grodzisk wielkopolskich, zwłaszcza datowanych na 
X – początek XI w., znaleziska monet należą wciąż do wyjątków. Wymiana odby-
wała się najpewniej raczej metodą: towar za towar bądź usługa za towar. Zatem 
dostęp do owych, stezauryzowanych w skarbach środków płatniczych — monet 
i srebra „siekańcowego” był niewątpliwie ograniczony. Ze względu na ówczesną 
autorytarną strukturę władzy państwowej w handlu dalekosiężnym mogli mieć 
udział jedynie panujący i może nieliczne osoby z najbliższego ich otoczenia. Zgro-
madzone w skarbach monety i ozdoby docierały zapewne na ziemie rodzącego się 
państwa Piastów za pośrednictwem kupców, którzy w zamian otrzymywali przede 
wszystkim cenne futra, miód i niewolników. 

Studia porównawcze skłaniają do przyjęcia hipotezy, że deponowane w naj-
wcześniejszych skarbach wielkopolskich przedmioty (monety i ozdoby) z cennych 
kruszców mogły pochodzić raczej z ceremonialnej wymiany, a właściwie z darów, 
którymi władca obdarzał swoich ludzi. Pamiętajmy, że np. siły zbrojne — dru-
żyna — były w ogóle na całkowitym utrzymaniu panującego, zatem owe bogate 
ceremonialne dary służyły raczej ostentacji władzy i potęgi, a nie należy widzieć 
w nich bezpośredniej zapłaty.

Przyczyny pozostawania skarbów w ziemi

Rozważając to niełatwe zagadnienie, należy wziąć pod uwagę rozmaite możli-
wości. Narzuca się od razu przypuszczenie, że zakopujący skarb nie mógł go na-
stępnie wydobyć, bo np.  już nie żył czy nie mógł trafić na miejsce jego ukrycia. 
Takie przypadki są dobrze znane np. z czasów rozmaitych wojen, także ostatniej 
wojny światowej; nierzadko odkrywa się pochodzące z różnych czasów depozyty 
kosztowności, a także monet, zakopane w ziemi czy np. zamurowane, a potem 
nieodnalezione bądź niewydobyte przez właściciela. 

Trzeba jednak liczyć się także z inną możliwością: zakopujący skarb nie czynił 
tego w celu czasowego zabezpieczenia, aby później móc go wydobyć i wykorzystać 
(jak to się działo zazwyczaj w czasach nowożytnych), lecz ukrycie skarbu miało zgoła 
inne znaczenie: pozaekonomiczne i pozaprestiżowe. Nasuwa się tu możliwość, że 
zakopywanie skarbu wiązało się, przynajmniej w jakimś procencie, z czynnościami 
o charakterze magicznym, kultowym, które to praktyki są dobrze znane od czasów 
starożytnych — „skarby” przedmiotów brązowych czy żelaznych deponowano 
w miejscach, które uniemożliwiały ich odzyskanie (mokradła, bagna itp.). 
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Potwierdzeniem takiego, pozaekonomicznego, zastosowania skarbów mogą 
być np. wydobywane niekiedy z wód lub mokradeł otaczających grody zabytki, 
m.in. uzbrojenie [Chudziak 2003; 2006]. Można by się tu zastanowić, czy wszyst-
kie, niezmiernie liczne egzemplarze uzbrojenia wydobywane z Jeziora Lednickiego 
zostały zagubione, czy też pozostawione na swoistym (wodnym) polu walki. Może 
przynajmniej w części z nich należałoby upatrywać podobne ofiary [por. Wczes-
nośredniowieczne mosty 2000; Górecki 2001].

Trudno zatem określić jednoznacznie, jakie mogło być znaczenie zakopywania 
skarbów w ziemi, przy czym nie w przypadkowym miejscu, a na zapleczu głównych 
ośrodków rodzącego się państwa. Można tu wymienić rozmaite okoliczności prak-
tykowane nieraz także w późniejszych czasach, tyle że w innej formie. Mogły to 
być np. ofiary służące nawiązaniu łączności z przodkami, zwłaszcza po zasiedleniu 
nowego miejsca, może też oznaczano w ten sposób granice nowych posiadłości. 
Zagadnienie to, któremu zapewne warto poświęcić więcej uwagi, wymagałoby 
jednak szerokich studiów porównawczych. 
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Greater Poland’s Hoards from the Beginnings of the Polish State

Summary

In the 9th–11th c., hoards consisting of silver coins and ornaments chiefly occured in the 
Baltic zone and they are a kind of distinguishing mark of this zone against the background 
of other European countries. These hoards present archaeological sources which allow for 
the examination of various aspects of the culture and civilisation of those days.

In the territory of northern Poland, especially in Pomerania, there are known hoards 
which are dated to as early as the 9th c., or even the 8th/9th centuries. On the other hand, in 
the territory of later Greater Poland, hoards mainly appear in the first half of the 10th c. They 
become more widespread in the second half of the 10th and in the 11th c. These hoards can 
be roughly divided into so-called dirham hoards and somewhat later ones, which contain 
Western coins.

The map of the distribution of early medieval hoards in Greater Poland shows an evident 
concentration of such finds in the hinterland of the most important centres of the arising 
state of the Piasts—in the vicinity of strongholds in Giecz, Gniezno and Poznań, as well 
as in the hinterland of Ostrów Lednicki and Kruszwica. There are various hypotheses in 
scholarly literature which attempt at explaining this phenomenon. The distribution of hoards 
was related to the trade routes of those days. The relation of the hoards to a defined group 
of contemporary society was also pointed out. At that time, a group of magnates in the 
entourage of the duke was in the process of formation. These magnates lived in the neigh-
bourhood of the especially significant centres of the arising state and they were believed to 
actively participate in the exchange of goods, especially long-distance ones. 

Another issue is the reason behind the deposition of hoards in the ground. Comparative 
studies incline the researcher to assume that artefacts made from precious metals which 
were deposited in the earliest of Great Poland’s hoards may have come from ceremonial 
exchange, or, more precisely, from gifts granted by the ruler to his men. However, another 
possibility must also be taken into consideration. The person who deposited the hoard was 
not doing this in order to temporarily secure it and to be able to extract and use it at some 
later time. Rather, in contrast to this, the deposition of the hoard had a completely different 
meaning: a non-economic and non-prestige one. It could be assumed that the deposition 
of the hoard was (at least in some cases) related to magical or cult activities. Such practices 
have been well-known since Antiquity.

[AL:GŻ]
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Wczesnośredniowieczna biżuteria 
zachodniosłowiańska

Abstrakt: Artykuł dotyczy biżuterii wytwarzanej i noszonej na terenie zachodniej 
Słowiańszczyzny we wczesnym średniowieczu. Podjęto w nim kwestię jej wytwarza-
nia w dworskich pracowniach jubilerskich, a przede wszystkim scharakteryzowano 
zasób form ozdób, z których część ma zasięg powszechny, część zaś — wymiar 
regionalny. Biżuteria noszona na terenie środkowo-wschodniej Europy pełniła 
wielorakie funkcje estetyczne, społeczne i symboliczne.

Słowa kluczowe: ozdoby, rzemiosło artystyczne, wczesne średniowiecze, zachodnia 
Słowiańszczyzna 

Abstract: The article relates to the jewellery made and worn in the area of the 
western Slavonic territory in the early Middle Ages. The issue of production in 
the court jeweller’s workshops has been taken up and first of all the stock of the 
forms of ornament has been characterised, part of which is of a common range, 
while another is regional. The jewellery worn in the area of Central and Eastern 
Europe performed various functions—aesthetic, social and symbolic.

Keywords: ornaments, artistic craftsmanship, early Middle Ages, western Slavonic 
territory 
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Ozdoby noszone w średniowieczu przez mieszkańców zachodniej Słowiańszczyzny 
zasadniczo nie miały charakteru użytkowego, służąc przede wszystkim zaspokajaniu 
potrzeb estetycznych. Były sporządzane z rozmaitych surowców, spośród których 
zachowała się do dziś przede wszystkim biżuteria z metali. Stanowią ją wytwory 
uzupełniające kobiece ubiory, odznaczające się bogactwem form i mistrzostwem wy-
konania. Deponowane w skarbach srebrnych, jako okazy całe (niekiedy nieznacznie 
tylko uszkodzone) lub we fragmentach, są między innymi przedmiotem studiów nad 
obrotem kruszcowym w tej części Europy [Łosiński 1988; 1991]. Ozdoby odnoto-
wuje się także przy ubiorach pochowanych na cmentarzyskach osób, dzięki czemu 
możemy odtworzyć sposób ich noszenia, podejmować badania nad ich funkcjami 
społecznymi, a także nad kwestią etnicznej przynależności ich nosicieli [Turek 
1966]. Zachowane okazy pozwalają ponadto na rekonstrukcję zabiegów technicz-
nych i umiejętności zdobniczych ówczesnych wytwórców [Kóčka-Krenz 1993].

Najodpowiedniejszymi surowcami do prac złotniczych są te metale, które 
odznaczają się bardzo dobrą plastycznością, połyskiem i odpornością na działanie 
czynników zewnętrznych, które to cechy posiada złoto i srebro. We wczesnośred-
niowiecznej Europie oprócz nich posługiwano się w jubilerstwie także metalami 
pośledniejszymi — miedzią i jej stopami, ołowiem, cyną, niekiedy nawet żelazem, 
oraz kamieniami ozdobnymi, szkłem i tworzywami organicznymi. Metale na oma-
wianym obszarze pochodziły zasadniczo z  importu, przede wszystkim z terenu 
Europy (miedź, cyna, cynk, ołów, od XI w. także srebro) i z obszarów pozaeuropej-
skich — z Afryki (Sudanu — złoto) i Azji (złoto i srebro). Docierały one do rąk 
wytwórców zarówno w postaci sztabek i półwytworów, jak i gotowych wyrobów — 
monet, niekiedy ozdób, jako przedmiot wymiany handlowej bądź darów, okupów 
czy łupów [Kiersnowski 1960, s. 31–41; Leciejewicz 1989, s. 168]. Dodać należy, 
że na omawianym terenie oprócz metali w pracach złotniczych wykorzystywano, 
choć w ograniczonym zakresie, kamienie ozdobne (karneole, granaty), pochodzące 
przede wszystkim ze złóż sudeckich [Kóčka-Krenz, Sachanbiński, Skoczylas, 
Girulski 2008].

Dysponujemy dwiema kategoriami źródeł do rekonstrukcji technik wytwór-
czych. Źródłem bezpośrednim są same wytwory, których szczegółowe badania 
pozwalają na odtworzenie etapów ich formowania, pośrednim zaś — pozostałości 
pracowni i ich wyposażenia w narzędzia, półwytwory i odpady produkcyjne. Obie 
te kategorie źródeł oświetlają kwestię wytwarzania w różnym stopniu, zwłaszcza że 
przy wykonywaniu finezyjnych niekiedy wyrobów nie trzeba było posługiwać się 
wyspecjalizowanymi narzędziami. Dotyczy to zwłaszcza ozdób z cienkich blach 
profilowanych, dekorowanych granulacją i filigranem, których wytworzenie wyma-
gało przede wszystkim umiejętności połączenia drobnych elementów w harmonijną 
całość. Prace takie mogły być wykonywane zarówno w budynkach mieszkalnych, jak 
i w wyspecjalizowanych pracowniach. Pozostałości pałacowej pracowni złotniczej  
funkcjonującej w książęcej części grodu na Ostrowie Tumskim w Poznaniu dają 
nam wgląd w sposób ich organizacji [Kóčka-Krenz 2006]. Pracownia ta mieściła 
się w budynku posadowionym przy rezydencji władcy, od jej zachodniej strony. 
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Stanowił ją czworoboczny drewniany budynek na osi północ–południe, z dachem 
wspartym na trzech słupach, w tym jednym w środku pomieszczenia. Jego szerokość 
osiągała 3 m, długość zaś — niemal 5 m, zamykając wnętrze o powierzchni około 
15 m2 oświetlane oknami umieszczonymi zapewne w zachodniej i południowej 
ścianie. Przebieg słupów wyznaczał podział wnętrza na dwie części. W części 
wschodniej podłoga pomieszczenia, zalegająca na ówczesnym poziomie użytkowym, 
została pokryta warstwą zaprawy gipsowej. Część zachodnia została pogłębiona 
w celu przygotowania miejsca pracy złotników; odnotowano w niej fragmenty tygli 
odlewniczych, złota (części ozdób, nity, wytopki, folie, filigrany), paciorki ze szkła, 
kwarcu i karneolu, oczka z granatów oraz skorodowane blaszki brązowe ze śladami 
złocenia i cząstkami drewna. Ich koncentracja wskazuje, że znajdował się tu stół, po 
którym pozostał negatyw słupa i warstwa z fragmentami spalonego drewna. W ob-
rębie budynku nie stwierdzono obecności pieca lub paleniska, natomiast tygielki 
i wytopki złota świadczą jednoznacznie, że pracownia była zaopatrzona w źródło 
osiągania wysokich temperatur. Stąd należy przyjąć, że złoto było dostarczane 
do pracowni w czystej postaci, a  jego niewielkie porcje doprowadzano do stanu 
ciekłego w obsypanych węglem drzewnym tygielkach, umieszczonych w ustawio-
nym na stole naczyniu. Jubiler mógł też w tym celu posługiwać się miseczkowato 
wydrążoną kostką węgla drzewnego, o czym świadczy znalezisko takiej kostki na 
posesji Ostrów Tumski 13 w Poznaniu, zrobionej z drewna dębowego o wymiarach 
5,0×4,3×3,0 cm, wydrążonej do głębokości 1,9 cm [Niesiołowska, Perzyńska, 
Żak 1960, s. 108, ryc. 40:20]. Odkrycie tej pracowni, a także ślady funkcjonowania 
kolejnej w pobliżu grodu na Ostrowie Lednickim [Banaszak 2000] dają asumpt 
do wniosku, że tego typu warsztaty lokowano w głównych ośrodkach grodowych 
omawianego terytorium [por. też Klanica 1974]. Można stwierdzić, że były one 
organizowane zgodnie ze wskazówkami pochodzącymi z traktatu Teofila zawiera-
jącego średniowieczny zbiór przepisów „o sztukach rozmaitych” [Kobielus 1998].

Metale docierały do rąk złotników zazwyczaj już przygotowane do bezpośred-
niego formowania wyrobów. Wnosząc z jakości gotowych przedmiotów, wytwórcy 
umieli ocenić właściwości użytkowe wykorzystywanych surowców, takie jak stopień 
kowalności i ciągliwości, podatność na odlewanie, możliwość łączenia w stopy 
czy spajania przez lutowanie. Dzięki znanym we wczesnośredniowiecznym złot-
nictwie europejskim technikom wytwórczym przez kucie, odlew i drutownictwo 
można było uzyskać gotowy wyrób lub jego podstawowy kształt przygotowany 
do naniesienia motywów zdobniczych za pomocą rycia, filigranu, granulacji lub 
kameryzacji. Wysokiej jakości przedmioty poddawano dodatkowemu opracowaniu 
celem wycyzelowania szczegółów dekoracji czy usunięcia śladów wcześniejszych 
zabiegów. Gotowe wyroby z pośledniejszych materiałów złocono, srebrzono lub 
cynowano [Kóčka-Krenz 1993, s. 17–38].

Zachowane w materiałach archeologicznych ozdoby pozwalają stwierdzić, 
że ich wytwórcy posługiwali się rozmaitymi metodami, od zupełnie prostych, 
polegających na wycinaniu form z blach, aż do wymagających szczególnych umie-
jętności technik filigranu i granulacji. Część z tych technik rozwijali, opierając się 
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na własnych tradycjach wytwórczych, inne — w następstwie adaptacji umiejętno-
ści złotników europejskich w X i XI w., co wyrażało się w szerokim stosowaniu 
wysokiej jakości technik zdobniczych, przejętych zapewne z ówczesnych centrów 
europejskiego rzemiosła artystycznego.

Ozdoby zachodniosłowiańskie nie pełniły funkcji praktycznych, bowiem nie 
wymagały tego kroje odzieży noszonej przez miejscową ludność [Samsonowi-
czowa 1977]. Formy ozdób i sposób ich ułożenia w pochówkach wskazują, że 
szczególną wagę przykładano do upiększania kobiecych głów i szyj, w mniejszym 
stopniu rąk, natomiast mężczyźni sporadycznie tylko nosili naszyjniki lub łańcuchy, 
podkreślające ich pozycję społeczną, oraz pierścionki. Szczególnym bogactwem 
form odznaczają się ozdoby kobiecych skroni mocowane do nakryć głowy — pa-
nieńskich czółek/opasek lub chust u kobiet zamężnych. Część z nich jest typowa 
dla całej zachodniej Słowiańszczyzny i charakteryzuje się bardzo długim czasem 
użytkowania, niektóre zaś były stosunkowo krótko wytwarzane i noszone na ogra-
niczonym obszarze.

Powszechnie używaną ozdobą słowiańskich kobiet były kabłączki skroniowe 
formowane z drutów z brązu, srebrzonego brązu, srebra, sporadycznie złota lub 
pasemek brązowej bądź srebrnej blachy zwiniętych w otwarty pierścień o rozmaicie 
ukształtowanych zakończeniach [Musianowicz 1948/49; Kóčka-Krenz 1993, 
s. 41–60]. Noszono je przy skroniach pojedynczo lub po kilka sztuk, niekiedy wraz 
z zausznicami bądź aplikacjami naszywanymi na opaski, o czym świadczą znale-
ziska grobowe [Wrzesińscy 1995]. Najczęściej i najdłużej (od IX do początków 
XIV w.) noszono kabłączki z  jednym końcem uformowanym w esowate uszko, 
któremu na terenie Saksonii i Turyngii nadawano swoisty kształt przez rozklepanie 
w szerszą od średnicy drutu taśmę zwiniętą pojedynczo (IX — połowa XII w.) lub 
wielokrotnie (X/XI — połowa XII w.), na ziemiach polskich zaś esowate uszko 
zdobiono kilkoma równoległymi żłobkami. Czasami wzbogacano tę prostą ozdobę 
oplotami z drutu filigranowego (we wschodniej części ziem polskich), nanizaniem 
paciorka lub zawieszkami. 

Najładniejszą ozdobą kobiecych głów były srebrne (niekiedy brązowe) za-
usznice, różniące się formą i rodzajem dekoracji [Kóčka-Krenz 1993, s. 60–84]. 
Sądząc po detalach konstrukcji, część z nich była noszona w uszach jako kolczyki, 
bowiem o sposobie noszenia zausznic napisał Ishaq b. Moše (XII/XIII w.), co 
następuje: „…w ziemi Kana’an, gdzie kobiety wkładają w uszy kolczyki. Uszy ich 
są przedziurawione, tak że swobodnie wkładają w nie kolczyki i zdejmują [je] 
kiedy chcą. A uszy ich są niezakryte” [Kupfer, Lewicki 1956, s. 214]. Część zaś 
mocowano do opasek lub nakryć głowy, o czym świadczą zachowane w grobach 
okazy [Wójcikowie 1973]. Formowano je z drutów wygiętych w pierścień o śred-
nicy 2,5–3 cm, którego jeden prosto ucięty koniec zatykano w oczko zwinięte na 
drugim końcu rozklepanego w taśmę drutu. Dolna partia kabłąków była rozmaicie 
dekorowana, stanowiąc o specyfice regionalnej ubioru kobiecego. 

Kilka rodzajów zausznic było popularnych na całym omawianym obszarze. 
Wśród nich na czoło wysuwają się zausznice koszyczkowate, znane zarówno 
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ze skarbów, jak i z grobów. Zazwyczaj zdobią je trzy ażurowe paciorki uformo-
wane z dwóch półkulek ze zwiniętego w pętelki drutu filigranowego. Paciorki 
koszyczkowate robiono z pojedynczego drutu, z drutu skręconego wokół osi 
albo ze skręcanych ze sobą dwóch filigranów, niekiedy płasko rozkuwanych. 
W części okazów w miejscu styku pętelek umieszczano granulki — same lub na 
filigranowym kółeczku. Wykonywano je i noszono głównie w okresie od X do 
XII w. Równie popularne były zausznice półkoliste z zawieszkami na łańcusz-
kach. Dolna partia ich kolistego drucianego kabłąka jest zabudowana półkolistą 
blaszką zwieńczoną pasemkiem kilku skręconych filigranów lub rzędem granulek. 
Środek blaszki dekorowano trzema guzkami — wytłaczanymi lub przylutowa-
nymi, bądź jednym guzkiem na środku i filigranowymi pętelkami po jego bokach 
albo ziarniną układaną w romby i  trójkąty. W ozdobniejszych okazach brzegi 
zausznicy otacza ażurowe pasmo z płasko wymłotkowanego drucika wygiętego 
sercowato lub zygzakowato, ograniczonego filigranami. Półkolistą krawędź za-
opatrywano w otworki lub pętelki z drutu filigranowego, służące do zawiesza-
nia łańcuszków zakończonych zawieszkami — blaszkowatymi, paciorkowatymi 
albo ich kombinacją. Tego typu zausznice są zapewne swoistą kontynuacją form 
wielkomorawskich i czeskich z końca IX — początku X w., w przetworzonej 
formie wytwarzanych w X i XI w. Niemal na całym omawianym terenie noszono 
także zausznice gwiaździste i okazy z paciorkami cylindrycznymi. W zauszni-
cach gwiaździstych na kabłąk nawleczona jest zawieszka w kształcie cztero - 
ramiennej gwiazdy. Zawieszka ta jest zbudowana z dwóch półkulek wykładanych 
spiralnie zwiniętym skręcanym filigranem i granulką umieszczoną w ich środku, 
osadzonych na połówkach czterech ażurowych koszyczków. Mocowane są do 
nich rożki ze skręconego spiralnie drucika, zwieńczone granulką. Boki zawieszki 
zdobią ażurowe paciorki. Były one ozdobą noszoną na terenie całej zachodniej 
Słowiańszczyzny, zwłaszcza w Wielkopolsce i na Pomorzu, w czasie od około 
połowy X do połowy XII  w., zasadniczo jednak do końca XI  w. Wariantem 
tego rodzaju zausznic są okazy, w których zamiast rożków rozmieszczony jest 
wieniec paciorków koszyczkowatych zamkniętych granulkami, znane ze skarbów 
z Czech, Dolnego Śląska, Meklemburgii i Pomorza Zachodniego, datowanych 
na koniec X do połowy XI w. Kolejne — zausznice z paciorkami cylindrycz-
nymi — są ozdobami, w których na druciany kabłąk nanizane są walcowate 
paciorki — zazwyczaj trzy — zamknięte na obu końcach płaską lub półkolistą 
blaszką, niekiedy zwieńczoną ażurowymi pętelkami. Paciorki są ze sobą połą-
czone i wykładane pasmami gładkiego lub skręcanego filigranu uzupełnianego 
w części okazów rzędami rombów lub trójkątów z ziarniny. Wykonywano je od 
2. połowy X w. do początków XII w., głównie jednak w XI w. Do powszech-
niej noszonych, choć wykazujących różnice regionalne, zaliczyć należy zausznice 
z nanizanymi kilkoma paciorkami wykonanymi z dwóch blaszanych półkulek. 
Paciorki — owalne, okrągłe lub dwustożkowate — pozostawiano gładkie albo 
wykładano ziarniną w rzędy, trójkąty lub romby. Stosunkowo rzadko spotykane, 
choć znane ze skarbów z całego obszaru zachodniej Słowiańszczyzny, są okazy 
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z wisiorkiem kukurydzianym. Zausznice te mają rozklepaną dolną część kolistego 
kabłąka, na którą naniesiono pasemko dwóch lub trzech skręcanych filigranów; 
górny z nich jest oddzielony i wygięty w dwa łuki oparte o centralnie umiesz-
czony binoklowaty motyw. Pod nim do kabłąka jest przylutowany podłużny 
wisiorek zbudowany z listewki zdobionej czterema rzędami większych granulek 
zwieńczanych drobniejszymi ziarnami osadzonymi na pierścionkach. Wisiorek 
zamyka duża granulka zdobiona ziarniną na pierścionkach. Całość uzupełniają 
wieńce grubych granulek lub ażurowe koszyczki osadzone na bokach kabłąka. Tak 
zbudowane zausznice były użytkowane w X i XI w. Skomplikowaną konstrukcją 
odznaczają się wykonane w niewielkiej liczbie zausznice typu Obra, które można 
uznać za wyrób jednego warsztatu działającego między końcem X i połową XI w. 
Są to bogato zdobione zausznice półkoliste, których dolne partie zabudowano 
blaszką z wytłoczonym w środku guzkiem, zdobionym mniejszymi guzkami wy-
kładanymi filigranowymi kółkami. Na jej krawędzi przewleczono przez otwory 
w blaszce trzy cylindryczne paciorki w taki sposób, że widoczne są ich górne 
partie. Są one zarazem oparciem dla ażurowych pasemek z esowato lub sercowato 
wygiętych filigranów między prosto prowadzonymi drucikami. Do tego „płotka” 
mocowano sporadycznie romboidalne zawieszki na łańcuszkach. 

Charakterystyczne głównie dla ziem polskich, spotykane też na Pomorzu Za-
odrzańskim, są dwa typy zausznic. Pierwszy z nich, tzw. typu Świątki, stanowią 
ozdoby wykonane z otwartego kolistego kabłąka w dolnej partii rozklepanego w ta-
śmę zdobioną pasmem filigranów, na której mocowano cztery paciorki — dwa po 
bokach i dwa pionowo w środku, powyżej i poniżej kabłąka. Paciorki, montowane 
z dwóch blaszanych półkulek, są dekorowane granulowanymi motywami geome-
trycznymi. Środkowe paciorki, nanizane na pręt, są zakończone pętelką, u dołu 
dodatkowo nałożoną na ażurowy koszyczek i zamkniętą granulką na pierścionku. 
Noszono je od połowy X do XI w., na co wskazuje chronologia depozytów z ca-
łymi okazami. Ich swoisty wariant stanowią tak samo zbudowane i wykonywane 
w tym samym czasie zausznice, w których zamiast pełnych paciorków umieszczono 
ażurowe koszyczki. Ponadto na ziemiach polskich, głównie w Wielkopolsce i środ-
kowej Polsce, noszone były zausznice z długim pustym paciorem i z wisiorkiem 
winogronowatym. Te pierwsze charakteryzują się rozklepaną w pasmo dolną partią 
kabłąka, zdobioną trzema pasmami skręcanych filigranów, do której mocowana jest 
paciorkowata zawieszka z blachy profilowanej, wykładana w dolnej partii jednym 
lub dwoma rzędami guzków oraz dekoracją z ziarniny w dookolne rzędy, romby 
lub trójkąty. Boki kabłąka zdobią paciorki koszyczkowate. Część z nich jest do-
datkowo zaopatrzona w ażurową poprzeczkę łączącą boczne paciorki i opartą 
w środku o paciorkowatą zawieszkę, wykonaną z dwóch gładkich lub skręcanych 
filigranów, między którymi biegnie esowato wygięty filigran. Takie zausznice były 
używane od X do końca XI w. Okazy z wisiorkiem winogronowatym są ozdobą 
noszoną na tym obszarze nieco wcześniej — od 2. połowy IX do 1. połowy XI w. 
Ich druciany kabłąk zdobi owalna zawieszka zbudowana z wieńców grubych gra-
nulek, zwieńczona i zamknięta granulą na pierścieniu z gładkiego drutu.
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Niektóre z rodzajów zausznic mają zasięg regionalny. Na terenie Mazowsza 
były to używane od końca X do XIII w. zausznice z kabłąkiem oplatanym drutem 
filigranowym oraz zausznice z paciorkami ażurowymi o specyficznym wykonaniu — 
z wiązki równolegle prowadzonych drucików, przeplecionych w partii środkowej 
w rodzaj siateczki wykładanej ziarniną na pierścionkach, noszone od XI do XIII w. 
Na Mazowszu i w Małopolsce od połowy IX do XIII w. używano zausznic z pa-
ciorkami malinowatymi, których owalne lub walcowate korpusy były wykładane 
dookolnymi rzędami granulek na pierścionkach. Na terenie środkowej i zachodniej 
Polski noszono zausznice krzyżowate (od około połowy X do 2. połowy XI w.), 
nazwane tak ze względu na kształt zawieszki mającej w części środkowej formę 
spłaszczonego sześcianu obwiedzionego ziarniną lub wyłożonego filigranowymi 
pętelkami, do którego zostały przymocowane cztery walcowate ażurowe ramiona 
zamknięte pętelką zamkniętą granulką osadzoną na filigranowym rożku. Z tego 
terenu znane są zausznice z trójkątnym paciorem wyprofilowanym z dwóch blach 
wzmocnionych wewnątrz pionowym podwójnym pasmem o końcach uformo-
wanych w pętelki. Jego lekko profilowana powierzchnia jest zdobiona rzędami 
półkoliście położonych granulek, rombami i trójkątami. Z zachodniej i północnej 
części ziem polskich pochodzi kilkanaście okazów zausznic z dwiema główkami 
zwierzęcymi, których trójkątna w zarysie dolna część zbudowana jest z dwóch 
plastycznych, połączonych karkami główek, wzmocnionych w środkowej partii 
podwójnym pasemkiem srebra z końcami uformowanymi w pętelki. Karki zwierząt 
oplata kilka rzędów skręcanych drutów filigranowych, ich uszy tworzą zwinięte 
pasemka przewleczone przez nacięcia w blaszce. Chronologia zawierających je 
skarbów pozwala sądzić, że ozdoby te wykonywano od około połowy X do końca 
XI w. W Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim i Zaodrzańskim od połowy X 
do końca XI w. noszone były zausznice typu Ochle, wyróżniające się delikatnością 
budowy i elegancją formy. Na dolną część ich kabłąka nanizane są trzy granulowane 
paciorki oddzielone filigranowym oplotem, na które zostały nałożone taśmowate 
pętle wykładane rzędami granulek lub filigranów, wzmocnione od spodu podobnie 
zdobioną poprzeczką. Do ich łukowatej krawędzi przymocowane są trzy oczka, 
z których zwisają łańcuszki zakończone zawieszkami. Na Śląsku i w południowej 
Wielkopolsce, sporadycznie też na Łużycach, odnotowano zausznice torebkowate, 
których dolna partia ma postać prostokątnego paciora, wyprofilowanego od strony 
zewnętrznej w trzy pionowe wypukłości, co podkreśla dekoracja z rzędów ziarniny; 
pola między nimi wypełniają romby. Kilkanaście egzemplarzy takich zausznic 
ze srebra i brązu datować należy na okres od połowy XI do początków XII w. 
Teren Połabia odznaczał się trzema swoistymi rodzajami zausznic — kopułko-
watymi z zawieszkami, z główkami zwierzęcymi oraz typu Schwerin. Te pierwsze 
charakteryzują się nanizaną na kabłąk połówką walcowatego lub stożkowatego 
paciorka (pełnego lub ażurowego) zakończonego ażurowym pasmem z zygza-
kowato wygiętego filigranu. Do tego pasma mocowane są dookolnie łańcuszki 
zakończone drobnymi paciorkami lub blaszkowatymi zawieszkami. Odnotowano 
kilkanaście egzemplarzy tego rodzaju zdeponowanych w skarbach zaodrzańskich, 
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datowanych na czas od około połowy X do połowy XI w. Zausznice z główkami 
zwierzęcymi, znane też z zachodniego Pomorza, mają dolną część kabłąka zabu-
dowaną półokrągłą blaszką, w której o wytłoczony w środku guzek opartych jest 
pyskami kilka zwierzęcych główek. W części okazów półokrągła krawędź jest 
wykończona ażurowym „płotkiem” z zygzakowato wygiętych filigranów, niekiedy 
dodatkowo ozdobionych zawieszkami na łańcuszkach. Spotyka się też pojedyncze 
okazy o prostokątnym zarysie i wytwory o równolegle ułożonych główkach. Ozdoby 
te wykonywano od X/1. połowy XI w. do końca XI, być może początków XII w. 
Ostatnie z zausznic — typu Schwerin — są wytworami, których dolne części zo-
stały półkoliście uformowane z pasma esowato wygiętych filigranów, w którym po 
bokach i w środku są osadzone trzy cylindryczne paciorki. Między nimi i w środku 
półkola przylutowane są guzki; środkowy otoczony jest skręconym filigranem, 
a spod niego wyprowadzone są filigranowe pętelki łączące guzki i górne partie 
cylindrycznych paciorków na kształt płatków kwiatu. Kilkanaście tak wykonanych 
zausznic, które można uznać za charakterystyczne dla północnego Połabia, znanych 
jest ze skarbów datowanych na czas od końca X do początków XII w.

Drugą grupę ozdób zachodniej Słowiańszczyzny stanowią ozdoby szyi — kolie 
komponowane z zawieszek i paciorków, naszyjniki i łańcuchy [Kóčka-Krenz 1993, 
s. 84–111]. Wśród zawieszek wyróżniają się kaptorgi, lunule, wisiorki dzwonecz-
kowate oraz mniej liczne wisiorki o rozmaitych kształtach — od prostych, przez 
medalionowe, po paciorkowate. Kaptorgi wykonywane były jako formy prostokątne 
lub trapezowate. Te pierwsze kształtowano ze zgiętego w połowie pasma brązowej, 
częściej srebrnej blachy, którego jeden koniec zwijano w rurkowate uszko, drugi zaś 
lutowano pod uszkiem. Boki zamykano odpowiednio przyciętymi pasmami blachy, 
tworząc zamkniętą kapsułkę zdobioną na zewnętrznej stronie kilkoma rodzajami 
dekoracji. Pierwszym z nich jest filigran w geometrycznym, pasmowym układzie 
z gładkich, skręcanych i zygzakowato wygiętych drucików. Drugi stanowi granu-
lacja układana w pasma i rzędy trójkątów i rombów. Stosowano też połączenie 
filigranu i granulacji w geometrycznym układzie. Jeszcze innym rodzajem było 
wykładanie pod uszkiem rzędów okrągłych/owalnych guzków i pasm filigranu 
w dolnej części kapsuły, a także układanie kilku główek końskich przytrzymywa-
nych taśmą filigranową, niekiedy w postaci plecionki, płaskiej spiralki lub war-
koczowego splotu. Używano ich na całym obszarze, zwłaszcza w Wielkopolsce 
i środkowej Polsce, od końca IX do 1. połowy XIII w., z nasileniem w X i XI w. 
W przypadku kaptorg trapezowatych boki i przednią część kształtowano z  jed-
nego kawałka blachy, tył i denko — z drugiego, łącząc je lutowaniem. Zamknię-
cie stanowiło prostopadłościenne wieczko będące zarazem uszkiem, był to więc 
schowek, który dało się otwierać. Zachowało się kilkanaście okazów zdobionych 
kombinacją motywów zoomorficznych i roślinnych otoczonych szeroką bordiurą, 
wykonanych techniką wytłaczania, rytowania lub filigranu. Charakter ich orna-
mentu wskazuje, że mamy tu do czynienia z romańskimi motywami zdobniczymi 
o symbolice chrześcijańskiej, przejętymi z zachodniej Europy z końcem X w. i uży- 
wanymi do XII w.
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Półksiężycowate zawieszki o rogach zwróconych ku dołowi — lunule — wy-
cinano z blachy wraz z pasemkiem zwijanym w rurkowate uszko. Brzegi otaczano 
bordiurą z rzędu granulek, pasm filigranów lub ich kombinacji. Od wewnętrz-
nej strony ich końce wzmacniano pasemkami blachy, od zewnątrz zaś zdobiono 
w dwóch rodzajach dekoracji. Pierwszą stanowiły trzy guzki pod uszkiem i po 
jednym na rogach lunuli, a między nimi ułożona była granulacja w postaci wsuwa-
nych kątów, uzupełnianych czasem rzędem trójkątów (koniec X — koniec XI w.). 
Drugi rodzaj dekoracji stanowiły podobnie rozmieszczone duże guzy dzielone 
na trzy części, między którymi wzdłuż krawędzi zawieszki biegł rząd mniejszych 
guzków (początek X — połowa XI w.). Okazy srebrne naśladowano prostymi tech-
nikami w ołowiu, cynie lub brązie do XIII w. Ten sam typ dekoracji zastosowano 
w okrąg łych zawieszkach, znanych w niewielkiej liczbie ze skarbów datowanych na 
X i XI w. oraz z pochówków (kilka z brązu — do XIII w.?). Szczególnie popularne 
były wisiorki dzwoneczkowate w postaci pustej w środku kulki naciętej od spodu 
w krzyż, zaopatrzonej w uszko i zdobionej żłobkowaniem, noszone zapewne od 
VIII do początków XIV w. Spośród pozostałych zawieszek godne uwagi są puste 
w środku, szczelnie zamknięte krzyżyki z srebrnej blachy, dekorowane wytłaczanym 
wyobrażeniem Chrystusa otoczonym filigranową bordiurą (XI w.).

Kolie, komponowane z zawieszek przedzielanych paciorkami lub tylko z pacior-
ków, spinane były (zwłaszcza w Wielkopolsce i na Pomorzu) owalnymi klamrami 
ze środkiem zaznaczonym żeberkiem, zakończonymi z  jednej strony haczykiem 
lub uszkiem, z drugiej zaś rozciętymi i zwiniętymi w dwa oczka. Pozwala to sądzić, 
że przyczepiano do nich co najmniej dwa sznury. Na całym omawianym obszarze 
noszono paciorki z guzami sporządzane z dwóch półkul łączonych w środku, co 
maskowano pierścieniami z rzędów granulek (IX/X–XIII w.), paciorki owalne 
zdobione granulkami układanymi w linie, rzędy rombów i trójkątów (X–XII w.; 
w zachodniej części omawianego terytorium wykładano je filigranem w ślimacznice, 
motywy binoklowate i koliste od 2. połowy X do początków XII w.) oraz — choć 
rzadko — paciorki rurkowate (VII/VIII do XIII w.). Dekorowane granulacją 
paciorki owalne wieloboczne noszono głównie na ziemiach polskich (X do po-
czątków XII w.), podobnie jak okazy owalne z wytłoczonymi czterema lub trzema 
wybrzuszeniami otoczonymi ziarniną (X i XI w.). W środkowej i zachodniej części 
ziem polskich, a także w Saksonii i Turyngii, wykonywano paciorki dwustożkowate 
zbudowane z dwóch piramidek oddzielonych niekiedy ażurowym pasemkiem (X do 
XII w.), w Turyngii zaś, sporadycznie też na ziemiach polskich — okazy podłużne, 
przybierające kształt walca lub prostopadłościanu i zdobione filigranem bądź gra-
nulacją (X/XI do połowy XII w.). Na ziemiach polskich odnotowuje się jeszcze 
nieliczne paciorki ażurowe (X/XI–XIII w.), malinowate — zdobione rzędami 
granulek na pierścionkach (koniec X–XI w.) i łukowate — okazy o skomplikowa-
nej budowie, składające się z metalowej rurki, na którą nałożone są spłaszczone, 
łukowato wygięte rurki mocowane przy końcach paciorka (X–XI w.).

Ozdoby szyi miały też postać naszyjników z pojedynczych, skręcanych lub 
splatanych drutów, odznaczających się szerokim zasięgiem terytorialnym. Wśród 
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nich za okazy miejscowe można uznać te z pojedynczych lub skręconych ze sobą 
dwóch drutów, znane z pochówków (X–XII w.), zapewne też wytwory charakte-
ryzujące się luźnym splotem w środku obręczy (X — połowa XI w.). Łańcuchy 
natomiast nie były w powszechnym użyciu, być może miejscowe były tylko takie 
okazy, których końce uformowane są w dwie pętelki.

Ostatnią grupę biżuterii zachodniosłowiańskiej stanowią ozdoby ręki, branso-
lety/naramienniki i pierścionki. Pierścienie ramienne formowano z okrągłego drutu, 
ze skręconych drutów, metalowych taśm oraz z nanizanych na sznurek zwijanych 
rurkowato blaszek. Ich znaleziska są nieliczne; powszechniej noszono skręcane z dru-
tów brązowe pierścienie o końcach uformowanych w pętelki i prosto zakończone 
bransolety taśmowate (od IX do XIII w.). Częściej zdobiono dłonie pierścionkami 
odznaczającymi się długim okresem użytkowania (od IX do XIV w.): z pojedynczych 
drutów, skręcanymi z 2/3 drutów albo ich par, szczególnie popularnymi okazami 
taśmowatymi z rytą dekoracją geometryczną, typowymi dla ziem polskich pierścion-
kami z tarczką dekorowaną motywami geometrycznymi i pierścionkami ze szkla-
nym oczkiem (od początków XI w.). Wyjątkowymi formami są tzw. dętki — puste 
w środku pierścionki (typu Orszymowice, X/XI–XII w.), stanowiące miejscowe naśla-
downictwo wysokiej klasy wyrobów zachodnioeuropejskich [Kóčka-Krenz 1998].

Biżuteria noszona na terenie środkowo-wschodniej Europy pełniła wielorakie 
funkcje estetyczne, społeczne i symboliczne [Kóčka-Krenz 1993, s. 161–166]. Uzupeł-
niając ówczesny strój, nie tylko go zdobiła, lecz także odbijała jego miejscowy charakter, 
podkreślała przynależność do określonej grupy społecznej i zajmowaną w niej pozycję 
oraz wskazywała na wiek, a także na osobiste przekonania odnoszące się do sfery wie-
rzeniowej jej nosicieli. Nie negując oddziaływań zewnętrznych na zachodniosłowiańską 
wytwórczość złotniczą, podkreślić należy wysoki stopień jej samodzielności przejawia-
jący się w twórczym przetwarzaniu wcześniejszych form, zwłaszcza ozdób wielkomo-
rawskich [Eisner 1955; Turek 1966]. Biżuteria ta nieznacznie tylko ustępowała po-
ziomem artystycznym ozdobom wykonywanym w głównych ośrodkach kulturowych 
wczesnośredniowiecznej Europy, zwłaszcza ta wytwarzana i noszona w X i XI wieku.
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Early Medieval West Slavonic Jewellery

Summary

Ornaments worn in the Middle Ages by inhabitants of the West Slavonic territory were ba-
sically not utilitarian in their nature. They first of all served to satisfy aesthetic needs. Usually, 
they were made from non-ferrous metals, mostly from silver, but also from bronze, bronze 
plated with silver, or even from tin and lead. Sporadically, such ornaments were made from 
gold, sometimes with additions of decorative stones or organic raw materials. Finds from 
Ostrów Tumski and Ostrów Lednicki point out that within the main strongholds there were 
workshops manufacturing artefacts of artistic craftsmanship upon the order of the rulers. 

Ornaments which survived in archaeological materials allow for saying that their man-
ufacturers made use of various methods, from very simple ones, consisting in cutting shapes 
from metal sheets, to those requiring special skills, such as filigree and granulation techniques. 
Manufacturers developed some of these techniques on the basis of their own manufacturing 
traditions, while others were developed as a result of the adaptation of the skills of West 
European craftsmen in the 10th and 11th c. This was expressed in a wide use of high quality 
ornamental techniques, which were perhaps learned from the centres of European artistic 
craftsmanship of those days.

The forms of ornaments and the way of their deposition in burials, demonstrate that 
particular stress was put on the decoration of the women’s heads and necks, with less at-
tention to the hands. On the other hand, men only sporadically wore rings and necklaces 
or chains, which underlined their social status. A particular variety of forms can be seen in 
the ornaments of women’s temples. Such ornaments were attached to headgear—maidens’ 
headbands or veils in the case of married women. Some ornaments are typical for the entire 
West Slavonic territory and they are remarkable for their long time of use, with special 
reference to temple rings. Others were manufactured for a relatively short period of time 
and their use was limited to certain areas.

Jewellery worn in the territory of Central-Eastern Europe fulfilled numerous aesthetic, 
social and symbolic functions. It completed the dress of that time; it not only decorated 
clothing but also reflected its local nature. Furthermore, it underlined the pertinence to 
a given social group and one’s position in it. It also demonstrated one’s age and personal 
attitudes concerning the sphere of beliefs. As to its artistic level, this jewellery was only 
slightly inferior to the ornaments manufactured in the main cultural centres of Early Me-
dieval Europe. This especially concerns jewellery made and worn in the 10th and 11th c.

[AL:GŻ]
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Skarby wczesnośredniowiecznego Śląska 
w kontekście znalezisk wielkopolskich

Abstrakt: Na Śląsku zarejestrowano dotychczas co najmniej 110 stanowisk ze 
znaleziskami monet wczesnośredniowiecznych. Należą do nich: 62 skarby, 29 gro-
bów, 22 osady oraz 14 znalezisk luźnych i nieokreślonych. Znalezisk wielkopol-
skich było znacznie więcej, ponieważ w 2010 r. odnotowano ich aż 237, w tym 
około 160 skarbów. Najstarsze śląskie i wielkopolskie znaleziska pojawiają się już 
w pierwszej połowie X w.

Słowa kluczowe: srebro, skarby srebrne, skarby wczesnośredniowieczne, monety 
wczesnośredniowieczne, denary

Abstract: At least 110 sites with finds of early medieval coins have been recorded 
so far in Silesia. These include 62 hoards, 29 graves, 22 settlements and 14 stray 
and undefined finds. Finds from Greater Poland were much more numerous, as 
in 2010 their number amounted to as many as 237, including about 160 hoards. 
The oldest Silesian and Greater Polish finds occur as early as in the first half of 
the 10th c.

Keywords: silver, silver hoards, early medieval hoards, early medieval coins, denars
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Nikt nie wątpi, że skarby są bardzo specyficznym i niezwykle cennym źródłem do 
badań numizmatycznych oraz archeologicznych, historii pieniądza czy też rozwoju 
wymiany towarowo-pieniężnej. Badacze już od wielu lat poświęcają im wiele uwagi, 
a studia i dyskusje nad pochodzeniem, rolą oraz znaczeniem depozytów nadal 
rozwijają się dynamicznie, do czego przyczyniła się niewątpliwie opracowywana już 
od kilku lat reedycja Inwentarza znalezisk monet wczesnośredniowiecznych z terenu 
Polski (VI — połowa XII w.) [Suchodolski 2000]1. 

W obrębie Śląska zarejestrowano dotychczas co najmniej 110 stanowisk ze 
znaleziskami monet wczesnośredniowiecznych. Należą do nich: 62 skarby, 29 gro-
bów z monetami, 22 osady, na których wystąpiły monety, oraz 14 znalezisk luźnych 
i nieokreślonych. Z łatwością można zauważyć, że znalezisk wielkopolskich było 
ponad dwukrotnie więcej. Według danych publikowanych w pracy Wczesnośred-
niowieczne skarby srebrne z Wielkopolski. Materiały [Slaski, Tabaczyński 1959] 
rozpoznano 153 skarby i 22 znaleziska luźne. W okresie od 1960 do 2010 r. do 
grupy depozytów dołączyło co najmniej 18 nowych znalezisk, a wszystkich zare-
jestrowanych w 2010 r. było łącznie 2372.

Śląskie znaleziska monet datowane na wiek X reprezentuje 15 skarbów, trzy 
groby oraz trzy znaleziska z osad i cztery znaleziska luźne3 [Butent-Stefaniak, 
Malarczyk 2009; Butent-Stefaniak i in. 2013] (ryc. 1). Monety arabskie po-
jawiły się na tym terenie już w pierwszej połowie X w. na osadzie we Wszemirowie 
(trzy ułamki datowane po 914 r.), a najstarszym dziś znanym zespołem zawierają-
cym dirhamy jest skarb z nieznanej miejscowości na Śląsku (Śląsk XIII), złożony 
z ośmiu niewielkich ułamków monet, w tym siedmiu arabskich (niestety, nieczy-
telnych) oraz jednego fragmentu monety angielskiej Athelstana (924–939), a także 
licznych fragmentów ozdób i surowca srebrnego, stanowiących aż 99,6% skarbu. 
Kolejne dirhamy przynosi depozyt Śląsk XIV, ukryty po 942/3 r., natomiast zespół 
z Sośnicy, dotąd uznawany za najstarszy na Śląsku, został ukryty dopiero po 954 r. 
Młodsze, pochodzące już z lat 70. X w. skarby zawierają denary niemieckie, głównie 
z kręgu bawarsko-szwabskiego. Najstarszym z nich jest niewielki zespół z osady 
w Obiszowie, ukryty po 970 r., a także depozyt grobowy z Niemczy (t.p.q. 973), 
gdzie obok zmarłej natrafiono na ułamki monet i ozdób. Lata 80. X w. reprezentują 
skarby z Lasowic, Gniechowic, Gębic i Karwian. Na ostatnią dekadę X w. mogą 
być datowane depozyty z Radzikowa I, Gostynia, rejonu Małkowic czy z nieznanej 

1 Niniejszy tekst powstał na podstawie materiałów pochodzących z opracowywanych w latach 
2002–2013 znalezisk śląskich oraz wielkopolskich. Wyniki najnowszych badań zabytków ze Śląska 
ukazały się drukiem w 2014 r. w pracy Butent-Stefaniak i in. 2013.

2 Autorka dziękuje panu Arkadiuszowi Tabace oraz profesorowi Borysowi Paszkiewiczowi za in-
formacje pochodzące z aktualnie opracowywanego nowego Inwentarza skarbów srebrnych Wielkopolski.

3 Z najnowszych badań wynika, że tylko 15 zespołów zostało ukrytych w X w. Należy jednak 
dodać, że co najmniej dwa duże skarby — z Kotowic (t.p.q. 1010) oraz Śląsk XII (t.p.q. 1020, 
dawniej Śląsk XIII), najprawdopodobniej stanowią zespoły dwufazowe, złożone w ogromnej masie 
z monet wyemitowanych w X w. (lub wcześniej), a pojedyncze denary młodsze stanowią jedynie 
nikłą domieszkę. 
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Ryc. 1. Znaleziska monet z X w. na Śląsku; wg Butent-Stefaniak, Malarczyk 2009
Fig. 1. Finds of coins dated back to the 10th c. in Silesia; after Butent-Stefaniak, 

Malarczyk 2009

miejscowości — Śląsk IV. W pierwszych latach XI stulecia ukryto kolejne zespoły, 
złożone niemal wyłącznie z monet wybitych w X w.: Bystrzyca (t.p.q. 1003), Ko-
towice (t.p.q. 1010; ryc. 2), Śląsk VII (t.p.q. 1020). Wspomniane znaleziska nie 
były zbyt duże i należą do zespołów małych, ewentualnie średnich: ich waga waha 
się od 7,076 g (Niemcza) do 1,140 kg (Gębice), a przeciętnie ważą ok. 100–600 g 
[Butent-Stefaniak, Malarczyk 2009, s. 191–192]. 

Porównując najstarsze wczesnośredniowieczne skarby wielkopolskie ze śląskimi, 
należy stwierdzić, że przede wszystkim tych pierwszych jest znacznie więcej oraz że 
pojawiają się dużo wcześniej. Dziesiąty wiek reprezentują tam co najmniej 42 ze-
społy, z których najstarsze pojawiają się już w 2. ćwierci tego stulecia: m.in. Piwo-
nice, Ochle czy Gościejewice [Slaski, Tabaczyński 1959, nr 94, 87, 33; Bogucki, 
Miłek 2010, s. 53]. Kolejne są datowane na lata 50. X w.: np. Grzybowo, Łubowo, 
Lądek [Slaski, Tabaczyński 1959, nr 69, 62; Bartczak, Malarczyk 2000; Bo-
gucki, Miłek 2010, s. 53], Kuźnica Czarnkowska [Murawska 2015]. Lata 60. X w. 
reprezentują co najmniej cztery skarby, a następne dekady — aż 23 depozyty. Róż-
nice dostrzegamy także, porównując wielkość zespołów śląskich i wielkopolskich: 
te ostatnie są znacznie większe, gromadząc nawet do 15 kg srebra (Dzierżnica II). 
Z kolei najmniejsze ważą tylko ok. 7 g (Koziegłowy), a więc  analogicznie jak na 
Śląsku. Przeciętna waga wielkopolskiego depozytu z X w., podobnie jak śląskiego, 
waha się ok. 200–600 g [Slaski, Tabaczyński 1959, s. 11–78].
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Ryc. 2. Skarb z Kotowic, pow. Wrocław; fot. T. Gąsior
Fig. 2. The Kotowice hoard, Wrocław district; photog. T. Gąsior

Śląskie skarby ukryte w X stuleciu składały się głównie z monet, surowca 
srebrnego i ozdób, niekiedy pojawiały się w nich także blankiety. Do sporadycz-
nych znalezisk należą paciorki szklane czy ozdoby miedziane. Nieliczne depozyty 
gromadziły wyłącznie monety; pozostałe zawierały różnorodne składniki, a odsetek 
monet w nich waha się od ok. 0,4% (Śląsk XIII) do 99,7% w Lasowicach. Cechą 
charakterystyczną tych zespołów jest ich siekańcowy charakter: ok. 33% zawierało 
wyłącznie srebro pokawałkowane, kolejne 26,7% — większość zabytków podzieloną, 
ok. 20% składało się w większości z monet całych, a jedynie zespół Śląsk IV two-
rzyły wyłącznie denary niepodzielone. Na część niemonetarną tych skarbów składają 
się ozdoby, placki srebrne, bryłki kruszcu, sztabki, druty oraz blankiety. Surowiec 
srebrny zawierało ok. 26% depozytów, a jego odsetek waha się od ok. 20% w Sośnicy 
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do ok. 94% w Małkowicach. Ozdoby srebrne pojawiły się prawie we wszystkich 
zespołach, gdzie stanowiły od ok. 0,3 do ok. 40% zawartości poszczególnych zespo-
łów. Najczęściej w depozytach śląskich z X w. spotykamy zausznice i ich fragmenty, 
wśród których przeważają egzemplarze półkoliste z zawieszkami na łańcuszkach, 
zausznice typu świąteckiego oraz z trzema paciorkami cylindrycznymi; występuje 
też znaczna liczba paciorków różnych typów, fragmenty naszyjników, kaptorg, ka-
błączków czy pierścionków. W depozytach spotykane są przeważnie drobne ułamki 
ozdób, choć natrafiono również na okazy nieznacznie uszkodzone lub nawet całe 
[Butent-Stefaniak, Malarczyk 2009, s. 195; Butent-Stefaniak i in. 2013]. 

Większość skarbów wielkopolskich składała się zarówno z monet, jak i ele-
mentów niemonetarnych; jedynie 12 zespołów było złożonych wyłącznie z monet 
(28,5%). Odsetek ten zbliżony jest do wyniku uzyskanego dla Śląska, gdzie wynosił 
20%. Pozostałe depozyty zawierały obok monet głównie ozdoby, sztabki i placki 
srebra, sporadycznie blankiety. Wśród ozdób najczęściej występowały zausznice 
półkoliste z zawieszkami na łańcuszkach, naszyjniki, kaptorgi oraz paciorki róż-
nych odmian, zausznice typu Ochle i typu Świątki, koszyczkowate oraz z trzema 
paciorkami cylindrycznymi. Odnotowano również fragmenty wyrobów złotych 
i paciorek szklany (Lądek) [Slaski, Tabaczyński 1959, nr 62]. Udział elementów 
niemonetarnych w tych zespołach jest znacznie zróżnicowany i waha się od ok. 
3,8% (Obrzycko) do ok. 34,4% (Węgierskie), oscylując najczęściej ok. 15–30%. 
Odsetek ten jest nieco wyższy w zespołach najstarszych. W skarbach wielkopol-
skich mamy do czynienia zarówno z większą ilością ozdób, jak też z ich większą 
różnorodnością; okazy te są także mniej pokawałkowane niż na Śląsku. Wśród 
surowca srebrnego w porównaniu ze znaleziskami śląskimi znacznie więcej jest 
sztabek srebrnych, a zbliżony jest niewielki odsetek blankietów. 

Spośród monet w depozytach śląskich z X w. zdecydowanie przeważają arabskie 
dirhamy, zaobserwowane niemal we wszystkich zespołach, a grupujące prawdopo-
dobnie co najmniej ok. 30% całej masy monetarnej. W poszczególnych depozytach 
ich udział jest zróżnicowany, od niecałego 1% w Gębicach do 100% w skarbie 
z Sośnicy i w zespole Śląsk XIV. W latach 70. X w. zarysowuje się wyraźny przełom, 
ponieważ obok monet arabskich pojawiają się w większej liczbie denary zachodnio-
europejskie, przede wszystkim z kręgu bawarsko-szwabskiego, bite przez książąt: 
Henryka I i II (948–955, 955–976), Ludolfa (953–955), Ottona (976–982) oraz 
biskupów: Ulryka (948–955) i Henryka I (973–978). W zespołach z lat 80. i 90. 
X w. natrafiono też na emisje ks. Henryka III oraz z drugiego okresu panowania 
ks. Henryka II (985–995). Ogółem odsetek monet bawarskich w dziesiątowiecz-
nych skarbach śląskich wynosi co najmniej ok. 10%4. Wraz z nimi wystąpiły stosun-
kowo nieliczne denary emitowane w Kolonii przez królów i cesarzy — Ottona I do 
Ottona III (936–1002) oraz ich naśladownictwa (ok. 0,3%). Frankonię reprezentują 
równie rzadkie emisje, a denary krzyżowe najstarszego typu, które pojawiły się już 
w latach 70. X w. (Obiszów, Niemcza), stanowią nieco ponad 1,2% rozpoznanej 

4 Jeśli uwzględnimy dodatkowo skarb z Kotowic, to odsetek ten wyniesie ponad 11,5%.
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masy monetarnej. Pierwsze egzemplarze fenigów typu Ottona i Adelajdy wystąpiły 
w zespołach ukrytych po 985 r.; ogółem te monety stanowią ok. 1,7% wszystkich 
rozpoznanych egzemplarzy. W sumie rozmaite emisje niemieckie w skarbach ślą-
skich z X w. gromadzą ponad 15% monet. Trzecim co do wielkości komponentem 
tych znalezisk są denary czeskie, grupujące ok. 12,5% emisji. Depozyt z Gębic, 
w którym wyróżniono aż 519 monet czeskich, jest po skarbach z Podiebradów 
(Podĕbrad) i Starej Boleslavi (Stará Boleslav), trzecim co do liczebności zbiorem 
monet czeskich z X w. Oprócz monet niemieckich i czeskich w znaleziskach śląskich 
wyróżniają się emisje duńskie, gdyż odsetek półbrakteatów z Hedeby sięga ok. 1,2%5. 
Sporadycznie pojawiają się także produkty mennic cesarskich z Italii, antyczne 
denary rzymskie, monety francuskie czy fragmenty pensów angielskich [Butent-
-Stefaniak, Malarczyk 2009, s. 196–201; Butent-Stefaniak i in. 2013]. Gdy 
porównamy skład dziesiątowiecznych zespołów śląskich z wielkopolskimi, uzyskamy 
w pewnym stopniu zbliżony obraz. Najstarsze depozyty wielkopolskie, analogicznie 
do zespołu Śląsk XIV czy skarbu z Sośnicy, zawierały wyłącznie dirhamy arab-
skie, niekiedy monety perskie oraz ozdoby. Udział monet orientalnych w skarbach 
wielkopolskich z drugiej połowy X w. zwykle przekracza 50%, sięgając nawet 78% 
w Borzejewie (ukrytym po 982 r.) [Slaski, Tabaczyński 1959, nr 4], choć znane 
są też zespoły ze znacznie niższymi odsetkami. W depozytach śląskich jest ich 
wyraźnie mniej, gdyż ilość monet orientalnych oscyluje przeciętnie wokół 30%.

Wcześniej niż na Śląsku, bo już w latach 50. X w., w Wielkopolsce obok 
monet orientalnych odnotowano drobną domieszkę denarów zachodnioeuropej-
skich (np. Grzybowo, Gwiazdowo, Kuźnica Czarnkowska) [Suchodolski 1990; 
Bartczak, Malarczyk 2000; Murawska 2015]. Są to ułamki kolońskich denarów 
króla Ottona I z okresu 936–962 r. oraz bawarskiego ks. Henryka I (948–955). 
W latach 70. X w. zarówno na Śląsku, jak i w Wielkopolsce obserwujemy w skarbach 
występowanie znacznej ilości rozmaitych monet zachodnioeuropejskich, głównie ba-
warskich, rzadziej frankońskich czy kolońskich. W obu regionach pojawiają się także 
półbrakteaty duńskie oraz najstarsze denary krzyżowe typu I, a w latach 80. X w. 
saskie fenigi typu Ottona i Adelajdy, zarejestrowane w sześciu zespołach wielkopol-
skich oraz w czterech śląskich (tu również w grobach). Na Śląsku odsetek monet ba-
warskich jest nieco wyższy, w poszczególnych zespołach sięgając nawet ponad 77% 
(Lasowice) [Butent-Stefaniak, Malarczyk 2009, s. 197–199]. W Wielkopolsce 
udział denarów bawarskich w skarbach waha się z reguły od ok. 3 do ok. 21%, a naj-
więcej ich rozpoznano w depozycie z Kąpieli — 198 sztuk (7,14%) [Andrałojć, 
Andrałojć, Tuszyński 2005, s. 136–137]. Na tym tle wyróżnia się jedynie nie-
typowy zespół z okolic Kórnika, w którym rozpoznano aż 227 denarów bawarsko-
-szwabskich, co stanowi ponad 88% wszystkich monet w tym skarbie [Żak 1966]. 

Składu skarbów wielkopolskich dopełniają denary czeskie, znane z 13 depozy-
tów (31%) w liczbie od pojedynczych do 47 egzemplarzy w Kąpieli [Andrałojć, 
Andrałojć, Tuszyński 2005, s. 138]. W stosunku do Śląska jest to wyraźna 

5 Jw., ok. 1,6%.
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różnica, gdyż na tym terenie aż 40% zespołów zawierało denary czeskie, a  ich 
liczebność i odsetek w poszczególnych zespołach były znacznie wyższe. Kolejnym 
ważnym komponentem depozytów wielkopolskich w tym okresie są stosunkowo 
licznie spotykane półbrakteaty duńskie, zarejestrowane w dziewięciu skarbach 
(21,4%). Spośród nich depozyt z Kruszwicy był złożony wyłącznie z monet tego 
typu [Slaski, Tabaczyński 1959, nr 58]. Pozostałe zawierały pojedyncze okazy 
lub po kilka, z wyjątkiem skarbu z Kąpieli, gdzie natrafiono na 123 półbrakteaty 
stanowiące 4,44% składu tego zespołu [Andrałojć, Andrałojć, Tuszyński 2005, 
s. 136–137]. Na Śląsku zarysowuje się nieco zbliżona sytuacja: emisje duńskie 
wystąpiły w trzech skarbach (20%), w liczbie od pojedynczych fragmentów do 
50 egzemplarzy w Gębicach [Butent-Stefaniak, Malarczyk 2009, s. 248–250].

Nieliczne monety angielskie odnotowano zarówno na Śląsku, jak i w Wiel-
kopolsce. Można podkreślić, że najstarszą monetą zachodnioeuropejską odkrytą 
w depozycie z X w. na Śląsku właśnie jest niewielki fragment angielskiego pensa 
Athelstana (924–939), pochodzący ze skarbu Śląsk XIII [Butent-Stefaniak 
i in. 2013, s. 435]. W Wielkopolsce najstarszą z nich jest fragment pensa Ed-
gara (958–975), zarejestrowany w Obrzycku (t.p.q. 973) [Slaski, Tabaczyński 
1959, nr 86]. Moneta tego typu wystąpiła też w zespole Śląsk VII, ukrytym po 
1020 r., choć skompletowanym niemal wyłącznie z monet wybitych w VIII, IX 
i X w. [Butent-Stefaniak i in. 2013, s. 415–429; Butent-Stefaniak 2013]. 
Kilka dalszych egzemplarzy angielskich (głównie Etelreda II) wystąpiło w Ką-
pieli, Obrzyc ku i Murczynie [Slaski, Tabaczyński 1959, nr 28, 81; Andrałojć, 
 Andrałojć, Tuszyński 2005, s. 17–18]; na Śląsku zaś w skarbie z okolic Małkowic 
(tpq. 995) [Butent-Stefaniak, Malarczyk 2009, s. 181]. 

Na obszarze Wielkopolski w siedmiu skarbach pojawiły się również stosun-
kowo nieliczne srebrne miliarensy bizantyjskie, stanowiące z reguły poniżej 1% 
składu tych zespołów, oprócz Zalesia (1,78%) [Reyman 1974, s. 9]. W stosunku 
do Śląska jest to wyraźna różnica, gdyż na tym terenie cztery ułamki monet bi-
zantyjskich stwierdzono jedynie w Kotowicach (t.p.q. 1010), tam też natrafiono 
na fragment monety perskiej. Te ostatnie występują nieco liczniej w niektórych 
zespołach wielkopolskich, stanowiąc niekiedy nawet wyłączny składnik monetarny 
depozytu (Kłecko II) [Slaski, Tabaczyński 1959, nr 51]. W składzie skarbów 
wielkopolskich, podobnie jak na Śląsku, odnotowano również pojedyncze monety 
francuskie i italskie oraz antyczne denary rzymskie, a także naśladownictwa monet 
arabskich i niemieckich. Na zakończenie tych uwag należy podkreślić, że w gra-
nicach Wielkopolski wystąpił pierwszy, najstarszy denar Bolesława Chrobrego, 
odkryty w skarbie z Kalisza-Rajskowa datowanym na schyłek X w. [Bogucki, 
Miłek 2010, s. 56] (ryc. 3).

Zaprezentowany powyżej przegląd znalezisk śląskich i wielkopolskich z X w. 
oraz wynikających z nich problemów badawczych nie wyczerpuje oczywiście 
wszystkich aspektów zagadnienia. Zamiarem autorki było podkreślenie pewnych 
podobieństw i różnic mogących stanowić podstawę dalszych studiów o znacznie 
szerszym charakterze.
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Ryc. 3. Denar Bolesława Chrobrego ze skarbu Kalisz-Rajsków, skala ok. 3:1; 
fot. A. Kędzierski, wg Bogucki, Miłek 2010

Fig. 3. Denar of Bolesław the Brave from the Kalisz-Rajsków hoard, scale ca. 3:1; 
photog. A. Kędzierski, after Bogucki, Miłek 2010
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Hoards of Early Medieval Silesia in the Context of Finds from Greater Poland

Summary

At least 110 sites with finds of early medieval coins have been recorded so far in Silesia. 
These include 62 hoards, 29 graves, 22 settlements and 14 stray and undefined finds. Finds 
from Greater Poland were much more numerous, as in 2010 their number amounted to as 
many as 237, including about 160 hoards. 

The earliest Silesian finds of early medieval coins are dated to the first half of the 10th c. 
At the settlement in Wszemirów, 3 fragments of dirhams minted after 914 were found. The 
earliest find, coming from an unknown locality (Śląsk XIII), contained (apart from illegi-
ble fragments of dirhams) a small part of an English coin of Athelstan (924–939). Other 
deposits, containing exclusively Oriental coins are dated to after 942/3 (Śląsk XIV) and 
after 954 (Sośnica). West European coins are primarily German denars from the Bavari-
an-Swabian circle, and they appeared in assemblages dated to the 970s (Obiszów, Niemcza). 
Silesian hoards from the 10th c. also contained considerable numbers of Bohemian coins, 
cross denars, various German coins, a somewhat lower number of Danish half-bracteates, 
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single English, Italian and French specimens, as well as Ancient Roman denars. Apart 
from coins, there were also ornaments and silver raw materials, sometimes blanks (usually 
strongly fragmented). The weight of these assemblages oscillates between c. 7 g to 1.140 g, 
while the average weight is c. 100–600 g.

10th c. hoards from Greater Poland represent at least 42 finds. The earliest ones appear 
as early as the second quarter of this century (e.g. Piwonice, Ochle, Gościejewice). Other 
ones are dated to the 950s and 960s. The earliest assemblages contain exclusively Oriental 
coins and jewellery. Earlier on in Silesia, that is, in the 950s, the first West European de-
nars occur in deposits, apart from dirhams. Such denars come from Cologne and Bavaria 
(Kuźnica Czarnkowska, Grzybowo, Gwiazdowo). In somewhat later assemblages there are 
also Bohemian, English, Danish and Italian cross denars, Byzantine milliarenses, single 
Ancient Roman denars or French coins. However, the ratio of dirhams is still somewhat 
higher than in Silesia. Apart from coins, jewellery and silver raw materials occur, and they are 
less fragmented than in Silesia. The weight of Greater Poland’s deposits from this period is 
from c. 7 g to 15 kg of silver (Dzierżnica II), c. 200–600 g being the average range of weight.

[AL:GŻ]
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Późnośredniowieczne skarby monet  
z dolnego Nadodrza i dolnego Połabia  

z zawartością biżuterii i ozdób

Abstrakt: We wczesnym średniowieczu ozdoby (niemal wyłącznie srebrne) wy-
stępują wokół basenu Morza Bałtyckiego w skarbach ukrywanych ok. 970–1070 r. 
Skarby z zawartością ozdób, już w znacznie mniejszej liczbie, pojawiają się po 
stuletniej przerwie. Widoczny jest brak więzi typologicznej pomiędzy wyrobami 
najstarszymi a tymi z 2. połowy XII w. Ozdoby późnośredniowieczne nie tworzą 
samodzielnych depozytów. W przeważającej większości przedmioty ozdobne wy-
konane zostały ze srebra, od XIII w. nierzadko są pozłacane. (Skarby ze złotymi 
wyrobami widoczne są natomiast w Nadrenii i głębi kontynentu). Największe skarby 
srebrne pochodzą z miast Hanzy wendyjskiej. Wyroby z XIV i XV w. na dolnym 
Nadodrzu i dolnym Połabiu niekiedy ozdabiane były kamieniami półszlachetnymi, 
masą szklaną i emalią, rzadko perłami. Nie spotyka się tu bursztynu, rzadziej wy-
stępującego w innych częściach kontynentu. Biżuteria i wszelkiego rodzaju ozdoby, 
w przeciwieństwie do monet, miały niczym nieskrępowane rozprzestrzenienie. Ten 
uniwersalizm typologiczny ozdób dotyczył całej Europy.

Słowa kluczowe: aplikacja-tarczka, biżuteria, bransoleta, brosza, depozyt, emalia, fi-
bula, guziki, guzy, Hanza wendyjska, kamienie półszlachetne, klamra, kolczyki, krzy-
żyki-zawieszki, masa szklana, naszyjnik, niello, obrączka, okucie, ozdoby, perła, pier-
ścień, pozłacanie, skarb, sprzączka, sygnet, szpila, tezauryzacja, trybowanie, zapinka

Abstract: In the Early Middle Ages, around 970–1070, ornaments (almost ex-
clusively silver) were hidden in hoards around the Baltic Sea basin. The hoards 
containing these ornaments appeared, already much less numerous, after a hun-
dred-year-long interval. There is a lack of a typological bond between the oldest 
artefacts and those of the second half of the 12th c. The late medieval ornaments do 
not make up separate deposits. The overwhelming majority of decorative artefacts 
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were made of silver, often gilded from the 13th c. (However, hoards containing 
gold items are known from the Rhineland and from the heart of the continent). 
The largest silver hoards are known from the towns of the Wendic Hansa. The 
silverware from the 14th and 15th c. known from the Lower Odra Region and 
Lower Elbeland were sometimes ornamented with semi-precious stones, a glass 
mass, enamel, and sporadically, pearls. Amber does not occur in the discussed 
territory; on the other hand, it is known from other parts of Europe. Contrary to 
coins, the jewellery and all kinds of ornaments were disseminated uninhibitedly. 
The typological universalism of these ornaments pertained to the whole of Europe.

Keywords: fitting-shield, jewellery, bracelet, brooch, deposit, enamel, fibula, buttons, 
knobs, Wendic Hansa, semi-precious stones, buckle, earrings, crosses-pendants, 
glass mass, necklace, niello, annuli ring, fitting, ornaments, pearl, ring, gilding, 
hoard, signet, hair-pin, hoarding, embossing, clasp

W niniejszym komunikacie będę starał się dać przegląd skarbów zawierających 
przedmioty ozdobne, a więc z zawartością biżuterii, włącznie z ozdobami stroju, 
jak również z ozdobami służącymi do dekoracji przedmiotów (ryc. 1). Poczynione 
zostaną również próby uchwycenia tendencji, jakim podlegały depozyty z kosz-
townościami nienumizmatycznymi. Tereny Polski w zasadzie pomijam, bowiem 
znane stąd znaleziska późnośredniowieczne zostały udokumentowane — z wy-
jątkiem skarbu ze Szczecina odkrytego w 1999 r. — w Inwentarzu Stanisławy 
Kubiak [1998], a wczesnonowożytne w Inwentarzu Marty Męclewskiej i Andrzeja 
Mikołajczyka [1983].

We wczesnym średniowieczu ozdoby srebrne występują w skarbach na terenie 
ziem polskich w okresie od X do XI w., zawężonym nawet do około jednego stulecia, 
od ok. 970 do 1070 r. [Kiersnowski 1960, s. 335 i tab. na s. 334]. W skarbach na 
terenie południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego, w tym na terenie Słowiań-
szczyzny Zachodniej, ozdoby zaczęły się pojawiać ponownie w 2. połowie XII 
stulecia. Bardowick, n. Ilmenau w Dolnej Saksonii, po 1165 r.: jeden pierścionek 
srebrny (2,876 g, średnica 19 mm) zdobiony techniką niello, ½ sztabki srebrnej 
(Gusskönig), ok. 300 denarów (w tym półbrakteaty) i ok. 100 brakteatów, łącznie 
47 typów monet (ryc. 2) [Bahrfeldt, Reinecke 1913, s. 1–34; to samo: Bahrfeldt 
1987, s. 153–184]. Tilleda k. Halle, po 1181 r.: jeden srebrny taśmowaty pierścio-
nek, 18+6 brakteatów (z mennicy opackiej Nordhausen, pojedyncze z Mühlhausen, 
Eisenach i Erfurtu) (ryc. 3) [Stoll 1985, s. 12, poz. 35]. 

Sporadyczność ta wyraża się nie tylko niewielką liczbą depozytów, ale również 
ubóstwem samych przedmiotów, stanowiących dodatek do monet. Nie inaczej rzecz 
się ma ze stuleciem następnym, aczkolwiek widoczny jest wzrost liczebny samych 
skarbów. Lettin/Saalkreis k. Halle, ok. 1210–1215 r.: dwa srebrne pierścionki z ple-
cionego drutu (oba takiej samej formy, 7,36 i 6,13 g, średnica 26 i 24 mm), 29+1 brak-
teatów arcybiskupstwa magdeburskiego, biskupstwa Halberstadt, Brandenburgii,
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Ryc. 1. Skarby z XII–XVI w. zawierające przedmioty ozdobne; mapa wg E. Romera, 
Atlas geograficzny, Warszawa 1958, oprac. T. Szczurek

Fig. 1. Hoards of the 12th–16th c. enclosing ornamented valuables; map after E. Romer, 
Atlas geograficzny, Warszawa 1958, by T. Szczurek

Opis/Description: 1. Gryfino 2. Szczecin 3. Gryfice 4. Bardowick 5. Aschersleben 
6. Bokel 7. Hildesheim 8. Friedland 9. Sandersleben 10. Treuenbrietzen 11. Weissenfels 

12. Pritzwalk 13. Peine III 14. Gransee 15. Tilleda 16. Lüttgenziatz 17. Meldorf 
18. Flintbek 19. Peetsch 20. Lettin 21. Cösitz 22. Grossenehrich

Saksonii-Wittenbergi, Mansfeldu, Miśni, opactwa Quedlinburg, Brunszwiku, 
Goslaru, Lobdeburga, arcybiskupstwa Moguncji, opactwa Fuldy [Hävernick 1943]. 
Grossenehrich k. Sondershausen w Turyngii, ok. 1215 r.: cztery figurki szachowe 
z kości walenia („aus Walross”), kilkaset (nieokreślona liczba) brakteatów (Turyngia, 
Hesja, Beichlingen, Mansfeld, arcybiskupstwo Moguncji, opactwo Quedlinburg, 
mennice cesarskie Nordhausen, Mühlhausen) [Menadier 1887, s. 182–186; Hä-
vernick, Mertens, Suhle 1955, s. 42–43, poz. 46]. Bokel k. Rotenburga w Dolnej 
Saksonii, ok. 1225 r.: obrączki, pierścionki z oczkami, sygnet, gemma w obudowie 
(„Alsengemme”), krzyżyki-zawieszki, sprzączki (zapony), zawieszki trybowane z bla-
chy, fibula, perły, guziki (guzy), połamana nieokreślona ozdoba z blachy trybowanej, 
kłębek srebrnego drutu, ¼ sztabki srebrnej (Gusskönig), ok. 14 000 monet (głównie 
z Hamburga, Lubeki, Bremy) (ryc. 4–6) [Grohne 19341; Hatz 1958, s. 364, 389, 

1 Nie wykorzystałem.
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poz. 19; Blaschitz, Krabath 2004, ryc. 68.1–11 na s. 796–798]. Hildesheim 
w Dolnej Saksonii, ok. 1260 r.: jeden fragment górnej części srebrnej, pozłacanej 
i  trybowanej tarczki z przedstawieniem lwa w lewo, dwa otwory przy krawędzi 
(1,17 g, dł. 35 mm górnej krawędzi), dwie srebrne sztabki (Gusskönige), 2 519 monet 
(pierwotnie ok. 4000), w tym 2035 brakteatów Brunszwiku-Lüneburga, Goslaru, 
arcybiskupstwa Magdeburga, Halberstadtu, Helmstedtu, opactwa Pegau, Bremy, 
Hamburga, Lüneburga, Meklemburgii, Lubeki, Pomorza, 176 szterlingów i dena-
rów Lippe, Ravensbergu, biskupstwa Paderbornu, Mark, Pyrmontu, Schwalenbergu, 
opactwa Korbei, biskupstwa Münster, arcybiskupstwa Kolonii, Brandenburgii, 
Wenecji, Anglii, Szkocji, Irlandii (ryc. 7) [ Jesse 1948]. Sandersleben/Mansfelder 
Land, ok. 1263 r.: pierścionki z oczkami, taśmowata obrączka (ryc. 8) [Blaschitz, 
Krabath 2004, ryc. 75 na s. 801]2. Dodać tu należy skarb z Gryfina na Pomorzu 
Zachodnim, ukryty zapewne na przełomie XIII i XIV w.: trzy srebrne ozdobne 
aplikacje z haczykami i uszkiem (okucia sakiewki?), 6 062+1 556 monet, w więk-
szości denarów brandenburskich (monety nie zostały opracowane) (ryc. 9) [Kunkel 
1934] i z górnosaksońskiego Weissenfels z początku XIV w. (ryc. 12–13); ten drugi 
skarb właściwie poza geograficzną strefą niniejszych rozważań (złożony m.in. z pier-
ścionków, tarczek-aplikacji, sprzączek) [Blaschitz, Krabath 2004, ryc. 92.1–2 na 
s. 811–812], oraz dokładniej nierozpoznany depozyt meklemburski z Friedland, 
datowany ogólnie na XIII–XIV w., do którego miał należeć pierścionek, 10–12 kuli-
stych guzów („Hohlkugeln”), jedna szpila do włosów i ok. „1 garńca” monet (głównie 
brakteaty meklemburskie i zachodniopomorskie) [Hollnagel 1958, s. 215].

Pomiędzy okresem wczesnego średniowiecza a okresem późniejszym — ten 
okres młodszy wyznaczają skarby z 2. połowy XII w. — wydaje się więc rysować 
istotna luka chronologiczna. Zgłaszam tę opinię w formie przypuszczenia, bowiem 
w celu sformułowania bardziej kategorycznego sądu należałoby przeprowadzić 
obszerniejsze badania, obejmujące przynajmniej cały obszar basenu Morza Bał-
tyckiego, a więc obszar występowania ozdób wczesnośredniowiecznych. 

Po przerwie obejmującej pół stulecia następne skarby zawierające ozdoby poja-
wiają się w 2. połowie XIV w. Najpierw wymienić należy depozyt z Treuenbrietzen 
k. Poczdamu w Brandenburgii, ogólnie datowany na XIV w. ze względu na zaprze-
paszczenie monet przy odkryciu. Wydaje się jednak, że jego zakopanie nastąpiło 
w końcu XIV stulecia, a może nawet w wieku następnym. Zawierał co najmniej 
25 przedmiotów srebrnych, część z nich była pozłacana: pięć okrągłych tarczek 
ażurowych, jedna tarczka brakteatowa, jedna tarczka w kształcie lwa z podwój-
nym ogonem, dwie małe lilijki heraldyczne, jedna większa lilijka heraldyczna, dwa 
pierścionki, dwie małe płaskie tarczki trójkątne ze znakami heraldycznymi, dwie 
łyżeczki, pięć fragmentów pozłacanej bransolety, jeden kolec zapinki, dwa pozłacane 
guzy zdobione granulacją; monety nie zachowały się, rzekomo miały pochodzić 
z „renesansu” (ryc. 11) [Buchholz 1906; Blaschitz, Krabath 2004, ryc. 87 na 
s. 808]. Następne depozyty mają już dokładniejszą chronologię. Anhalcki skarb 

2 Brak dokładniejszych danych.
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z Aschersleben ukryty został ok. 1360 r. i zawierał jeden fragment blaszki srebrnej 
pozłacanej (pierwotnie zapewne okrągła tarczka) zdobionej trybowanym orna-
mentem liściastym, jedną małą dwuczęściową srebrną zapinkę zdobioną główką 
aniołka, ok. 11 500 monet, w tym 9 342 to denary brandenburskie, ok. 800 groszy 
oraz liczne połówki (Hälblinge) uzyskane przez przecięcie (ryc. 10) [Bahrfeldt 
1890; to samo: Bahrfeldt 1987, s. 421–486]. Ok. 1375 r. ukryty został depozyt 
z dolnosaskiego Peine (III), ujawniony w 1956 r., w którego skład wchodziła 
jedna część podwójnego zapięcia (w kształcie gryfa), ponadto 33 srebrne sztabki 
(Gusskönige) i 26 monet (ryc. 17) [Numismatisches 19573, s. 9–10; Berghaus 
1973, s. 96; Lüdtke, Schietzel 2001, s. 794 n., poz. 484; Blaschitz, Krabath 
2004, ryc. 102 na s. 824]. Podobnie datowany jest (ok. 1370 r.) skarb z Gransee 
w Brandenburgii. Zabezpieczono z niego ok. 30 srebrnych ozdób o łącznej wadze 
29 g, z czego 16 to dwuczęściowe zapinki (zaczepy) z haczykami i kółkami (usz-
kami) w kształcie liści i rozet, niektóre zdobione dodatkowo kamieniami, jedna 
tarczka z orłem (brandenburskim?), jeden lew (Wittelsbachów?) z cienkiej blachy, 
jedna tarczka z grawerunkiem, jeden fragment większego orła heraldycznego, 7,9 kg 
monet z XIV w. (11 881+4 389), najwięcej denarów brandenburskich, 46+50 brak-
teatów, dwa grosze, jeden Goldgulden (ryc. 16) [Bahrfeldt 1911, nr 109, s. 646nn., 
nr 110, s. 4nn., tabl. XXXI.111–118; Blaschitz, Krabath 2004, ryc. 103 na 
s. 824]. Również w Brandenburgii, mianowicie w Pritzwalk na terenie Przegnicy, 
wydobyto w 1870 r. w śródmieściu bogaty zespół. Datowany on jest monetami po 
1392 r., ale depozyt nie został dotąd opublikowany. Jednakże Gertrud Blaschitz 
i Stefan Krabath udostępnili w formie ilustracji ozdoby. Dodajmy, że zespół ten 
składa się w chwili obecnej z 432 srebrnych, częściowo pozłacanych ozdób, o łącz-
nej wadze ponad 1 517 g oraz z licznych ongiś monet, z których zachowało się 
zaledwie sześć sztuk (ryc. 14–15) [Blaschitz, Krabath 2004, ryc. 93.1–6 na 
s. 812–817; Pritz walker 2006]. W Lüttgenziatz — w kraju Jerichow — w skarbie 
monetarnym (ok. 1385 r.?) znajdował się krzyżyk brązowy („ok. 5 cali”) z postacią 
Chrystusa, odlany w całości, pełniący pierwotnie zapewne funkcję ozdobną, o czym 
niżej [Friedlaender 1876].

Następną grupą chronologiczną są skarby XV-wieczne i wczesnonowożytne. Na 
ok. 1425 r. datowany jest zespół z Szlezwiku-Holsztynu z Meldorf. Zawierał on co 
najmniej 54 srebrne ozdoby (guziki, klamry z inskrypcjami, okucia pasów, tarczki 
z wyobrażeniami heraldycznymi lilii i  lwa, aplikacje w kształcie lwów i gryfów), 
dwustronnie bite monety z podwójnymi otworami przy krawędzi (ryc. 18–19) 
[Blaschitz, Krabath 2004, ryc. 108.1–3 na s. 828–829]. W podobnym czasie 
(ok. 1420–1430 r.) ukryty został skarb na Podzamczu w Szczecinie. Jest to najnow-
sze znalezisko, z 1999 r., i jak się wydaje, zabezpieczone w całości. Składa się ono 
z 304 ozdób i ich fragmentów, większość z nich pierwotnie była złocona (pierścienie 
ze szklanymi oczkami, sygnet, klamry-zapony, klamerki do pasów sukni, dwuczęś-

3 Nie wykorzystałem.
4 Jako Peine II.
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ciowe zapinki do spinania brzegów płaszczy i sukni, klamry i okucia pasów, guziki 
(guzy), aplikacje-plakietki do naszywania, szpile, okucia rękojeści noża. Ponadto 
w skład skarbu wchodzi 358 monet i 7  ich fragmentów (witteny i grube fenigi 
głównie z Pomorza Zachodniego, nieliczne z Hamburga i Lubeki). Całość spoczy-
wała w spiżowym kociołku („grapen”) (ryc. 20–23) [Blaschitz, Krabath 2004, 
ryc. 110.1–2 na s. 830; Frankowska-Makała 2004; Słowiński, Wilgocki 2004]. 
Również z początku XV w. pochodzi depozyt z Peetsch w Meklemburgii, podobnie 
jak szczeciński, zabezpieczony w spiżowym kociołku typu grapen. Znajdował się 
w nim jeden złoty pierścień z perłą i jedna ozdoba w kształcie głowy lwa. Skarb 
składał się z ponad 2 600 brakteatów brandenburskich (przeważnie z mennicy 
Stendal, tylko 50 z innych) i ok. 800 sechslingów i szelągów Rostocku, Stralsundu, 
Greifswaldu i  in. [Hollnagel 1958, s. 217]. Późnośredniowieczne znaleziska 
zamyka skarb z Flintbek w Szlezwiku-Holsztynie zdeponowany przed 1492 r. 
Wiadomo mi o nim tylko, że zawierał guziki i okrągłe tarczki-aplikacje (ryc. 24) 
[Blaschitz, Krabath 2004, ryc. 112 na s. 833]. Przegląd średniowiecznych de-
pozytów można by zakończyć wczesnonowożytnym skarbem zachodniopomorskim 
z Gryfic ukrytym po 1537 r. Podobno zabezpieczony był on również w metalowym 
grapenie. Z ozdób zawierał dwa srebrne pierścionki, jeden srebrny sygnet i jakieś 
inne przedmioty oraz ok. 5 000 monet, wśród których przeważały grosze branden-
burskie, a także obecne były emisje Pomorza, Meklemburgii, Zakonu Krzyżackiego, 
Brunszwiku, Hamburga, Lubeki, Holsztynu, Goslaru, Danii, Getyngi, Lüneburga, 
Mansfeldu, Neuss, Rietbergu [Męclewska, Mikołajczyk 1983, s. 33 n., poz. 68].

Skartografowanie znalezisk, od 2. połowy XII w. poczynając, nie wykazuje 
koncentracji na omawianym terenie. Za to dość duże skupienie depozytów z ozdo-
bami widoczne jest na południowych obrzeżach tego obszaru, a właściwie już poza 
nim, w Anhalcie, Saksonii-Wittenberdze i Turyngii (ryc. 1). Przy rozwarstwieniu 
chronologicznym okazuje się, że najliczniejsze są depozyty ukryte w okresie od 
ok. 1360 do ok. 1500 r. Stosunek ilościowy pomiędzy nimi a wcześniejszymi wynosi 
13:8. Przy tym znacznie bogatsze w wyroby ozdobne są skarby młodsze. W znale-
ziskach najstarszych są to albo pojedyncze przedmioty albo ograniczone do kilku 
sztuk: Bardowick (po 1165 r.), Tilleda (ok. 1180/1181 r.), Lettin (ok. 1210/1215 r.), 
Grossenehrich (ok. 1215 r.), Bokel (przed 1225 r.), Hildesheim (ok. 1260 r.), San-
dersleben (ok. 1263 r.), Gryfino (XIII/XIV w.).

O ile we wczesnym średniowieczu występują skarby z samymi ozdobami lub 
ozdoby i srebro niemonetarne w formie sztabek i placków, o tyle w okresie przeze 
mnie omawianym takich znalezisk zawierających same przedmioty ozdobne nie 
ma. Owszem, pojawiają się ozdoby w depozytach wraz ze sztabkami w formie 
placków, i to nawet w tych najwcześniejszych zespołach, bo z 2. połowy XII w., 
ale sztabki te mają już formę typową dla późniejszego średniowiecza (w literatu-
rze niemieckiej nazywane są Gusskönige). Są to skarby z Bardowick (po 1165 r.), 
z Bokel (przed 1225 r.), Hildesheimu (ok. 1260 r.) i Peine III (przed 1370 r.), ale 
zawsze zarówno tym starszym, jak i późniejszym towarzyszą monety.

Z jakich przedmiotów ozdobnych składają się skarby późnośredniowieczne? 
Najpierw przyjrzyjmy się surowcowi, z którego zostały wykonane. W przeważa-
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jącej większości jest nim srebro. Przynajmniej od XIII w. pojawia się na wyrobach 
srebrnych pozłacanie (np. na wytłaczanej blaszce w Hildesheimie z ok. 1260 r.). 
Technika pozłacania jest nagminnie stosowana na srebrnych wyrobach jubilerskich 
z XIV i XV w. Srebrny pierścionek ze skarbu z Bardowick (po 1165 r.) zdobiony 
jest w technice niello. Wyroby ze złota pojawiają się nader rzadko, jak się wydaje, 
tylko w pojedynczych okazach. Wreszcie unikatowym wytworem jest wyrób brą-
zowy. Wyroby z XIV i XV w. ozdabiane są kamieniami półszlachetnymi, masą 
szklaną i emalią; literatura numizmatyczna wymienia niekiedy również perły. Na 
omawianym obszarze nie spotkałem bursztynu, ale jest on znany z drobnych wy-
robów w innych częściach Europy (np. z Fuchsenhof w Austrii, ok. 1275–1278).

Asortyment wyrobów ozdobnych służących do przyozdabiania ciała (biżuteria) 
oraz do dekorowania stroju w moim przekonaniu zbliżony jest do współczesnych. 
Najliczniej występują p i e r ś c i o n k i (często z oczkami), o b r ą c z k i oraz s y g n e t y. 
W niektórych skarbach w dużych ilościach występują rozmaitego rodzaju ozdobne 
s p r z ą c z k i, nazywane niekiedy z a p o n a m i, służące zapewne do spinania sukien 
i płaszczy, zarówno kobiecych, jak i męskich. Niektóre z nich upodabniają się do 
b r o s z o charakterze li tylko ozdobnym, po trosze jakby f i b u l, więc trudno mi, 
niemającemu większej wiedzy z zakresu mody, wypowiadać się na temat ich funkcji. 
Do tej kategorii można zaliczyć też drobniejsze, dwuczęściowe i z reguły bogato 
zdobione z a p i n k i, które nazwałbym haftkami. Znawcy przedmiotu uważają, że 
służyły do spinania brzegów sukni i płaszczy. Niekiedy dają się wyróżnić zapięcia do 
pasów w postaci masywniejszych k l a m e r oraz o k u c i a do tychże pasów. Do licz-
niejszego rodzaju ozdób należą rozmaitego rodzaju g u z y. Pełniły one z pewnością 
funkcję g u z i k ó w, ale niekiedy służyły tylko jako ozdoba naszyta na odzież. Część 
z nich nanizana na sznur lub srebrny drut mogła tworzyć n a s z y j n i k albo b r a n -
s o l e t ę. Bardzo licznie występują w skarbach różnego rodzaju a p l i k a c j e. Są to 
cienkie blaszki o rozmaitej formie, z otworami na brzegach, repusowane, nierzadko 
złocone, służące zapewne do obszywania strojów, ale i być może do przyozdabia-
nia sakiewek, szkatułek etc. Mają one kształt okrągłych t a r c z e k, odwzorowują 
też postacie orłów i lwów w formie heraldycznej. Nierzadko są trójkątne, a więc 
mają formę heraldyczną, a niekiedy i wyobrażenia heraldyczne. W funkcji aplikacji 
używane bywały również m o n e t y, wówczas wyróżnia je obecność otworów przy 
krawędzi (ryc. 19). Trafiające się niekiedy w depozytach k r z y ż y k i - z a w i e s z k i 
spełniały nie tylko funkcję dewocjonalną, ale były też ozdobą stroju. Niemniej jest 
tu jeden wyjątek: w skarbie z Lüttgenziatz w kraju Jerichow (ok. 1385? r.) wystąpił 
nieduży krzyżyk brązowy, dł. ok. 5 cali, z ukrzyżowanym Chrystusem — odlany 
w całości — przypuszczalnie pierwotnie stanowiący część okładziny mszału. Nie-
zbyt często występują b r a n s o l e t y zachowane w całości. Stosunkowo rzadko 
trafiają się s z p i l e, którym przypisywana jest funkcja spinania włosów. Do rzadkich 
wyrobów należą s z t u ć c e. Są nimi srebrne ł y ż k i i równie rzadkie srebrne o k u c i a 
do uchwytów noży. Nader rzadko spotykane są także k o l c z y k i. Do przedmio-
tów ozdobnych zaliczyć można s z a c h y. Cztery figurki zanotowano w depozycie 
w Grossenehrich k. Sondershausen w Saksonii-Wittenberdze (ok. 1215 r.).
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Zapewne w kategoriach przedmiotów ozdobnych mieszczą się r e l i k w i a r z e. 
Nie wystąpiły one jednak w żadnym ze znanych mi skarbów. Odkryto je podczas prac 
restauracyjnych kościoła czy też podczas burzenia ołtarza, pierwotnie zabezpieczone 
w mensach, gdzie złożone zostały razem z relikwiami w czasie konsekracji świątyni 
względnie ołtarza. Znane są z anhalckiego Vatterode k. Hettstedt (1219–1245 r.) 
[Stoll 1985, s. 16, poz. 49] i z turyńskiego Oberoppurg k. Pößneck (1401 r.) 
[Stoll 1985, s. 28, poz. 97]. Brak jednak doniesień o wyglądzie tych relikwiarzy.

Jeśli nie jest to tylko kwestia przypadku związana z niekompletnym zabezpie-
czeniem skarbów, to wyraźnie widoczne są takie depozyty, które składają się z wiel-
kiej liczby ozdób: Pritzwalk w brandenburskiej Przegnicy (po 1392 r.) i Szczecin 
(ok. 1420–1430 r.). (Znalezisko szczecińskie jest zapewne kompletne). Odnosi się 
wręcz wrażenie, że tezauryzacja miała na celu zabezpieczenie kosztownych precjo-
zów, a monety stanowiły zaledwie dodatek. Być może do kategorii tych bogatych 
w ozdoby zespołów należą też depozyty z Treuenbrietzen k. Poczdamu (koniec 
XIV w.?) i Meldorf w Szlezwiku-Holsztynie (ok. 1425  r.), choć oba wydają się 
mocno zdekompletowane. Z  drugiej zaś strony wydobyto takie zespoły, w  któ-
rych ozdoby wydają się niewiele znaczącym dodatkiem do dużej liczby monet: 
zachodniopomorskie Gryfino (XIII/XIV w.), anhalckie Aschersleben (ok. 1360 r.) 
i Cösitz (ok. 1365 r.) [H.B. 1908; Bahrfeldt 1929]5 czy brandenburski Gransee 
(ok. 1370 r.) [Bahrfeldt 1911, nr 109, s. 647 nn., nr 110, s. 10, tabl. XXXI.111–
118]. Wreszcie istnieje taki skarb jak Peine III w Dolnej Saksonii (ok. 1375 r.), 
w którym głównym składnikiem było srebro niemonetarne w postaci stemplowa-
nych miejskich sztabek typu Gusskuchen (Gusskönige), a ozdoba (ozdoby?) wydaje 
(wydają?) się pojedynczym dodatkiem.

W związku z  istnieniem bogatych w ozdoby skarbów rodzi się pytanie — 
powiedziałbym natury socjonumizmatycznej — kto mógł być właścicielem takich 
dużych dóbr. Sięgnę tu najpierw do wyników ustaleń dotyczących największych 
depozytów, bo złożonych albo wyłącznie ze złotych monet i ozdób, albo ze znacznej 
ich ilości. Muszę się zastrzec, że z obszaru tu omawianego takich depozytów nie 
znam, ale być może jest to kwestia przypadku i takie znalezisko ujrzy jeszcze światło 
dzienne. Otóż Peter Berghaus duże złote skarby z XIV i XV w. z miast Nadrenii 
i Westfalii łączy z bogatymi przedstawicielami ludności żydowskiej (np. w skar-
bie złotym z Lahn w Hesji, po 1338 r., oprócz złotych monet były fragmenty 
złotych ozdób i złota sztabka w typie Gusskönig) [Berghaus 1999]. Podobnie 
interpretowany jest, jeśli chodzi o właściciela, skarb z pogranicza omawianego 
terytorium, mianowicie z turyńskiego Erfurtu (ok. 1370 r.), odkryty podczas bu-
rzenia starego ratusza. Oprócz kilkudziesięciu złotych monet, w tym antycznego 
aureusa, w większości przedziurawionych, składał się on z wielu złotych ozdób 
stroju (guzy w formie dzwonków, tarczki, sprzączki, zapinki itd.), a nawet złotego 

5 Tylko w ostatnim artykule krótka wzmianka, że skarb z Cösitz zawierał „kilka pierścionków 
z niebieskimi kamieniami”. Ponadto z tego rozproszonego zespołu odnotowano 13 007 denarów 
(w zdecydowanej przewadze denary brandenburskie) i niewiele brakteatów.
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naczynia [Weissenborn 1878]. Nota bene zgromadzenie słynnego skarbu ze Środy 
Śląskiej również przypisywane jest żydowskiemu właścicielowi6.

Wracając na bliższy nam obszar, stwierdzić należy, że największe skarby po-
chodzą z terenu wendyjskiej Hanzy, w tym te dwa stosunkowo dobrze zachowane, 
wymieniane już, z Pritzwalk i ze Szczecina, a  także z Gransee i Meldorf. Są 
one przy tym położone najbliżej centrum tej bogatej organizacji miejskiej. Jak się 
okazuje, większość późnośredniowiecznych depozytów z ozdobami odkryta zo-
stała na terenie miast. Takie rozlokowanie skarbów z ozdobami (tzn. w miastach), 
które to ozdoby w przeciwieństwie do wczesnośredniowiecznych same w sobie nie 
pełniły już funkcji pieniężnej, nie jest przypadkowe. Mieszczaństwo odgrywające 
w późnym średniowieczu dużą rolę polityczną, a przede wszystkim gospodarczą, 
w krajach niemieckich i zachodniej Europy starało się demonstrować swój pre-
stiż m.in. przez wygląd zewnętrzny swoich przedstawicieli [Schildhauer 1995, 
s. 64 nn.]. W związku z tym zaczęły pojawiać się przepisy określające rodzaj szat, 
a więc materiał, z jakiego mogły być wykonane, ich krój, a wreszcie rodzaj i liczbę 
ozdób, jakie mogły być noszone. Wszystkie te normy zmierzały do ograniczenia 
zewnętrznie okazywanego zbytku, demonstrowanego przez bogatych przedsta- 
wicieli patrycjatu.

Najwcześniej regulacje prawne dotyczące ubioru zostały wydane w 2. połowie 
XIII w. w hiszpańskich królestwach Kastylii i Leonu oraz Aragonu. Mniej więcej 
w tym samym czasie ukazały się „ordynacje kostiumologiczne” we Francji. Na te-
renach nas interesujących podobne normy prawne, ale wydawane już przez władze 
miejskie, pojawiły się mniej więcej sto lat później. Szczególnie pouczające w tym 
względzie jest jedno z wcześniejszych, i zarazem chyba najsurowszych, rozporządzeń 
niemieckich. Mianowicie wydana w roku 1361 przez bawarskie miasto Landshut 
ustawa dotycząca stroju zabraniała wszystkim kobietom, bez względu na ich stan 
majątkowy, noszenia odzieży z aksamitu, złotogłowiu oraz futer gronostajowych. 
Dalej, zakazywała noszenia ozdób, a więc pereł, srebrnych klamer i sprzączek, ro-
zet i tarczek naszywanych na rękawach. Przepis ów stanowił tylko jeden wyjątek: 
zezwalał na naszywanie srebrnych guzików czy też raczej ozdobnych guzów na 
rękawach w okolicy przedramienia tudzież na spódnicach. Regulacja ta zapewne nie 
była zbyt rygorystycznie przestrzegana, skoro w roku 1400 municipium Landshut 
napominało o konieczności oszczędnego przystrajania odzieży ozdobami ze srebra 
i ze złota [Blaschitz, Krabath 2004, s. 751].

Lubeka, główne miasto hanzeatyckie, była chyba bardziej tolerancyjna wzglę-
dem wystawności stroju i ozdób, ale i ona starała się do pewnego stopnia ograniczać 
publiczne okazywanie bogactwa przez swoich mieszkańców. W myśl rozporządzenia 
władz miejskich z 1454 r. kobieta mogła na sobie nosić ozdoby o wartości jednej 
dziesiątej majątku, jaki posiadała ze swym mężem. I tak przy majątku szacowa-
nym na 4 000 funtów, odzież mogła mieć wartość do 250 funtów, następnych 
150 funtów mogły kosztować klamry, sprzączki, paski, pierścienie, łańcuchy, różańce 

6 R. Sachs, Skarb ze Środy Śląskiej i jego właściciele (materiał nieopublikowany).
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[Blaschitz, Krabath 2004, s. 751]. Doprawdy, nie jest to mało. Jak informują 
z kolei inne źródła, na obszarze Bałtyku i Morza Północnego, gdzie związek miast 
odgrywał największą rolę, przepych strojów patrycjatu, a zwłaszcza kupiectwa, był 
nader widoczny [Schildhauer 1995, s. 61–63].

Badania Stefana Krabatha i Gertrud Blaschitz nad późnośredniowiecznymi 
ozdobami europejskimi — w kontekście opracowania wielkiego skarbu górno-
austriackiego z Fuchsenhof (ok. 1275–1278) z biżuterią, monetami i innymi przed-
miotami srebrnymi i złotymi — przynoszą kilka interesujących ustaleń (ryc. 25) 
[Blaschitz, Krabath 2004]. Pierwszym z nich jest fakt, że biżuteria i wszelkiego 
rodzaju ozdoby mogły rozprzestrzeniać się w Europie nieskrępowanie w przeci-
wieństwie do pieniądza, który przez znaczną część średniowiecza podlegał regio-
nalizacji menniczej — moneta miała wartość na tym terytorium, na którym została 
wybita. Drugą zasadę można nazwać uniwersalizmem typologicznym. Większość 
ozdób od XII po XV stulecie cechowała niezmienność wyglądu. Ten uniwersalizm 
typologiczny dotyczył w zasadzie całej Europy [Szczurek 2006, s. 219]. Następne 
ustalenie, wprawdzie niesformułowane expressis verbis przez wymienionych auto-
rów, ale jasno wynikające z  ich wywodów, jest następujące: pomiędzy ozdobami 
wczesnośredniowiecznymi występującymi w zlewisku bałtyckim a późniejszymi, od 
wieku XII poczynając, nie istnieje więź typologiczna, ergo genetyczna. Ze spostrze-
żenia tego może wynikać poszlaka o charakterze retrogresywnym. Od lat toczy się 
dyskusja na temat pochodzenia ozdób wczesnośredniowiecznych, przy czym podział 
poglądów przebiega generalnie pomiędzy numizmatykami a archeologami. Ci 
pierwsi wypowiadają pogląd o obcym pochodzeniu większości ozdób odkrywanych 
w rejonie Bałtyku, archeolodzy zaś są zwolennikami proweniencji autochtonicznej 
[zob. zestawienie poglądów: Kiersnowski 1960, s. 328–358; Kóčka-Krenz 1993, 
s. 143–157]. W moim przekonaniu jest to zatem pośrednia wskazówka o obcym 
pochodzeniu większości ozdób w skarbach wczesnośredniowiecznych. Jakimś wy-
jątkiem mogłyby tu być dwa srebrne pierścionki ujawnione w skarbie w Lettin 
pod Halle (ok. 1210–1215) [Hävernick 1943, s. 28nn.]. Wykonane z plecionego 
drutu (niestety, znane tylko z lakonicznego opisu) mogą mieć proweniencję wcześ-
niejszą. Tak (?) lub podobnie wykonane pierścionki obecne są w skarbach z X 
i XI w., ale występują jeszcze w XIII i XIV w. [Kóčka-Krenz 1993, s. 116–118]. 
Może tu zachodzić zatem znana analogia z monetami wczesnośredniowiecznymi, 
kiedy emisje saskie (denary typu krzyżówki, Otto-Adelajda, agrypinki połab-
skie) mogły sporadycznie przetrwać w obiegu do XIII i XIV w. [Szczurek 2007, 
s. 130–132]. 
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Ryc. 2. Skarb z Bardowick (po 1165 r.); wg Bahrfeldt, Reinecke 1913
Fig. 2. The Bardowick hoard (after 1165); after Bahrfeldt, Reinecke 1913

Ryc. 3. Skarb z Tilleda k. Halle (po 1181 r.); wg Blaschitz, Krabath 2004
Fig. 3. The hoard of Tilleda near Halle (after 1181); after Blaschitz, Krabath 2004
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Ryc. 4. Skarb z Bokel (ok. 1225 r.); wg Blaschitz, Krabath 2004
Fig. 4. The Bokel hoard (ca. 1225); after Blaschitz, Krabath 2004

Ryc. 5. Skarb z Bokel (ok. 1225 r.); wg Blaschitz, Krabath 2004
Fig. 5. The Bokel hoard (ca. 1225); after Blaschitz, Krabath 2004
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Ryc. 6. Skarb z Bokel (ok. 1225 r.); wg Blaschitz, Krabath 2004
Fig. 6. The Bokel hoard (ca. 1225); after Blaschitz, Krabath 2004
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Ryc. 7. Skarb z Hildesheim (ok. 1260 r.); wg Jesse 1948
Fig. 7. The Hildesheim hoard (ca. 1260); after Jesse 1948
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Ryc. 8. Skarb z Sandersleben (ok. 1263 r.); wg Blaschitz, Krabath 2004
Fig. 8. The Sandersleben hoard (ca. 1263); after Blaschitz, Krabath 2004

Ryc. 9. Skarb z Gryfina (XIII/XIV w.); wg Kunkel 1934
Fig. 9. The Gryfino hoard (the 13th/14th c.); after Kunkel 1934
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Ryc. 10. Skarb z Aschersleben (ok. 1360 r.); wg Bahrfeldt 1890
Fig. 10. The Aschersleben hoard (ca. 1360); after Bahrfeldt 1890

Ryc. 11. Skarb z Treuenbrietzen (koniec XIV w.); wg Buchholz 1906
Fig. 11. The Treuenbrietzen hoard (the end of the 14th c.); after Buchholz 1906
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Ryc. 12. Skarb z Weissenfels (początek XIV w.); wg Blaschitz, Krabath 2004
Fig. 12. The Weissenfels hoard (the beginning of the 14th c.); after Blaschitz, 

Krabath 2004

Ryc. 13. Skarb z Weissenfels (początek XIV w.); wg Blaschitz, Krabath 2004
Fig. 13. The Weissenfels hoard (the beginning of the 14th c.); after Blaschitz, 

Krabath 2004
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Ryc. 14. Skarb z Pritzwalk (po 1392 r.); fot. S. Linke, S. Krabath 
[Pritzwalker 2006]

Fig. 14. The Pritzwalk hoard (after 1392); photog. S. Linke, S. Krabath 
[Pritzwalker 2006]
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Ryc. 15. Skarb z Pritzwalk (po 1392 r.); wg Blaschitz, Krabath 2004
Fig. 15. The Pritzwalk hoard (after 1392); after Blaschitz, Krabath 2004
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Ryc. 16. Skarb z Gransee (ok. 1370 r.); wg Bahrfeldt 1911
Fig. 16. The Gransee hoard (ca. 1370); after Bahrfeldt 1911

Ryc. 17. Skarb z Peine III (ok. 1370 r.); wg Blaschitz, Krabath 2004
Fig. 17. The Peine III hoard (ca. 1370); after Blaschitz, Krabath 2004
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Ryc. 18. Skarb z Meldorf (ok. 1425 r.); wg Blaschitz, Krabath 2004
Fig. 18. The Meldorf hoard (ca. 1425); after Blaschitz, Krabath 2004

Ryc. 19. Skarb z Meldorf (ok. 1425 r.); wg Blaschitz, Krabath 2004
Fig. 19. The Meldorf hoard (ca. 1425); after Blaschitz, Krabath 2004
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Ryc. 20. Skarb ze Szczecina (ok. 1420–1430 r.); w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Szczecinie, fot. S. Sinkowski

Fig. 20. The Szczecin hoard (ca. 1420–1430); collection of the National Museum in Szczecin, 
photog. S. Sinkowski

Ryc. 21. Skarb ze Szczecina (ok. 1420–1430 r.); w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Szczecinie, fot. S. Sinkowski

Fig. 21. The Szczecin hoard (ca. 1420–1430); collection of the National Museum in Szczecin, 
photog. S. Sinkowski
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Ryc. 22. Skarb ze Szczecina (ok. 1420–1430 r.); w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Szczecinie, fot. S. Sinkowski

Fig. 22. The Szczecin hoard (ca. 1420–1430); collection of the National Museum in Szczecin, 
photog. S. Sinkowski

Ryc. 23. Skarb ze Szczecina (ok. 1420–1430 r.); w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Szczecinie, fot. S. Sinkowski

Fig. 23. The Szczecin hoard (ca. 1420–1430); collection of the National Museum in Szczecin, 
photog. S. Sinkowski



Studia Lednickie XIII (2014)72

Ryc. 24. Skarb z Flintbek (przed 1492 r.); wg Blaschitz, Krabath 2004
Fig. 24. The Flintbek hoard (before 1492); after Blaschitz, Krabath 2004

Ryc. 25. Skarb z Fuchsenhof (ok. 1275-1278 r.) w Austrii; wg Prokisch, 
Kühtreiber 2004

Fig. 25. The Fuchsenhof hoard (ca. 1275–1278) in Austria; after Prokisch, 
Kühtreiber 2004
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Late Medieval Hoards of Coins from the Lower Odra Region 
and Lower Elbeland, Containing Jewellery and Ornaments

Summary

In this paper the author offers an overview of hoards containing ornamental items, that 
is, jewellery, dress ornaments as well as ornaments used to decorate other artefacts. The 
mapping of finds, starting with those from the second half of the 12th c., does not display 
any concentration in the discussed territory. However, there is quite a large concentration 
of deposits with ornaments in the southern borders, or actually beyond them—in Anhalt, 
Saxony-Wittenberg and in Thuringia (Fig. 1). 

When the finds are arranged chronologically, it turns out that deposits which were hid-
den in the period from c. 1360 to c. 1500 are the most numerous. Earlier hoards, however, 
are much richer in decorative artefacts. In later deposits such artefacts are either single 
specimens or their number is limited to but a few finds. 

There are occasional hoards dated back to the Early Middle Ages (to c. 1070) containing 
ornaments only or ornaments and non-monetary silver (in the form of clumps and bars). 
However, from the second half of the 12th c. onwards there are no finds which contain 
ornamental items only. Although there are ornaments in deposits with bars (Gusskönige), 
they are accompanied by coins. 

An overwhelming majority of the ornamental items was made from silver. From the 
13th c. onwards, gilding appears on the silver artefacts. The technique of gilding is commonly 
used in silver jewellery artefacts from the 14th and 15th c. A silver ring from the hoard from 
Bardowick is ornamented in the niello technique. Gold artefacts occur very rarely, and it 
seems that they appear as single finds only. Bronze artefacts are truly unique. Specimens 
from the 14th and 15th c. are ornamented with semi-precious stones, a glass mass and enamel, 
while pearls are found sporadically. Amber does not occur in the discussed territory; on 
the other hand, it is known from small artefacts in other parts of Europe (e.g., from the 
Austrian hoard in Fuchsenhof, c. 1275–1278). 

The assortment of ornamental artefacts for decoration of the body (jewellery) and of 
dress is quite similar to that from the present time. It encompasses rings (often with eyelets), 
annuli and signet rings, brooches used as clasps, buckles and the fittings of belts, knobs 
used as buttons, but also as dress ornaments, fittings (thin metal sheets with openings, 
used to ornament dresses, purses and caskets) in the shape of round and heraldic shields, 
or heraldic eagles and lions. In some hoards there are large numbers of buckles (some of 
these are similar to brooches, somewhat resembling fibulae). Crosses-pendants, earrings 
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and hair pins are not common. Items of cutlery are rather sporadically found (silver spoons 
and silver fittings for knife handles).

The largest hoards are known from the territory of the Wendic Hansa and they were 
discovered in urban areas. There is no doubt that these were gathered by members of the 
patriciate. On the other hand, rich hoards with gold artefacts are known from the Rhineland, 
but also from Erfurt in Thuringia and from Środa Śląska.

[AL:GŻ]
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Abstrakt: Artykuł jest omówieniem dokumentacji działu monet i medali w mu-
zeum niemieckim w Poznaniu. Działało ono w latach 1894–1918, od 1903 roku 
nosząc miano Kaiser Friedrich Museum in Posen. Zarządzający, dr Franz Schwartz 
(1864–1901), a od 1903 roku prof. dr Ludwig Kaemmerer (1862–1938), byli szcze-
gólnie zainteresowani pozyskiwaniem numizmatów, w tym znalezisk. Stworzyli 
efektywną procedurę obejmującą poszukiwanie informacji o znaleziskach w prasie, 
przy pomocy urzędów i agend państwa pruskiego oraz wśród ludności prowincji. 
Współpraca zarządzających muzeum z działaczami niemieckiego Towarzystwa 
Numizmatycznego, zwłaszcza Heinrichem Grüderem, Hansem Balszusem i drem 
Hugonem Moritzem obejmowała weryfikację informacji prasowych, wyjazdy 
w miejsca znalezienia depozytów, rozpoznawanie składu znalezisk oraz publi-
kację charakterystyk skarbów. Dokumenty pozwalają stwierdzić, że zarządzający 
byli zainteresowani tworzeniem zbioru monet i medali związanych z Prowincją 
Poznańską, a więc przede wszystkim monet polskich i z Polską związanych. Za-
warte w dokumentach informacje pozwalają przywrócić do obiegu naukowego 
wiedzę o rozproszonych obecnie depozytach i uściślić tę o znaleziskach znanych.

1 Artykuł jest rozszerzonym i poprawionym wątkiem dotyczącym skarbów zawartym w referacie 
przedstawionym na sesji popularno-naukowej „110 lat zorganizowanego ruchu numizmatycznego 
w Poznaniu”, a następnie opublikowanym Murawska 2010. Wątek ten został wcześniej zaprezen-
towany w referacie „Archiwalne informacje o skarbach wielkopolskich” wygłoszonym podczas panelu 
dyskusyjnego „Biżuteria i monety w skarbach. Badania, problemy, interpretacje”, który towarzyszył 
otwarciu wystawy „Skarby Średniowieczne Wielkopolski” w 2008 r. w Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy.
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Słowa kluczowe: znaleziska monet, kolekcjonerstwo numizmatyczne XIX 
i XX wieku, dokumenty archiwalne

Abstract: The article discusses documents of the department of coins and medals in 
the German museum in Poznań. The department existed in the years 1894–1918. 
From 1903 it was known as the Kaiser Friedrich Museum in Posen. The heads of 
the museum: Dr Franz Schwartz (1864–1901), and from 1903 Prof. Dr Ludwig 
Kaemmerer (1862–1938), were particularly interested in the acquisition of nu-
mismatic specimens, including finds. They created an effective procedure, which 
included searching for information on finds in the press, with the help of the 
offices and agencies of the Prussian state and from among the population of the 
province. The cooperation of the museum’s heads with activists of the German 
Numismatic Society, with special reference to Heinrich Grüder, Hans Balszus 
and Dr Hugo Moritz, included the verification of press reports, travels to find the 
places of deposits, the identification of the contents of deposits and the publication 
of hoards’ characteristics. Documents allow for claiming that the managers of the 
museum were interested in creating an assemblage of coins and medals related to 
the Province of Poznań, that is, first of all Polish coins and coins related to Poland. 
Thanks to the pieces of information preserved in these documents, it is possible 
to restore knowledge on presently scattered deposits to scholarship and to specify 
the knowledge on known finds.

Keywords: finds of coins, the numismatics of the 19th and 20th century, archival 
documents

Zespół akt od niedawna wykorzystywany do badań obejmuje dokumentację dzia-
łalności instytucjonalnych poprzedników Gabinetu Numizmatycznego Muzeum 
Narodowego w Poznaniu począwszy od 1894 roku2. Nie zachował się podobny 
zasób wytworzony przez jakiekolwiek inne działy niemieckiego muzeum działa-
jącego w Poznaniu. Materiały zachowane mają formę poszytów o różnej liczbie 
dokumentów, do których zostały wklejone uszeregowane chronologicznie pisma 
przychodzące i wychodzące oraz dokumentujące stan poszczególnych spraw w for-

2 Niemieckie muzeum w Poznaniu — Poznańskie Muzeum Prowincji (Posensches Provinzial-
-Museum der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen 1885–1902; w skrócie Provinzial-
-Museum, PM) powstało w 1885 roku z inicjatywy Towarzystwa Historycznego (Historische Ge-
sellschaft für die Provinz Posen). Przekształcone zostało w 1893 roku w Muzeum Prowincji (PM). 
W 1902 roku otrzymało imię cesarza Fryderyka III i pod nazwą Kaiser Friedrich Museum in Posen 
(w skrócie KFM P, analogicznie do muzeum berlińskiego, obecnie Bodemuseum używającego skrótu 
KFM B; prócz wyżej wymienionych powstały jeszcze dwa Kaiser Friedrich Museen: w Zgorzelcu 
i Magdeburgu) prowadziło działalność muzealną dla niemieckich mieszkańców do 1918 r.
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mie ręcznie pisanych brudnopisów często sygnowanych przez autorów. Do dnia 
dzisiejszego akta zachowały się w całości.

Poszyt pierwszy został zatytułowany Akten des Provinzial-Museums  betreffend 
<Münzen und Medaillen (vergleiche auch kleinere Zügange in den Kreisakten)>3 i opa-
trzony datami rozpoczęcia i zakończenia tworzenia dokumentów: 11 listopada 
1894 oraz 2 kwietnia 1903. Zawiera dokumenty odnoszące się do działalności 
Działu Monet i Medali w niemieckim Muzeum Prowincji, a następnie Muzeum im. 
Cesarza Fryderyka (jak w 1902 r. przemianowano Muzeum Prowincji). Wszystkie 
dokumenty wpływające zostały zaopatrzone pieczęcią wpływu z datą dzienną oraz 
ręcznie wpisanym numerem4.

Poszyt drugi opatrzono już zmienioną nazwą Akten des Kaiser-Friedrich-Mu-
seums betreffend <Erwerb. Münzen u. Medaillen. 1. Mai 1903 — 31. März 1908>. 
Korespondencję dotyczącą 337 zagadnień poprzedza szczegółowy spis zawartości 
opatrzony datami, numerami spraw i adnotacjami o numerach innych pism zwią-
zanych z daną sprawą.

Poszyt trzeci o zbliżonym tytule Akten des Kaiser-Friedrich-Museums betreffend 
<Münzen u. Medaillen. Allgemein. 1 April 1908. Ende Dez. 1912> ma podobny 
charakter do drugiego, a zinwentaryzowano w nim 331 spraw.

Poszyt czwarty Akten des Kaiser-Friedrich-Museums betreffend <Münzen u. Me-
daillen. Allgemein. 1 Jan 1913 — 18 Juni 1919> nie zawiera spisu zawartości jak 
poprzednie, a ostatnimi są dokumenty okresu wyłaniania się władz polskich w Po-
znaniu tworzone w języku niemieckim i polskim. Owa tymczasowość znajduje 
odzwierciedlenie w aktach: użytkowana jest stara pieczęć wpływu KFM, ale mu-
zeum nazywane jest Muzeum Polskim zarządzanym przez Tymczasową Komisję 
Muzealną. Omówione pokrótce akta liczące blisko 1000 dokumentów zachowały 
się w nienagannym stanie i całości.

Korespondencja ze strony muzeum była z reguły formułowana i sygnowana 
nazwiskami zarządzających: dra Franza Schwartza, a następnie prof. dra Ludwiga 
Kaemmerera, ale niekiedy i innych pracowników muzeum. 

Doktor Franz Schwartz (1864–1901), współtwórca, darczyńca i kierownik 
Provinzial Museum był osobą szczególnie zainteresowaną prehistorią Prowincji 
Poznańskiej, a zwłaszcza pozyskiwaniem i naukowym opracowaniem skarbów mo-
net z różnych okresów historycznych. Prowadził także regularne badania wykopa-
liskowe. Jednocześnie zarządzał Landesbibliothek in Posen i aktywnie uczestniczył 
w pracach Historische Gesellschaft — towarzystwa, którego działalność umożli-
wiła powstanie muzeum. Dzięki staraniom dra Schwartza w ekspozycji muzealnej 
i działalności badawczej silnie uwypuklona była tzw. Kulturgeschichte Prowincji 

3 Słowa ujęte w nawias trójkątny zostały wpisane ręcznie.
4 Pieczęć wpływu jest wspólna dla PM, Landesbibliothek (LB) oraz nieznanej instytucji 

o początkowej literze V. Po raz pierwszy pieczęć pojawia się na liście M. Kirmisa z 3  listopada 
1895 r., a ostatni dokument tego poszytu z 31 marca 1903 r. jest już poświadczony pieczęcią Kaiser 
Friedrich Museum. Odtąd brudnopisy odpowiedzi są pisane i sygnowane ręką dyrektora KFM, 
L. Kaemmerera.
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Poznańskiej, bez względu na jej kontekst narodowy. Franz Schwartz miał objąć 
stanowisko dyrektora Kaiser Friedrich Museum in Posen, jednak przedwczesna 
śmierć w wieku 37 lat unicestwiła te plany. 

Profesor dr Ludwig Kaemmerer (1862–1938) pochodził z Gdańska. Po studiach 
w Berlinie, Monachium i Lipsku, a także po asystenturze w Kupferstichkabinett 
oraz po współpracy z Wilhelmem Bodem w muzeach berlińskich, był dyrektorem 
muzeum w latach 1903–1918 [Żuchowski 2004, s. 39, przyp. 28]. Postawił pracę 
poznańskiego muzeum na wysokim poziomie, dając jednak w przeciwieństwie 
do poprzednika pierwszeństwo nie działowi historii kultury, ale sztuce. Mimo to 
również interesował się badaniami archeologicznymi, a jego osobisty udział w wy-
kopaliskach potwierdza fotografia [Kaczmarek 1996, s. 345, fot. 25].

Tym dwóm osobom o różnych zapatrywaniach na rolę muzeum dział nu-
mizmatyczny zawdzięczał konsekwentną politykę gromadzenia i aktywnego po-
zyskiwania zbiorów, sposób funkcjonowania i krąg zainteresowań, a także ważne 
miejsce w strukturze instytucji. W czasie ciężkiej choroby F. Schwartza (1899–1901) 
korespondencja działu staje się o wiele skromniejsza; zanika nawet na przeszło pół 
roku pomiędzy 16 lipca 1901 a 1 marca 1902 r., a następnie listy w imieniu kierow-
nictwa muzeum sygnują: dr Georg Minde-Pouet, dr Rodgero Prümers. Pierwsza 
odpowiedź na pismo przychodzące sygnowana przez dra Ludwiga Kaemmerera 
nosi datę 9 stycznia 19035. Zdarza się, że dyrektora wyręczają w korespondencji 
asystenci naukowi, dr Georg Haupt, wykazując obeznanie z problematyką nu-
mizmatyczną, oraz dr Karl Simon. W zespole znajdują się także pisma sporzą-
dzane dla lub kierowane do muzeum przez członków i zarządzających działającym 
od 1898 r. Towarzystwem Numizmatycznym (Numismatische Gesellschaft in 
Posen). Osobami tymi są: dr Martin Kremmer, Heinrich Grüder, Hans Balszus 
i dr Hugo Moritz. Wyjątkowo pojawia się nazwisko innego członka towarzystwa, 
dra Kurta Schotmüllera — zatrudnionego również w muzeum. Współpraca człon-
ków Towarzystwa Numizmatycznego z Muzeum im. Cesarza Fryderyka trwała 
nieprzerwanie przez cały okres istnienia tych instytucji, nawet w latach pierwszej 
wojny światowej. 

Z zarządem muzeum korespondują znane i cenione osobistości związane z nu-
mizmatyką: prof. gimnazjalny dr Max Kirmis6, prof. dr Ferdinand Friedensburg7 

5 Dok. 2402/03.
6 Dr Max Kirmis (1851–1926), numizmatyk, kolekcjoner polskich monet i medali. Uważa się, 

że został wyrzucony z Wielkopolski za sprzyjanie polskości. W 1892 r. wydał w Poznaniu pierwszy 
podręcznik numizmatyki polskiej zatytułowany Handbuch der Polnischen Münzkunde na podstawie 
własnych artykułów rozsianych w poznańskiej prasie niemieckojęzycznej. Praca ta ukazała się 22 lata 
wcześniej niż Podręcznik numizmatyki polskiej M. Gumowskiego (Kraków 1914).

7 Prof. dr Ferdinand Friedensburg (1858–1930), numizmatyk, profesor na uniwersytecie we 
Wrocławiu, prezes berlińskiego Towarzystwa Numizmatycznego, twórca i darczyńca kolekcji monet 
śląskich dla muzeum we Wrocławiu, autor wielu fundamentalnych prac o numizmatyce śląskiej 
i nie tylko.
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i dr Hans Seger8 z Wrocławia, prof. dr Julius Menadier9 i prof. dr Emil Bahrfeldt10 
z Berlina czy prof. dr Berendt Pick11 z Gotha. Wśród nadawców i adresatów nie 
brak również znaczących nazwisk polskich: ks. Feliksa Gibasiewicza, Henryka 
Mańkowskiego z Winnogóry czy luminarza numizmatyki polskiej — Mariana 
Gumowskiego. Znaczna liczba dokumentów zawiera korespondencję między kie-
rującymi muzeum a władzami państwowymi i urzędami lokalnymi, a także właś-
cicielami ziemskimi, niemiecką Komisją Kolonizacyjną i kolejami państwowymi. 
Zdecydowana większość spraw dotyczy pozyskiwania skarbów obficie w tym czasie 
odnajdywanych w Prowincji Poznańskiej. Drugą liczebnie najliczniejszą kategorią 
są sprawy dotyczące kształtowania polityki zakupów do działu monet i medali 
w ramach Kulturgeschichte (od 1913 nazywanego w Erwerbungsbuch KFM in 
Posen „Münzensammlung”). 

Bardzo interesujący z punktu widzenia polityki powiększania zbiorów jest 
list F. Schwartza będący odpowiedzią na propozycję zakupu, a skierowany do 
oferenta, Emila Neustättera, jasno przedstawiający, jakiego rodzaju numizmaty 
pozostają w kręgu zainteresowań Muzeum Prowincji: „Das PM kauft z. Zt. an 
Münzen und Medaillen nur provinzielle Prägungen, in zweiter Linie ev. auch 
mit Auswahl allgemein polnische und brandenburgisch-preussische”12. Z posia-
danej dokumentacji wynika, że podobne zasady stosowano w praktyce i później, 
co zaowocowało powstaniem poważnego zbioru numizmatów polskich i z Polską 
związanych. Na ukierunkowanie polityki gromadzenia z pewnością miało wpływ 
Towarzystwo Numizmatyczne, a zwłaszcza jego cenny dar z 1904 r. umożliwiający 
przekształcenie dość przypadkowego zbioru w kolekcję monet polskich ukazują-
cych rozwój mennictwa polskiego od zarania po czasy Księstwa Warszawskiego13. 
Dołączono do niego szczegółowy, wielostronicowy spis 342 monet w układzie 
chronologicznym, ujętych w 196 pozycji, określony jako „Schausammlung zur 
 Geschichte der  polnischen Münzwesens”14.

8 Dr Hans Seger, numizmatyk, kustosz Museum Schlesischer Altertümer in Breslau, współau-
tor pracy Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit. Im Auftrage des Vereins für das Museum 
Schlesischer Altertümer (Breslau, 1901).

9 Prof. dr Julius Menadier (1854–1939), numizmatyk, dyrektor Gabinetu Numizmatycznego 
Muzeów Berlińskich w latach 1891–1921, autor m.in. czterotomowej monografii Deutsche Münzen 
(Berlin 1891–1922).

10 Prof. dr Emil Bahrfeldt (1850–1929), numizmatyk, długoletni redaktor wydawnictwa Nie-
mieckiego Towarzystwa Numizmatycznego Berliner Münzblatter, autor katalogu zbioru malborskiego 
Die Münzen und Medaillen in Marienburg Bd I–VIII (Danzig–Halle–Königsberg 1901–1932) oraz 
Das Münzwesen der Mark Brandenburg Bd I–III (Berlin 1889–1913).

11 Prof. dr Berendt Pick (1861–1940), numizmatyk, dyrektor Herzogliche Münzkabinett Gotha, 
autor wielu prac z numizmatyki starożytnej.

12 Dok. 15/97. Podobnie odpowiada L. Kaemmerer 21 grudnia 1908 r.: „Für die Sammlung 
des KFM die nur Münzen und Medaillen zur Landesgeschichte zammelt…”.

13 Dok. 2043/04 z 30 października 1904 r.
14 Erwerbungsbuch KFM 1904/282.
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Uwiecznione w spisie monety częstokroć rzeczywiście były zabytkami o dużym 
znaczeniu, choć niekiedy nie zostały prawidłowo określone. Pierwsze zanotowano 
występujące w obiegu na ziemiach wczesnopiastowskich denary Ottona i Adelajdy15 
i denary krzyżowe16. Następne dwa szczególnie cenne egzemplarze to denary 
„Mieczysława I + 992 (?)”17 — obecnie przypisywane Mieszkowi II — opisane 
jako pochodzące ze skarbu z Kinna oraz Poznania, wraz z podaniem typu wg 
Stronczynski 1883–1885, cz. 2, s. 12 (typ 5). „Boleslaus I Chrobry 992–1025” 
był reprezentowany przez sześć monet ze skarbów z Poznania (3 szt.), Kinna 
(1 szt.) i Sędzinka (2 szt.). „Bolesław II (Śmiały)” przez pięć denarów18, w tym 
dwa ze skarbu z Poznania. Monety władców później panujących nie posiadają już 
z reguły informacji o pochodzeniu z konkretnych znalezisk, z wyjątkiem brakteatu, 
którego emitentem był „Mieczyslaus III Stary 1173–1202”19 — ze skarbu z Głę-
bokiego oraz „Boleslaus V 1227–79”20 — ze skarbu z Pełczysk. W spisie wystę-
pują niekiedy odniesienia literaturowe umożliwiające bliższą identyfikację typolo-
giczną jak na przykład przy denarze Bolesława III — Mikocki [1850] poz. 31/32, 
 Władysława II — Mikocki poz. 45, Bolesława IV — Mikocki poz. 135, brakteatach 
Mieszka III — Stronczyński typ 116 i 130a (?). Jeden z denarów określono jako 
monetę biskupa poznańskiego Pawła Grzymality, chociaż monety tego biskupstwa 
uważa się za nierozpoznane wśród materiału znaleziskowego21. Oprócz powyższych 
monet średniowiecznych na uwagę zasługuje denar — czyli, jak należy sądzić, jeden 
z kwartników przypisywanych Henrykowi III Głogowskiemu. W opisanym zbiorze 
znalazło się także miejsce dla monety należącej do mennictwa Wielkiego Księcia 
Litwy Witolda, określonej również mianem denara22; otwiera ona szereg monet 
Wielkiego Księstwa, które kończą się na Zygmuncie III. Wyróżniono mennictwo 
polskie lenne: pruskie, kurlandzkie oraz monety miejskie ryskie, a także gdańskie, 
toruńskie i elbląskie. Spośród monet Jagiellonów i Wazów wspomnieć warto wy-
mieniony w spisie szeląg toruński Kazimierza Jagiellończyka w stopniu rzadkości 
R5 wg katalogu Czapskiego [Czapski-Hutten 1871–1916], czworaki Zygmunta 
Augusta z 1566 i 1568 r. oraz trojak z 1547 r. z określonym stopniem  rzadkości 

15 Ze skarbu Mroczeń (?) — w oryginale Mertschin; chronologicznie odpowiadałby skarb 
z Murczyna — (2 szt.), z Kinna (3 szt.) i Sędzinka (1 szt.). Odczytanie określenia monety jako 
pochodzącej ze skarbu z Mrocznia [PSW 80] otwiera możliwość bliższego datowania tego depozytu.

16 Zwane w spisie zgodnie z ówczesną nomenklaturą Vendenpfennige i określone wg Dannen-
berg 1876:1333 (2 szt.), 1330 (2 szt.), 1338 (2 szt.) — ze skarbu z Kinna, ponadto 2 egz. bliżej 
nieoznaczone o nieznanym pochodzeniu.

17 Tak zapisano w dokumencie. Imiona niektórych władców zostały zanotowane w formie 
zlatynizowanej, bazującej na polskim brzmieniu, bywa, że z polskimi przydomkami: Mieczyslaus III 
Stary, Wladislaus Odonicz, Wladislaus Lokietek, Wladislaus Jagiello, Witold.

18 Jednak określenie trzech z nich jako denarów „Stronczyński typ 35” odsyła do mennictwa 
Władysława Hermana.

19 Określony jako Stroncz. XX 20.
20 Określony jako Stroncz. XX 3.
21 O przywileju menniczym dla Krobi: Kirmis 1892, s. 14, także Suchodolski 1987, s. 90–93.
22 O pierwszych monetach litewskich Kiejstuta i Witolda: Kirmis 1892, s. 22.
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R3 wg Kirmis 1892 (we wcześniej wzmiankowanej mojej pracy omyłkowo uznany 
za grosz). Zapisy dokumentują przekazanie drobnych nowożytnych monet miast 
wielkopolskich — Poznania, Wschowy i Łobżenicy. Być może znalazły się one 
w kręgu zainteresowań członków Numismatische Gesellschaft dzięki pracom 
M. Kirmisa poświęconym właśnie temu mennictwu. Ozdobą zbioru były talary 
Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza, a także spora liczba trojaków 
z mennicy poznańskiej pierwszego Wazy na tronie polskim. Przy kilku monetach 
Jana Kazimierza i Augusta III ponownie pojawiają się adnotacje o pochodzeniu ze 
skarbu; tym razem z Ostrowa (Grünhausen), gm. Mrocza (Mrotschen) [Męclew-
ska, Mikołajczyk 1991, s. 34, poz. 720]. Pozwalają one na uzyskanie nieco dokład-
niejszych informacji o depozycie niż dotychczasowe. Jako wchodzące w skład skarbu 
zostały odnotowane orty koronne z 1653 r. z mennicy we Wschowie lub Poznaniu 
(tylko w nich bito orty w tym roku), w liczbie dwóch egzemplarzy23; grosz koronny 
zapewne z 1650 r. (jedynie w tym roku mennice wschowska i bydgoska wypuściły 
emisje groszowe), trzeba jednak dodać, że przy nocie o tym obiekcie znajduje się 
wpis ołówkowy „= Zweigröscher?” podważający prawidłowość pierwotnego określe-
nia24, a także dwugrosz gdański z 1657 r. Najprawdopodobniej wyżej wymienione 
monety zostały zakupione bądź w inny sposób pozyskane do zbioru towarzystwa 
równolegle z działaniami podjętymi przez zarząd Muzeum im. Cesarza Fryde-
ryka mającymi na celu pozyskanie tego sporego depozytu do własnych zasobów.

W dalszej części spisu daru ofiarowanego przez Towarzystwo Numizmatyczne 
warto odnotować „Augustdore”— wartości 5 talarów w złocie z 1758 r.25, talar 
z 1755 r., dukat Stanisława Augusta z 1791 r. i kilka sztuk talarów z różnych 
lat. Z bardziej interesujących wymienić należy talar próbny z 1766 r. oraz talar 
targowicki. Zbiór zamykają monety państw zaborczych bite dla ziem polskich, 
a także Księstwa Warszawskiego, okresu powstania listopadowego oraz trzy monety 
Wolnego Miasta Krakowa.

Najobszerniejszy zasób dokumentów jest poświęcony metodycznemu, syste-
matycznemu i aktywnemu poszukiwaniu przez zarząd placówki skarbów monet 
odkrywanych w ówczesnej Prowincji Poznańskiej. Depozyty monetarne obficie 
wpływały do zbiorów muzeum przez cały okres jego działalności, nawet w nie-
wątpliwie trudnych latach pierwszej wojny światowej. Wklejane na karty poszytów 
artykuły wskazują na regularne wykorzystywanie prasy lokalnej takiej, jak: „Posener 
Tageblatt”, „Posener Neueste Nachrichten”, „Posener Zeitung”, do wyszukiwania 
informacji o znaleziskach. Weryfikacji doniesień prasowych dokonywano przy zaan-
gażowaniu w proces urzędów państwowych (landratów, komend policji, magistratów, 
zarządów kolei itp.) oraz osobistych wyjazdów w miejsca znalezienia depozytów. Nie 
tylko pracownicy muzeum odbywali wizyty u znalazców i urzędników, zakładając 

23 Obok zapisu znajduje się najprawdopodobniej późniejsza ołówkowa adnotacja „0”, świadcząca 
o braku niniejszych zabytków.

24 Ołówkowe adnotacje zostały prawdopodobnie naniesione ręką G. Haupta, asystenta nauko-
wego, o czym świadczy podpis pod jedną z nich.

25 Z tego roku pochodzą również fałszerstwa z epoki.
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dokumentację znalezisk, lecz także członkowie Towarzystwa Numizmatycznego, 
którzy przy okazji swych wyjazdów służbowych często penetrowali i weryfikowali 
dane o depozytach26. Zakrojone na szeroką skalę działania przyniosły obfity plon 
w postaci stałego przyrostu liczby skarbów w zbiorach, choć natrafiały niekiedy na 
konkurencję i to zarówno ze strony instytucji polskich, jak i niemieckich. Wiele 
skarbów trafiało do muzeum drogą daru lub przekazu, lecz nie wahano się także 
wydatkować znaczących sum na zakupy, gdy inne sposoby pozyskiwania zawo-
dziły. Dokumenty wskazują na zakup dokonany przez muzeum skarbu z Deutsche 
Wilke — obecnie znanego jako depozyt z Wilkowic o wadze 1,332 kg za sumę 
150 marek od Hermanna Thamkego27, skarbu monet polskich, brandenburskich 
i niderlandzkich z XVII w. z Pszczewa (Betsche) za 50 marek28 czy skarbu ze 
Złotnik Kujawskich od Bussego z Poznania za 50 marek29. Liczba pism i czas 
prowadzenia poszczególnych spraw, trwających niekiedy latami, dowodzi dużej 
determinacji pod względem powiększania kolekcji skarbów. Zapewne, gdy wieść 
o zakupach się rozniosła, oferenci sami zaczęli się zgłaszać do muzeum bądź — 
na co wskazuje coraz większa wraz upływem czasu liczba pism z informacjami 
i ofertami — wysyłać listy. Pisma takie słały do muzeum również wzmiankowane 
wcześniej instytucje państwowe. Świadczy to o wykonaniu efektywnej pracy uświa-
damiającej zarówno wśród ludności niemieckiej, jak i władz lokalnych. Niekiedy 
jednak, jak w przypadku depozytu z Kleszczewa, mimo włożenia ogromu pracy, 
przywiezienia zespołu do muzeum, wyekspediowania go do Berlina w celu okre-
ślenia składników, negocjacji ceny zakupu — znalezisko wracało do pierwotnego 
właściciela, czyli znalazcy, i ginęło bezpowrotnie.

W materiałach archiwalnych zachowały się akty darów w postaci wypełnio-
nych danymi formularzy — potwierdzają one darowizny nie największej warto-
ści — najczęściej pojedynczych monet bądź części depozytów monetarnych. Na 
podstawie ksiąg inwentarzowych uprawnione jest domniemanie, że ofiarowywano 
dary cenniejsze — jednak w omawianym zasobie dokumentów ślad po nich nie 
pozostał30. Tytułem przykładu podaję, że pierwszy akt daru datowany 11 listopada 
1894 r. dotyczy znaleziska siekańcowego z Węgierskich31, następny, z 26 lutego 
1895 r. poświadcza przyjęcie od kupca Sandberga z Legnicy 10 monet z X wieku32, 
kolejny, z 4 kwietnia 1895 r. — denara Faustyny od burmistrza Rolla ze Środy 
Wielkopolskiej33, jeszcze dalszy — dar dwóch denarów rzymskich ze Starężynka 

26 Warto dodać, że byli oni autorami szczegółowych charakterystyk skarbów publikowanych 
na łamach czasopism specjalistycznych. Mam na myśli wspomnianych wcześniej dra H. Moritza, 
H. Balszusa czy H. Grüdera.

27 Dok. 217/96 i następne.
28 Dok. 141/96.
29 Dok. 147/06.
30 Być może cenniejsze darowizny dokumentowały umowy, które przechowywano w innym 

zespole archiwalnym.
31 Dok. 214/94.
32 Dok. 33/95.
33 Dok. 49/95.
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w powiecie wągrowieckim od Hepnera z Kopaniny34. Należy podkreślić, że przyj-
mowano nawet dary numizmatów o tak niewielkiej wartości jak pojedyncze bo-
ratynki35 czy ryskie szelągi36.

Zachowana podwójna dokumentacja nabytków numizmatycznych (inwenta-
rzy muzealnych i dokumentacji działu) pozwala na weryfikację i uściślenie wielu 
informacji, zwłaszcza o znaleziskach. Dotyczy to także przekazów otrzymywanych 
zarówno od instytucji, jak i od osób prywatnych. W ten sposób jest poświadczone 
przyjęcie do zbioru prawdopodobnie części skarbu siekańcowego z Sędzinka od 
Hagena, właściciela tamtejszych dóbr37. W kilku przypadkach bezpośrednim zna-
lazcom wypłacano z kasy muzeum tzw. Fundprämie w wysokości uzależnionej od 
wartości kruszcowej znaleziska, oscylującej wokół kwoty 5–10 marek, a znalezi-
sko było przekazywane do muzeum przez instytucję, na której terenie ujawniono 
depozyt. Tak się stało w przypadku skarbu 215 monet rzymskich z miejscowości 
Lengowo (Łęgowo), przekazanego przez Komisję Kolonizacyjną, a znalazcy otrzy-
mali 20 marek nagrody38. W aktach zawarte są informacje dotyczące monet ze 
skarbów z Głębokiego, Pełczysk, Murczyna; datacji i składu tychże depozytów 
w korespondencji między drem F. Schwartzem z prof. F. Friedensburgiem39.

Dokumenty poświadczają także praktykę przesyłania samych znalezisk z Wiel-
kopolski do rozpoznania prof. Friedensburgowi40. Na temat skarbów wielokrotnie 
wymieniano informacje z prof. J. Menadierem, kierującym gabinetem numizma-
tycznym królewskich muzeów berlińskich, choć nie zawsze szczerze. Ze skarbem 
z Wilkowic jest związane pismo prof. Menadiera z prośbą o przesłanie do Berlina 
interesujących go monet niemieckich wczesnego cesarstwa pochodzących z tego 
zespołu, gdyż powinny być one „naukowo wykorzystane” w gabinecie berlińskim, na 
które wystosowano odpowiedź, że w skarbie z Witkowa (!) nie wystąpiły monety 
niemieckie, ale półgrosze „Wladislaus Jagiello bezw. [beziehungsweise] Wladis-
laus Warneńczyk”, którymi „das Kgl. Münzkabinett kein Interesse hat”41. Oba 
skarby znajdowały się wtedy w poznańskim Muzeum Prowincji, a odpowiedź była 
prawdopodobnie wyrazem obrony przed wywożeniem ciekawych depozytów do 
stolicy. Nienotowane znalezisko z Murowanej Gośliny znalazło się początkowo 
w berlińskim Kgl. Museum für Völkerkunde zapewne dzięki prof. Menadierowi, 
który wykorzystywał związki z dawnymi podwładnymi swego ojca, dyrektora Kró-
lewskich Pruskich Kolei Żelaznych w celu pozyskiwania depozytów monetarnych. 
Ostatecznie jednak zarząd Kgl. Eisenbahn-Bauabteilung in Murowana Goslin 

34 Dok. 114/95.
35 Dok. 1836/13.
36 Dok. 2254/13.
37 Dok. 308/95.
38 Dok. 1572/06 (odczyt numeracji zmieniony); dok. 1888/06; dok. 1888/07.
39 Dok. 3/95 i następne.
40 Dok. 52/97; dok. 60/97; dok. 108/97; dok. 300/97. Po śmierci F. Schwartza kontakty F. Frie-

densburga z Poznaniem urwały się na wiele lat; dopiero w 1911 roku nawiązał je już z Wrocławia. 
Dok. 1697/11 w sprawie skarbu monet nowożytnych z Leszna (gdzie spis zawartości depozytu).

41 Dok. 231/98.
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darował niewielki zespół sześciu monet niemieckich i jednej angielskiej z przełomu 
X i XI w. muzeum prowincjonalnemu42.

Inna, niezachowana prośba zapewne prof. Menadiera dotyczyła skarbu z terenu 
Prowincji Poznańskiej z miejscowości „Birgles” z IX wieku, na którą odpowiedź 
wystosował F. Schwartz, informując, że miejscowości o tej nazwie nie stwierdzono, 
jak również pouczając adresata pisma, iż tutejsze muzeum troskliwie gromadzi 
wszystkie wiadomości o znaleziskach z Prowincji Poznańskiej. W odpowiedzi 
J. Menadier powiadomił, że skarb z „Birglau” (Bierzgłowo) koło Torunia został 
przekazany do Zachodniopruskiego Muzeum Prowincjonalnego w Gdańsku43, 
zaszła więc pomyłka dotycząca umiejscowienia depozytu. 

Korespondencja z 1906 r. dokumentuje opracowywanie przez prof. Menadiera 
nieistniejącego obecnie skarbu z Kleszczewa zawierającego monety arabskie, czeskie 
i niemieckie oraz denar Septymiusza Sewera44. W skład depozytu wchodziło łącznie 
przynajmniej 327 monet całych i 135 zachowanych częściowo. Dzięki załączonemu 
do korespondencji spisowi określonych monet do obiegu naukowego mogą powrócić 
utracone wcześniej dokładne informacje o poszczególnych składnikach depozytu. 
Został on na tyle dokładnie rozpoznany, że w odniesieniu do części orientalnej 
można zrekonstruować zasobność w monety poszczególnych dynastii (Abbasydzi, 
Hamdanidzi, Buwajhidzi, Samanidzi, naśladownictwa samanidzkie — Bułgarzy 
Kamscy) oraz panujących wraz mennicami i niekiedy datami wybicia. Monety 
zachodnioeuropejskie zostały określone według prac H. Dannenberga [1876] 
i E. Fiali [1895], a denar rzymski według pracy H. Cohena [1884].

W aktach z lat 1909 i 1910 utrwalone zostały starania o głośny depozyt z Dzierz-
nicy45. Zachował się ślad pozyskania 26 gramów srebra siekańcowego oraz dwóch 
całych i dwóch połówek perskich monet sasanidzkich (!) od nauczyciela Augustyna 
Kalka piszącego z Poznania46, a także okoliczności znalezienia tego cennego depo-
zytu zawarte w listach Stanisława Wesołowskiego z Dzierznicy — jednej z wielu 
osób uczestniczących w podziale znaleziska. Wesołowski, usiłując sprzedać dwie 
monety pochodzące z niniejszego znaleziska, udzielił interesujących informacji. Na 
zapytania formułowane przez L. Kaemmerera i następnie E. Blumego, a dotyczące 
składu i umiejscowienia wykopaliska, odpowiadał konkretnie i dokładnie: „[pienią-
dze] były w głębokości półmetra w ziemi, w garnku jedwabiem, pszykryte, w tym 
garnku mieściło się kilka dziesiątfątów, i starych rzeczy srebnych. To wykopano na 
górze tak zwanej Gurzno, należącej do dominium, dwa kilometra od Giecza, daw-
niej był tam zamek Księciów dziś można tylko fądamenta widzieć lepsze żeczy wziął 
dziedzic, a podlejsze, ludzie wzili, ja od nich te pieniądze kupił”. Natomiast wieść, że 

42 Dok. 1490/04. Być może niniejsze drobne znalezisko ma związek ze skarbem o zbliżonym 
składzie z Długiej Gośliny odkrytym w 1878 r.

43 Dok. 425/98; dok. 433/98.
44 Dok. 487/06 i następne oraz dok. 1162/06.
45 Dokument po piśmie o sygn. 1211/09; i następne: dok. 2492/10; dok. 2668/10; dok. 2749/10. 

W cytowanych poniżej fragmentach pozostawiono oryginalną ortografię i interpunkcję.
46 Dok. 2353/10; Erwerbungsbuch KFM 192–204/1910.
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„Museum Fryderyka w Poznaniu poszukuje starych pieniendzy, kture miano wyko-
pać w Gieczu lub okolicy Giecza […] Słyszałem ja od ksiendza z Giecza przed paru 
tygodniami”. Ponadto: „Gurzno się znajduje w dominium Dzierzchnica. Aczy dzie-
dzic otem znalezieniu tych wie to ja nie wiem, bo tą sprawą zajmował się urzendnik 
ktury jusz dawno powendrował nie wiem gdzie się teczas znajduje może zagranicą”. 
I jeszcze jedna informacja szczegółowa o wadze zawartości i naczynia: „było myl-
nie podane nie te pieniądze tak dość warzyły tylk ten garnek był tak ciężki”. Co 
ciekawe, w liście, którego data wpływu do muzeum to 5 listopada 1910 r., Weso-
łowski pisze, że oferowane „pieniądze są w tym odcinku, wykopane pszed 2 ma 
laty” — a więc miałyby zostać odkryte już w 1908 roku, a nie, jak się powszechnie 
przyjmuje, w 1909 r. Być może jest to pomyłka, lecz wydaje się warta odnotowania.

W Muzeum im. Cesarza Fryderyka przywiązywano znaczenie nie tylko do 
znalezisk wczesnośredniowiecznych, z zasady posiadających w swoim składzie 
monety niemieckie, a więc interesujące dla przedstawicieli nacji zaborcy, ale i póź-
niejszych. Pozyskiwano lub jedynie rejestrowano zespoły późnośredniowieczne, 
takie jak skarb groszy czeskich z Witosławia47, który znalazł się w zbiorach dzięki 
darowiźnie właściciela ziemskiego mjra Opitza von Boberfeld, czy nienotowany 
skarb monet polskich z Grodziska, w którego sprawie prowadzono długotrwałą, 
lecz niezakończoną pozyskaniem korespondencję zapoczątkowaną notatką prasową 
w „Posener Neueste Nachrichten” z 1 czerwca 1906 r.48 W 1908 r. w ślad za dość 
bałamutną notatką prasową z „Posener Zeitung” poszukiwano z powodzeniem 
informacji o skarbie ważącym 7 funtów groszy praskich ze Środy Wielkopolskiej49. 
Nieco danych o skarbie z Kłecka dostarcza korespondencja z 1914 r. pomiędzy 
prof. Kaemmererem a magistratem tego miasta; przede wszystkim o prawdopo-
dobnej liczbie monet w depozycie — 319 szt. groszy praskich50.

Skarby nowożytne również znajdowały się w kręgu zainteresowań kolekcjo-
nerskich i badawczych, zwłaszcza w początkowych latach XX w. Dnia 7 czerwca 
1902 r. G. Minde-Pouet, zastępujący chorego dra Schwartza, pisze w sprawie 
skarbu z Panigródza do Zarządu Dystryktu Kolei w Gołańczy, powołując się na 
notkę w „Kolmar Tageblatt” o znalezisku naczynia z miedzianymi i srebrnymi 
monetami z XVI i XVII w.51 Wśród dalszych dokumentów znajduje się kore-
spondencja z wzmiankowanym wyżej Ottonem Scheewem, który proponuje do 
zakupu znalezisko z Ostrowa (Grünhausen) koło Mroczy liczące 278 monet bran-

47 Dok. 2983/05; dok. 845/06; dok. 1676/06.
48 Dok. 1352/06; dok. 1539/06; dok. 1737/06; dok. 1747/06; 1750/06; 2251/06; dok. 2277/06; 

dok. 2387/06; 2513/06  — gdzie naniesiona na list notka pracownika muzeum o  monetach: 
„1 Goldmünze, 110 Silbermünzen”.

49 Dok. 1195/09; dok. 1211/09; dok. 1337/09; dok. 1437/09; dok. 1546/09; dok. 1590/09 — tu 
prałat Jażdżewski informuje, że monety znaleziono na gruncie Lorenza Korcza w liczbie 887 szt.; 
dok. 1700/09 — tu określenia monet i ich liczby autorstwa G. Haupta: 622 szt. Jana [Luksembur-
skiego], 236 szt. Karola [I], 9 (?) szt. Wacława II. Dane z dokumentów rozszerzają informacje o tym 
zespole zawarte w pracy Kubiak, Paszkiewicz 1998, poz. 762 Środa Wlkp. — okolica.

50 Dok. 1754/14.
51 Dok. 1406/02; dok. 218/02.
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denburskich, polskich, duńskich, pomorskich, szwajcarskich, a także hiszpańskich 
oraz belgijskich. Otrzymuje on za skarb o wadze 650 gramów 65 marek; o czym 
wiemy dzięki załączonemu do korespondencji rachunkowi z 2 kwietnia 1903 r.52 
Wśród dokumentów znaleziono luzem włożoną kartę poświęconą niniejszemu 
skarbowi zawierającą istotne dane o znalezisku. Pozwala ona wyobrazić sobie, 
jak mógł wyglądać osobny, niezachowany katalog kartkowy tego typu zabytków. 
W pierwszej pionowej rubryce zanotowano rok znalezienia: 1903, poniżej nu-
mer kolejny(?): 38, w drugiej — liczbę monet znalezionych w skarbie: 278 sztuk, 
w trzeciej sumę wypłaconą oferentowi: 65,00 Mk, następnie opisano okoliczności 
pozyskania depozytu (podczas orki), a w ostatniej, pod literą K (skrót od Kultur-
geschichte? — Dział Historii Kultury) imię i nazwisko oferenta — Otto Scheewe 
i miejsce znalezienia: Grünhausen b. Mrotschen, a poniżej sygnatura: (A.B. 105).

Z pisma landrata Krotoszyna i niejakiego Hamanna (?) z Dobrzycy wiadomo 
o skarbie z Gręblowa (Grembow) wydobytym przez Andrzeja Sowińskiego53. Nie-
znanego piszącej te słowa znaleziska z Giecza sprzed 1903 r., odkrytego przez nieja-
kiego Grochowieckiego, dotyczy korespondencja między urzędem landrata w Środzie 
Wielkopolskiej a zarządem KFM z maja 1903 r.54 O skarbie z Kuźnicy-Skakawy pod 
Wieruszowem, zawierającym monety pruskie od 1777 do 1848 r., wiadomo jedynie 
z pism krążących między policją w Podzamczu i Historische Gesellschaft a muzeum55.

Materiały archiwalne ujawniają próby pozyskania skarbów z Szamocina oraz 
Szamotuł wydobytych w 1906 r.; niestety zakończone niepowodzeniem56. Podobnie 
znikomym efektem i rozczarowaniem kończy się sprawa skarbu z Gniezna znalezio-
nego podczas robót kanalizacyjnych, zawierającego „dużą liczbę starych monet”, jak 
donosił „Posener Tageblatt” z 18 sierpnia 1905 r. Dalsze „dochodzenie” muzealne 
rozwiało nadzieję na cenny nabytek: znaleziskiem okazały się monety miedziane — 
„denary”, czyli szelągi miedziane Jana Kazimierza — były one niewątpliwie tylko 
„stare”57. Zawiodły również starania zdobycia skarbu dukatów węgierskich z XIV 
i XV w. z Gniezna58, znalezionego w 1907 r., również podczas robót kanalizacyj-
nych, co jest udokumentowane korespondencją między drem G. Hauptem a ma-
gistratem gnieźnieńskim; zdołano jednak opisać znaczną część depozytu. W tym 
samym roku zainteresowano się informacją o skarbie monet miedzianych „od 
11 i 16 wieku” (!) wagi 25 funtów z Jarocina, podaną przez „Posener Zeitung” 
23 października 1907 r.59 Z kolei pozyskaniem znaleziska można się było pochwalić 
w przypadku skarbu z Nojewa (Neuthal Kreis Samter) darowanego przez Zarząd 

52 Dok. 293/03; dok. 301/02; dok. 305/02; dok. 449/03; dok. 521/03.
53 Dok. 436/02; dok. 464/02; dok. 539/02 — tu o 440 monetach srebrnych za 65 marek; 

dok. 42/03.
54 Dok. 757/03.
55 Dok. 460/06; dok. 468/06; dok. 739/06.
56 Szamotuły — dok. 2613/06; ponadto w 1913 r. dok. 442/13.
57 Dok. 1921/05; dok. 1966/05; dok. 2063/05.
58 Dok. 1159/07; dok. 1160/07; dok. 1214/07 z dokładnym spisem monet.
59 Dok. 2517/07; dok. 2549/07; dok. 2974/07.
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Królewskiej Kolei Żelaznej w Poznaniu, choć było to jedynie 150 szt. monet mie-
dzianych60. W aktach z 1908 r. znajdują się dokumenty o dwóch skarbach z Leszna. 
Pierwszy z nich, opisany w prasie i datowany na połowę XII w., miał zawierać 
m.in. szczególnie cenne monety Jaksy z Miechowa wybite w Kopniku oraz denary 
krzyżowe61 — informacji tych nie udało się potwierdzić; o takim skarbie nie ma 
wzmianki w Kubiak, Paszkiewicz 1998. Drugi, znaleziony w ogrodzie gimnazjum, 
został darowany muzeum przez dra von Sanden, dyrektora gimnazjum w Lesznie, 
a zawierał 134 nowożytne monety srebrne62. Interesujące, że o skarbie z XII w. 
również informował muzeum Henryk Mańkowski, który później zaoferował do 
zakupu właśnie denar określony jako Jaksy z Miechowa63. Ponowne wykorzystanie 
zachowanych materiałów archiwalnych i  ich dogłębna analiza może przyczynić 
się do wyjaśnienia, czy istniały dwa, czy jeden depozyt nowożytny z Rogówka64 
(Roggenau). Przedmiotem obfitej korespondencji są także m.in. skarby z Lipia65 
(w 1909 r.), Leszna66 (Lissa, w 1911 r.), Dębnicy67 (Dembnica, k. Odolanowa), 
Wronek68 (Wronke, w 1912 r.) Szlichtyngowej69 (w 1912 i 1913 r.), Krotoszyna70 
(Krotoschin), Miłostowa71 (Milostowo, k. Kwilcza, w 1913 r.), skarb z Chwalimia72, 
Jerzyna73, Kłecka74 (Kletzko), Babimostu75 (Bomst), Strzyżewa76 (Strese, k. Nowego 

60 Dok. 3049/07; Erwerbungsbuch KFM 394/1907. O skarbie brak informacji w Męclewska, 
Mikołajczyk 1991.

61 Dok. 1027/08; dok. 1029/08; dok. 1034/08; dok. 1042/08; dok. 1102/08; dok. 1200/08; 
dok. 1202/08.

62 Dok. 1143/08; dok. 1340/08; Erwerbungsbuch KFM 110/08.
63 Dok. 1121/08 oraz dok. 2010/10 — tu za sumę 12 marek, obok grosza krakowskiego Ka-

zimierza Wielkiego za 60 marek.
64 Dok. 1079/08; dok. 1148/08; dok. 1253/09; dok. 1296/09; dok. 1823/09; dok. 1823/09; 

dok. 1929/09.
65 Dok. 2071/09; dok. 2658/09; dok. 2799/09.
66 Dok. 1367/11; dok. 1625/11; dok. 1662/11; dok. 1697/11, dalej spis zawartości skarbu autor-

stwa F. Friedensburga: łącznie 55 monet z lat 1696–1765, w tym dwa podwójne dukaty hamburskie 
z 1765 r. i 1761 r., reszta to monety srebrne. Ponadto dok. 1870/11; dok. 1875/11. Wszystkie trzy 
znane skarby nowożytne z Leszna nie mają związku z informacjami o niniejszym. Zob. Męclewska, 
Mikołajczyk 1991, Leszno.

67 Dok. dok. 2285/11; dok. 2612/11; z XVIII w., nienotowany.
68 Dok. 1090/12; dok. 1156/12.
69 Dok. 2420/12; dok. 2552/12; dok. 2607/13; dok. 2667/13.
70 Dok. 2307/13. „Podczas remontu pod podłogą budynku koszarowego nr III ( wcześniej klasz-

toru cystersów) znaleziono dużą liczbę małych miedzianych i srebrnych monet”; depozyt nienotowany.
71 Dok. 2470/13. „Właściciel Gustaw Müller z Miłostowa na swoim polu wyorał ok. 900 sztuk 

monet”; z odpowiedzi prof. Kaemmerera wynika, że były to boratynki Jana Kazimierza.
72 Dok. 447/14; dok. 469/14; dok. 487/14; dok. 587/14 — tu wycena znaleziska.
73 Dok. 1237/14; dok. 1739/13; dok. 1806/13; dok. 1834/13.
74 Dok. 1683/14; dok. 1754/14, tu dokładniejsze dane (podano liczbę monet w zespole: „319 gro-

szy praskich”) odmienną niż w Kubiak, Paszkiewicz 1998, poz. 404. 
75 Dok. 2205/14 — tu wklejka z „Posener Zeitung” o skarbie monet z XVI i XVII w.
76 Dok. 2113/14; dok. 2218/14; dok. 2205/14; dok. 2244/14; dok. 76/15. W aktach dokładniejsze 

informacje o składzie depozytu.
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Tomyśla, w 1914 r.), Bucza77, Sokołowa Budzyńskiego78 (Budzin, Jankendorf ), 
miejscowości Rudy79 (Ruden), Krzykosy80 (pow. Środa), Kuroch81 (k. Odolanowa, 
w 1915 r.), z Bukowego Lasu82 (Buchwald, k. Dominowa, w 1916 r.), Rabowic83 
(k. Swarzędza, w 1917 r.). Zdecydowana większość wyżej wymienionych skarbów 
była opracowywana i publikowana przez H. Grüdera i H. Balszusa, a o informacje 
na ich temat prosili również profesorowie J. Menadier i E. Bahrfeldt84.

Cenne nabytki, także pochodzące ze znalezisk, były pozyskiwane za pośred-
nictwem stale współpracujących z muzeum handlarzy Arona Michela z Poznania 
(we wcześniejszych latach działalności muzeum niemieckiego), Arona Sandberga 
z Legnicy czy złotnika Josepha Loewensohna z Inowrocławia. Dokumentują to 
oferty, zachowane rachunki i akty darowizn mniej wartościowych zabytków85.

Do wyjątkowych sposobów pozyskiwania zbiorów należy urzędowy przekaz 
z miasta Stade86 talara Władysława IV z 1633 r. tam znalezionego, poświadczony 
dokumentem o dużych walorach graficznych.

Niewątpliwie ciekawym dowodem kontaktów o charakterze numizmatycznym 
są zachowane pisma krążące między niemieckimi muzeami Poznania, Wrocławia 
i Gdańska w sprawach dotyczących wymiany informacji o ewentualnych nabytkach 
i skarbach monet, jak również wymian międzymuzealnych i zakupów. Na przy-
kład, w 1911 r. prowadzono korespondencję z drem H. Segerem, kustoszem we 
wrocławskim Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und Altertümer), w sprawie 
skarbu z Leszna wzmiankowanego wcześniej87, a w 1913 z prof. drem Paulem 
Kummem z Gdańska88, dyrektorem Westpreussische Provinzial Museum, również 
w sprawach dotyczących znalezisk.

77 Dok. 2190/14; dok. 2207/14 — tu spis i wycena; 37/15. Odmienne informacje o czasie 
znalezienia i pierwotnym składzie (monety złote) niż w Męclewska, Mikołajczyk 1991, Bucz. 
Ponadto o skarbie Bucz: Erwerbungsbuch KFM 153/15.

78 Dok. 303/15; dok. 355/15; dok. 397/15; dok. 455/15.
79 Dok. 356/15; dok. 369/15; dok. 431/15; dok. 491/15; dok. 515/15; dok. 575/15. W aktach 

dokładniejsze dane: „125 szt. monet srebrnych o wartości 200 marek”; Erwerbungsbuch KFM 13/15.
80 Dok. 735/15. Skarb „boratynek” wzbogacony o  jedną nieokreśloną monetę srebrną; 

nienotowany.
81 Dok. 637/16; dok. 652/16; dok. 665/16; dok. 751/16; dok. 810/16; dok. 3546/16. W doku-

mentacji przewija się liczba 68 monet.
82 Dok. 374/19; dok. 386/19; dok. 402/19; dok. 1253/16. Sprawy monet z Dominowa dotyczy 

również ostatni dokument Erwerbungsbuch KFM z 5 czerwca 1919 r.
83 Dok. 792/17; dok. 940/17; dok. 973/17; dok. 1059/17; nienotowany, prawdopodobnie złożony 

z ok. 2 000 monet miedzianych.
84 Dok. 38/15; dok. 45/15; dok. 76/15; dok. 86/15.
85 S — dok. 33/95; dok. 92/95; L — dok. 570/05 i Erwerbungsbuch KFM 371/05; 707/05; 

738/05; 690/15.
86 Dok. 236/95; dok. 294/95; dok. 331/95;
87 Dok. 1697/11; dok. 1870/11. Ponadto korespondencja ze Schlesisches Museum für Kunst-

gewerbe und Altertümer: dok. 185/11; dok. 3206/10.
88 Dok. 2779/13.
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Informacje i zabytki wymieniano i pozyskiwano nie tylko drogą muzealną; 
wiele cennych informacji, także o depozytach, przekazał, a numizmatów sprzedał 
lub darował, Henryk Mańkowski z Winnogóry. Nawiązana w 1908 r.89, zachowana 
w aktach korespondencja zaowocowała pozyskaniem części skarbu z Rogówka.

Osobą czynnie wspierającą zbiory darami pochodzącymi z wykopalisk był 
ks. Feliks Gibasiewicz90, który zresztą wspólnie z drem Erichem Blumem, asy-
stentem naukowym L. Kaemmerera, prowadził badania kurhanów w Siedleminie, 
a także publikował w periodykach archeologicznych.

Dogłębna analiza i  interpretacja wszystkich, nie tylko wyżej zasygnalizowa-
nych, przykładowych, całościowo dotąd niewykorzystanych źródłowo dokumen-
tów może naświetlić z różnych stron funkcjonowanie Działu Monet i Medali 
w Muzeum im. Cesarza Fryderyka i wyjaśnić wiele związanych z tym spornych 
i niejasnych kwestii. Trud ten jest wart kontynuacji ze względu na duży ładunek 
informacyjny wytworzonego zasobu oraz bogactwo tematów i wątków istotnych 
dla naświetlenia stanu numizmatyki poznańskiej tego czasu — w tym przypadku 
tworzonej przez Niemców na podstawie polskiej historii monetarnej Wielkopolski 
i Rzeczypospolitej.

W podsumowaniu należy podkreślić, że treść nadzwyczaj obszernego zasobu 
archiwalnego jest poświęcona tylko pozyskiwaniu zbiorów i jego opracowaniu.

Dzięki aktom zachowanym in extenso wiemy, że w kręgu zainteresowań osób de-
cyzyjnych pozostawały monety i medale związane z historią Prowincji Poznańskiej 
i dawnej Rzeczypospolitej Polski i Litwy. Dyskurs poświęcony numizmatom toczy 
się na arenie szerszej niż prowincjonalna, a niekiedy wychodzi poza granice kultury 
języka niemieckiego; uczestniczą w nim również Polacy, np. Henryk Mańkowski 
czy Marian Gumowski. Obok wyraźnie zarysowanej polityki powiększania zbio-
rów drogą świadomie sprofilowanego procesu dokonywania zakupów aukcyjnych 
i pozyskiwania darów, stworzono i systematycznie oraz metodycznie realizowano 
poszukiwania depozytów monetarnych na terenie prowincji. W kręgu zainteresowań 
były nie tylko skarby zawierające monety niemieckie.

Dokumenty ukazują współpracę i swoiste współzawodnictwo między Po-
znaniem a Berlinem w pozyskiwaniu depozytów monetarnych z  terenu pro-
wincji oraz poświadczają ciągłą współpracę zarządu Muzeum im. Cesarza 
Fryderyka z członkami Towarzystwa Numizmatycznego w Poznaniu w proce-
sie poszukiwań, weryfikacji miejsc znalezienia i wyceny skarbów oraz zbiorów 
numizmatycznych.

Podczas prac nad rekonstrukcją znalezisk wielkopolskich warto skorzystać 
z trzech najważniejszych zasobów źródeł pisanych w języku niemieckim odno-
szących się do tej problematyki: prasy lokalnej (dziennej, tygodniowej oraz specja-

89 Dok. 522/08; dok. 850/08; dok. 863/08; dok. 1029/08; dok. 1121/08; dok. 1699/08; 
dok. 3380/08; dok. 3477/08. Również w tych kontaktach pośrednikiem był Hans Balszus. Wza-
jemne relacje w latach następnych poświadczają: dok. 99/09; dok. 165/10; dok. 318/10; dok. 401/09; 
dok. 563/10; dok. 863/13 i dok. 921/13; dok. 2010/10; dok. 2034/10.

90 Dok. 276/04; dok. 547/06.
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listycznej dotyczącej historii kultury), ksiąg inwentarzowych Muzeum im. Cesa-
rza Fryderyka w Poznaniu oraz wyżej omówionej korespondencji Działu Monet 
i Medali poprzednika Muzeum Narodowego w Poznaniu91.
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Hoards of Coins from Greater Poland in the Light of the Archival Resources of the Numismatic 
Cabinet of the National Museum in Poznań Concerning the Years 1894–1918

Summary

A lot can be learned on Greater Poland’s coin hoards from archival resources stored in mu-
seums. The paper discusses the contents of 4 completely preserved sets of records containing 
documents related to the functioning of the department of coins and medals in the German 
museum in Poznań, which existed in the years 1894–1918. From 1903 it was called the 
Kaiser Friedrich Museum in Posen. Both heads of the German museum—first, Dr Franz 
Schwartz (1864–1901) and from 1903 Prof. Dr Ludwig Kaemmerer (1862–1938)—were 
interested in the acquisition of numismatic specimens, including finds. Thanks to these 
heads, an effective procedure was created, which included searching for information on 
finds in the press, with the help of the offices and agencies of the Prussian state and from 
among the population of the province. This was applied thanks to many years’ beneficial 
cooperation with activists of the German Numismatic Society, with special reference to 
Heinrich Grüder, Hans Balszus and Dr Hugo Moritz. The procedure included the veri-
fication of press reports, travels to find places of deposits, talks to the discoverers and the 
owners of land where discoveries were made, examinations of the contents of deposits, their 
identification and the publication of the hoards’ contents in the regional specialist press. 
The most abundant set of documents is devoted to the methodical, systematic and active 
search for hoards of coins discovered in the then Province of Poznań, carried out by the 
management of Poznań’s museum. Documents reveal the scope of numismatic interests of 
the persons who managed the museum and their methods of work. They allow for an in-
sight into the acquisition policy and the quality of the collection; furthermore, they provide 
data on the sums spent on numismatic specimens. Based on these, it is possible to state 
that the managers of the museum were interested in creating an assemblage of coins and 
medals related to the Province of Poznań, that is, first of all Polish coins and coins related 
to Poland. Thanks to the pieces of information preserved in these documents, it is possible 
to restore the knowledge on presently scattered deposits to scholarship and to specify the 
knowledge on known finds.
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Wczesnośredniowieczny srebrny skarb 
z Tarnowa (Łekna). 

Informacje na temat jego odkrywania

Abstrakt: Artykuł przedstawia syntetyczną historię odkrywania srebrnego skarbu 
z X/XI w. w obrębie wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Łek-
nie — administracyjnie w Tarnowie Pałuckim (gm. Wągrowiec). Pierwszą część 
skarbu odkryto przypadkowo w 1861 r., pozyskano wówczas 153 monety. Ponowne 
„odkrycie” na podstawie szczegółowych badań historycznych miało miejsce w la-
tach 2007–2014 i wiązało się z pracami Ekspedycji Archeologicznej „Łekno” z IH 
UAM w Poznaniu. Najpewniej ze skarbem tym należy również łączyć znaleziska 
wyeksplorowane przez tzw. „poszukiwaczy skarbów” w 2005 r., z których najcie-
kawszym może być nieznana dotychczas hybryda denara Bolesława Chrobrego. 
Zakładając, że wszystkie elementy pochodzą z jednego skarbu, miałby on ponad 
841 elementów (monet, ozdób, placków srebra) i należał do większych znalezisk 
z terenów Pałuk. Znalezisko to podkreśla znaczenie łekneńskiego kompleksu osad-
niczego w strukturze administracyjnej państwa pierwszych Piastów.

Słowa kluczowe: Łekno, Tarnowo Pałuckie, Hedeby, łekneński kompleks osadni-
czy, rotunda w Łeknie, skarb wczesnośredniowieczny, denar Bolesława Chrobrego, 
dirhemy, ozdoby, monety czeskie, monety saskie.

Abstract: The article presents a synthetic history of the discovery of a silver hoard 
from the 10th/11th c. The trove was found within the early medieval settlement 
complex in Łekno — administratively in Tarnowo Pałuckie (Wągrowiec Com-
mune). The first part of the treasure was discovered by accident in 1861; 153 coins 
were obtained at that time. The “rediscovery” on the basis of thorough historic 
research occurred between 2007 and 2014 and was connected with excavations of 
the Archaeological Expedition “Łekno” of the Institute of History of the Adam 
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Mickiewicz University in Poznań. Most probably this hoard should also be related 
to the finds explored by the so-called “treasure hunters” in 2005. The most inter-
esting of the latter hoard is the hitherto unknown hybrid of a denar of Bolesław 
the Brave. Assuming that all the discovered elements originate in one hoard, the 
discussed trove would consist of more than 841 items (coins, ornaments, silver 
clumps). Thus it would belong among the biggest finds from the Pałuki region. 
The significance of the Łekno settlement complex in the administrative structure 
of the first Piasts’ state is underlined by this find.

Keywords: Łekno, Tarnowo Pałuckie, Hedeby, Łekno settlement complex, rotunda 
in Łekno, early medieval hoard, denar of Bolesław the Brave, dirhams, ornaments, 
Bohemian coins, Saxon coins

Z materiałów archiwalnych wiadomo, że najstarszy, rejestrowany od 1862 roku 
w literaturze [Acquisitions 1862], odkryty przypadkowo w 1861 roku, wczes-
nośredniowieczny srebrny skarb z okolic grodu w Łeknie znaleziono w granicach 
administracyjnych Tarnowa, które obecnie nosi oficjalną nazwę Tarnowo Pałuc-
kie1 — ryc. 1. W historiografii określa się go jako skarb z Tarnowa, pow. wągro-
wiecki. W starszej literaturze był on zwany też m.in. „skarbem z Wągrowca” [m.in. 
Jażdżewski 1889, s. 45; Gumowski 1953, s. 179]. 

Odkrywcami skarbu byli Wojciech Jankowiak i Antoni Łukaszewicz (patrz 
ryc. 2; mapa w: Wyrwa 1998, s. 21, ryc. 4; w innych opracowaniach błędnie Łu-
kasiewicz). W historiografii do początku XXI wieku dokładna jego lokalizacja nie 
była znana [przybliżona lokalizacja patrz Wyrwa 1992; Wyrwa, Michalski 1995, 
s. 50 i 36 ryc. 3; Andrałojć i in. 2011, s. 106–107]. W momencie odkrycia miał 
on mieć wagę ok. 180 gramów. Znajdowały się w nim 153 monety, w tym trzy 
dirhemy arabskie, 126 monet niemieckich, w tym 99 denarów Ottona i Adelajdy 
(Adelheidy) (991–995), 14 monet, w tym Henryka II (7?) pochodzących z różnych 
mennic, m.in. w Dortmundzie, Kolonii, Magdeburgu, Ratyzbonie i Würzburgu oraz 
13 denarów krzyżowych typu I, 20 monet czeskich Bolesławów (do 1003 r.), cztery 
nieoznaczone egzemplarze i fragmenty ozdób srebrnych2. Skarb ten przynajmniej 

1 Pod względem administracyjnym obszar należy do wsi Tarnowo Pałuckie, gm. Wągrowiec, 
woj. wielkopolskie (dawniej woj. pilskie); w literaturze problemu od momentu zarejestrowania i ska-
talogowania pierwszych stanowisk archeologicznych, mając na względzie historyczne odniesienie do 
tego obszaru, stanowiska w obrębie granic administracyjnych Tarnowa Pałuckiego zarejestrowano 
pod nazwą Łekno — stan. Ł3 (Klasztorek), Ł4 (osada przyklasztorna) itd. [patrz Hensel 1959, 
s. 251–253]. Obecnie mimo innej przynależności administracyjnej dla najstarszych stanowisk na tym 
obszarze zachowano dawne odniesienia lokalizacyjne i numery stanowisk. Inne stanowiska odkryte 
m.in. w ramach AZP otrzymały odniesienie do Tarnowa Pałuckiego.

2 Wzmianki na temat tego odkrycia patrz m.in.: Acquisitions 1862, s. 37; Schwartz 1875, 
s. 5; Lissauer 1887, s. 181; Menadier 1887, s. 171n.; Sadowski 1887, s. 48; Jażdżewski 1889, s. 49 
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Ryc. 1. Ważniejsze stanowiska archeologiczne z wczesnego średniowiecza w centrum 
 łekneńskiego kompleksu osadniczego; oprac. A.M. Wyrwa, rys. L. Fijał

Fig. 1. More important archaeological sites from the Early Middle Ages in the centre 
of the Łekno settlement complex; by A.M. Wyrwa, drawing by L. Fijał

Osady z faz/Deposits dated to: B — 600–800, C — 800–950, D — 950–1050, 
E — 1050–1250, F — 1250–1350

(jako pochodzący z Wągrowca); Słownik 1892, s. 210–211 (7/ Tarnowo [Pałuckie]); Hockenbeck 
1894, s. 407; Gumowski 1906, s. 200–201; Materiały 1907, s. 80; Markow 1910, s. 115 i 116; 
Gumowski 1924, s. 14 — podaje, że skarb zawierał wyłącznie dirhemy arabskie; Maas 1925–1927, 
s. 151, jako Tarnowo, pow. inowrocławski; Beltz 1927; Jammer 1952, s. 162; Gumowski 1953, 
s. 166 (jako Tarnowo) i 179 (jako Wągrowiec); Ślaski, Tabaczyński 1959, s. 64–65, tabela zbiorowa, 
nr 131, mapa 1 (131), mapa 3; Malinowska 1970, s. 92, nr 128; Skarby 1982, s. 29, III D–3; 
Wyrwa 1984; 1992; Hensel, Hilczer-Kurnatowska, Łosińska 1995, s. 25–26 (jako Tarnowo 
Pałuckie); Wyrwa, Michalski 1995, s. 50 i 36 ryc. 3; Wyrwa 2002, s. 170–171; Bartkowiak, 
Kaczmarek 2005, s. 337; Przybył 2006, s. 63; Wyrwa 2009b, s. 22–25; Murawska, Tabaka 
2010, s. 27, nr 15; Andrałojć i in. 2011, s. 106–107, nr 62nn.; Kasprowicz 2011; Wyrwa 2013, 
s. 361–362 — w ww. dalsze wskazówki bibliograficzne.
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Ryc. 2. Jedna z map katastralnych z działkami, w których obrębie w 1861 roku odkryto 
I część skarbu w Tarnowie; mapa z ok. 1889 r. ze zbiorów Archiwum Geodezyjnego 

w Wągrowcu
Fig. 2. One of cadastral maps with plots, within which Part I of the hoard was discovered 

in Tarnowo in 1861; map from c. 1889, from the collection of the Land Survey Archive 
in Wągrowiec

w części miał być zdeponowany w Museum für Völkerkunde w Berlinie [za Śla-
ski, Tabaczyński 1959, s. 64–65; Hensel, Hilczer-Kurnatowska, Łosińska 
1995, s. 25; Andrałojć i in. 2011, s. 106–107]. Według karty inwentarzowej tego 
muzeum (nr inw. II, 5228) miał się on pierwotnie znajdować w naczyniu. Żaden 
ślad po nim jednak nie pozostał. Nie powiodły się również próby znalezienia tego 
skarbu w zbiorach wspomnianego muzeum. 

W nawiązaniu do wiedzy na temat tego XIX-wiecznego odkrycia w 1995 roku 
podjęto pogłębioną kwerendę archiwalną3 celem pozyskania dodatkowych infor-
macji, które mogłyby dokładniej zlokalizować miejsce jego depozycji. Kwerendy te 
przeprowadzono w Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i Archiwum 

3 Kwerendy i badania archiwalne oraz bibliograficzne przeprowadził A.M. Wyrwa.
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Biura Geodezyjnego w Wągrowcu. Na ich podstawie jednoznacznie stwierdzono, że 
ów skarb został znaleziony w rejonie stan. Ł5 (Tarnowo Pałuckie, gm. Wągrowiec, 
pow. Wągrowiec, woj. wielkopolskie). Miejsce jego depozycji było więc bezpośrednio 
związane z grodem państwowym funkcjonującym w ramach sieci grodowej państwa 
pierwszych Piastów, na północy Wielkopolski, w Łeknie [Wyrwa, Michalski 
1995; Kasprowicz 2000; Wyrwa 2002; 2006]. Wykorzystując bardzo dokładne 
wyniki interdyscyplinarnych badań archeologiczno-architektonicznych oraz analizę 
pisanych materiałów źródłowych, w tym m.in. bullę gnieźnieńską z 1136 roku 
[KDW I, nr 7], a następnie dokumenty odnoszące się do klasztoru cystersów [patrz 
m.in. Wyrwa 1999, s. 249–250], jednoznacznie stwierdzono, że obszar grodu, 
a następnie klasztoru, który dziś administracyjnie należy do Tarnowa Pałuckiego, 
od wczesnego średniowiecza związane były z przestrzenią, która wówczas nazy-
wała się Łeknem — stan. Ł3 Klasztorek, Ł4, Ł5, T2 i inne4. (Dzisiejsze Łekno to 
wieś położona na wschodnim brzegu jeziora łekneńskiego, naprzeciwko dawnego 
grodu i klasztoru. Mając na względzie te przesłanki historyczne, omawiany skarb 
w niektórych opracowaniach naukowych, publicystycznych i katalogach zaczęto 
też nazywać skarbem łekneńskim [patrz m.in.: Wyrwa 1992; 2009b; Murawska, 
Tabaka 2010, s. 27, nr 15]. 

Szczegółowe badania stan. Ł5 i intensywne prace na stan. Ł3 oraz brak odpo-
wiednich środków finansowych nie pozwoliły od razu na poszerzenie zasięgu badań. 
Zaplanowano to na następne lata. W 2004 roku jednak, jak przedstawił to Mateusz 
Bogucki: „grupa kilku osób trafiła na miejsce [owego XIX-wiecznego] odkrycia 
skarbu i znalazła bliżej nieokreśloną liczbę monet, ich fragmentów i ozdób. W sumie 
udało się zarejestrować 2 całe i 53 fragmenty monet i 3 fragmenty ozdób […]. 
Wśród zarejestrowanej części […] [były] przede wszystkim fragmenty dirhemów 
oraz denary Bolesława II, bawarskie ks. Henryka II, saskie Ottona i Adelajdy, denary 
krzyżowe typu I oraz kilka monet późniejszych — między innymi naśladowni-
ctwo kopiujące elementy denarów młodszych typów” [Bogucki 2006b, s. 181]. 
W zbiorze tym znalazła się też nieznana dotychczas hybryda denara PRINCES 
POLONIE Bolesława Chrobrego o średnicy 18,5–19,5 mm i wadze 1,22 g z nie-
znanym dotychczas stemplem (ryc. 3) [Bogucki 2006b, s. 182]. 

Dokładne miejsce zdeponowania tego denara nie jest znane. Wiadomo tylko, 
że znaleziono go w rejonie Tarnowa Pałuckiego (najprawdopodobniej w szeroko 
rozumianej otulinie stanowiska Ł3 lub Ł5 — AMW; najprawdopodobniej jed-
nak w miejscu depozycji skarbu?). Na jego awersie w polu przedstawiona jest 
smukła kapliczka zwieńczona krzyżem, którego ramiona zakończone są kulkami. 
Po jej bokach występują pionowe kreski. Obwódka ciągła, w otoku pomylona le-
genda . Na rewersie: w polu krzyż z kółkami i z punktami 

4 Na stan. Ł3, Ł4, T2 i  innych od 1982 roku były prowadzone interdyscyplinarne badania 
archeologiczno-architektoniczne i przyrodnicze przez Ekspedycję Archeologiczną „Łekno” z Instytutu 
Historii UAM w Poznaniu pod kierunkiem autora niniejszego opracowania; szerzej na ten temat 
patrz: Studia 1989–2003; Wyrwa 1998; 1999; Cystersi 2004, s. 131–153; Studia 2006; Wyrwa 
2009b i inne; Kasprowicz 2011 — w ww. obszerne wskazówki bibliograficzne.
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między ramionami. Obwódka ciągła, w otoku niewyraźne dolne partie napisu 
. Jest to rewers odmiany IX.15 — „zbarbaryzowanej” 

[Bogucki 2006b, s. 182, Aneks 1 Tarnowo i tab. 1; za tymże Wyrwa 2009b]. 
Pragnąc zapobiec dalszej nieprawnej działalności „poszukiwaczy skarbów”, 

a mając szczegółowe informacje na temat jego lokalizacji, celem weryfikacji do-
konanych ustaleń oraz pozyskania i zabezpieczenia ewentualnej dalszej części 
skarbu z 1861 roku, w momencie kończenia badań na stan. Ł3 i Ł4, w 2007 roku 
podjęto wieloaspektowe badania w obrębie stan. Ł5. Za zezwoleniem Wielkopol-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, w porozumieniu 
z KOBIDZ w Warszawie, w sierpniu 2007 roku przy wykorzystaniu wykrywacza 
metali przeprowadzono penetrację stan. Ł3, Ł4, Ł5 i obszaru położonego na za-
chód od stan. Ł5 i T5 oraz najbliższej ich otuliny aż do drogi na zachód od sta-
nowiska Ł5, prowadzącej z Tarnowa Pałuckiego na północ w kierunku Plebanek5 
(patrz ryc. 1 i 4). Badania były prowadzone pod nadzorem prof. dra hab. Andrzeja 
M. Wyrwy przez Marię i Krzysztofa Piaseckich6. W 2007 roku teren ten penetro-
wano kilka razy przy uwzględnieniu różnego stanu prac agrotechnicznych na tym 
obszarze. Pierwszy etap badań przeprowadzono w dniach 8 i 9 sierpnia 2007 (na 
ściernisku), II etap — 18 sierpnia 2007 roku (po podorywce), III etap — 24 wrześ-
nia 2007 (po głębokiej orce), dalsze weryfikacje — IV etap prowadzono w dniu 
27 września 2007 i V etap — 30 września 2007 roku. W wyniku poczynionych 
ustaleń już w pierwszym dniu penetracji wydzielono obszar największej koncentracji 
występowania srebrnych monet i ozdób. Dodatkowo uszczegółowiły to późniejsze 
badania przeprowadzone również w 2007 roku. Dzięki wynikom tych badań dalsze 
prace, ale już wykopaliskowe (wykopy I, II, III — patrz ryc. 5) przy wykorzysta-
niu wykrywacza metali, przeprowadzono w 2008 roku. Celem jeszcze pełniejszej 
weryfikacji dotychczasowych ustaleń badania ponowiono w roku 2009 i 20147. 

Na podstawie ustaleń z 2007 i 2008 roku dotyczących koncentracji srebrnych 
zabytków na stan. Ł5 wytyczono zasięg północno-wschodniej, południowej i za-
chodniej strefy występowania skarbu. Wnioski te posłużyły do wydzielenia strefy 
A, B i A0, gdzie A0 stanowiła strefę głównej koncentracji srebrnych znalezisk 
związanych ze skarbem. W obrębie strefy A0 w 2008 roku przeprowadzono wspo-
mniane wyżej badania wykopaliskowe (patrz ryc. 5). Oprócz tego prowadzono dalsze 
rozpoznanie poza obszarem strefy A0 (po ścięciu zboża na rżysku, a następnie po 
podorywce — ryc. 5).

5 Pole uprawne, na którym zarejestrowano główne znaleziska srebrne jest obecnie własnością 
pana Tomasza Mittmanna zamieszkałego w Plebankach (na północny zachód od stan. Ł5); panu 
Tomaszowi Mittmannowi bardzo serdecznie dziękuję za życzliwość i wyrażenie zgody na długoter-
minowe prowadzenie badań powierzchniowych i wykopaliskowych.

6 Do badań wykorzystano wykrywacze metali: Explorer SE i Explorer II. 
7 Badania były prowadzone pod kierunkiem prof. A.M. Wyrwy przy ścisłej współpracy nauko-

wej pana mgra Tomasza Kasprowicza z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, stałego członka 
Ekspedycji Archeologicznej „Łekno” — panu Tomaszowi Kasprowiczowi bardzo serdecznie dziękuję 
za współpracę. Opisy badań patrz: Sprawozdanie. 
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Ryc. 3. Denar Bolesława Chrobrego z Tarnowa Pałuckiego. Powiększenie — 
średnica oryginału 18,5–19,5 mm; za Bogucki 2006b, ryc. 1 i tab.1

Fig. 3. Denar of Bolesław the Brave from Tarnowo Pałuckie. Magnification — diameter 
of the original specimen 18.5–19.5 mm; after Bogucki 2006b, Fig. 1 and Tab. 1

Ryc. 4. Rekonstrukcja środowiska naturalnego w rejonie grodu i klasztoru w Łeknie, 
zdjęcie lotnicze; fot. Archiwum Urzędu Gminy Wągrowiec, oprac. A.M. Wyrwa

G/K — grody i klasztor, PG — osada przygrodowa z podgrodziem i osada 
przyklasztorna, Ł5 — osada handlowa, T2 — przystań klasztorna z ok. poł. XIII w.

Fig. 4. Reconstruction of the natural environment in the vicinity of the stronghold 
and the monastery in Łekno, aerial photo; Archive of the Commune Office of Wągrowiec, 

drawn by A.M. Wyrwa
G/K — strongholds and the monastery, PG — settlement near the stronghold 

with the suburbium and the settlement near the monastery, Ł5 — trade settlement, 
T2 — monastic haven from about mid-13th c.
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Ryc. 5. Łekno stan. Ł5, gm. Wągrowiec. Ogólny plan warstwicowy stanowiska 
z ramowymi granicami strefy A0; rys. T. Kasprowicz, strefa A0 — A.M. Wyrwa

Fig. 5. Łekno, Site Ł5, the Wągrowiec Commune. General contour plan with approximate 
borders of Zone A0; drawing T. Kasprowicz, Zone A0 by A.M. Wyrwa

Poszczególne znaleziska zarejestrowano na planach, w wyniku czego uzyskano 
ich szczegółową dyspersję. W trakcie eksploracji wykopów stwierdzono, że zabytki 
srebrne występują tylko w humusie, którego miąższość waha się od 30 do 40 cm 
od obecnej powierzchni. Rozproszenie srebrnych zabytków zauważone w wykopie 
I, II i III pozwoliło na przeprowadzenie szczegółowych badań również na zachód 
od wykopu III w arze 64, gdzie zastosowano metodę przekopu humusu na głę-
bokość 35 cm. Ze względu na charakter i rozproszenie badanego skarbu metoda 
ta pozwoliła wychwycić najwięcej materiału zabytkowego, nie naruszając warstw 
kulturowych. Wszystkie pozyskane zabytki lokalizowano w obrębie arów (ryc. 5). 
Stwierdzono jednocześnie, że intensywność występowania znalezisk srebrnych na 
zachód od wykopu III w znaczny sposób się zmniejszyła. W warstwie kulturowej 
z obiektami osadniczymi w wykopie I już ich nie stwierdzono. 

W roku 2009 dokonano dalszej weryfikacji powierzchniowej przy użyciu wy-
krywacza metali w celu zabezpieczenia jak największej liczby możliwych jeszcze 
do odkrycia fragmentów skarbu. Ponieważ efektywny zasięg wykrywacza, przy 
niewielkich rozmiarach potencjalnych zabytków wynosi od kilku do kilkunastu 
centymetrów, więc aby uzyskać maksymalną wykrywalność, badania te przepro-
wadzono po wykonaniu wstępnych prac polowych — orki i bronowania, które, 
spulchniając glebę, polepszają zasięg i czułość działania urządzeń wykrywających 
metale. Badania w 2009 roku przeprowadzono w dniach 15 i 22 kwietnia. Za ze-
zwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prowadzili 
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je prof. dr hab. A.M. Wyrwa z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
i mgr T. Kasprowicz z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz M. i K. Pia-
seccy. Potwierdziły one wcześniejsze ustalenia na temat lokalizacji skarbu (patrz 
sprawozdania z lat 2007–2008, 2009). Stwierdzono też bardzo małą liczbę znale-
zisk w stosunku do odkryć z lat 2007–2008. Kolejne weryfikacyjne badania strefy 
A0 i jej szerokiego otoczenia, w ramach których znaleziono tylko kilka zabytków, 
przeprowadzone zostały 15 września 2014 roku8. Wydaje się więc, że można dziś 
już dosyć jednoznacznie stwierdzić, iż obszar występowania skarbu został wyeks-
plorowany i zabezpieczony. 

*

Skarb ze stan Ł5 jest skarbem rozproszonym, siekańcowym. Jego rozwleczenie 
z głównego miejsca depozycji nastąpiło w wyniku wielokrotnej orki oraz denudacji 
terenu w kierunku południowym, zachodnim i wschodnim. Główna koncentracja 
znaleziska, jak wynika z przeprowadzonych badań, znajdowała się na wysoczyźnie 
stanowiska (patrz ryc. 5). Strefa A0 była zlokalizowana na działce pana A. Łuka-
szewicza, odkrywcy pierwszej części skarbu w 1861 roku (w 1889 roku działka ta 
była własnością Wiktorii Łukaszewicz), i na południe od niej.

Stanowisko Ł5 jest integralną częścią zespołu osadniczego badanego archeo-
logicznie stan. Ł3 i rozpoznanego wstępnie stan Ł4. Była to najprawdopodobniej 
„osada handlowa” leżąca na zachód od grodu (stan. Ł3) i przylegającego do niego 
od zachodu podgrodzia (stan Ł4) [patrz m.in. Wyrwa 2009b, s. 9]. Biorąc pod 
uwagę charakter środowiska naturalnego (pierwotnie osada ta leżała na zachód od 
zatoki wcinającej się od północy w kierunku południowym — patrz rekonstrukcja 
środowiska na ryc. 4), przypuszczać można, że osada owa miała połączenie z pod-
grodziem przez groblę wiodącą przez „zatokę”, w rejonie głównej koncentracji 
znalezisk srebrnego skarbu (?). Ustalenia te mają jednak charakter wstępny i wy-
magają dalszych analiz. Chronologia tej osady odpowiada środkowemu okresowi 
funkcjonowania grodu. Wstępnie można ją datować na koniec fazy C, a przede 
wszystkim na fazę D wczesnego średniowiecza, kiedy to obserwujemy tu bardzo 
duże ślady nasilenia osadnictwa. Sam skarb zaś, jak wynika z dotychczasowych 
ustaleń (badania trwają), został zdeponowany na tej osadzie pod koniec X, a najpóź-
niej w pierwszym pięcioleciu XI wieku. Występował on w warstwie humusowej 
i w górnej strefie I warstwy kulturowej (wykop I–III). Stanowi III część skarbu, 
którego I część odkryto w 1861, a II — w 2004 roku.

W latach 2007–2014 w trakcie penetracji powierzchniowych (patrz ryc. 6) i ba-
dań wykopaliskowych pozyskano ponad 630 zabytków związanych z opisywanym 
skarbem (ryc. 7 i 8). Łącznie z jego XIX-wieczną I częścią i II z roku 2004 składa(ł) 
się on z ponad 841 zabytków. Jest to liczba niepełna, albowiem dokładnie nie znamy 

8 Badania pod kierunkiem A.M. Wyrwy prowadzili Tomasz Kasprowicz, Zbigniew Bartkowiak 
i Jarosław Sińczuk; wykorzystano wykrywacz metali minelab x-terra 705.



Studia Lednickie XIII (2014)104

Ryc. 6. Fragment stan. Ł5; fot. i oprac. A.M. Wyrwa
Fig. 6. Fragment of Site Ł5; photog. and processing by A.M. Wyrwa

ilości znalezisk z 2004 roku i nie ma pewności, czy posiadamy wyczerpujące dane 
co do znalezisk związanych ze skarbem z 1861 roku. Uogólniając jednak, uznać 
można, że skarb z Tarnowa (Łekna) — łącznie część I, II i III — należy do skar-
bów dużych. 

Zawartość trzeciej części skarbu odkrytego w latach 2007–2014 stanowią: 
monety całe i w ułamkach, fragmenty srebrnej i odlewanej z ołowiu/posrebrzanej 
biżuterii, srebrne placki i druty. Pośród monet znajdują się: dirhemy arabskie (sie-
kańcowe) z dynastii Abbāsydów, Sāmānidów oraz prawdopodobnie Buwajhidów?, 
Hamdānidów?, Zijārydów? (datowane wg analizy Doroty Malarczyk od ok. 815 do 
ok. 976), srebrne monety (całe i w ułamkach), wg wstępnej analizy Z. Bartkowiaka: 
zachodnioeuropejskie — denary niemieckie Ottona i Adelajdy, Henryka II, Ottona, 
denary mennicy kolońskiej (?), denary bawarskie, półbrakteaty duńskie (Hedeby), 
denary typu czeskiego, w tym hybrydę denara czeskiego, denary krzyżowe typu I, 
monety bizantyńskie Konstantyna VII i Romana II (945–959).

Wszystkie zabytki (monety, biżuteria, srebrne placki, druty i inne) części III 
skarbu zostały poddane szczegółowym badaniom numizmatycznym (D. Malar-
czyk — dirhemy i Z. Bartkowiak — monety zachodnioeuropejskie), badaniom 
z zakresu historii sztuki oraz badaniom specjalistycznym — szczegółowym niein-
wazyjnym badaniom metalograficznym i konserwacji, które zostały wykonane przez 
Jarosława Strobina i Mirosława Sawczaka. Całe znalezisko jest też analizowane 
w kontekście powierzchniowych i wykopaliskowych badań archeologicznych.

*

Z łekneńskim kompleksem osadniczym wiąże się też inne pojedyncze znalezisko 
opisane przez M. Boguckiego. Jest nim srebrny denar Ottona III (983–1002) 
(ryc. 9). Znaleziono go na powierzchni w wyniku przypadkowych odkryć przez 
„poszukiwaczy skarbów” w 2005 roku, na północ od Łekna, „między jeziorem 
łekneńskim a drogą na Brzeźno”, czyli w rejonie północnego brzegu pierwotnego 
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Ryc. 7. Wybór monet III części skarbu (dirhemy i monety zachodnioeuropejskie) 
z Tarnowa (Łekna); fot. P. Namiota

Fig. 7. Selection of coins from Part III of the hoard (dirhams and West European coins) 
from Tarnowo (Łekno); photog. P. Namiota

Ryc. 8. Wybór biżuterii z III części skarbu z Tarnowa (Łekna); fot. P. Namiota
Fig. 8. Selection of jewellery from Part III of the hoard from Tarnowo (Łekno); photog. P. Namiota
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Ryc. 9. Łekno. Denar Ottona III. Powiększenie — średnica oryginału 16 mm; 
za Bogucki 2006a, s. 100, ryc. 10

Fig. 9. Łekno. Denar of Otto III. Magnification—diameter of the original specimen 16 mm; 
after Bogucki 2006a, p. 100, Fig. 10

Jeziora Łekneńskiego (obecnie jezioro w wyniku eutrofizacji jest mniejsze; w zeutro-
fizowanych miejscach porośnięte krzewami). Znaleziono go więc przy pierwotnym 
szlaku prowadzącym z Łekna na północ w kierunku Nakła i Ujścia. Szlak ten biegł 
tu dwoma nitkami. Pierwsza przebiegała obok wczesnośredniowiecznej osady tar-
gowej (forum cum taberna [KDW I, nr 18]), w obrębie dzisiejszego Łekna, a druga 
wiodła wysoczyzną z Tarnowa Pałuckiego na zachód od wczesnośredniowiecznego 
grodu, ku północnej części jeziora, w kierunku na Krosno, Plebanki (ryc. 1, 4). 
W rejonie dzisiejszego Brzeźna obydwie nitki łączyły się i dalej prowadziły szlakiem 
na Ujście lub Nakło [krótkie informacje na ten temat patrz Wyrwa, Michalski 
1995, s. 47–50].

Denar ten został wybity we Frankonii, w mennicy w Wormacji. Jego waga 
wynosi 0,94 g, a średnica 16 mm (Dbg 844a; DMG 34, Salmo 76:45). Na awersie 
przedstawiony jest krzyż równoramienny z punktami i pastorałem, pomiędzy jego 
ramionami znajduje się obwódka perełkowa; legenda nieczytelna. Na rewersie 
przedstawiona jest kapliczka z krzyżem na zwieńczeniu i kółkiem w środku, ob-
wódka perełkowa, legenda [VVOR]Ma[TIA]. Moneta ta została udostępniona 
przez znalazcę (w którego posiadaniu się znajduje) M. Boguckiemu, który opub-
likował ją w „Wiadomościach Numizmatycznych” [Bogucki 2006a, s. 100, ryc. 1; 
za tymże patrz też Wyrwa 2009b]. 

Zarówno w  kontekście tego znaleziska, jak i  wspomnianych wyżej działań 
z 2004 roku stwierdzić należy, że bardzo źle się dzieje, o czym mówią archeolodzy na 
różnych spotkaniach i konferencjach, że w dalszym ciągu nielegalni „badacze, szpera-
cze, poszukiwacze skarbów” prowadzą swoje poszukiwania bez zezwolenia konserwa-
tora zabytków. Czyni to wielkie szkody w nauce, albowiem nie dbają oni o szczegółową 
dokumentację znalezisk, a jednocześnie niszczą ważne dla kultury narodowej miejsca.
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W podsumowaniu należy stwierdzić, że srebrny skarb z Tarnowa Pałuckiego 
(Łekna) stanowi bardzo cenne znalezisko pod względem określenia przemian 
osadniczych w centrum łekneńskiego kompleksu osadniczego, jego struktury osad-
niczej i gospodarczo-handlowej oraz szerszych zjawisk kulturowych w obrębie 
Wielkopolski i jej związków z europejskim kręgiem kulturowym. W pewien sposób 
można go też prawdopodobnie łączyć z działaniami budowlanymi na łekneńskim 
grodzie, w pierwszych latach XI w. związanymi z budową rotundy, którą datuje 
się na ten okres [Wyrwa 2013]. 

Wyniki badań związane ze skarbem z Tarnowa Pałuckiego (Łekna) zostaną 
opublikowane w samodzielnej monografii poświęconej temu odkryciu po całkowi-
tym zakończeniu badań (katalog wraz z badaniami specjalistycznymi). Niezależnie 
poza planowaną monografią opublikowano opracowanie pochodzącego z części 
południowo-zachodniej strefy B trzewika pochwy miecza datowanego na ostat-
nią ćwierć X wieku [Wyrwa, Janowski 2014]. W dużym stopniu uzupełnia to 
datowanie skarbu.
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An Early Medieval Silver Hoard from Tarnowo (Łekno). Data on the Process of Its Discovery

Summary

The silver hoard from Site Ł5 in Łekno, the Wągrowiec Commune, which was discovered 
in 2007 and which was subsequently examined up to 2014, is a scattered one. As a conse-
quence of ploughing and denudation, it was dragged over a quite vast area (see Fig. 5). It 
constitutes Part III of a hoard which was discovered here in 1861 by Wojciech Jankowiak 
and Antoni Łukaszewicz. Based on our findings, it can be said beyond doubt that it was 
found in the field of A. Łukaszewicz (Figs. 2, 3, and 4). Its Part II was gathered as a result 
of the activities of “treasure hunters” in 2004 [Bogucki 2006b]. This hoard (Parts I–III), as 
it can be said, based on hitherto preliminary findings (examinations are still in process), was 
deposited in a “trade settlement” situated to the west of the suburbium and the stronghold 
at Sites Ł3 and Ł4 in Tarnowo Pałuckie—that is, Medieval Łekno (see Figs. 1 and 2) in 
the late 10th c.—or in the first five years of the 11th c. at the latest. It occurred in the layer 
of humus and in the upper zone of Cultural Layer I (Trenches I, II, and III—cf. Fig. 5). It 
is a scattered-type hack-silver hoard.

In the years 2007–2014, in the course of surveys and excavations, more than 630 finds 
related to the discussed hoard were discovered. Together with its 19th c. part (Part I) and 
Part II from 2004, it contains more than 841 finds.

The contents of Part III of the hoard, discovered in 2007–2014, include: whole and frag-
mented coins, fragments of silver and cast lead/silvered jewellery, silver clumps, and wires. 
Concerning the coins, there are: Arabian dirhams (hacked) from the Abbāsid, Sāmānid 
and possibly Buvaihid?, Hamdānid?, and Ziyārid? dynasties (dated to between c. 815 and 
c. 976, according to the analysis by D. Malarczyk); silver coins (whole and fragmented)—
according to a preliminary analysis by Z. Bartkowiak, they are West European: German 
denars of Otto and Adelheid, Heinrich, Otto, denars from the Cologne mint (?), Bavarian 
denars; Danish half-bracteates (Hedeby); denars of the Bohemian type, including a hybrid of 
a Bohemian denar, cross denars of Type I; Byzantine coins of Constantine VII and Roman 
II (945–959). A hitherto unknown hybrid of the Princes Polonie denar of Bolesław the 
Brave is also related to this assemblage [Bogucki 2006b, p. 181–182 ff.)

The silver hoard from Tarnowo Pałuckie (Łekno) is a very significant find for defining 
settlement changes in the centre of the Łekno settlement complex, its settlement, econom-
ic-trade and architectural-construction structures, as well as for broader cultural phenomena 
within Greater Poland and its relations to the European cultural circle. All the finds from Part 
III of the hoard (coins, jewellery, silver clumps and wires, other finds) underwent detailed 
numismatic and art history studies, as well as specialist examinations—detailed non-invasive 
metallographic examinations and conservation ( J. Strobin and M. Sawczak). The results of 
these examinations and the hoard itself (the catalogue with specialist examinations) will 
be published in a separate monograph devoted to this discovery after all the examinations 
are completed. Apart from the planned monograph, details of a 9th c. sword scabbard chape 
from this hoard have already been published [Wyrwa, Janowski 2014].

[AL:GŻ]
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Chronologia i stratygrafia  
wykopu w rejonie przyczółka  

mostu zachodniego na podgrodziu 
(badania w latach 60. XX wieku)

Abstrakt: Niniejszy artykuł jest opracowaniem wyników prac wykopaliskowych, 
prowadzonych w ramach tzw. „badań milenijnych” (1961–1962 r.) na Ostrowie 
Lednickim. Związane one były z ustaleniem stratyfikacji i chronologii użytkowania 
przyczółka mostu zachodniego (poznańskiego). Pozwoliły określić czas budowy 
mostu na początek 2. połowy X w. oraz jego napraw przeprowadzanych co 12–14 lat 
(między 981 a 1033 rokiem). W trakcie badań wykopaliskowych przyczółka od-
kryto oprócz fragmentów ceramiki również: miecz, ostrogę, noże, gwoździe, okucie 
żelazne, płozę i oprawkę kościaną, przęślik oraz osełki.

Słowa klucze: wczesne średniowiecze, Ostrów Lednicki, most zachodni, chrono-
logia i stratyfikacja

Abstract: The present paper discusses the results of excavations carried out within 
the framework of the so-called “Millennium research” (1961–1962) at Ostrów 
Lednicki. They were connected with determining the stratigraphy and chronology 
of exploitation of the abutment of the western (Poznań) bridge. They allowed to 
define the time of the construction of the bridge as the beginning of the second 
half of the 10th c. Its repairs were in turn established to have been carried out 
every 12–14 years (between 981 and 1033). Apart from the potsherds, a sword, a 
spur, knives, nails, an iron fitting, bone runner and handle, a spindle whorl as well 
as whetstones were also discovered in the course of excavations of the abutment.

Keywords: Early Middle Ages, Ostrów Lednicki (Lednica Holm), western bridge, 
archeological stratification and chronology
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Długotrwałe badania Ostrowa Lednickiego rozpoczęte w XIX w. skupiały się 
na grodzie i znajdujących się tam pozostałościach budowli kamiennej. Obsza-
rem podgrodzia zainteresowano się dopiero na początku lat 60. XX w., a zwią-
zane to było z objęciem Ostrowa Lednickiego badaniami milenijnymi. W latach 
1959–1961 z  inicjatywy J. Łomnickiego rozpoczęto badania podwodne jeziora 
Lednica, prowadzone przez Poznański Klub Płetwonurków PTTK. Zlokalizo-
wano wtedy w toni jeziora relikty dwóch mostów oraz wydobyto wiele cennych 
zabytków m.in. groty włóczni, żelazny hełm typu „św. Wacława”, łódź dłubankę 
długości 10,2 m, wiele naczyń glinianych i kości zwierzęcych. Podczas trwających 
trzy sezony badań prace koncentrowały się przy reliktach mostu zachodniego, 
tzw. poznańskiego, i obejmowały obszar trzymetrowej szerokości na odcinku od 
10 do 36 m od brzegu wyspy [Anderszowa i in. 1963, s. 220–230; Kola 2000, 
s. 11; Górecki 2001a, s. 46].

W roku 1961 rozpoczęto badania naziemne przyczółka mostu poznańskiego 
od strony wyspy (ryc. 1).

Wykop o szerokości 11 m (NS) i długości 7 m (WE) — ary 583, 584, zało-
żono w obniżeniu przyjeziornym o szerokości 15 m, na przedłużeniu pasa penetracji 
podwodnych (ryc. 2).

Ryc. 1. Ostrów Lednicki, st. 2. Plan sytuacyjny wykopów; rys. D. Jagłowska
Fig. 1. Ostrów Lednicki, Site 2. Situation plan of the trenches; drawing by D. Jagłowska
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Ryc. 2. Ostrów Lednicki, st. 2. Rzut poziomy warstwy budowlanej w wykopach 1, 1a, 1b. 
1 — drewno; 2 — pale; 3 — kamienie; rys. D. Jagłowska wg A. Nowaka

Fig. 2. Ostrów Lednicki, Site 2. Horizontal projection of the construction layer in Trenches 1, 
1a and 1b. 1 — wood; 2 — piles; 3 — stones; drawing by D. Jagłowska after A. Nowak
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Strop wykopu (108,70–60 m n.p.m.) wywyższony był około 0,5 m ponad lu-
stro wody i nieznacznie opadał w kierunku jeziora. Po zebraniu ok. 0,4 m warstw 
I i II — naniesionych przez wodę i spływających ze stromego zbocza wyspy po-
ziomów piasku, iłu i próchnicy, w części wschodniej wykopu ukazał się zielonkawy 
calcowy ił z piaskiem, natomiast w 3,5 m części zachodniej, przyjeziornej — torfowa 
próchnica ze smugami drewna i palami konstrukcji nośnych mostu. Pale układały 
się w dwie linie. W linii północnej odsłonięto dwa skupiska utworzone z czterech 
i  trzech pali, które zarejestrowano na poziomie 108,65–108,44 m n.p.m. (przy 
moście wschodnim pale mostowe odsłonięto na wysokości 109,20–108,70 m n.p.m. 
[Łastowiecki 2000, s. 36, ryc. 2]). Skupiska oddalone były od siebie o około 1 m. 
Linia północna znajdowała się w odległości około 4–4,5 m od południowej. Tu 
również odsłonięto dwa zgrupowania, lecz utworzone z większej liczby pali (7 i 4). 
Na południe od tej linii zalegał bruk kamienny i liczne odpady drewna — wió-
rów, żerdzi. Bruk kamienny (podobnie jak przy przyczółku mostu wschodniego) 
[Łastowiecki 2000, s. 31, 34; Górecki 2001a, s. 50] może być pozostałością 
utwardzonej drogi, prowadzącej od mostu w kierunku południowym — do grodu1. 
Skrajne wschodnie pale wbijane były na pierwotnym — naturalnym brzegu je-
ziora (3,5–4 m na wschód od zachodniej granicy wykopu). Od tej linii pierwotny 
brzeg opadał stromo, różnica wysokości na trzymetrowym odcinku wynosiła 
ok. 1,50 m (ryc. 3, 4).

Warstwy kulturowe (II, III, IV) zalegające nad kamieniami narastały w okresie, 
gdy most nie pełnił swych funkcji. Ceramika w nich występująca to naczynia cał-
kowicie obtaczane z rozbudowanymi krawędziami, esowate z wyodrębnionymi lub 
cylindrycznymi szyjkami, które datować należy na 2. połowę XI i XII w. (tab. 1–4, 
ryc. 5, 6, 7). Naczynia górą obtaczane występują w małych odsetkach (warstwa II — 
2,5%, warstwa III — 2,1%, warstwa V — 5,1%, ryc. 5.3, 6.1–3, 7, 8.1). Jedynie 
w warstwie IV ich udział dochodzi do 11%, na co wpływ ma zapewne mały zespół 
ceramiki (188 fragmentów). W warstwie V odkryto także ostrogę z piramidalnym 
kolcem, datowaną na XI/XII w. 

1 Około 100 i 200 m na południe od przyczółka mostu zachodniego zarejestrowano pozostałości 
drewnianej drogi, która mogła być fragmentem tego samego traktu [por. np.: Banaszak, Tabaka 
2004; 2008a, s. 8; 2008b, s. 86, Abb. 14; Górecki 2010, ryc. 7, ryc. 10, s. 121].



Chronologia i stratygrafia wykopu... 121

Ryc. 5. Ostrów Lednicki, st. 2. Wybór ceramiki naczyniowej, warstwa II; rys. D. Jagłowska
Fig. 5. Ostrów Lednicki, Site 2. Selection of vessel pottery, Layer II; drawing by D. Jagłowska

Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka
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Ryc. 6. Ostrów Lednicki, st. 2. Wybór ceramiki naczyniowej, warstwa III; rys. D. Jagłowska
Fig. 6. Ostrów Lednicki, Site 2. Selection of vessel pottery, Layer III; drawing by D. Jagłowska
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Ryc. 7. Ostrów Lednicki, st. 2. Wybór ceramiki naczyniowej, warstwa III; rys. D. Jagłowska
Fig. 7. Ostrów Lednicki, Site 2. Selection of vessel pottery, Layer III; drawing by D. Jagłowska

Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka
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Ryc. 8. Ostrów Lednicki, st. 2. Wybór ceramiki naczyniowej, warstwa V; rys. D. Jagłowska
Fig. 8. Ostrów Lednicki, Site 2. Selection of vessel pottery, Layer V; drawing by D. Jagłowska
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Ryc. 9. Ostrów Lednicki, st. 2. Wybór ceramiki naczyniowej, warstwa V; rys. D. Jagłowska
Fig. 9. Ostrów Lednicki, Site 2. Selection of vessel pottery, Layer V; drawing by D. Jagłowska

Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka
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Ryc. 10. Ostrów Lednicki, st. 2. Wybór ceramiki naczyniowej, warstwa V; rys. D. Jagłowska
Fig. 10. Ostrów Lednicki, Site 2. Selection of vessel pottery, Layer V; drawing by D. Jagłowska
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Warstwy górne I–V (tab. 1, ryc. 5–10) zalegały poziomo, dochodząc w czę-
ści wschodniej wykopu do gliniasto-ilastego calca. Nawarstwienia niższe, VI–IX 
(tab. 1, ryc. 11–14, 15.1–4), składające się z odpadów drewna i brunatnej, torfiastej 
próchnicy, opadały w kierunku jeziora, dochodząc przy jego brzegu do około 1 m 
miąższości (108,80–107,90 m n.p.m.). W warstwach tych występowały zniszczone 
konstrukcje mostu (fragmenty belek, dranic). Niektóre z nich były opalone, co 
świadczy o tym, że most mógł być spalony. Większość odpadów i belek, szcze-
gólnie od strony początku przyczółka, zalegała na linii NS, poprzecznie do linii 
mostu. Brak wyraźnej warstwy spaleniskowej (poza opalonymi belkami) i gruby 
poziom rumowiskowy wskazywać mogą, że pożar nie zniszczył całkowicie mostu, 
jego konstrukcje nie zawaliły się jednorazowo. Most, nienaprawiany po pożarze, 
ulegał powolnemu niszczeniu. Zagęszczenie zniszczonych konstrukcji występowało 
w czterometrowym pasie północnego wykopu, między palami wyznaczającymi 
linię mostu. 

Zespół ceramiki z warstw VI–VII tworzą naczynia górą i całkowicie obtaczane. 
Naczynia górą obtaczane dochodzące do 10% udziału w całości zespołu ceramiki 
(VI — 13,2%, VII — 9,2%) to w większości drobne ułamki, niepozwalające określić 
ich formy. Wśród większych fragmentów przeważały garnki o profilu esowatym 
bądź dwustożkowatym (ryc. 12.5–6, 13.6). W zbiorze naczyń całkowicie obtacza-
nych występują garnki baniaste z brzegiem silnie wychylonym na zewnątrz i pogru-
bioną krawędzią, zdobione poziomymi bruzdami, a powyżej załomu — ornamentem 
szerokich grzebykowych nakłuć (tab. 3  i 4). Liczny procent w zespole ceramiki 
osiągają też naczynia o profilu esowatym i z wyodrębnionymi szyjkami. Zespół 
ceramiki z warstw VI–VII nawiązuje do naczyń warstwy IIIa wschodniego przy-
czółka mostowego datowanego licznym zbiorem zabytków i wskazaniem analizy 
dendrochronologicznej (1032 r.) na połowę XI w. [Łastowiecki 2000, s. 34–38]. 
Przypuszczać można, że warstwy VI–VII z zachodniego przyczółka mostowego, 
związane z destrukcją mostu poznańskiego, narastały od około połowy wieku XI. 

W warstwie VIII, którą łączyć można ze spaleniem (?) mostu, odsetek na-
czyń górą obtaczanych dochodzi do 20% (ryc. 14, 15.1–4). Formy naczyń górą 
i całkowicie obtaczanych zbliżone są do form z wyższych nawarstwień VI i VII. 
Porównywalny odsetek naczyń górą obtaczanych występował w górnych poziomach 
„spaleniskowych” warstwy IV na wschodnim przyczółku mostowym [Łastowiecki 
2000, s. 31, 34]. Spalenie mostu wschodniego łączone jest z latami 30. XI w., na 
ten czas datować też należy zniszczenie mostu zachodniego. Być może most znisz-
czony został podczas walk, o czym świadczyłby miecz odkryty na spągu warstwy 
VIII (ryc. 21.11). 

Warstwy VI–VIII, wiązane ze zniszczeniem mostu zachodniego, od warstw 
niższych, związanych z jego budową, oddzielała warstwa IX — drobnoziarnistego 
piasku z iłem i soczewkami jasnobrunatnej próchnicy (tab. 1). Przypuszczać należy, 
że narastała ona podczas użytkowania mostu. Warstwa IX przykrywała poziom 
zielonkawego iłu z próchnicą, z dużą ilością ścinków drewnianych, belek i dranic 
(ułożonych na osi WE) wskazujących na budowlany charakter tego poziomu.

Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka
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Ryc. 11. Ostrów Lednicki, st. 2. Wybór ceramiki naczyniowej, warstwa VI; rys. D. Jagłowska
Fig. 11. Ostrów Lednicki, Site 2. Selection of vessel pottery, Layer VI; drawing by D. Jagłowska
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Ryc. 12. Ostrów Lednicki, st. 2. Wybór ceramiki naczyniowej: 1–4 — warstwa VI, 
5–7 — warstwa VI/VII; rys. D. Jagłowska

Fig. 12. Ostrów Lednicki, Site 2. Selection of vessel pottery, 1–4 — Layer VI, 
5–7 — Layer VI/VII; drawing by D. Jagłowska

Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka
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Ryc. 13. Ostrów Lednicki, st. 2. Wybór ceramiki naczyniowej: 1–2 — warstwa VI/VII, 
3–6 — warstwa VII; rys. D. Jagłowska

Fig. 13. Ostrów Lednicki, Site 2. Selection of vessel pottery, 1–2 — Layer VI/VII, 
3–6 — Layer VII; drawing by D. Jagłowska
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Ryc. 14. Ostrów Lednicki, st. 2. Wybór ceramiki naczyniowej, warstwa VIII/IX; 
rys. D. Jagłowska

Fig. 14. Ostrów Lednicki, Site 2. Selection of vessel pottery, Layer VIII/IX; 
drawing by D. Jagłowska

Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka
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Ryc. 15. Ostrów Lednicki st. 2. Wybór ceramiki naczyniowej: 1–4 — warstwa VIII/IX, 
5–8 — warstwa XI; rys. D. Jagłowska

Fig. 15. Ostrów Lednicki, Site 2. Selection of vessel pottery, 1–4 — Layer VIII/IX, 
5–8 — Layer XI; drawing by D. Jagłowska
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Ryc. 16. Ostrów Lednicki, st. 2. Wybór ceramiki naczyniowej, warstwa XI; 
rys. D. Jagłowska

Fig. 16. Ostrów Lednicki, Site 2. Selection of vessel pottery, Layer XI; 
drawing by D. Jagłowska

Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka
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Ryc. 17. Ostrów Lednicki, st. 2. Wybór ceramiki naczyniowej, warstwa XI; 
rys. D. Jagłowska

Fig. 17. Ostrów Lednicki, Site 2. Selection of vessel pottery, Layer XI; 
drawing by D. Jagłowska
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Ryc. 18. Ostrów Lednicki, st. 2. Wybór ceramiki naczyniowej, warstwa XI; 
rys. D. Jagłowska

Fig. 18. Ostrów Lednicki, Site 2. Selection of vessel pottery, Layer XI; 
drawing by D. Jagłowska

Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka
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Ryc. 19. Ostrów Lednicki, st. 2. Wybór ceramiki naczyniowej, warstwa XI; 
rys. D. Jagłowska

Fig. 19. Ostrów Lednicki, Site 2. Selection of vessel pottery, Layer XI; 
drawing by D. Jagłowska
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Ryc. 20. Ostrów Lednicki, st. 2. Wybór ceramiki naczyniowej, warstwa XI; 
rys. D. Jagłowska

Fig. 20. Ostrów Lednicki, Site 2. Selection of vessel pottery, Layer XI; 
drawing by D. Jagłowska

Warstwy budowlane (X–XI, tab. 1, ryc. 15.5–8, 16.2) o miąższości 0,30–0,50 m 
zalegały na skłonie brzegu jeziora. Łączyć je należy z budową mostu i jego licznymi 
naprawami. Wznoszenie mostu poznańskiego według oznaczonych dat ścięcia 
drzew przeznaczonych na jego konstrukcję nośną (pale) przypada na lata 963–964. 
Drzewa, z których wykonano pale mostowe, zostały ścięte w latach 962–963. 
Daty te uzyskano dla 13 prób pobranych z pali mostowych. O czasie napraw 
mostu wnioskować można z dat ścięcia pozostałych drzew, z których wykonano 
pale — przypadają one na lata: 981 (2 próby), 995 (2 próby), 1007–1008 (6 prób), 
1015–1018 (3 próby), 1022 (1 próba), 1033 (1 próba).

Zatem most według analiz dendrochronologicznych funkcjonował ponad 70 lat 
[Krąpiec 2001; por. diagram 1]. 

W zespole ceramiki z warstw budowlanych mostu naczynia górą obtaczane 
stanowią 69,6% udziału (tab. 2). Odsetek ten przewyższa procentowy udział naczyń 
górą obtaczanych (30–40%) występujący w zespole ceramiki z warstw budowlanych 
przyczółka mostu wschodniego, związanych z budową pierwszego mostu, a dato-
wanych tam na 2. połowę X w. Zostało to zweryfikowane badaniami dendrochro-
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nologicznymi, dzięki czemu uzyskano roczne daty ścięcia drzew — 963 i 964 r. 
[Łastowiecki 2000, s. 29–31]. 

Duży udział naczyń górą obtaczanych (201 fragmentów) w warstwach budow-
lanych i w warstwie użytkowej mostu poznańskiego może wynikać najprawdopo-
dobniej z faktu, że najbliższe jego okolice były zamieszkałe w okresie wcześniejszym 
i część ceramiki z tego czasu mogła się znaleźć na złożu wtórnym (ryc. 15.5–8, 
16, 17.1–3, 18.5–7, 19.1).

Pozaceramiczne zabytki ruchome 
odkryte podczas badań przyczółka mostu poznańskiego w roku 1962

Pozyskany podczas badań archeologicznych prowadzonych na przyczółku mostu 
poznańskiego (ar 584) tzw. wydzielony materiał zabytkowy podzielono w obrębie 
grup chronologicznych oraz funkcjonalnych. Wśród nich wyróżniono: osprzęt 
żelazny, narzędzia gospodarskie, militaria, wyroby z poroża i kości, wyroby z gliny 
i surowców skalnych. Zarejestrowano łącznie 13 przedmiotów wydatowanych na 
podstawie typologii, stratygrafii i analizy ceramiki w wydzielonych warstwach 
datowanych od 3. ćwierci X do połowy XI w. 

Osprzęt żelazny

W skład grupy wchodzą dwa przedmioty. Pierwszy to gwóźdź o dość dużej, 
okrągłej główce i prostokątnym w przekroju kolcu (nr inw. 256/62; wymiary: 
3,26×0,56–0,72×0,08–0,70 cm; średnica główki: 1,15×1,75 cm; ryc. 21.3). Odkryty 
został w warstwie VII, datowanej na 1. połowę XI w. Kolejnym przedmiotem jest 
nieokreślony funkcjonalnie fragment lekko wygiętej, w przekroju zbliżonej do kwa-
dratu sztabki (gwóźdź?) (nr inw. 238/62; wymiary: 4,08×0,32–0,65×0,33–0,73 cm; 
ryc. 21.8). Zarejestrowany został w warstwie VI, datowanej również na 1. połowę 
XI wieku. 

Narzędzia gospodarskie

Noże
Podczas badań odkryto pozostałości trzech noży żelaznych. Najlepiej zachowany 
(nr inw. 239/62; wymiary: 8,6×0,39–1,13×0,06–0,34 cm; ryc. 21.6) zarejestrowano 
w warstwie IX, datowanej na przełom X/XI w. Należy on do form z jednostronnie 
wyodrębnionym trzpieniem, typ zbliżony do II E według R. Rogosza [1983]. 
Kolejne dwa, zachowane we fragmentach, są datowane na połowę XI w. Nóż 
o nr  inw. 250/62 (wymiary: 8,5×0,64–1,47×0,13–0,67 cm; ryc. 21.4) charakte-
ryzuje się dwustronnie wyodrębnionym trzpieniem, typ I lub III wg R. Rogosza 
[1983]. Określenie typologiczne trzeciego noża (nr inw. 253/62; wymiary: 6,0×
0,08–0,95×0,05–0,33 cm; ryc. 21.5) nie jest możliwe ze względu na fragmenta-
ryczny stan zachowania. 
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Okucia żelazne
Zarejestrowano jeden fragment okucia żelaznego (nr inw. 257/62; wymiary: 
18,6×0,28–0,58×0,31–0,55 cm; ryc. 21.7) wykonanego z kwadratowej w prze-
kroju sztabki, wygiętej pod kątem prostym na 1/3 długości. Do krótszego z ramion 
przymocowany jest fragment płaskiej taśmy. Odkrycia dokonano w warstwie VII, 
datowanej na 1. połowę XI w.

Militaria

Ostrogi

Podczas badań archeologicznych prowadzonych na przyczółku mostu poznań-
skiego w 1962 r. odkryto w warstwie V, datowanej na połowę XI w., ostrogę 
(nr inw. 202/62; wymiary: sztabka — 0,13–0,48×0,17–0,56 cm; zachowana długość 
kolca — 0,69 cm; maksymalna zachowana wysokość — 8,9 cm; szerokość na wy-
sokości krótszego z ramion — 6,3 cm; ryc. 21.12). Posiada ona kabłąk w kształcie 
litery „U”, prostokątne w przekroju ramiona oraz fragmentarycznie zachowany 
kolec. Opisywana ostroga jest analogiczna z odmianą 1. typu I wg Z. Hilcze-
równy [1956]. W zbiorach muzeum są jeszcze cztery podobne egzemplarze, wią-
zane z „rezydencjonalną” fazą użytkowania grodu na Lednicy [Górecki 2001a, 
s. 145].

Miecze

Ze względu na swoją dużą wartość materialną we wczesnym średniowieczu miecze 
są dziś bardzo rzadkim znaleziskiem. Z Ostrowa Lednickiego i  jego najbliższej 
okolicy, bogatej w znaleziska najróżniejszych rodzajów uzbrojenia, znamy siedem 
egzemplarzy zachowanych w całości i fragmentach [Sankiewicz 2011, tam dalsza 
literatura]. W tym przypadku w warstwie VIII, datowanej na 1. połowę XI w., 
odkryto cały (nr inw. 275/62; ryc. 21.11), dobrze zachowany egzemplarz typu 
X wg J. Petersena [por. też Pudło, Żabiński 2011, s. 23 — tam dalsza litera-
tura]. Długość całkowita — 96 cm, głowni — 81 cm, jelca — 13,5 cm, szerokość 
trzpienia przy jelcu — 2,5 cm, głowni u zastawy — 5 cm, u sztychu — 2,5 cm, 
szerokość głowicy — 8 cm, wysokość głowicy — 3,7 cm. W górnej części głowni 
przy zastawie można odczytać napisy „NON” oraz „NEN”. Głownia miecza jest 
obosieczna i zaopatrzona w zbrocze. Jelec jest krzyżowy, prosty, rękojeść ma płaski 
trzpień, a głowica jest soczewkowata. Według opinii A.N. Kirpičnikova2 miecz 
z takim napisem — odwołującym się do opieki boskiej — mógł zostać wykonany 
około 1000 r. 

2 Wykład pt. „Nowe badania nad mieczami wczesnego średniowiecza” wygłoszony w Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy w dniu 13 listopada 1996 r.

Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka



Studia Lednickie XIII (2014)140

Ryc. 21. Ostrów Lednicki, st. 2. Zabytki wydzielone: 1–2 — osełki z fyllitu; 3 — gwóźdź 
żelazny; 4–6 — noże żelazne; 7 — okucie żelazne; 8 — n.o. przedmiot żelazny 

 9 — oprawka kościana; 10 — przęślik gliniany; 11 — miecz; 12 — ostroga; 13 — płoza 
kościana; rys. D. Jagłowska

Fig. 21. Ostrów Lednicki, Site 2. Special finds: 1–2 — phyllite whetstones; 3 — iron nail; 
4–6 — iron knives; 7 — iron fitting; 8 — nondescript iron artefact; 9 — bone handle; 

10 — clay spindle whorl; 11 — sword; 12 — spur; 13 — bone runner; 
drawing by D. Jagłowska
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Wyroby z poroża i kości

Płoza kościana
W warstwie XI, datowanej na 3. ćwierć X w., odkryto lekko łukowatą płozę kościaną 
o mocno wyrobionej powierzchni pracującej (nr inw. 295/62; wymiary: długość — 
23 cm, szerokość — 3,2 cm; ryc. 21.13). Na obu końcach posiada pojedyncze 
otwory pionowe.

Oprawka
Oprawkę kościaną (nr inw. 226/62; wymiary: 6,43×1,32×1,10  cm; ryc. 21.9) 
odkryto w  warstwie V, datowanej na połowę XI  w. Obie końcówki ma lek- 
ko ścięte. 

Wyroby z gliny i surowców skalnych

Przęśliki
Przęśliki wykonane z gliny lub łupku są dość często spotykanymi pozostałoś-
ciami wiązanymi z domową wytwórczością tkacką [np.: Łastowiecki 2000, s. 40, 
tab. 9]. Egzemplarz odkryty podczas badań na przyczółku mostu poznańskiego 
(nr inw. 240/62; wymiary: wysokość — 2 cm, średnica maksymalna — 2,96 cm, 
średnica minimalna — 1,50 cm, średnica otworu — 0,91 cm; ryc. 21.10) wykonano 
z gliny. Jest to przęślik dwustożkowaty o ostrym załomie. Jest lekko wklęsły na 
biegunach i ma gładką powierzchnię. Omawiany przęślik zarejestrowano w war-
stwie V, datowanej na połowę XI w.

Osełki
Podczas badań odkryto dwie osełki wykonane z fyllitu [Skoczylas 1990]. Pierw-
sza z nich (nr inw. 274/62; wymiary: 4,73×1,07×0,45 cm; ryc. 21.1) zachowała się 
fragmentarycznie. Jeden koniec został odłamany, w drugim, lekko zaokrąglonym, 
wywiercono niewielki otwór. Osełka jest prostokątna w przekroju. Szersze po-
wierzchnie są starte. Zalegała w warstwie X, datowanej na 2. połowę X w. 

Druga z odkrytych osełek (nr inw. 251/62; wymiary: 8,21×1,11×1,56 cm; 
ryc. 21.2) jest w przekroju trapezowata o łagodnie zwężających się końcach. Ma 
silnie wyrobione powierzchnie. Odkrycia dokonano w warstwie V, datowanej na 
połowę XI w. 

Podsumowanie

Badania naziemne przyczółka mostu zachodniego (poznańskiego), prowadzone na 
wyspie w latach 1961–1962, pozwoliły określić czas budowy mostu na początek 
2. połowy X w. Takie datowanie potwierdzone zostało analizą dendrochronolo-
giczną pali. Daty te określają czas budowy mostu na lata 963–964, jego naprawy 
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zaś przeprowadzano w latach 981, 995, 1007–1008, 1015–1018, 1022, 1033. Z dat 
tych wynika, że naprawy mostu wykonywane były w równych odstępach czasu, co 
12–14 lat [Górecki 2001a, s. 46; Radka 2014]. Mogło to wynikać z naturalnej 
wytrzymałości drewna użytego do budowy mostu. Wokół przyczółka mostowego 
odsłonięto bruk kamienny utwardzający najazd na most i drogi przyjeziorne sze-
rokości około 2,5 m prowadzące od mostu w kierunku południowym do grodu 
i północnym na podgrodzie [Banaszak, Tabaka 2008b; 2011]. Najmłodsza data, 
1033 r., wskazywałaby na ostatnią naprawę mostu. Zespół ceramiki z warstw łą-
czonych ze zniszczeniem (spaleniem) mostu datować należy na połowę XI w. 
Najmłodsza z uzyskanych dat i zespół ceramiki z warstw spaleniskowych pozwalają 
określić zniszczenie mostu poznańskiego na połowę XI w. Prawdopodobnie most 
został spalony podczas walk o wyspę, o czym świadczyć mogą odkryte na przyczółku 
miecz i ostroga oraz wydobyte z  jeziora przez archeologów podwodnych inne 
liczne militaria: hełm, kolczuga, miecze, strzemiona, ostrogi, groty włóczni, topory 
[por. Górecki 2001b; Kola, Wilke 2014]. Brak wyraźnej warstwy spaleniskowej 
(poza opalonymi belkami) i gruby poziom rumowiskowy wskazywać może, że pożar 
nie zniszczył całkowicie mostu, jego konstrukcje nie zawaliły się jednorazowo. Most 
nienaprawiany i nieużytkowany po pożarze ulegał powolnemu niszczeniu. Od tego 
też czasu nie wykorzystywano pod zabudowę obniżenia przyjeziornego, relikty 
mostu i dróg przykrywały narastające naturalnie warstwy iłu, piasku i próchnicy 
torfowej. Od połowy XI w. wyspę łączyła z lądem przeprawa promowa zbudowana 
w miejscu mostu wschodniego (gnieźnieńskiego), gdzie odległość brzegu wyspy 
od lądu stałego jest o połowę mniejsza (około 200 m) niż po stronie zachodniej.

Tabela 1. Ostrów Lednicki, st. 2. Zestawienie warstw
Table 1. Ostrów Lednicki, Site 2. List of layers

Nr 
warstwy
Layer 

number

Opis warstwy — 
głębokość, materiał

Description of layer — 
depth, material

Datowanie
Dating 

Podstawy datowania
Basis for dating

Interpretacja
Interpretation

XI głębokość 108,24/40–
107,25/35; średnioziarnisty 

zielonkawy piasek z domieszką 
ścinków drzewnych;

nr inw. zabytków 295/62 — 
płoza kościana

3. ćwierć
X wieku

Stratygrafia; 289 frag-
mentów ceramiki, w tym 
88 fragmentów całkowi-
cie obtaczanej (30,4%) 
i 201 fragmentów górą 
obtaczanych (69,6%)

warstwa 
budowlana

X głębokość 
108,25/54–108,24/40;

zielonkawy piasek, pod którym 
30/50–100 cm warstwa bu-

dowlana z dużą ilością ścinków 
na jej stropie: belki drewniane 

ułożone po osi EW;
nr inw. zabytków 274/62 — 

osełka z fyllitu

2. połowa 
X wieku

warstwa 
budowlana
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Nr 
warstwy
Layer 

number

Opis warstwy — 
głębokość, materiał

Description of layer — 
depth, material

Datowanie
Dating 

Podstawy datowania
Basis for dating

Interpretacja
Interpretation

IX głębokość 
108,25/54–107,60/75;

w części S odcinka drobnoziar-
nisty piasek z iłem węglowym, 

fragmentami rozłożonego 
drewna i jasnobrunatnymi so-

czewkami piasku;
nr inw. zabytków 239/62 — 

nóż

X/XI wiek jw. warstwa 
użytkowa

VIII głębokość 
108,40/78–108,25/54;

zbity ciemnobrunatny piasek 
z kamieniami;

nr inw. zabytków 275/62 — 
miecz (typ X)

1. połowa 
XI wieku

Stratygrafia; 134 frag-
menty ceramiki, w tym 

108 fragmentów całkowi-
cie obtaczanych (80,6%) 

i 26 fragmentów górą 
obtaczanych (19,4%)

warstwa 
zniszczenia

VII głębokość 
108,40/64–108,25/65;

zalewowy piasek drobnoziarni-
sty z żółto-zielonkawym iłem, 
ścinkami drewna, drobnymi 

łupanymi kamieniami i węgiel-
kami drzewnymi; nr inw. zabyt-
ków 256/62 — gwóźdź żelazny 

257/62 — okucie żelazne

1. połowa 
XI wieku

Stratygrafia; 467 frag-
mentów ceramiki, w tym 
424 fragmenty całkowicie 
obtaczanej (90,8%) i 43 
fragmenty górą obtacza-

nej (9,2%)

warstwa 
zniszczenia

VI głębokość 
108,42/65–108,39/64;

czarno-brunatny piasek, od 
strony zachodniej margiel, po-

jawiają się konstrukcje (głównie 
rozłożone fragmenty konstruk-
cji) w tym pale (4–10?), ścinki 

drewna;
nr inw. zabytków 238/62 — 

n.o. przedmiot żelazny

1. połowa 
XI wieku

Stratygrafia; 673 frag-
menty ceramiki, w tym 
584 fragmenty całkowi-
cie obtaczane (86,8%), 
89 fragmentów górą 
obtaczanych (13,3%)

warstwa 
zniszczenia 
z konstruk-

cjami

V głębokość 
108,44/70–108,42/65;

piasek gruboziarnisty (żwirek) 
z soczewkami próchnicy i wę-

gielkami drzewnymi;
nr inw. zabytków 202/62 — os-

troga z kolcem
226/62 — oprawka kościana
240/62 — przęślik gliniany

250/62 — nóż żelazny
251/62 — osełka z fyllitu

253/62 — nóż żelazny

połowa 
XI wieku

Stratygrafia; 2206 frag-
mentów ceramiki, w tym 
2094 fragmenty całko-

wicie obtaczane (94,9%), 
112 fragmentów górą 
obtaczanych (5,1%)

warstwa 
zniszczenia
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Nr 
warstwy
Layer 

number

Opis warstwy — 
głębokość, materiał

Description of layer — 
depth, material

Datowanie
Dating 

Podstawy datowania
Basis for dating

Interpretacja
Interpretation

IV głębokość 
108,50/63–108,44/70;

drobnoziarnisty piasek z zielon-
kawym iłem

2. połowa 
XI – XII w.

Stratygrafia; 188 frag-
mentów ceramiki, w tym 
167 fragmentów całkowi-
cie obtaczanych (88,8%) 

i 21 fragmentów górą 
obtaczanych (11,2%)

warstwa 
zalewiskowa

III głębokość 
108,60/80–108,50/63;

drobnoziarnisty piasek z bru-
natnymi smugami (rozłożone 
drewno) w kierunku EW i za-

rysami kołków

2. połowa 
XI – XII w.

Stratygrafia; 1417 frag-
mentów ceramiki, w tym 

1387 fragmentów cał-
kowicie obtaczanych 

(97,8%) i 30 fragmentów 
górą obtaczanych (2,1%)

warstwa 
rumowiskowa

II głębokość 
108,62/109,08–108,60/80;

sypka, ciemnopopielata 
próchnica

2. połowa 
XI – XII w.

Stratygrafia; 755 frag-
mentów ceramiki, w tym 
736 fragmentów całkowi-
cie obtaczanych (97,5%) 

i 19 fragmentów górą 
obtaczanych (2,5%)

warstwa 
przemieszana

I  głębokość 
108,87/109,30–108,62/109,08;
piasek zalewiskowy (w zachod-
niej części odcinka) z próchnicą

2. połowa 
XI – XII w.

Stratygrafia; 146 frag-
mentów ceramiki, w tym 
136 fragmentów całkowi-
cie obtaczanych (93,2%) 

i 10 fragmentów górą 
obtaczanych (6,8%)

warstwa 
przemieszana

Źródło: opracowanie własne.
Source: drawn up by the authors.
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in their upper parts  and entirely  in identified layers; drawn up by the authors
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Chronology and Stratigraphy of the Trench near the Abutment 
of the Western Bridge in the Suburbium (Examinations in the 1960s)

Summary

The present paper discusses the results of excavations carried out within the framework 
of the so-called “Millennium research” (1961–1962) at Ostrów Lednicki. A survey of the 
abutment of the western (Poznań) bridge allowed to define the time of construction of the 
bridge as the beginning of the second half of the 10th c. This chronology was confirmed by 
the dendrochronological analysis of piles. These dates define the time of construction of the 
bridge as 963–964, while its repairs were carried out in 981, 995, 1007–1008, 1015–1018, 
1022 and 1033. These dates imply that repairs of the bridge were carried out at even inter-
vals, each 12–14 years. This may have resulted from the natural durability of the wood used 
for the construction of the bridge. A stone pavement was discovered around the abutment 
of the bridge. It hardened the entrance to the bridge. There were also c. 2.5 m wide roads 
near the lake, which went southwards from the bridge to the stronghold and northwards 
to the suburbium. The latest date of 1033 would suggest the last repair of the bridge. An 
assemblage of pottery from layers associated with the destruction (burning) of the bridge is 
dated to the mid-11th c. The latest of the received dates and the assemblage of pottery from 
burnt layers allow for dating of the destruction of the Poznań bridge to the mid-11th c. The 
bridge was probably burnt in the course of fights over the island. This is implied by finds 
from the abutment: a sword and a spur, as well as by numerous militaria extracted from the 
lake by underwater archaeologists: a helmet, a chainmail, swords, stirrups, spurs, spearheads 
and axes. The lack of an evident burnt layer (apart from scorched beams) and a thick level of 
rubble may imply that the fire did not destroy the bridge completely and the structure did 
not collapse at once. The bridge, not repaired and not in use after the fire, underwent slow 
decomposition. From then, a depression of the terrain near the lake was not used for building 
purposes and the remains of the bridge and the road were covered by naturally growing layers 
of loam, sand and turf humus. From the mid-11th c. the island was connected to the land 
by a ferry crossing, built in the place of the eastern (Gniezno) bridge. In this location, the 
distance from the island to the mainland is half as much (c. 200 m) as on the western side.

[AL:GŻ]
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Nowe dane do badań nad kujawskimi  
grodziskami z Mietlicy i Borkowa

Abstrakt: W tekście zostały wykorzystane możliwości fotografii lotniczej oraz 
obserwacje terenowe stanowisk z Mietlicy i Borkowa. W wyniku obserwacji 
udało się poszerzyć wiedzę na temat omawianych grodzisk. Informacje te do-
tyczą przede wszystkim przebiegu zniszczonych odcinków wałów czy istnienia 
podgrodzi. Dane te stanowią wartościowe uzupełnienie wiedzy na temat grodzisk 
z Mietlicy i Borkowa. Informacje te w przyszłości mogą również być znaczące 
przy realizacji kolejnych prac wykopaliskowych na omawianych stanowiskach 
z terenu Kujaw.

Słowa kluczowe: grodzisko, gród, Mietlica, Borkowo, fotografia lotnicza

Abstract: The paper makes use of the possibilities of aerial photography as well 
as field surveys of the sites in Mietlica and Borkowo. The surveys have resulted 
in broadening our knowledge on the discussed strongholds. The data concern 
mostly the course of destructed parts of the ramparts or the existence of the sur-
rounding suburbia. They valuably complement the knowledge on the strongholds 
in Mietlica and Borkowo. In future these pieces of information could also prove 
valuable during the accomplishment of possible excavations on the discussed sites 
of the Cuiavia region.

Keywords: stronghold, borough, Mietlica, Borkowo, aerial photography
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Grodziska z Mietlicy (gm. Kruszwica, pow. Inowrocław; ryc. 1) oraz Borkowa 
(gm. Inowrocław, pow. Inowrocław) należą do tych kujawskich obiektów obron-
nych, które wciąż wywołują emocje wśród naukowców. Historycy i archeolodzy 
nadal zastanawiają się, jaka była rola tych grodów. Niestety, źródła pisane na ich 
temat milczą. Dotychczasowe badania archeologiczne prowadzone na grodziskach 
znacznie poszerzyły wiedzę na ich temat. Jednak od schyłku lat 70. XX wieku, 
kiedy były prowadzone ostatnie prace wykopaliskowe na stanowisku nr 1 w Miet-
licy, minęło już trzydzieści sześć lat. W tym czasie omawiane grodziska nie były 
obiektem znacznego zainteresowania naukowców. Obiekt z Borkowa nie doczekał 
się do tej pory kompleksowych wykopalisk archeologicznych. Jednak w ostatnich 
latach sytuacja uległa zmianie. Wizytacje terenowe oraz wykonane fotografie lot-
nicze pozwalają wprowadzić do obiegu naukowego nowe dane na temat grodzisk 
mietlickiego i borkowskiego.

Wspomniałem wyżej, że z obu omawianych obiektów lepiej archeologicznie 
przebadany jest ten z Mietlicy. W ramach dotychczasowych rozważań naukowcom 
udało się ustalić chronologię castrum, która przypada na okres od połowy IX do 
około połowy XI wieku [Informator 1978, s. 181; Maloney 1980; Dzieduszyc ka 
1985, s. 76, 77; Kurnatowska, Łosińska 1992, s. 117]. Dolną granicę chronolo-
giczną powstania grodu starano się również przesuwać na schyłek IX — początek 
X wieku [Dzieduszycka 1994, s. 72, 79. Por. Dzieduszycki 2008, s. 402; 2012, 
s. 166]. Niestety, chronologii tej nie udało się doprecyzować w toku analiz dendro-
chronologicznych [Kara, Krąpiec 2000, s. 312]. W wyniku prowadzonych w latach 
1977–1978 na stanowisku nr 1 wykopalisk archeologicznych udało się m.in. zareje-
strować zabudowę mieszkalną oraz gospodarczą. Jednocześnie liczne kości zwierząt 
hodowlanych i dzikich, szczątki ryb oraz roślin potwierdzają gospodarczą rolę 
grodu. Na obiekcie zarejestrowano również znaczne ilości materiału zabytkowego: 
ceramikę, fragmenty szkła, przęśliki, grot strzały, łyżkę żelazną czy wyroby z rogu 
i kości [Informator 1979, s. 181; Dymaczewski, Jernigan 1980, s. 14–15; 
Klichowska 1988, s. 315]. Stan zachowania tego grodziska był dokumentowany 
kilkukrotnie w przeciągu XX i XXI wieku [Kowalenko 1938, s. 257–258; Hensel, 
Hilczer-Kurnatowska 1972, s. 51–52; Danielewski, Pawlik 2008, s. 131]. Nie-
stety, nie zachował się wschodni wał mietlickiego castrum. Trudno również ustalić, 
kiedy uległ on destrukcji, ale z pewnością już w pierwszej połowie XX wieku był 
zniszczony [Kowalenko 1938, s. 257]. Kolejne inwentaryzacje terenowe stanowiska 
czynione przeze mnie od 2007 do 2014 roku wraz z wykonanymi przez Łukasza 
Oliwkowskiego fotografiami lotniczymi [Oliwkowski (red.) 2014, s.   39–40] 
umożliwiają wprowadzenie do obiegu naukowego nowych danych dotyczących 
grodziska z Mietlicy. Wizytacje na pozostałościach castrum pozwoliły stwierdzić, 
że przy południowym i południowo-zachodnim odcinku wałów znajdują się dwa 
przedwala rozdzielone fosami. Widoczne są one z powierzchni ziemi, a ich stan za-
chowania można określić jako dobry. Ślady istnienia fosy obserwowalne są również 
na wschód od grodziska. Mają one niebagatelne znaczenie dla ustalenia przebiegu 
wschodniego odcinka wału zniszczonego przez zabudowę nowożytną oraz drogę 
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Ryc. 1. Grodzisko w Mietlicy, stanowisko 1; fot. Ł. Oliwkowski
Fig. 1. Stronghold in Mietlica. Site 1; photog. Ł. Oliwkowski

gruntową prowadzącą z północy od strony wsi na południe do brzegu jeziora Go-
pło. Istnienie śladów fosy na wschód od grodziska potwierdzają fotografie lotnicze 
oraz weryfikacje terenowe. W ich efekcie można wskazać przypuszczalny przebieg 
wału wschodniego mietlickiego castrum. Najprawdopodobniej znajdował się on 
w miejscu współczesnej drogi gruntowej. W zachodnim wale grodziska widoczne 
są także ślady, które wstępnie można identyfikować z bramą. Do wału północnego 
przylega stanowisko nr 3, sklasyfikowane jako osada wczesnośredniowieczna. Nie 
można wykluczyć, że ta osada była również obwarowana. Obserwacje lotnicze 
stanowiska nr 1 oraz analiza fotografii są w pewnym stopniu utrudnione, gdyż 
powierzchnia grodziska oraz jego otoczenie jest częściowo zalesione. Mimo to 
wykonane przez Ł. Oliwkowskiego fotografie wnoszą, jak wspominałem, nowe 
informacje do badań nad grodziskiem z Mietlicy. Przy ewentualnych przyszłych 
pracach wykopaliskowych lub badaniach nieinwazyjnych przywołane wyżej usta-
lenia należałoby zweryfikować.

Jeszcze mniej, jak do tej pory, było wiadomo na temat grodziska z Borkowa 
(ryc. 2). Obiekt ten został dotychczas słabo rozpoznany. Na grodzisku nie pro-
wadzono także wykopalisk archeologicznych. Ostatnio w 2006 roku obiekt ujęto 
w ramach badań powierzchniowych AZP [Karta b.d.]. W oparciu o bardzo ogra-
niczoną podstawę źródłową zdołano ustalić, że grodzisko funkcjonowało w okresie 
od IX do połowy X wieku [Danielewski 2009, s. 43]. Z pewnością chronologia 
ta w wyniku kolejnych badań może ulec doprecyzowaniu. Stan zachowania grodzi-
ska w przeciągu XX i XXI wieku był kilkukrotnie dokumentowany w literaturze 
przedmiotu [Kowalenko 1938, s. 184; Hensel 1950, s. 81; Dygaszewicz 1990, 
s. 88–89; Danielewski, Pawlik 2007, s. 54; 2008, s. 125–126]. Niestety, obiekt jest 
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Ryc. 2. Grodzisko w Borkowie, stanowisko 1; fot. Ł. Oliwkowski
Fig. 2. Stronghold in Borkowo. Site 1; photog. Ł. Oliwkowski

w znacznym stopniu zniszczony, co odnotowywano już w pierwszej połowie XX stu-
lecia [Kowalenko 1938, s. 184]. W zasadzie 2/3 grodziska zostało zniwelowane 
[Danielewski, Pawlik 2008, s. 125]. Problematyczne wobec tego pozostawało 
również to, jaka była pierwotna forma grodziska — pierścieniowata czy podkowiasta. 

Sprawę rozwiązały dopiero fotografie lotnicze wykonane w marcu i maju 
2012 roku przez Ł. Oliwkowskiego [2013a, s. 32–33; 2013b, s. 210; Oliwkowski 
(red.) 2014, s. 13–15]. Szczegółowa analiza zdjęć pozwala wysunąć nowe wnioski 
dotyczące grodziska w Borkowie. Przede wszystkim wyróżniki wegetacyjne wi-
doczne na fotografiach wykonanych w maju 2012 roku wskazują, że grodzisko miało 
kształt koła. Jeszcze bardziej interesująca sytuacja obserwowalna jest na południowy 
wschód od pozostałości castrum. Mianowicie, wskaźniki wegetacyjne świadczą 
o istnieniu w tym miejscu podgrodzia przylegającego do dawnego grodu. Miało 
ono kształt koła i było oddzielone od castrum fosą, której pozostałości są również 
obserwowalne na zdjęciach lotniczych. Najlepiej zachowane ślady fosy znajdują się 
na południowy wschód i południowy zachód od grodziska. Jej środkowa część jest 
niewidoczna nawet na fotografiach lotniczych. Jeśli mamy na uwadze podgrodzie, to 
jego skrajną, południową część przecina współczesna droga gruntowa. W związku 
z tym można domniemywać, że na tym pasie terenu podgrodzie jest zniszczone. 
Otwarta pozostaje także odpowiedź na pytanie, czy podgrodzie składało się z dwóch 
czy też z jednej części. Na pozostałościach jest widoczny ślad, który wstępnie można 
uznać za wał rozdzielający podgrodzie na dwie części. Wszystkie te informacje 
mają ogromne znaczenie z punktu widzenia służb konserwatorskich. Okazuje się 
bowiem, że ochroną należy objąć nie tylko stanowisko nr 1, ale także jego najbliższe 
otoczenie, gdzie znajdują się ślady podgrodzia. Na szczęście obecnie teren ten nie 
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jest intensywnie eksploatowany rolniczo. W związku z tym można mieć nadzieję, 
że ostatnie ślady podgrodzia nie ulegną w najbliższym czasie zniszczeniu.

Wyniki wizytacji grodzisk z Mietlicy oraz Borkowa wraz z analizą fotografii 
lotniczych tychże obiektów są bardzo obiecujące. Potwierdzają one, że omawiane 
zabytki nieruchome wymagają w przyszłości dalszych badań terenowych. Szczegól-
nie wartościowe są ustalenia dotyczące grodziska w Borkowie. Resztki podgrodzia 
wymagają ochrony konserwatorskiej oraz weryfikacji wykopaliskowej. Tę samą 
uwagę należy odnieść także do zniszczonej części borkowskiego grodziska. Ślad 
obwodu wałów jest wciąż widoczny, nawet w miejscu ich zniwelowania. Trzeba 
wobec tego zadbać również o pełną ochronę tego elementu castrum. Znacznie mniej 
zagrożone są zarejestrowane dzięki sporządzonym fotografiom lotniczym i wizyta-
cjom terenowym resztki mietlickiego przedwala czy fosy. Grodzisko i jego otoczenie 
jest bowiem w znacznym stopniu zalesione i niedostępne dla eksploatacji rolniczej. 
Należy mieć nadzieję, że nowe dane na temat obu analizowanych zabytków nieru-
chomych zostaną wykorzystane przy planowaniu kolejnych prac archeologicznych.
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New Data for Research on the Cuiavian Strongholds from Mietlica and Borkowo

Summary

The paper New Data for Research on the Cuiavian Strongholds from Mietlica and Borkowo 
concerns issues of archaeology and the protection of monuments. It briefly discusses the 
state of hitherto research and knowledge on the strongholds in Mietlica and Borkowo. Then 
there follows a thorough analysis of aerial photographs (made by Łukasz Oliwkowski) of 
both these defensive premises. The discussion is separately completed with data acquired 
in consequence of subsequent surveys of the strongholds in Mietlica and Borkowo, carried 
out in the years 2007–2014. In the case of the castrum in Mietlica, the aerial photos and 
field surveys allowed for the recording of traces of the area in front of the rampart, the 
moat and the gate. Furthermore, a putative course of the eastern rampart (now levelled) of 
this premise was identified. In the case of the stronghold in Borkowo, it was possible not 
only to record its shape (the premise is two thirds destroyed) but also to propose a daring 
supposition concerning the vicinity of this Early Medieval stronghold. Based on aerial pho-
tographs, it was possible to state that the stronghold was accompanied with a suburbium to 
the south-east. All these pieces of information seem to be relevant from the point of view 
of possible excavations at both sites in future. At the same time, this data should also be of 
significance from the point of view of the heritage protection service and the protection of 
the discussed strongholds.
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(Re)Konstrukcja1 rzymskiego pieca  
do wytopu szkła

Abstrakt: Pozostałości pieców do wytopu szkła znajdowane są na terenie byłego 
imperium rzymskiego a  ich pozostałości są szczątkowe. Wiedzę na temat ich 
możliwego wyglądu możemy czerpać z wykopalisk oraz znalezisk ikonograficznych. 
W artykule opisano próbę (re)konstrukcji pieca na podstawie dostępnej wiedzy. 
Wyniki z wykonanej (re)konstrukcji pozwalają na dalsze ewentualne ekspery-
menty prowadzące do zrozumienia technologii opanowanej przez antycznych 
rzemieślników.

Słowa kluczowe: archeologia eksperymentalna, piec szklarski, lampki oliwne, glina, 
piaskowiec, pirometr

Abstract: In the area of the former Roman Empire the remains of glass melting 
furnaces are sometimes found but they are indeed fragmentary. Knowledge on their 
possible appearance, however, can be gained from excavations and iconographic finds. 
An attempt at the (re)construction of a furnace on the basis of available knowledge 
has been described in the article. The results of the performed (re)construction 
allow for further potential experiments. This should lead to a better understanding 
of the technology mastered by ancient artisans.

Keywords: experimental archaeology, glass melting furnace, olive lamps, clay, 
sandstone, pyrometer

1 Zapis zgodny z zaproponowanym przez P.J. Reynoldsa [1999].
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Wstęp

Piece do wytopu szkła znajdowane są na terenie niemal całego terenu imperium 
rzymskiego [Henderson 2000]. Niestety, ich pozostałości są dosyć szczątkowe — 
najczęściej ograniczają się tylko do komory ogniowej oraz prowadzącego do niej 
wejścia. Z tego powodu można określić jedynie kształt podstawy znajdującego się 
tam wcześniej pieca. Do rzadkości należą natomiast fragmenty górnych części. 
Niektórzy autorzy opracowań starają się przedstawić całościowy wygląd, jednak 
są to przedstawienia schematyczne, które niekoniecznie odzwierciedlają rzeczy-
wistość. Przygotowując (re)konstrukcję tego typu obiektu, nie należy opierać się 
tylko i wyłącznie na pozostałościach archeologicznych; do problemu warto podejść 
szerzej, posiłkując się wszystkimi możliwymi do uzyskania informacjami. Niewąt-
pliwą pomoc stanowić wówczas mogą źródła ikonograficzne, jak też wcześniej 
wykonane tego typu eksperymenty. Niestety wygląd rzymskich pieców szklarskich 
nie został opisany w źródłach takich jak np. Naturalis historia Pliniusza Starszego 
[Pliny 1962]. Późniejszy, już średniowieczny opis można odnaleźć u Teofila Prez-
bitera [2009], jednak scharakteryzowany przez niego obiekt nie może być użyty do 
(re)konstrukcji wcześniejszych pieców.

Opisywana w niniejszym opracowaniu (re)konstrukcja rzymskiego pieca do 
wytopu szkła oraz eksperyment związany z jego użytkowaniem przeprowadzone 
zostały na terenie Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie, oddziału 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 

Metodologia

Podczas projektowania, budowy oraz użytkowania pieca szklarskiego zastosowano 
zasady obowiązujące w archeologii eksperymentalnej rozumianej zgodnie z definicją 
przedstawioną przez J.R. Mathieu [2002]. Skorzystano ze schematu postępowania 
zaproponowanego przez J. Colesa [1977; 1997, więcej tamże].

Pytania badawcze

Postawione pytania badawcze można podzielić na trzy grupy:
1) konstrukcja i budowa pieca,
2) temperatura pieca,
3) paliwo użyte podczas eksperymentu.

Podstawa (re)konstrukcji pieca

(Re)Konstrukcję rzymskiego pieca oparto na trzech typach źródeł: archeologicz-
nych, ikonograficznych oraz na wcześniejszych (re)konstrukcjach tego typu. 

Jako podstawę archeologiczną przeprowadzonego projektu wykorzystano plany 
pieca odkrytego na stanowisku Hambach Forst [Gaitzsch i in. 2003]. Na stanowis ku 
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tym badacze wyróżnili trzy typy pieców: piec wannowy, w którym otrzymywano tak 
zwane surowe szkło, piec donicowy i piec do odprężania. Zdecydowano się z(re)kon-
struować piec typu donicowego, ze względu na jego najliczniejszą reprezentację na 
stanowisku. Za podstawę (re)konstrukcji przyjęto piec II z Ha 132. Dzięki danym 
archeologicznym ustalono wielkość podstawy i głębokość wkopu fundamentowego. 
Szczątki pieca zawierały w sobie piaskowiec, dachówki oraz przepaloną glinę.

Za źródło ikonograficzne posłużyły lampki oliwne z wizerunkiem pieca szklar-
skiego. Znane są obecnie trzy lampki, które zostały znalezione w Spodnje Škofije 
(Słowenia), Voghenzie (Włochy), Asserii (współcześnie Podgrade w Chorwacji) 
[Baldoni 1987; Lazar 2006]. Na lampkach widać bardzo wyraźnie podział pieca 
na dwie sekcje: część dolną, w której znajduje się komora ogniowa, oraz część 
górną, gdzie znajdować się mogły donice. Część górna posiada schematycznie 
przedstawione otwory [dokładniejszy opis patrz: Baldoni 1987; Lazar 2006]. 

Istotny punkt odniesienia do prowadzonych prac stanowiły także ekspery-
mentalne (re)konstrukcje przeprowadzone przez M. Taylora i D. Hilla. W roku 
2005 z(re)konstruowali oni dwa piece: 1) duży piec kilkudonicowy oraz 2) piec 
wannowy połączony z piecem do odprężania. W roku następnym zastąpili oni 
piec nr 2 dwoma piecami: mniejszym, mieszczącym jedną donicę oraz oddzielnym 
piecem do odprężania. Swoje (re)konstrukcje oparli oni także na wynikach z badań 
archeologicznych oraz znaleziskach lampek oliwnych (więcej informacji patrz: 
Taylor, Hill 2008 oraz http://www.romanglassmakers.co.uk).

Wygląd pieca

Zaprojektowany oraz zbudowany przez autorkę piec był kopułowy, dwupoziomowy. 
Podstawa całości wynosiła 1 m i została zagłębiona w ziemię na głębokość 0,45 m. 
Komora ogniowa miała szerokość 0,7 m, a ściany były grubości 0,15 m. Kanał 
prowadzący do komory pieca został pochylony pod kątem 15 stopni w stosunku do 
wejścia do gardzieli pieca. Został on wyłożony dachówkami, które pozostały po bu-
dowie pieca. Gardziel pieca została zbudowana w kształcie odwróconej  litery D. Ko-
mora ogniowa została zbudowana z dachówek (wykonanych specjalnie na potrzeby 
tego eksperymentu) oraz piaskowca ułożonych naprzemiennie. Otwór znajdujący 
się w półce pieca (która jednocześnie zamykała komorę dolną) był wielkości 0,1 m. 
Całkowita wysokość komory dolnej wynosiła ok. 0,44 m. Komora górna pieca zo-
stała wybudowana z gliny połączonej z sieczką oraz piaskiem. Do jej konstrukcji nie 
wykorzystano żadnego stelaża. Wysokość pieca od poziomu gruntu wynosiła 0,7 m. 
Była to optymalna wysokość dla tego typu konstrukcji. Trzy z czterech otworów 
w piecu zostały rozplanowane na podstawie lampek oliwnych. U szczytu kopuły 
znajdował się otwór o wielkości 0,1 m. Następne dwa otwory, przez które można 
było się dostać do komory wytopiskowej, były wielkości 0,3×0,2 i 0,16×0,15 m. 
Pod każdym z nich znajdowała się półka, na której opierano zamknięcia do nich. 
Ostatni otwór umieszczono pod otworem na szczycie kopuły, zamykano go korkiem, 
korek taki został znaleziony m.in. w Hambach Forst (Ha 382). 
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W trakcie budowy jeden fragment ściany komory górnej został wzniesiony 
pod zbyt dużym kątem w stosunku do reszty ścian. Spowodowało to problemy 
w trakcie przeprowadzania reszty eksperymentu. 

Opis użytkowania i pierwsze wnioski

Eksperyment związany z użytkowaniem tak zbudowanego pieca szklarskiego prze-
prowadzono w dniach 17–20 sierpnia 2012 roku. Do środka komory wytopiskowej, 
jedynie w celach poglądowych, zostały włożone dwie donice zawierające stłuczkę 
szklaną — chciano zobaczyć, czy uda się ją przetopić. 

Metodyka

Podczas przeprowadzania eksperymentu prowadzono pomiary temperatury oraz 
ilości zużytego drewna. Do wykonania pomiarów temperatury użyto pirometru 
ST672 Pirometr -32 + 1300°C, 30:1, 10-MEM SENTRY. Pirometr mierzy tem-
peraturę punktowo. Pomiarów dokonywano co godzinę, na czterech wcześniej 
ustalonych punktach: palenisko, komora górna, donica, szkło. Wyniki zapisywano 
na specjalnie przygotowanej karcie. 

Każdorazowo przed włożeniem drewna do komory ogniowej polana ważono, 
a wyniki zapisywano na specjalnej karcie.

W trakcie trwania eksperymentu tworzona była dokumentacja fotograficzna 
oraz filmowa.

Przebieg eksperymentu

Pierwszego dnia trwania eksperymentu w odległości ok. 1 m od pieca rozpalono 
cztery ogniska. Miały one na celu jego powolne ogrzanie i ostateczne osuszenie. 
W przeciągu 24 godzin powoli przysuwano ogniska w stronę pieca. Trzy z nich po-
zostawiono w odległości ok. 0,5 m od niego, a ostatnie, znajdujące się w kanale pro-
wadzącym do komory ogniowej, wprowadzono do jej środka. W chwili wprowadzenia 
paleniska do środka komora ogrzana była do temperatury 95°C. Wartość ta wzrosła 
po wprowadzeniu paleniska do 538°C. W trakcie trwania eksperymentu jako paliwa 
używano drewna dębu oraz brzozy. Drewno dębu ma wyższą temperaturę spalania, 
dlatego wykorzystywano je do podnoszenia temperatury w piecu, natomiast drewno 
brzozy — do jej stabilizowania. W piecu palono nieprzerwanie w dzień i w nocy, przez 
co po trzech dniach konieczne było wyjęcie zalegającego w komorze ogniowej popiołu 
oraz fragmentów przepalonego drewna. Temperatura w piecu obniżyła się po wyko-
naniu tej czynności, jednak szybko udało się ją podwyższyć do poprzedniej wartości. 

Najwyższe zanotowane wartości temperatury w piecu (reszta pomiarów tem-
peratury — patrz tab. 1):

 — palenisko: 19.08: 924°C
 — komora górna: 20.08: 754,5°C
 — donica: 20.08: 715,6°C
 — szkło: 20.08: 757°C
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Tabela 1. Wyniki pomiarów wartości temperatury
Table 1. Results of temperature measurements

Wartość temperatury
Temperature

dzień
day

godzina
hour

palenisko
hearth

górna komora
upper chamber

donica
main chamber

szkło
glass

18
.0

8.
20

12 20:15 93,4 45,3 39,8 39,3
21:45 538 70 37,8 51,9
22:45 648 59,8 39,1 53,7
23:45 752 101 63,6 99,3

19
.0

8.
20

12

00:45 823 120 90 140
01:45 830 140 121 181,3
02:45 880 179,1 144 215,3
03:45 850,1 167,1 146,1 157
04:45 863,1 173,2 161 207,5
05:45 781,3 203,3 147,1 237,3
06:45 684 200,6 192,3 215,5
07:45 820,4 261,9 211,2 274,4
08:45 761 331 227 268
09:45 724 350 283 384
10:45 850 300 285 390
11:45 752,4 400 318,8 433
13:00 876,8 388 325,2 416,3
13:45 657,8 437,5 313,7 422,4
14:45 850 461,3 348 447,3
15:45 823 442 339 439,2
16:45 886 504,7 387 504
17:45 857 481 355,5 458
18:45 734 507 387 479
19:45 924 543 404,9 557,3
20:45 827,9 586,4 556,7 609,5
21:35 897 562 611 630
22:45 827,3 583 592 604
23:45 868 583 587 606

20
.0

8.
20

12

00:45 753,6 547,4 582,7 611
01:45 786 538,6 525,5 626,1
02:45 744 611 619 658,8
03:45 917 567 520,5 595,3
04:45 622,1 635,4 606,7 651
05:45 655,8 547,4 559,1 633
06:45 849,6 591,6 579,9 610
07:45 842,4 530,1 541,5 609,5
08:45 768,5 543,1 595,4 629
09:45 814 576,3 596,5 627,8
10:45 763,4 681,6 621,4 653,6
11:45 829,5 585,6 618,8 643,1
12:45 877,5 635,5 639,8 669
13:45 872 589,6 584,6 632,1
14:45 730 653 712,7 757
15:45 838,1 754,5 704,3 726,7
16:45 836,5 744,7 657 701,8
17:45 805 688 715,6 725
18:27 859,1 479,7 635,7 671

Źródło: opracowanie własne.
Source: drawn up by the author.



Studia Lednickie XIII (2014)166

Po południu 20 sierpnia zauważono, że nie zwiększa się temperatura ani w ko-
morze ogniowej, ani w wytopiskowej. Nie pomagało użycie miechów ani dokładanie 
większej ilości drewna. Postanowiono więc wyjąć korek znajdujący się w ścianie 
komory górnej. Spowodowało to jednak zmniejszenie się temperatury, więc otwór 
ponownie zamknięto. Po kilku godzinach zdecydowano zakończyć eksperyment. 

Już w trakcie przeprowadzania eksperymentu zauważono duże różnice tempe-
ratury pomiędzy komorą dolną i górną. Różnice te wynosiły nawet 300°C (począt-
kowo, zaraz po wprowadzeniu paleniska do komory ogniowej, ta różnica wynosiła 
nawet 600°C).

Na powierzchni pieca podczas trwania eksperymentu zaczęły pojawiać się 
pęknięcia. Część z tych pęknięć widoczna była już przed przystąpieniem do wy-
pału. W trakcie palenia pęknięcia powiększały się z każdą godziną. Zasklepiano je 
rozwodnioną gliną o konsystencji śmietany (taka mieszanka bardzo szybko wysy-
chała). Najgroźniejsze okazało się pęknięcie, które pojawiło się tuż nad gardzielą 
komory ogniowej. Przeszło ono przez całą grubość ściany pieca. Kolejne poważne 
pęknięcie pojawiło się na źle zbudowanym fragmencie ściany pieca, inne pojawiły 
się również w okolicy półek oraz nad otworami w komorze wytopiskowej.

Po trzech dniach od skończonego eksperymentu przeprowadzono inspekcję. 
Piec wypalił się, miejsca, w których ogień mocniej go przypalał, zostały osmolone. 
Największe zniszczenia zauważono w miejscach powstałych pęknięć. Poza wyżej 
już wymienionymi zaobserwowano mniejsze i mało poważne szczeliny znajdujące 
się na kopule pieca. Glina okalająca ściany w komorze ogniowej w dużej części 
odpadła od budującego ją piaskowca i dachówek. Korek i zamknięcia otworów 
zachowały się w całości. 

Wnioski:

Z przeprowadzonego eksperymentu wyciągnięto następujące wnioski:
1) Za mały otwór w ruszcie/półce na donice — jego wielkość, zaprojektowana 

i wykonana w piecu okazała się niewystarczająca. Powodowało to słaby prze-
pływ ciepłego powietrza pomiędzy komorą ogniową a wytopiskową (widoczne 
to jest w dużej różnicy temperatur pomiędzy nimi obiema). Jednocześnie nad 
komorą górną znajdował się otwór kominowy pieca, o dokładnie takiej samej 
średnicy. Takie ich sprzężenie powodowało, że ciepłe powietrze szło do góry 
w równej linii i nie zatrzymywało się odpowiednio długo w komorze górnej, 
by rozgrzać ją do przewidywanej temperatury. 

2) Błąd ludzki w trakcie budowy — za bardzo pochyły fragment ściany, który 
jak wspomniano powyżej, powodował powstawianie pęknięć na powierzchni 
pieca.

3) Źle uformowane łuki pieca — również powodowały powstawanie pęknięć. 
Łuki należy budować spiczaście a nie płasko, jak to zostało zrobione.

4) Drewno — użyte przy tego typu projektach musi być sezonowane. Wytwa-
rza wtedy znacznie mniej popiołu i osiąga wyższą temperaturę [Taylor, 
Hill 2008].
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Należy również wspomnieć, że duży wpływ na otrzymane wyniki ma sprzęt 
użyty przy wykonywaniu pomiarów temperatury. Pirometr jest urządzeniem mie-
rzącym temperaturę punktowo. Nie mierzy zatem temperatury np. w całej komorze 
a w wybranym przez mierzącego punkcie. Przy tego typu eksperymentach lepiej 
sprawdziłoby się urządzenie mierzące temperaturę w całości komory.

Sprawdzenie trafności wniosków

W sierpniu 2013 r. postanowiono sprawdzić, czy poczynione wcześniej wnioski 
są prawdziwe. Dlatego też powiększono otwór znajdujący się w ruszcie pieca do 
wielkości 0,25 m. Naprawiono i uzupełniono pęknięcia powstałe w piecu po po-
przednim jego użytkowaniu. Opróżniono komorę ogniową z popiołu. Wśród wy-
dobytych z pieca kawałków przepalonego drewna znaleziono fragment przepalonej 
i zeszkliwionej gliny, co może oznaczać, że w komorze ogniowej panowała wyższa 
temperatura niż ta pokazywana przez pirometr w trakcie pomiarów. W trakcie 
przeprowadzania doświadczenia nie wykonywano pomiarów temperatury. 

Tym razem rozpalono ognisko tylko w kanale prowadzącym do gardzieli pieca 
w celu jego ogrzania. Trwało to ok. 12 godzin, po czym palenisko wprowadzono 
do komory ogniowej. Palenie w piecu trwało jedynie ok. 24 godzin. Wydaje się, że 
udało się osiągnąć wymaganą temperaturę, ponieważ stopiła się stłuczka szklana 
znajdująca się w komorze górnej pieca. W trakcie użytkowania pieca wykorzystano 
sezonowane drewno dębu i brzozy. 

Podsumowanie

Stworzenie dobrego projektu pieca szklarskiego nie należy do prostych zadań. Pod 
uwagę należy wziąć wiele czynników, które na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie 
mało istotnych np. poprawne zaprojektowanie i zbudowanie łuków kopuły. Na 
niepowodzeniu pierwszego eksperymentu zdaniem autorki zaważyły dwa główne 
czynniki: za mały otwór pomiędzy komorą dolną a górną, jak również niesezono-
wane drewno, które wytwarzało za niską temperaturę. Kolejnymi detalami, które 
przyczyniły się do fiaska były niewątpliwie błędy popełnione na etapie konstrukcji 
pieca (traktowane tu jako „błąd ludzki”) takie jak: ściana zbudowana pod zbyt 
ostrym kątem oraz źle uformowane łuki znajdujące się nad otworami.

Drugiego wypału w piecu nie można za to traktować jako eksperymentu — nie 
postawiono bowiem pytań badawczych. Służył on wyłącznie sprawdzeniu trafności 
wniosków poczynionych po pierwszym wypale. Zabrakło w nim również dokład-
nych pomiarów temperatury, przez co nie są znane dokładne warunki tempera-
turowe panujące w piecu. 

Zgodnie z postępowaniem w archeologii eksperymentalnej następnym krokiem, 
jaki powinien być teraz podjęty, jest przygotowanie nowego projektu pieca. Powinien 
on uwzględniać w sobie wszystkie zdobyte informacje z poprzednich działań. Nowy 
projekt pieca, tak samo jak poprzedni, będzie tylko i wyłącznie interpretacją poczy-
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nioną na podstawie zebranych danych i doświadczeń. Warte rozważenia jest, czy 
można taki piec z(re)konstruować na podstawie współczesnej wiedzy technicznej, 
która w znacznym stopniu opiera się na doświadczeniu pokoleń. Efektem takich 
działań mógłby być np. wspólny projekt z naukowcami z dziedzin technicznych, 
w którym współczesna wiedza mogłaby pomóc w uniknięciu błędów przy budowie, 
a wiedza archeologiczna pozwoliłaby na uniknięcie „uwspółcześnienia” konstrukcji.

Ryc. 1. Budowa ścian komory ogniowej; fot. M. Krzyżanowska
Fig. 1. Construction of the fire chamber walls; photog. M. Krzyżanowska

Ryc. 2. Skończony ruszt pieca; fot. M. Krzyżanowska
Fig. 2. Completed fire-grate; photog. M. Krzyżanowska
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Ryc. 3. Budowa ścian komory ogniowej; fot. M. Krzyżanowska
Fig. 3. Construction of the fire chamber walls; photog. M. Krzyżanowska

Ryc. 4. Budowa ścian komory górnej oraz znajdujących się w niej otworów; 
fot. M. Frankiewicz

Fig. 4. Construction of the upper chamber walls and its openings; photog. M. Frankiewicz
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Ryc. 5. Gotowy piec; fot. M. Krzyżanowska
Fig. 5. Accomplished furnace; photog. M. Krzyżanowska

Ryc. 6. Piec podczas schnięcia; fot. M. Krzyżanowska
Fig. 6. Drying of the furnace; photog. M. Krzyżanowska
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Ryc. 7. Rozpalenie ognisk wokół pieca; fot. M. Krzyżanowska
Fig. 7. Lighting fires around the furnace; photog. M. Krzyżanowska

Ryc. 8. Wygląd pieca podczas trwania eksperymentu; fot. M. Krzyżanowska
Fig. 8. Furnace during the experiment; photog. M. Krzyżanowska
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Ryc. 9. Wygląd pieca podczas trwania eksperymentu; fot. M. Krzyżanowska
Fig. 9. Furnace during the experiment; photog. M. Krzyżanowska

Ryc. 10. Wygląd pieca po przeprowadzonym eksperymencie w 2012; fot. M. Frankiewicz
Fig. 10. Furnace after the performed experiment in 2012; photog. M. Frankiewicz
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Ryc. 11. Wygląd pieca po przeprowadzonym eksperymencie w 2012; fot. M. Frankiewicz
Fig. 11. Furnace after the performed experiment in 2012; photog. M. Frankiewicz

Ryc. 12. Wygląd pieca po przeprowadzonym eksperymencie w 2012; fot. M. Frankiewicz
Fig. 12. Furnace after the performed experiment in 2012; photog. M. Frankiewicz
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(Re)Construction of a Roman Furnace for Glass Melting

Summary

The aim of the paper is to discuss an experiment concerning the (re)construction, structure 
and use of a Roman glass furnace. In the course of the designing of the experiment, a scheme 
proposed by Coles was used. The (re)construction was based on three categories of sources: 
archaeological (a find of a furnace from Hambach Forst), iconographic (olive lamps with 
depictions of furnaces), as well as earlier experiments of this kind. The feature in question was 
a two-level cupola furnace. For its construction, specially prepared roofing tiles, sandstone 
and clay with an admixture of sand and hay were used. Oak and birch wood was used to 
heat the furnace. Temperature values in the furnace were measured with a pyrometer in four 
spots. The following conclusions were drawn: it was not possible to achieve the required 
temperature in the furnace due to a too small opening in the fire-grate and the use of fresh 
and unseasoned wood. Furthermore, errors were made in the course of the construction of 
the furnace. These were: an improperly built part of the fire chamber wall and too flat arcs 
above the openings in the furnace. The validity of these conclusions was checked; the opening 
in the fire-grate was enlarged; seasoned oak and birch wood was used, and the cracks were 
fixed and filled up. No accurate temperature measurements were taken in the course of the 
second firing. However, in all probability a sufficiently high temperature was achieved, as 
glass cullet in the furnace melted.

[AL:GŻ]
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Przesiedleńcy w Wielkopolsce.  
Stosunek ludności miejscowej 

do osadników z Kresów Wschodnich

Abstrakt: Wątek, który poruszam w tym artykule dotyczy postrzegania prze-
siedleńców, którzy przybyli z Kresów Wschodnich po II wojnie światowej, przez 
miejscową ludność. W swoich rozważaniach skupiam się na procesie adaptacji do 
nowych warunków społecznych, kulturowych, ekonomicznych — w jaki sposób 
„tutejsi” postrzegali nowych osadników. Opieram się na badaniach terenowych, 
które przeprowadziłam w kilku wielkopolskich wsiach (Broniszewice, Józefów, 
Nowa Kaźmierka, Walkowice, Biała, Radolin, Drachowo, Potrzymowo) w latach 
2009–2012. Analiza społeczności zamieszkującej takie wsie ma na celu pokazać 
wzajemne postrzeganie się przez te społeczności oraz jego wpływ na dalszą ko-
egzystencję i zachodzące zmiany — w jaki sposób sąsiedztwo trwające ponad pół 
wieku zniwelowało, i czy w ogóle, widzenie swojego i innego pochodzenia.

Słowa kluczowe: przesiedlenia, Wielkopolska, wieś, narracja

Abstract: The thread brought up in this article concerns the way how the local 
people see the settlers displaced from the Eastern Borderland after World War II. 
The focus of the authoress is on the process of adaptation to a new social, cultural, 
economic environment—how “the locals” saw new settlers. Her deliberations are 
based on the field research carried out in a few Greater Polish villages (Broniszewice, 
Józefów, Nowa Kaźmierka, Walkowice, Biała, Radolin, Drachowo, Potrzymowo) 
between 2009–2012. The analysis of the community from a given village is aimed 
at depicting the way these communities see one another. The influence on the 
following coexistence and changes has been taken into consideration as well. Has 
the neighbourhood of more than half a century evened out, if ever, perceiving the 
origins of the interviewed people and others?

Keywords: displacements, Greater Poland, village, narrative
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Wielkopolska jako cel osadniczy dla przesiedleńców z Kresów Wschodnich nie 
jest terenem oczywistym. Zwyczajowo, historycznie, geograficznie, społecznie prze-
siedlenia łączy się z terenami na zachód i północ od historycznej Wielkopolski 
(wyjątkiem jest niewielki obszar leżący na prawym brzegu Noteci) — z terenami 
nazywanymi Ziemiami Odzyskanymi lub Ziemiami Zachodnimi i Północnymi, 
które do 1939 roku znajdowały się w granicach Niemiec. 

Zmiana granic Polski po II wojnie światowej — ich przesunięcie na zachód — 
spowodowała dwa zjawiska: z terenów utraconych na Wschodzie tamtejsza ludność 
została skierowana na tereny pozyskane na Zachodzie i Północy. Osiedlenie tam 
ludności polskiej miało zgodnie z zamierzeniami ówczesnych władz uzasadnić 
prawo do posiadania tych ziem.

Temat badawczy, który realizuję od 2009 roku poświęcony jest właśnie prze-
siedleniom i nosi tytuł „Pamięć przesiedleń w rodzinach osadników po II wojnie 
światowej na terenie Wielkopolski”. Celem badań jest zarejestrowanie współczesnej 
percepcji powojennych przesiedleń z Kresów Wschodnich do Wielkopolski wśród 
dwóch grup mieszkańców — przesiedleńców i miejscowych, w kilku wybranych 
wsiach wielkopolskich. Analiza społeczności zamieszkującej takie wsie ma na celu 
pokazać wzajemne postrzeganie się przez te społeczności oraz jego wpływ na dalszą 
koegzystencję i zachodzące zmiany — w jaki sposób sąsiedztwo trwające ponad 
pół wieku zniwelowało, i czy w ogóle, widzenie swojego i  innego pochodzenia? 
W swoich rozważaniach dotyczących przesiedleń skupiłam się na procesie adaptacji 
do nowych warunków społecznych, kulturowych, ekonomicznych — w jaki sposób 
sami przesiedleni postrzegali swoją nową sytuację, otoczenie oraz jak to było i jest 
widziane przez społeczność miejscową. 

Wątek, któremu poświęcony jest ten artykuł, dotyczy postrzegania przesied-
leń i przesiedleńców przez miejscową ludność. Przeprowadziłam w tej grupie 
badawczej rozmowy z 51 osobami. Najstarsza informatorka urodziła się w roku 
1919, najmłodsza zaś — w 1976. W grupie urodzonej między 1919 a 1944 rokiem 
przeprowadziłam rozmowy z 30 osobami, w grupie 1945–1969 — z 18 osobami, 
rozmawiałam także z  trzema osobami urodzonymi po roku 1970. Określenie 
„miejscowi” traktuję w tym przypadku wąsko: są to osoby, których pochodzenie 
nie budziło wątpliwości — urodziły się w badanej wsi lub w najbliższej okolicy. 
Natomiast osób, które pochodzą z rodzin mieszanych — jeden z rodziców wy-
wodzi się z miejscowych a drugi z ludności przesiedleńczej — nie uwzględniłam 
w tej wypowiedzi. 

Wybór wsi do badań terenowych był wypadkową wiedzy na temat kierunków 
migracji ludności z Kresów Wschodnich oraz kontaktów, które miałam z miesz-
kańcami wsi, prowadząc inne tematy badawcze. W powiecie pleszewskim wybrałam 
Broniszewice, Józefów i Nowy Olesiec, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim — 
Białą, Radolin i Walkowice, a w powiecie gnieźnieńskim — Drachowo i Potrzy-
mowo. Nie bez znaczenia była wiedza o liczebności Niemców w tych wsiach — 
przesiedleńcy osiedlani byli przecież w poniemieckich gospodarstwach. Pierwsza 
wieś, w której prowadziłam badania, to Broniszewice, które leżą niedaleko rzeki 
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Prosny. W wypowiedziach informatorów pojawiały się odniesienia do sąsiadów 
zza historycznej granicy prusko-rosyjskiej, która w Kaliskiem przebiegała wzdłuż 
Prosny. Po jej zachodniej stronie miejscowa ludność określa się mianem Pozna-
niaków i jest tak również określana przez sąsiadów mieszkających po wschodniej 
stronie rzeki. Stąd też Broniszewiczanie to Poznaniacy, natomiast mieszkańcy 
sąsiadujących przez Prosnę Józefowa i Nowego Oleśca — już nie. Granica ta 
mocno tkwi w świadomości tutejszych mieszkańców. 

Poszerzenie terenu badawczego o pamięć historycznych zdarzeń po dwóch 
stronach granicznej Prosny dało asumpt do poszukania jeszcze jednej granicy. Wy-
bór padł na trzy wsie leżące w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim a oddzielone 
rzeką Notecią: Walkowice oraz Radolin i Białą. Do roku 1939 Noteć stanowiła 
północno-zachodnią granicę polsko-niemiecką. Dwie wsie — Radolin i Biała — 
znajdowały się po niemieckiej stronie, natomiast Walkowice — po polskiej. Przesu-
nięcie granic w 1945 roku spowodowało znalezienie się terenów na zachód od linii 
rzeki na terytorium Polski. Z Radolina po wojnie wyjechali wszyscy mieszkający 
tam Niemcy (de facto to wszyscy mieszkańcy), natomiast w Białej zostały trzy ro-
dziny. Trzecim terenem badań było jednolite, niepodzielone granicą Gnieźnieńskie. 
Wybrałam te wsie, do których po wojnie, według spisów ludnościowych, przybyła 
znaczna liczba przesiedleńców. 

W badanych wsiach wyróżniłam kilka kategorii „tutejszych” — podział ten 
oparty jest na spostrzeżeniach dokonanych na podstawie moich rozmów, podczas 
których starsze pokolenie pamiętało niuanse pochodzeniowe swoich sąsiadów:

 — rodziny zasiedziałe od pokoleń; 
 — potomkowie osadników, którzy przybyli do Wielkopolski po I wojnie światowej 

z różnych stron Polski. Kupili gospodarstwa opuszczone przez Niemców, którzy 
nie przyjęli obywatelstwa polskiego. W świadomości społecznej funkcjonują 
jako Poznaniacy — tylko starsze pokolenia pamiętają ich pochodzenie. Długi 
okres zamieszkiwania, małżeństwa z miejscowymi, narodziny kolejnych po-
tomków spowodowały włączenie tych rodzin do grona miejscowych; 

 — osoby pracujące u gospodarza — Niemca, które po 1945 roku przejęły opusz-
czone gospodarstwo; wywodzą się często z okolicznych miejscowości;

 — miejscowi z okolicznych wsi; uważani byli/są za bezprawnie zajmujących 
opuszczone gospodarstwa — nie posiadali zgody władz na to osiedlenie, co 
powodowało nieporozumienia wówczas, gdy przybywali przydzieleni na dane 
gospodarstwo osadnicy. Od poprzedniej grupy odróżniało ich to, że ich obec-
ność wywoływała silne emocje — często były to osoby posiadające gospodar-
stwo w innej wsi, ale poniemieckie uważające za lepsze. Przesiedleńcy zaś nie 
rozumieli, jak dobrowolnie można opuścić „swoje”.
W Białej i Radolinie spotkałam się z nazwą autochton, którą stosuje się „za-

stępczo” na określenie ludności mieszkającej tutaj od pokoleń. Według jednej z in-
formatorek (R28) nie używa się go w codziennych kontaktach a jedynie na potrzeby 
obcego rozmówcy — w ramach wytłumaczenia, że kto to jest, nie? No to wtedy każdy 
już wie, że jak autochton, no to jest, co tu został […] nie mówi się, że Niemiec, tylko 
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że autochton to był. Jest to synonim określenia „Niemiec”. Dlaczego nie Niemiec? 
Określenie „Niemiec” budzi jednoznaczne, negatywne skojarzenia z okupantem 
i o  ile na wewnętrzne potrzeby własnej społeczności można go używać, o tyle 
piętnowanie sąsiada przed obcym byłoby wyrazem nielojalności.

W  Drachowie i  Potrzymowie nazw określających grupę miejscową nie 
odnotowałam.

O nowych osadnikach, którzy zajęli domy niemieckich sąsiadów, wypowiadano 
się pozytywnie. Rozumiano ich sytuację, bowiem łączyła ich wspólnota losów. 
Tutejsi gospodarze w czasie wojny zostali wysiedleni przez władze niemieckie ze 
swoich gospodarstw do innych miejscowości, zarówno pobliskich wsi, jak i odleg-
łych w Generalnej Guberni. Ich miejsce zajęli Niemcy: miejscowi, którzy chcieli 
posiadać więcej ziemi lub osadnicy niemieccy znad Morza Czarnego bądź z krajów 
bałtyckich1. Po ich ucieczce gospodarstwa zostawały opuszczone. Prawowici gospo-
darze po powrocie zauważali w obejściach braki — zwierząt, wyposażenia domów 
i obejść: jak takie spustoszenie było to jeden drugiego, tam ooo!, wie pani… już to chodził 
i kradł, co najlepszego (D3). Historię swojej rodziny odnoszono do przesiedleńców: 
Tak, wie pani, tak samo my, nas tu Niemcy wygnali to mama mówiła, ja tam byłam 
mała dziewczynka, że tylko piętnaście minut. To co zabrała?! (B9). Inna informatorka 
wspominała: jak każdy biedny był też każdy, bo przyjechali przecież też z gołymi ręcami 
jak i my (B15). U nowych sąsiadów widziano wyczerpanie długą podróżą oraz 
trawiące ich choroby: przede wszystkim byli ludzie przemęczeni i schorowani. I dużo 
ludzi umarło. Dzieci. I ludzi [informatorka powiedziała, że chorowali, ale nie może 
sobie przypomnieć nazwy tej choroby. Jechali „ileś” tam tygodni z tego Wschodu 
i dużo dzieci poumierało. Osiedlono ich na Maliniu2, tam gdzie teraz jest sąd]. 
Ja nie mogę źle o nich powiedzieć! Bo oni też zostawili wszystko. I tu przyszli w to, 
a tutej no jest różnie było. Dwóch na jedno gospodarstwo poniemiec… Dwie rodziny. 
Na jednym gospodarstwie (B6). Niewiele ze sobą zabrali, ale jedna z miejscowych 
kobiet pamięta, że przywieźli ze sobą krowy o umaszczeniu, jakiego przedtem nie 
widziała: to oni przywieźli ze sobą krowy, takie czerwone, jeszcze pamiętam, takie inne 
te krowy były, takie czerwone (B9).

Rozmówcy podkreślali wagę pomocy, jaką okazywali przybyszom. Zdawali 
sobie sprawę z niewielkiego bagażu, jaki ze sobą przynieśli, a dodatkowo mieli 
świadomość, że w domach, które zasiedlili, nie ma przecież niczego: ani krzesła 
ani nic… to tak zbierali, ludzie dawali, bo przyszli tylko z walizkami (W9). Nie 
bez znaczenia były dramatyczne losy ziem, z których przesiedleńcy pochodzili. 
Rozumiano więc to i próbowano złagodzić ich zetknięcie z nową rzeczywistością. 
Informatorka wspominała sąsiadkę, która: kaczkę nie zabiła, bo ona mówi — tyle 
krwi widziała już… to nie mogła. To ja ii poszłam też i kaczkę raz zabić, bo nie mogła 
zabić… No oni, te ludzie przeszli też swoje! (W9). W wypowiedziach informatorów 
akcentowane są też trudne losy przesiedleńców. Ich znajomość mogła przyczynić 

1 Grupę tę nazywano szwarcmery lub baldoki/baldusy.
2 Majątek znajdujący się do 1945 roku na obrzeżach Pleszewa.
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się do szybszego zaakceptowania „nowych” przez „miejscowych”, ale nie jest to 
pewnik, bowiem i jedna grupa, i druga niechętnie mówiła o pierwszym zetknięciu 
oraz przystosowywaniu do siebie. 

Gdy już przesiedleńcy się „zadomowili”, widziano ich nieporadność. Jeden 
z informatorów przywołał historię bliskiego sąsiada: byli tak mądrzy, że nie umieli 
w piecu palić, nie!, bo ja chodziłem, przecież widziałem to… to ja widziałem! Taki 
dziadek tych-tych, pan J. stary, tego ojciec, to jak piec kaflowy stał, nie?, jak te ponie-
mieckie, te takie, duże takie były… ogień rozpalili, to przyniósł drąg i ten drąg popychał 
tak długo, aż się spalił. Nie wiedział, że trzeba to porąbać i zamknąć drzwiczki! No 
to tak z początku (W18). Gdy go pouczono, w jaki sposób należy palić w takim 
piecu, odpowiedział: „a cholera nie wiedział!”.

Powściągliwość, z jaką na początku traktowano nowych sąsiadów, mogła brać 
się z ich niedbałości o przydzielony majątek i nieporadności związanej z różnicami 
gospodarczymi — sposobem uprawiania ziemi, używanymi narzędziami, wyposa-
żeniem obejść. Przytoczony został przykład dużego, poniemieckiego gospodarstwa 
na Nowych Polskich w Broniszewicach, które wyposażone było, jak na ówczesne 
czasy, niezwykle nowocześnie: posiadało dużą, wymurowaną studnię, wodę w obo-
rze, ubikację nie na dworze tylko murowaną w oborach i szamba. Zostało ono 
jednak zniszczone przez przesiedleńców z powodu nieumiejętnego używania ( J6). 
Początkowy okres osiedlenia jest źle oceniany przez moich rozmówców. Widziano 
niedbałość o przydzielony majątek — bałagan w obejściu i brak niezbędnych re-
montów. Miejscowi uważali również, że przesiedleńcy nie są tak pracowici jak oni. 
Przytoczę kilka wypowiedzi ilustrujących tamten czas: porządku u nich nie było, tak 
bym powiedzioł […] bajzel. Tak to nie! tylko jak przyjechali […] tero się poprawjyło ale 
jak z ty… przyszli to, pani kochana, nie chcieli robić ( J6); łoni tam nie mieli daru do 
roboty tam ( J2); Poznaniacy byli gospodarni, ci zza Buga byli bałaganiarze. To mogę 
powiedzieć. Dzisiaj to się zmieniło i tak wszyscy dbają o obejścia, o domy. Bo to tak 
może w siedemdziesiątych, po siedemdziesiątych latach dopiero zaczęli tu remontować 
ludzie mieszkania. Przedtem to wszystko było ruina prawie. Płoty się przewracały, 
okna stare, domy stare, a później jak się wzieli za remonty, to tak jeden od drugiego. 
I centralne zakładali, i wode zakładali. No a tera i dachy zmieniają, nie?, to tak, tak 
widać to, nie?, że sie zmienia wszystko (R28). 

Władze, z którymi stykali się przesiedleńcy w codziennych kontaktach, prze-
konywały ich, że zostaną w przydzielonych wsiach krótko: podawano kilka warian-
tów osiedlenia — mówiono o dwóch miesiącach, ale i dwóch latach3. Pierwszym 
przejawem zaakceptowania miejsca osiedlenia, niewiążącym ich jednak z miejscem 
w sposób nierozerwalny, były małżeństwa mieszane, które zaczęto zawierać już 
pod koniec lat 40. XX wieku. Z upływem czasu zaczęto doceniać zapobiegliwość, 
gospodarność i chęć poprawy życia u przybyszów: Z początku się nie gospodarzyli 
tak, ale się wzieli to do roboty. Z początku ani nie remontowali, nic. Albo w Biale, czy 

3 Wspominali o tym sami przesiedleńcy — ich punkt widzenia przesiedleń przedstawiłam 
w artykule Walkowice — zachodnie rubieże Wielkopolski, SL, t. 10, s. 137–150.
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no tu w Radolinie, bo ja tu te tereny wszystkie znam. Jak okno się wybiło, to poduszke 
w okno. Ale oni się dobrze gospodarzom (W1). Zauważalna zmiana podejścia do 
swojego mienia to lata 70. i 80. XX wieku. Wówczas zaczęły pojawiać się w ich 
domach nowinki technologiczne, takie jak centralne ogrzewanie czy wodociąg 
(B7). W Broniszewicach zaś (gdzie przesiedleńcy osiedlani byli w jednym domu 
po dwie rodziny) w tym okresie zaczęto budować własne, oddzielne domy, opusz-
czając poniemiecki.

Rodziny osiedlone w Gnieźnieńskiem nie zakorzeniły się w społecznościach, 
do których przybyły. Przyczyn mogło być kilka, niemniej nie mogę tego zwery-
fikować — wymiana ludności była na tyle duża, że miejscowi pamiętają przyby-
szów wybiórczo i tylko tych, którzy mieszkali co najmniej kilka miesięcy. Zostały 
pojedyncze rodziny — a ściślej pojedynczy potomkowie przybyszów: Porzucali, 
powyprowadzali sie i nie ma (P2). Mieszkanka Drachowa następująco opisała ich 
pobyt w tej wsi: Ziemie dostali i gospodarzyli. Dzieci mieli małe. Potem, jak te dzieci 
podstawową szkołę skończyli, to każdy uciekał i się kształcił. Bo są, bardzo byli wy-
kształceni (D3). Inny rozmówca stwierdził, że nie byli przywiązani do ziemi, którą 
otrzymali, ważne były dla nich inne wartości: wszyscy przesiedleńcy poszli do miasta, 
że byli mądrzejsi od Poznaniaków, bo jak Poznaniacy dostali ziemię, to interesowała 
ich tylko ziemia, a oni, dlatego że spotkały ich takie koleje losu, to oni starali się kształcić 
dzieci, żeby w mieście mieszkali i żeby oni sami też mogli tam zamieszkać. Nie chcieli 
zostać tutaj (D4). Powyższa wypowiedź zwraca uwagę na walor niezbywalny — 
wiedzę. Utrata rodzinnego domu i ziemi uzmysłowiła, że przesiedlenie nastąpiło 
wskutek niekorzystnych warunków politycznych czy gospodarczych. Zdobyta wie-
dza stanowiła kapitał na przyszłość. 

Wewnątrz grupy przesiedleńczej zauważano zróżnicowanie w podejściu do 
otrzymanego mienia: niszczyli te gospodarstwa, jak nie mieli drzewa, to poszli wy-
ciąć ze stodoły tam jaką belke i palili. O swoich sąsiadach informatorka powiedziała 
natomiast: A ci to tacy byli, że chcieli mieć! Chcieli tak ulepszyć nawet, wciąż żeby to 
było lepiej. Nie niszczyli tego. Jej dom rodzinny sąsiadował z przybyszami, miała 
więc możliwość obserwować ich w różnych sytuacjach i podkreślała ich przyjazny 
stosunek do swojej rodziny: My tak odczuli tu z tymi sąsiadami, że my od razu tak 
byliśmy związani. Zauważała ich potrzebę korzystania z podpowiedzi i udziela-
nych rad: więc oni jako ci sąsiedzi, to oni byli tacy, że tak pytali, i oni tak chcieli raczej 
skorzystać z naszego czy dania, czy obyczaju, czy coś, to oni chcieli (B9). 

Panowało jednak powszechne przekonanie, że przesiedleńcy nie byli praco-
wici ani gospodarni: Oni nie byli tak nauczeni roboty i oszczędności jak my. Jak na 
przykład oni przyszli na gospodarstwa, nie?, to oni długo słome palili na polu, bo im 
było za dużo (B41).

Dziwiono się sposobom pracy w polu, bo posługiwali się narzędziem, który 
dawno temu został zastąpiony innym: 
B10: Oni z wiedzą jako rolnicy to byli ubogie.
AG: Ale w jakim sensie? Niech pan poda jakiś przykład.
B10: Pani, jak można, jak się gospodarzy na kilku hektarach, sierpem żnąć?!
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B9: No bo oni z takiego przyjechali!
B10: Tyn somsiod, to jego syn. My graniczymy razym. I  ja obsiekałem kosom, i on 
obsiekoł kosom. A tyn syn się pyto: ‘tata — pado — jak wyście dali rade tyle hektarów 
śyrpym zeżnąć’. A to tylko kobjyty żyły. A chłopy stojały. 
AG: Tak? Czyli odwrotnie było? Bo jak ja pamiętam, to mężczyźni kosili, a kobiety 
wiązały i ustawiały…
B10: Ale to śyrpym, śyrpym było żniynte. Żyto. Żyto było śyrpym żnjiynte, a owies już 
kosom siekli.

Rozmówczyni urodzona na początku lat 50. XX wieku pamiętała, że widziała 
siejącego z „płachetką”: na grzbiecie miał zawieszoną tkaninę, w której niósł ziarno, 
i siał. Zdziwiona była, że wschodziło mu to równo! Porównywała efekty pracy i za-
obserwowała, że między sianiem tym sposobem a maszyną nie było dużej różnicy. 
A jej dziadek już przed drugą wojną używał siewnika (B26).

Uważano, że przesiedleńcy podnoszą swój status materialny i zawyżają ilość 
posiadanych dóbr, które zostawili na Wschodzie. Nie zawsze było to zgodne 
z prawdą, o czym dowiadywano się podczas kłótni: Oni tam mieli po dwa hektary, 
bo to jeden drugiego zdradzał. Oni niektórzy to się chwalili: a co my tam mieli!, co my 
to! A jeden drugiego zdradzał. Tak było […] Oni nie mieli, oni się chwalili. Ale jeden 
drugiego jak był jeden na drugiego zły to wydał ile, kto miał tam! I oni tak: oni przyszli 
tu. Tam mieli te dwa hektary ziemi. Było ich tam trzech, czterech. A przyszli tu wszyscy 
dostali po siedem, osiem hektarów, bo tam mieli (B41). Dla „tutejszych” wartością 
nadrzędną była rola — ilość ziemi decydowała o statusie w hierarchii społecznej. 
Aby nie odbiegać zanadto od tutejszej średniej i nie czuć się gorszym, zawyżano 
posiadane wcześniej dobra. 

Rozmówcy byli pełni uznania dla klasy tamtejszej ziemi i wielokrotnie to 
podkreślali: oni tam przyszli stamtąd, oni tam nie mieli dużo ziemi, ale mieli dobrą 
te ziemie. Tam się nie narabiali jak my tutaj, nie? (B41); dobrą ziemie to podobnież 
mieli tam. Tam jak to mówili, że gałęzią ugrabił i rosło! (B41). Jak wynika z relacji, 
o walorach ziemi miejscowi dowiadywali się od przesiedleńców, którzy mówili 
im, że wystarczyło „zagrabić gałęzią”, żeby rodziła. Porównywano z tutejszą, którą 
uważano za wymagającą większej pracy i wysiłku: U nas zimie wedug tamtych zimi 
to tamto, jak to oni nieroz mówiom, gałązią by zawlyk i zasiałby i by urosło! A u nas 
jak się nawozu nie da, nie nagnoi to nie bydzie rość […] to jak ten jeji ojciec mówił, 
jak oni owies posiekli i by zaro to ściernie nie byłoby podorane, bo a tam padało, a tam 
nie było czasu, to biała kończyna sama ze siebie ze zimi wyszczyrkła i zakwitła (B10). 
Jak wspominali miejscowi, tutejsza ziemia wymagała szczególnych zabiegów — 
nawożenia i orania, co pociągało za sobą używanie odpowiednich maszyn. Postęp 
w tej kwestii był na tyle duży, że średniej wielkości gospodarstwa w tej część Polski 
i na Kresach Wschodnich dzieliła przepaść. Dlatego przesiedleńcy początkowo 
mogli nie wiedzieć, jak należy uprawiać tutejszą ziemię, bo nie mieli wiedzy po-
trzebnej do gospodarowania w nowych warunkach. 

Uwagę miejscowych, poza sferą gospodarczą, która jako rolnikom była im 
najbliższa, zwracały zewnętrzne, fizyczne cechy przesiedleńców. 
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Elementem zauważalnym przy pierwszym, nawet pobieżnym kontakcie było 
ubranie: oj, ubierać to się ubierały inaczy. W kożuchy, jak tu przyszli, chusteczki na 
głowe, oni nie znali czapki, kapeluszy. To tego nie było […] i oni jak przyjechali, to 
mieli te walanki, takie oficerki, te buty mieli takie. A my tu jeszcze nie mieli. Bo tam 
były mrozy (B41). Kobiety ze Wschodu według relacji innej informatorki no-
siły w niedziele do kościoła chusty, które jej zdaniem odeszły w ich społeczności 
dawno temu w zapomnienie: jak oni przyszli, to nas dziwiło, bo u nas kiedyś to było, 
że kobieta nie mogła iść bez chustki do kościoła… takie więcej zakryte byli (B6). Jako 
ubiór codzienny chusty ciągle funkcjonowały, ale odróżniał sposób ich wiązania: 
wszystkie kobiety ze Wschodu nosiły chusty zawiązane tu, do tyłu, one obowiązkowo były 
tam rude, czerwone, czarne, ale tu miały ten wianuszek z kwiatków. Tutejsze kobiety 
nosiły inne chustki, inaczej wiązane lub kapelusze filcowe (B26). Inna rozmów-
czyni wspomniała o sukience nastoletniej córki sąsiadów: ta córka tutaj przyszła 
do nas… ja nie wiem, że oni chodzili w długich sukienkach i… Moja mama czy moja 
siostra… i ta, moja siostra, co jest w Gdańsku, mówi tak: ‘Stasia, u nas tak nie chodzą, 
te sukienke trzeba skrócić’. I  jak poszła do domu, powiedziała, a ta jej mama umiała 
tak troche szyć… i skróciła jej tę sukienkę do takiej długości, jak nosiły miejscowe 
dziewczynki (B9).

Przesiedleńcy w Józefowie zdaniem rozmówczyni ( J2) również się wyróżniali: 
i ubjyrać to sie ubjyrali tam w jupy […] płaszcze, powrósłym się owiązali. Było to 
powrósło ze słomy. Na głowę zakładano chustkę: chustke w koło głowy założyli. 
Jak tu [informatorka podała nazwisko] miała chustke w koło głowy, łowiczanom. 
Powrósłym sie łowiązała ze słumy, w kożuch chodziła latym nawet. Z czasem zmie-
niło się to i zaczęto nosić stroje takie jak miejscowi: ale łoni stopniowo, późni 
tyż tak się stusowali podug nos. Jak my chodzili. Zmiana mogła być spowodowana 
tym, że wyśmiewano ich sposób noszenia się: …może, tak wie pani nie wprost tak, 
ale późni tak się śmioli ( J1). Inną kwestią było naturalne zużywanie się odzieży, 
którą zastępowano pasującą do tutejszej mody. Informatorzy wspominali także 
o przesiedleńcach mających rodziny w „Ameryce” — przysyłały im one różne 
dobra, wśród których znajdowała się także odzież. Jednak nastąpiło to dopiero 
w latach 50. XX wieku. 

Kolejną cechą wyróżniającą był język, jakim posługiwali się przesiedleńcy. 
We wsi leżącej po wschodniej stronie Prosny — Józefowie — tak określono 
mowę przesiedleńców: my z poczuntku, to my w ogóle ich nie mogli zrozumieć na-
wet, jak oni godali! Bo oni tak wjyncy z ruska wszyscy godali ( J2). Odmienności 
językowe ujawniały się przy kontaktach związanych ze sferą rolniczą i domową. 
Konstatowano, że różnią się nazwy przedmiotów używanych w domu i obejściu. 
Jedna z rozmówczyń ze śmiechem wspomniała wydarzenie, które przytrafiło się 
jej ojcu: ja nie wiem, jak to było, że ten pan K. przyszed i  chciał pożyczyć… aha! 
szpadla. I on nie mówił ‘szpadel ’ tylko ‘ryckal ’. To pamiętam! Ryckal. […] I to zapa-
miętałam, bo tata przyszed i mówi tak: przyszed ten sąsiad i mówi, chciał pożyczyć 
szpadla i my się nie moglim dogadać!, ale mówi, po szopach go tam oprowadziłym 
i on to pokazał, że to. Pamiętam ten ryckal (B9). Inna zaś zauważyła, że posłu-
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giwali się odmienną terminologią pokrewieńczą: bo oni mówili ‘babka’. nie mó-
wili… o! stryjek mówili, nie mówili wujek. U nas wuja, ciocia, nie?, a tam stryjenka 
było, nie?! (B9).

Wewnątrz samych przesiedleńców, którzy pochodzili przecież z  rozmai-
tych stron Polski, dostrzegano również różnice w mowie: Nie chcieli tak mówić 
po swojemu, nie!? […] Bo żona jego to znów jest z Wilna. Ona na „l” mówi wiency, 
nie? (B9).

Większość rozmówców podkreślała religijność przesiedleńców — uważano, 
że chodzenie do kościoła i przestrzeganie zasad religijnych w szczególny sposób 
wyróżniało tę grupę. Wspomniano o postach, których ściśle przestrzegali i nie 
zdarzało się, żeby w piątek zjedli kawałek wędliny, co przytrafiało się u tutej-
szych. Jedna z młodszych informatorek, urodzona w 1952 roku, z przekąsem nawet 
stwierdziła: jechał ksiądz powózką, z przodu miał tam tego swojego sztyfta, który go 
powoził, a babcie leciały i go w rękę całowały! Nie!? Aż jemu było głupio, jak my na 
to zaglądaliśmy (B26). Stosunek ludności do spraw religijnych i duchowieństwa 
pokazuje, jak dalece społeczeństwo w byłym zaborze pruskim było zlaicyzowane.

Przybysze oceniani byli przez miejscowych wielowymiarowo. Pożywienie 
i wspomniane wyżej posty stanowiły sferę domową, a więc niedostępną dla każ-
dego. Potrawą wskazywaną najczęściej jako wyróżnik były pierogi. Zaznaczyć 
należy, że z potrawy o statusie świątecznym stały się codzienną. Rozmówczyni 
wspominała: na pierogi tylko my chodziliśmy do babki. Ona ładne robiła te pierogi. 
My raczej nie umieli tak zrobić jak oni. Bo my szklanką wyciskali, żeby były okrągłe 
[…] a ona nie! ona robiła takie kuleczki, rzucała to w mąke, i zaś te kuleczki sobie 
roztego… i tyn ser tak sobie z tymi ziemniakami wkładała. I takie ładne te pierożki 
robiła, że nie wiem! (B9). Inny informator powiedział, że gdy bywał u przesiedleń-
ców w domach, to zauważał różnice w jedzeniu — wspomniał o „jakichś” zupach, 
warzywnych, buraczkowej, które musiał zjeść, ale mu nie smakowały, bo u niego 
w domu buraczkowa była z samych „bulwów” a u nich nakładzione było liści od 
buraków i kawałków buraków: Na pierwszy rzut oka to nieładnie to wyglądało. I też 
nie bardzo mu smakowało! (B24). 

Miejscowi obcą potrawę, jaką były pierogi, zaadaptowali do własnych upodobań, 
mianowicie wytrawne nadzienie (ziemniaczano-twarogowe, kapuściano-grzybowe) 
zastąpiono słodkim serowym lub marmoladą. 

Zwrócono również uwagę na inny sposób oporządzania zabitej świni. U tu-
tejszych, w Józefowie czy Broniszewicach, powiedziano, że świnia dostała w łeb 
i później ją skrobano, polewając gorącą wodą. A przesiedleńcy nie skrobali, tylko 
wewalili w to ognisko, opalili sierść ( J2).

Podczas rozmów ujawniły się nazwy określające przesiedleńców — bezpo-
średnie pytania o przezwiska nie przynosiły odpowiedzi. Zaprzeczano, by takowe 
stosowano: w porządku z nimi żylim […] ze starymi dobrze żylim i my z tymi dziećmi 
też dobrze żylim. Bo byli w moim roku, też pare. Nie mówili jeden na drugiego ‘bugol ’ 
czy coś, nie! ale gdzie tam! jak słowo daję, że nie (W10). Co ciekawe, to właśnie 
miejscowi z zapałem zaprzeczają, że w stosunku do przesiedleńców były używane 
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jakiekolwiek określenia: Nie, tu już tak po nazwisku mówili. Tu nie mówili tak tam… 
czy zza Buga, czy to tam… (W9).

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

Na określenie przesiedleńców użyto w różnych kontekstach następujących 
określeń:

 — hadziaje (Broniszewice, Walkowice) — określenie oznaczające osobę zamiesz-
kującą tereny Wielkopolski leżące na wschód od rzeki Prosny. Podczas roz-
mowy pojawiło się ono w formie pytania do współrozmówcy: a hadziaje na 
kogo mówili? (W20), padła wówczas następująca odpowiedź: wiem, że mój ojciec 
używał tego słowa ‘to są hadziaje’ […] na tych też ze wschodu, co przyszli (W21). 
Zatem nazwę tę rozszerzono na przesiedleńców z Kresów;

 — zabugole (Romanowo Górne, Walkowice, Józefów, Nowa Kaźmierka), zabugaje 
(Broniszewice) — pojawiło się podczas podkreślania umiejętności kulinarnych 
przesiedlonych kobiet: wie pani, to tak było z tymi zabugolami, jak to oni mówili 
kiedyś, no mówili troche, ale że jak się przekonali, że te kobiety zza Buga bardzo 
dużo umiały (W12);

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

 — kargule — a mój taki znajomy, też kargul, on pochodził koło Lwowa gdzieś (W1); 
domniemywam, że nazwa „kargule” jest wtórna i jej źródłem jest film Sylwe-
stra Chęcińskiego „Sami swoi”. W klimacie ogólnopolskiej fascynacji filmem 
określenie to stało się quasi-neutralne w przeciwieństwie od piętnujących: 
Ukrainiec, hadziaj, zabugol;

 — ciubarek — określenie zasłyszane w Nowej Kaźmierce, powiedziano: ciubarek 
jest tyn z… zza Buga człowiek; rodzina informatorki (NK1) mieszka w Oławie 
i wnioskuję, że zostało zapożyczone od mieszkańców tamtych terenów. 

Początkowa niechęć do przesiedleńców — a czasami wrogość, o której nie 
mówili miejscowi, a jedynie w zakamuflowany sposób przesiedleńcy, przerodziła 
się we wzorową koegzystencję. Najlepszym dowodem na to są mieszane pocho-
dzeniowo małżeństwa, które zaczęto zawierać kilka lat po przybyciu. Wie pani, był 
taki moment, to ja dokładnie pamiętam, że tubylcy, uchowaj Bóg, żeby jakieś mariaże 
były z tymi przybyszami. A w tej chwili to się już tak pomotało, że to już w ogóle nic 
nie wiadomo, kto jest, co jest! (B26).
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Displaced Persons in Greater Poland. Attitude of Local People 
towards the Settlers from the Eastern Borderlands

Summary

The thread brought up in this article concerns the way how the local people see the dis-
placements and the displaced settlers. It is an aspect of the research theme “The Memory 
of Displacements after World War II in the Settlers’ Families in the Area of Greater 
Poland”. The research is aimed at recording the present-day perception of displacements 
from the Eastern Borderland to Greater Poland that took place after World War II. Two 
groups of inhabitants are examined—displaced persons and local people—in a few selected 
Greater Polish villages (Broniszewice, Józefów, Nowa Kaźmierka, Walkowice, Biała, Ra-
dolin, Drachowo, Potrzymowo). Greater Poland as the settlement goal for the displaced 
persons from the Eastern Borderland is nothing of an obvious area. Customarily, historically, 
geographically, and socially the displacements are associated with territories west- and 
northwards of the historical Greater Poland area (a small area on the right bank of the 
Noteć River is an exception here). These were called the Recovered Territories or Western 
and Northern Territories, meaning lands which till 1939 had been a part of Germany. The 
move of the borders of Poland westwards in 1945 resulted in two phenomena: Poles, from 
the territories lost in the East, were directed to the regained lands in the West and North. 
According to the then authorities’ intentions, the settlement of Polish people was to justify 
Poland’s right to possess these areas.

The analysis of the community from a given village is aimed at depicting the way these 
communities see one another. The influence on the following coexistence and changes has 
been taken into consideration as well. Has this neighbourhood of more than half a century 
evened out, if ever, perceiving the origins of the interviewed people and others? 

As regards the displacements, the focus of the authoress is on the process of adaptation to 
a new social, cultural, and economic environment, through which the local people saw new 
settlers. The considerations are based on the field research conducted in the aforementioned 
villages between 2009–2012. The research group of locals numbered 51 persons. The oldest 
informer was born in 1919, whilst the youngest one in 1976. In the group of people born 
between 1919 and 1944, thirty interviews were carried out. Eighteen interviews occurred 
in the group of people between 1945 and 1969 and there were three talks with persons 
born after 1970. The term “locals” is treated narrowly in this case. It denotes people whose 
origin is of no doubt: they were born in the examined village or in the nearest vicinities.
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Projektowana ścieżka dydaktyczna  
„Bezkręgowce Wielkopolskiego  

Parku Etnograficznego”

Abstrakt: Artykuł podejmuje problematykę występowania bezkręgowców na te-
renie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. Badania prowadzone w 2012 r. 
wykazały obecność 111 gatunków pająków (Araneae), siedem gatunków kosarzy 
(Opiliones) oraz 68 gatunków biegaczowatych (Carabidae), co wskazuje na bogactwo 
fauny bezkręgowców. Znaczna różnorodność gatunkowa i obecność gatunków 
ważnych faunistycznie jest miarą wysokiej atrakcyjności tych terenów, stanowi 
też wskazówkę, że środowisko przyrodnicze Lednickiego Parku Krajobrazowego 
jest dobrze zachowane. 

Słowa kluczowe: pajęczaki, kosarze, biegaczowate, ścieżka dydaktyczna, Wielko-
polski Park Etnograficzny, Lednicki Park Krajobrazowy

Abstract: The article takes up the issue of the occurrence of invertebrates in the 
area of the Wielkopolska Ethnographic Park. The research conducted in 2012 
revealed 111 species of spiders (Araneae), seven species of harvestmen (Opiliones) 
and 68 spieces of ground beetles (Carabidae), which points out the abundance 
of invertebrate fauna. The significant diversity of species and presence of species 
important as far as fauna is concerned confirms the high attractiveness of this 
area. They indicate also that the natural environment of the Lednica Landscape 
Park is well preserved.

Keywords: arachnids, opiliones, ground beetles, didactic path, Wielkopolska 
 Ethnographic Park, Lednica Landscape Park
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Wstęp

Ustanowiony w roku 1988 Lednicki Park Krajobrazowy (LPK) jest położony 
w środkowej Wielkopolsce, między Poznaniem a Gnieznem. Leży na terenie czte-
rech gmin: Łubowo (37% powierzchni Parku), Kiszkowo (32%), Kłecko (27%) 
i Pobiedziska (4%) (ryc. 1). Powierzchnia Parku wynosi ponad 7600 ha [Choj-
nacka, Raszka 2007]. Powierzchnię Lednickiego Parku Krajobrazowego tworzy 
falista wysoczyzna morenowa, wyniesiona od 110 do 115 m n.p.m., do której od 
strony południowej przylegają niewielkich rozmiarów obszary sandrowe [Tobolski 
1991]. W granicach Parku znajduje się kilka wsi np.: Sławno, Rybitwy, Lednogóra, 
Dziekanowice oraz kilka osad m.in.: Skrzetuszewo, Dziećmiarki, Kamionek. 

Położenie geograficzne Lednickiego Parku Krajobrazowego przy uwzględnieniu 
współrzędnych geograficznych skrajnie wysuniętych punktów [ Janyszek i in. 2008]: 
Północ 17º22’02,31”E 52º36’44,95”N
Południe 17º21’31,51”E 52º29’26,71”N
Wschód 17º26’22,53”E 52º34’32,99”N
Zachód 17º19’13,44”E 52º30’13,41”N 

Lednicki Park Krajobrazowy w podziale fizjograficznym usytuowany jest na 
Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim [Kondracki 2000], natomiast przy uwzględ-
nieniu podziału geobotanicznego Polski należy do Okręgu Pojezierze Gnieźnieńskie 
i Krainy Środkowowielkopolskiej [Matuszkiewicz 1993]. Okręg ten charaktery-
zuje się niskim wskaźnikiem lesistości, wynoszącym około 20% [Celka, Chmiel, 
 Jackowiak 2008]. Klimat okręgu poznańsko-gnieźnieńskiego jest suchy o cechach 
kontynentalnych [ Janyszek i in. 2008].

Park zdominowany jest przez pola uprawne, zajmują one aż 73,7% powierzchni 
omawianego terenu w przeciwieństwie do niewielkiej powierzchni (9,5%), którą 
zajmują lasy i bory [ Janyszek i in. 2008]. Jedyny fragment leśny występuje w pół-
nocnej części Parku. Stanowi on odmienne siedlisko przyrodnicze dla flory i fauny 
w dominującym polno-jeziornym krajobrazie. Zbiorniki jeziorne zajmują 5,6% 
powierzchni. Największy zbiornik wodny na terenie Parku to jezioro Lednica 
położone centralnie w obrębie Parku, o powierzchni lustra wody wynoszącej około 
340 ha i całkowitej długości ponad 7300 m. Maksymalna szerokość jeziora wynosi 
825 m, a głębokość — 15,1 m. Pozostałe jeziora nie są tak okazałe, ale również 
wywierają znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze. Na północy Parku znajdują 
się jeziora: Linie (powierzchnia 5,8 ha), Bachorce (powierzchnia 6 ha) i Kamio-
nek (powierzchnia 3 ha). Od zachodu ciągną się jeziora: Sławno (powierzchnia 
17,5 ha), Głębokie (powierzchnia 25,2 ha) i Skrzetuszewo Małe (powierzchnia 
3,8 ha) [Chojnacka, Raszka 2007; Janyszek i in. 2008].

Prekursorem badań bezkręgowców na terenie Wielkopolskiego Parku Etnogra-
ficznego w Dziekanowicach (oddziału Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy) 
był prof. Józef Banaszak, który prowadził je w latach 1994–1996. Obiekt badań 
stanowiły błonkoskrzydłe (Hymenoptera) gniazdujące w XVIII-wiecznej chałupie 
podcieniowej — dawnej karczmie [Banaszak 1998]. W roku 1994 prof. J.  Banaszak 
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podjął badania nad zróżnicowaniem gatunkowym i  liczebnością owadów zapy-
lających z nadrodziny pszczół Apoidea (Hymenoptera) na obszarze Lednickiego 
Parku Krajobrazowego. Badaniami objęto obszary wokół jeziora Lednica i  trzy 
jego wyspy: Ostrów Lednicki, Mewia i Ledniczka [Banaszak 1996].

Przy współpracy z drem inż. Pawłem Sienkiewiczem z Katedry Ochrony 
Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozpo-
częto w roku 2011 badania nad zróżnicowaniem zgrupowań chrząszczy z ro-
dziny biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w ekosystemach Lednickiego Parku 
Krajobrazowego. Stanowiska odłowów tych chrząszczy na interesującym badaczy 
terenie rozmieszczono w pięciu miejscach, charakteryzujących się odmiennymi 
cechami pod względem czynników biotycznych i abiotycznych. W północnej 
części Parku, między wsiami Kamionek i Zakrzewo, zlokalizowano trzy stano-
wiska: 1 — zadrzewienia śródpolne, 2 — las mieszany, 3 — grąd. Pozostałe dwa 
stanowiska znajdowały się na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: 
4 — zadrzewienia przy jeziorze Lednica, 5 — szuwary na Ostrowie Lednickim. 
Stwierdzono 77 gatunków Carabidae, zebrano 3184 osobników z tej rodziny [Tu-
rowska 2012]. Bogactwo zaobserwowanych gatunków oraz znalezienie wśród 
nich zagrożonych wyginięciem i rzadko występujących stało się motywacją do 
dalszych badań. 

Badania inwentaryzacyjne bezkręgowców zamieszkujących teren Wielkopol-
skiego Parku Etnograficznego rozpoczęto w roku 2012. Celem inwentaryzacji 
było udokumentowanie walorów faunistycznych tego terenu. Po zapoznaniu się 
z wynikami badań stwierdzono, że teren ten charakteryzuje duża różnorodność 
biologiczna. Zasadne wydało się więc przygotowanie ścieżki edukacyjnej, która 
zwróci uwagę na bogactwo przyrodnicze tego obszaru. Celem niniejszego artykułu 
jest zaprezentowanie poszczególnych punktów planowanej ścieżki przyrodniczej 
„Bezkręgowce Wielkopolskiego Parku Etnograficznego”. 

Metodyka

Badania bezkręgowców prowadzono w granicach Wielkopolskiego Parku Etnogra-
ficznego (ryc. 1–2). Teren Parku od północy graniczy z wsią Dziekanowice, a od 
południa — z trasą komunikacyjną Poznań–Gniezno. Budowę Wielkopolskiego 
Parku Etnograficznego rozpoczęto w 1975 r., a w czerwcu 1982 r., po przeniesieniu 
23 z ok. 70 obiektów przewidzianych do rekonstrukcji, udostępniono zwiedzają-
cym [Fryza, Wrzesiński 2009]. Park zajmuje powierzchnię 21 ha [Chojnacka, 
Raszka 2007]. 

Przy współpracy z drem Pawłem Sienkiewiczem w 2012 r. założono pułapki 
ziemne (p. Barbera) w których odławiano biegaczowate i pajęczaki. Na każdej 
z badanych powierzchni serię stanowiło pięć wypełnionych płynem konserwującym 
(glikol etylenowy) pojemników o pojemności 0,5  l, rozstawionych w odległości 
ok. 2,0 m. Samołówki oczyszczano w odstępach około jednego miesiąca. Funkcjono-
wały one od kwietnia do października każdego sezonu. Na większości powierzchni 
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Ryc. 1. Lednicki Park Krajobrazowy; oprac. Z. Celka
Objaśnienia: 1 — Wielkopolski Park Etnograficzny, 2 — zabytkowe parki, 3 — drogi, 

4 — cieki wodne, 5 — granica LPK, 6 — zabudowania, 7 — lasy, 8 — łąki
Fig. 1. The Lednica Landscape Park; by Z. Celka

Legend: 1 — the Wielkopolska Ethnographic Park, 2 — historic parks, 3 — roads, 
4 — watercourses, 5 — the LPP boundaries, 6 — buildings, 7 — forests, 8 — meadows
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Wielkopolski Park Etnograficzny
w Dziekanowicach
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Ryc. 2. Punkty ścieżki edukacyjnej w Wielkopolskim Parku Etnograficznym (projekt); 
oprac. graficznie: A. Ewertowska, W. Kujawa

Fig. 2. Planned points of the education path in the Wielkopolska Ethnographic Park; 
graphic design by A. Ewertowska, W. Kujawa

zebrano po siedem serii; wyjątkiem było pole uprawne, gdzie ze względu na zabiegi 
agrotechniczne badania zakończono 9 sierpnia 2012 r. po czterech seriach.

Przy tworzeniu trzeciego punktu ścieżki korzystano z opublikowanych mate-
riałów prof. Banaszaka [1996, 1998].

Opis punktów ścieżki edukacyjnej

Punkt nr 1 

SAD DRZEW OWOCOWYCH DAWNYCH ODMIAN

Rośliny sadownicze w Polsce zaczęto uprawiać już w okresie średniowiecza, najpierw 
przy domostwach, później przy zagrodach wiejskich. W roku 1777 ukazała się 
jedna z najstarszych polskich książek o tematyce ogrodniczej ks. K. Kluka [Wanic 
1973, s. 18]. W roku 1981, podczas Międzynarodowego Sympozjum w Kommern, 
stwierdzono, że muzea na wolnym powietrzu mogą być również miejscem ratowania 
dawnych roślin kulturowych, wprowadzania i utrzymania zagrożonych wiejskich 
zbiorowisk roślin ruderalnych oraz sadzenia starych odmian drzew owocowych i roś- 
lin przemysłowych [Terlecka 1986, s. 225]. W latach 80. XX wieku  pracownicy 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zaczęli zbierać informacje o  najstarszych 
roślinach użytkowych i uprawnych w Wielkopolsce [Haber, Chojnacka 1993]. 
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Na podstawie źródeł pisanych: kronik, zielników, inwentarzy i wywiadów tereno-
wych, stwierdzono/udokumentowano obecność ponad 80 gatunków roślin uprawia-
nych dawniej na terenie Wielkopolski [Haber, Chojnacka 1993, s. 50]. W roku 
1980 przy oficynie dworskiej rozpoczęto prace nad odtworzeniem sadu drzew 
owocowych starych odmian, stale uzupełnianych młodymi sadzonkami drzew 
owocowych. W sadzie tym rosną: jabłonie (83 szt.), grusze (31 szt.), śliwy (9 szt.) 
i czereśnie (8 szt.) [Renn 2013]. Drugą powierzchnię drzew owocowych dawnych 
odmian założono w 2011 r. (ryc. 3). Posadzono głównie jabłonie (Malus domestica 
Borkh.)1 następujących odmian: ‘Glogierówka’, ‘Queen’, ‘Kronselska’, ‘Doneszeta’, 
‘Signe Tillisch’, ‘Grafsztynek Inflancki’, ‘Grafsztynek Czerwony’, ‘Grochówka’, 
‘Antonówka Półtorafuntowa’, ‘Wargul Woroneżski’, ‘Pepina Szafranowa’, ‘Adam 
Mickiewicz’, ‘Strumiłówka’, ‘Cynamonówka Prążkowana’, ‘Oliwka Czerwona’, 
‘Oliwka Żółta’, ‘Krótkonóżka Królewska’, ‘Kandil Sinap’, ‘Kantówka Gdańska’, 
‘Zorza’, ‘Cesarz Wilhelm’, ‘Pepina Ribstona’, ‘Malinowa Oberlandzka’, ‘Kalwila 
Badeńska’, ‘Kalwila Adenslebrga’, ‘Ananas Berżenicki’, ‘Królowa Renet’, ‘Boskoop’, 
‘Gruchoty’, ‘Jakub Fischer’, ‘Złotka Kwidzyńska’, ‘Manks Küchen Apfel’ [Seneta, 
Dolatowski 2011; Renn 2013]. Sad wzbogacono o gatunki starych odmian 
grusz (Pyrus communis L.): ‘Cytrynówka’, ‘Bojka’, ‘Jules Guyot’, ‘Bera Liońska’, 
‘Bera Biała’, ‘Grusza Sierpniowa’; śliw (Prunus domestica L.): ‘Brzoskwiniowa’, 
‘Damacha’, ‘Węgierka Dąbrowicka’, ‘Mirabelka Flotowa’, ‘Węgierka Zwykła’ oraz 
wiśni (Prunus cerasus L.): ‘Wołyńska’, ‘Sokowa’ [Renn 2013]. 

W omawianym sadzie (ryc. 3) znaleziono wiele gatunków chrząszczy z rodziny 
biegaczowatych Carabidae: Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777), Synuchus vivalis (Illi-
ger, 1798), Calathus melanocephalus (Linné, 1758), Harpalus rufipes (De Geer, 1774), 
Pterostichus melanarius (Illiger, 1798), Pterostichus niger (Schaller, 1783), Harpalus 
griseus (Panzer, 1796), Poecilus lepidus (Leske, 1785), Poecilus versicolor (Sturm, 
1824), Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812), Amara equestris (Duft schmid, 
1812), Amara plebeja (Gyllenhal, 1810), Bembidion quadrimaculatum (Linné, 1761), 
Microlestes minutulus (Goeze, 1777), Bembidion properans (Stephens, 1828), Bembi-
dion pygmaeum (Fabricius, 1792), Amara bifrons (Gyllenhal, 1810), Amara tibialis 
(Paykull, 1798), Calathus ambiguus (Paykull, 1790), Calathus erratus (C.R. Sahlberg, 
1827). Sad młodych drzewek owocowych był najbogatszą pod względem ilościowym 
i jakościowym powierzchnią objętą badaniami w 2012 r. Na terenie sadu zebrano 
aż 958 egzemplarzy pająków (tab. 1), wśród których stwierdzono 41 gatunków. 
Dominowały: Alopecosa pulverulenta (Cl.), Trochosa ruricola (De Geer), Xeroly-
cosa miniata (C.L.K.), Pachygnatha degeeri Sund., Pardosa agricola (Th.), Pardosa 
palustris (L.). Są to gatunki charakterystyczne dla powierzchni otwartych i silnie 
nasłonecznionych. Najważniejsze gatunki na tym terenie to: Mecynargus foveatus 
(Dahl), Agyneta fuscipalpis (C.L.K.), Drassyllus praeficus (L.K.), Ozyptila scabricula 
(Westr.) i Talavera aperta (Miller) [Rozwałka, Renn, Sienkiewicz 2014]. 

1 Sposoby zapisu gatunków wymienianych w artykule zostały przyjęte przez autorkę zgodnie 
z zapisem w wykorzystanych przez nią opracowaniach (przyp. red.).
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Mecynargus foveatus (Dahl) to południowoeuropejski gatunek heliofilny, obec-
nie znany z dość licznych stanowisk położonych przeważnie we wschodniej czę-
ści kraju, zamieszkujący niską darń i podłoże środowisk otwartych [Rozwałka, 
Renn, Sienkiewicz 2014]. Na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego 
został stwierdzony w sadzie i na murawie kserotermicznej (tab. 1). Agyneta fus-
cipalpis (C.L.K.) to gatunek subatlantycki, hemisynantropijny, występujący dość 
powszechnie na trawnikach miejskich, na poboczach dróg, na polach uprawnych 
i pastwiskach [Rozwałka, Renn, Sienkiewicz 2014]. Na terenie skansenu et-
nograficznego został stwierdzony w sadzie (tab. 1). Drassyllus praeficus (L.K.) to 
eurokaukaski gatunek ksero- i termofilny, zamieszkujący niską darń i podłoże śro-
dowisk otwartych [Rozwałka, Renn, Sienkiewicz 2014]. W Parku występuje na 
murawie kserotermicznej oraz w sadzie (tab. 1). Talavera aperta (Miller) bardzo 
rzadki gatunek środkowoeuropejski, zamieszkujący niską darń i podłoże środowisk 
otwartych [Rozwałka, Renn, Sienkiewicz 2014]. W skansenie etnograficznym 
został stwierdzony na murawie kserotermicznej oraz w sadzie (tab. 1). 

Tabela 1. Wykaz gatunków pajęczaków (Arachnida: Araneae, Opiliones), 
które stwierdzono na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego

Table 1. List of arachnid species (Arachnida: Araneae, Opiliones), 
ascertained in the area of the Wielkopolska Ethnographic Park

Gatunki/ Species Powierzchnie badawcze/Research areas
Σ

1 2 3 4 5
ARANEAE – – – – – –

Dysderidae – – – – – –
1. Harpactea rubicunda (C.L.K.) 2 – – – 1 3
Theridiidae – – – – – –
2. Asagena phalerata (Panzer) 1 – – 4 – 5
3. Enoplognatha thoracica (Hahn) 1 – – 2 – 3
4. Euryopis flavomaculata (C.L.K.) 1 – – – 6 7
5. Robertus lividus (Bl.) 1 1 – – 1 3
Linyphiidae – – – – – –
6. Agyneta affinis (Kulcz.) – 4 – – – 4
7. Agyneta fuscipalpis (C.L.K.) – – – 2 – 2
8. Agyneta subtilis (O.P.-C.) – – – – 1 1
9. Allomengea vidua (L.K.) – – 36 – – 36
10. Araeoncus humilis (Bl.) – 1 – – – 1
11. Bathyphantes approximatus (O.P.-C.) – – 35 – – 35
12. Bathyphantes gracilis (Bl.) – 7 – – – 7
13. Centromerus sylvaticus (Bl.) – – – – 1 1
14. Ceratinella brevis (Wider) 2 – – – – 2
15. Dicymbium tibiale (Bl.) – – – – 3 3
16. Diplocephalus picinus (C.L.K.) – – 72 – – 72
17. Diplostyla concolor (Wider) – 5 15 – 22 42
18. Erigone atra Bl. – 11 – 1 – 12
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Gatunki/ Species Powierzchnie badawcze/Research areas
Σ

1 2 3 4 5
19. Erigone dentipalpis (Wider) – 15 – – – 15
20. Gnathonarium dentatum (Wider) – – 1 – – 1
21. Gongylidium rufipes (L.) – – 3 – 6 9
22. Hylyphantes graminicola (Sund.) – – – – 2 2
23. Linyphia hortensis Sund. – – – – 1 1
24. Linyphia triangularis (Cl.) – – – – 2 2
25. Mecynargus foveatus (Dahl) 1 – – 2 – 3
26. Metopobactrus prominulus (O.P.-C.) – – – 1 – 1
27. Micrargus herbigradus (Bl.) – 1 – – – 1
28. Microlinyphia pusilla (Sund.) – 2 – – – 2
29. Neriene clathrata (Sund.) – – 3 – 1 4
30. Neriene montana (Cl.) – – – – 10 10
31. Oedothorax apicatus (Bl.) – 16 – – – 16
32. Oedothorax fuscus (Bl.) – 2 – 1 – 3
33. Oedothorax retusus (Westr.) – – 4 – – 4
34. Palliduphantes alutacius (Sim.) – – – – 3 3
35. Pocadicnemis juncea Lock. et Mill. – 1 – – – 1
36. Savignya frontata Bl. – – 1 – – 1
37. Silometopus reussi (Th.) – 1 – – – 1
38. Stemonyphantes lineatus (L.) – – – 1 – 1
39. Styloctetor stativus (Sim.) 2 – – – – 2
40. Tapinocyba insecta (L.K.) – 1 – – – 1
41. Tenuiphantes flavipes (Bl.) – – 1 – – 1
42. Tenuiphantes mengei (Kulcz.) 2 – – – – 2
43. Tenuiphantes tenebricola (Wider) – – – – 1 1
44. Tenuiphantes tenuis (Bl.) – 4 – – – 4
45. Walckenaeria dysderoides (Wider) – 1 – – – 1
46. Walckenaeria nudipalpis (Westr.) – – 1 – – 1
47. Walckenaeria obtusa Bl. – – – – 1 1
Tetragnathidae – – – – – –
48. Metellina mengei (Bl.) – – – – 8 8
49. Metellina segmentata (Cl.) – – – – 7 7
50. Pachygnatha clercki Sund. – 12 25 – – 37
51. Pachygnatha degeeri Sund. 1 30 – 110 – 141
52. Pachygnatha listeri Sund. – – 1 – 19 20
53. Tetragnatha dearmata (Th.) – – – – 2 2
54. Tetragnatha montana (Sim.) – – 5 – – 5
55. Tetragnatha obtusa C.L.K. – – – – 1 1
Araneidae – – – – – –
56. Argiope bruennichi (Scop.) 1 – – – – 1
57. Cercidia prominens (Westr.) 1 – – – – 1
Lycosidae – – – – – –
58. Alopecosa accentuata (Latr.) 7 – – 1 – 8
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Gatunki/ Species Powierzchnie badawcze/Research areas
Σ

1 2 3 4 5
59. Alopecosa cuneata (Cl.) 21 – – 6 – 27
60. Alopecosa pulverulenta (Cl.) 253 7 – 216 – 476
61. Arctosa leopardus (Sund.) 1 1 9 – – 11
62. Pardosa agrestis (Westr.) – 7 – 105 – 112
63. Pardosa lugubris (Walck.) 21 3 3 1 4 32
64. Pardosa monticola (Cl.) – – – 3 – 3
65. Pardosa palustris (L.) 3 6 1 52 – 62
66. Pardosa prativaga (L.K.) 8 159 15 30 – 212
67. Pardosa saltans Töpf.-Hofm. – – – – 236 236
68. Pirata latitans (Bl.) – – 8 – – 8
69. Pirata piraticus (Cl.) – – 158 – – 158
70. Pirata piscatorius (Cl.) – – 1 – – 1
71. Piratula hygrophila (Th.) – 12 58 – 1 71
72. Pirata tenuitarsis Sim. – – 1 – – 1
73. Trochosa ruricola (De Geer) – 34 – 190 – 224
74. Trochosa terricola Th. 58 – – – 32 90
75. Xerolycosa miniata (C.L.K.) 31 4 – 137 – 172
Pisauridae – – – – – –
76. Pisaura mirabilis (Cl.) 11 2 – – 3 16
Miturgidae – – – – – –
77. Zora spinimana (Sund.) – 3 1 – 3 7
Dictynidae – – – – – –
78. Argenna subnigra (O.P.-C.) 2 – – – – 2
Anyphaenidae – – – – – –
79. Anyphaena accentuata (Walck.) – – – – 1 1
Liocranidae – – – – – –
80. Liocranoeca striata (Kulcz.) 3 4 9 – 12 28
Clubionidae – – – – – –
81. Clubiona lutescens Westr. – – 1 – – 1
82. Clubiona pallidula (Cl.) – – 1 – – 1
83. Clubiona phragmitis C.L.K. – – 7 – 1 8
84. Clubiona terrestris Westr. – – – – 5 5
Phrurolithidae – – – – – –
85. Phrurolithus festivus (C.L.K.) – 1 – – – 1
Gnaphosidae – – – – – –
86. Drassodes pubescens (Th.) 17 – – 3 – 20
87. Drassyllus lutetianus (L.K.) – 3 2 2 – 7
88. Drassyllus praeficus (L.K.) 1 – – 1 – 2
89. Drassyllus pusillus (C.L.K.) 5 – – 5 – 10
90. Haplodrassus signifer (C.L.K.) 41 – – – – 41
91. Haplodrassus silvestris (Bl.) – – – – 7 7
92. Haplodrassus soerenseni (Str.) – – – – 8 8
93. Micaria pulicaria (Sund.) – 2 – 1 – 3
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Gatunki/ Species Powierzchnie badawcze/Research areas
Σ

1 2 3 4 5
94. Zelotes aeneus (Sim.) – – – 17 – 17
95. Zelotes electus (C.L.K.) 40 – – 3 – 43
96. Zelotes latreillei (Sim.) 5 – – 1 – 6
97. Zelotes longipes (L.K.) 3 – – 4 – 7
98. Zelotes subterraneus (C.L.K.) 1 – – 2 – 3
Philodromidae – – – – –
99. Tibellus oblongus (Walck.) – – – 1 – 1
Thomisidae – – – – – –
100. Ozyptila claveata (Walck.) 8 – – – – 8
101. Ozyptila praticola (C.L.K.) – – 20 – 48 68
102. Ozyptila scabricula (Westr.) 9 – – 12 – 21
103. Ozyptila trux (Bl.) 1 7 14 7 – 29
104. Xysticus cristatus (Cl.) – 1 – 26 – 27
105. Xysticus kochi Th. – 1 – 2 – 3
106. Xysticus luctator L.K. – – – – 2 2
107. Xysticus striatipes L.K. – – – 1 – 1
108. Xysticus ulmi (Hahn) – 2 – 1 – 3
Salticidae – – – – – –
109. Evarcha arcuata (Cl.) 2 – – 1 – 3
110. Talavera aperta (Miller) 1 – – 1 – 2
111. Phlegra fasciata (Hahn) 8 – – 2 – 10
łącznie okazów/ total specimens 577 374 512 958 462 2883
łącznie gatunków/ total species 39 38 32 41 36 –

OPILIONES – – – – – –
Nemastomatidae – – – – – –
1. Nemastoma lugubre (O.F.Müll.) – – – – 1 1
Sclerosomatidae – – – – – –
2. Leiobunum blackwalli Meade – – – – 2 2
Phalangiidae – – – – – –
3. Lophopilio palpinalis (Herbst) 3 – 13 16
4. Oligolophus tridens (C.L.K.) 1 22 55 – 282 360
5. Mitopus morio (Fabr.) – – – – 1 1
6. Phalangium opilio (L.) – 29 – 4 – 33
7. Rilaena triangularis (Herbst) – 2 1 – 159 162
łącznie okazów/ total specimens 1 53 59 4 458 575
łącznie gatunków/ total species 1 4 4 1 6 –

Źródło: Rozwałka, Renn, Sienkiewicz 2014. 
Source: Rozwałka, Renn, Sienkiewicz 2014.

Objaśnienia: 1 — murawa kserotermiczna, 2 — pole, 3 — wyspa na Jeziorze Lednica, 
4 — sad drzew owocowych dawnych odmian, 5 — las na „Zbyrce” 

Legend: 1 — xerothermic sward, 2 — field, 3 — island on Lake Lednica, 
4 — orchard of old varieties of fruit trees, 5 — forest on “Zbyrka” hill
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Ryc. 3. Sad drzew owocowych starych odmian; fot. A. Ziółkowski
Fig. 3. Orchard of fruit trees of old varieties; photog. A. Ziółkowski

Punkt nr 2 

WYSPA PRZY SKANSENIE ETNOGRAFICZNYM

Usytuowana blisko lądu wyspa na jeziorze Lednica (ryc. 4) wiosną przy wysokim 
poziomie wody oddzielona jest od lądu, przy spadku poziomu wody tworzy pół-
wysep. Porośnięta jest olchami (Alnus glutinosa), krzewami wierzby szarej (Salix 
cinerea) i otoczona szuwarem z dominującą trzciną pospolitą (Phragmites australis). 
Na wyspie zebrano następujące gatunki chrząszczy: Carabus granulatus Linné, 1758 
(ryc. 5), Blethisa multipunctata (Linné, 1758), Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784), 
Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787), Limodromus longiventris (Mannerheim, 
1825), Limodromus assimilis (Paykull, 1790), Stenolophus mixtus (Herbst, 1784), 
Oodes helopioides (Fabricius, 1792), Loricera pilicornis (Fabricius, 1775), Elaphrus 
cupreus Duftschmid, 1812, Elaphrus riparius (Linné, 1758), Pterostichus nigrita (Pay-
kull, 1790), Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798), Bembidion doris (Panzer, 1796), 
Bembidion assimile Gyllenhal, 1810, Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827), Agonum 
thoreyi Dejean, 1828, Agonum fuliginosum (Panzer, 1809), Agonum viduum (Panzer, 
1796), Agonum lugens (Duftschmid, 1812), Agonum hypocrita (Apfelbeck, 1904). 
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Na badanej powierzchni znaleziono najwięcej gatunków rzadko występują-
cych w Polsce; są to: Blethisa multipunctata (Linné, 1758), gatunek holarktyczny, 
spotykany w środkowej i północnej Europie, Syberii oraz Ameryce Północnej, 
w Polsce najczęściej na północy kraju. Występuje nad brzegami stojących lub 
wolno płynących wód [Burakowski, Mroczkowski, Stefańska 1973]. Limo-
dromus longiventris (Mannerheim, 1825) to również rzadki gatunek rozmieszczony 
głównie w środkowej i wschodniej części Europy oraz zachodniej Syberii. W Pol-
sce bardzo rzadko i pojedynczo spotykany. Występuje najczęściej na wilgotnych 
i mocno ocienionych miejscach w lasach łęgowych lub brzegu rzek [Burakowski, 
Mroczkowski, Stefańska 1974]. Oodes helopioides (Fabricius, 1792) to wilgo-
ciolubny gatunek palearktyczny. Jest narażony na wyginięcie i ma status gatunku 
zagrożonego [Turowska 2012]. Zasiedla najczęściej brzeg słodkowodnych zbior-
ników wodnych. Wśród 512 okazów pająków stwierdzono obecność zaledwie 
32 gatunków [Rozwałka, Renn, Sienkiewicz 2014] (tab. 1). Dominowały ga-
tunki higrofilne, charakterystyczne dla tego typu biotopów: Pirata piraticus (Cl.), 
Diplocephalus picinus (C.L.K.), Piratula hygrophila (Th.), Allomengea vidua (L.K.) 
oraz Bathyphantes approximatus (O.P.-C.) [Rozwałka, Renn, Sienkiewicz 2014]. 

Ryc. 4. Wyspa przy skansenie etnograficznym; fot. K. Renn
Fig. 4. Island near the ethnographic park; photog. K. Renn
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Ryc. 5. Gromadnie zimujące w kłodzie spróchniałego drzewa biegacze granulowane — 
Carabus granulatus L.; fot. M. Miłkowski

Fig. 5. Ground beetles of Carabus granulatus L. spend the winter gregariously 
in a log of rotten tree; photog. M. Miłkowski

Punkt nr 3 

„POMNIK ARCHITEKTONICZNO-PRZYRODNICZY”

Karczma z Sokołowa Budzyńskiego pochodząca z XVIII w., konstrukcji sumikowo-
-łątkowej z glinianymi ścianami i dachem poszytym trzciną, jest dogodnym miej-
scem do rozrodu rzadkich i ginących owadów, zwłaszcza dziko żyjących gatunków 
pszczół, dlatego obiekt uznany został (nieformalnie) za „pomnik architektoniczno-
-przyrodniczy” [ Janyszek i in. 2008] (ryc. 6–7). Po trzyletnich badaniach pro-
wadzonych na tym terenie przez prof. Józefa Banaszaka stwierdzono, że gliniane 
i drewniane ściany oraz strzechę budynku zasiedla 26 gatunków wolnożyjących 
i pasożytniczych błonkówek [Banaszak 1998]. Obiekt ten, jak również inne mu 
podobne, stanowi ważny element przyrody, dający schronienie pożytecznym owa-
dom. Gliniane i drewniane ściany oraz strzecha są miejscem gniazdowania wielu 
gatunków owadów błonkoskrzydłych, w tym również „zapylaczy” roślin uprawnych. 
Budynek ten zasiedla wiele owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera) z podrzędu 
żądłówek (Aculeata), należących do następujących rodzin: wysmugowatych (Sapy-
gidae) — Sapygina decemguttata ( Jurine, 1807); Sapyga quinquepunctata (Faricuis, 
1781), złotolitkowatych (Chrysididae) — Chrysis cyanea L., 1761; Chrysis fulgida 
L., 1761; Chrysis sybarita Foerster, 1853; Chrysis ignita L., 1761, os kopułkowatych 
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(Eumenidae) — Odynerus reniformis (Gmelin, 1790); Ancistrocerus antilope (Panzer, 
1789); Euodynerus notatus ( Jurine, 1807), os grzebaczowatych (Sphecidae) — Try-
poxylon figulus (L., 1758); Trypoxylon clavicerum Lepeletier et Serville, 1828; Cros-
socerus quarimaculatus (Fabricius, 1793); Crabro nigrimus Herrich-Schaeffer, 1841 
(?) oraz pszczół rodziny smuklikowatych (Halictidae) — Lasioglossum nitidiusculum 
(Kirby, 1802); Lasioglossum morio (Fabricius, 1793), miesierkowatych (Megachili-
dae) — Stelis breviuscula (Nylander, 1848); Stelis phaeoptera (Kirby, 1802); Heriades 
truncorum (L., 1758); Chelostoma maxillosum (L., 1767); Metalinella brevicornis 
(Fabricius, 1798); Osmia rufa (L., 1758); Osmia fulvientris (Vanzer, 1798); Osmia 
caerulescens (L., 1758) i porobnicowatych (Anthophoridae) — Anthophora plum-
pies (Pallas, 1772); Anthophora plagiata (Illiger, 1806); Melecta punctata (Fabricius, 
1775 [= armata (Panzer)] [Banaszak 1998]. Ostatnia z wymienionych rodzin 
jest reprezentowana przez porobnicę murarkę (Anthophora parietina), budującą 
ażurowe kominki z gliny przed wejściem do gniazda. Gatunek ten jest ważnym 
„zapylaczem” m.in. koniczyny łąkowej (Trifolium pratense), niestety obecnie co-
raz rzadszym na terenie Wielkopolski [Banaszak 1998]. Pszczoły dziko żyjące 
(Apoidae) stanowią liczną gatunkowo grupę owadów, prawdopodobnie na Ziemi 
występuje aż 25–30 tysięcy gatunków [Banaszak 1993, s. 263]. Wyniki badań, 
które zostały opublikowane w 2002 r. przez J. Banaszaka wskazują, że na terenie 
Polski do roku 1991 zanotowano 454 gatunki pszczół, a obecnie — 469 gatunków 
[Krzysztofiak, Krzysztofiak 2002]. 

Ryc. 6. Karczma z Sokołowa Budzyńskiego; fot. M. Chojnacka
Fig. 6. Inn from Sokołowo Budzyńskie; photog. M. Chojnacka
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Ryc. 7. Pierwszy „pomnik architektoniczno-przyrodniczy”, fragment karczmy 
z Sokołowa Budzyńskiego; fot. M. Chojnacka

Fig. 7. First „monument of architecture and nature”, a fragment of the inn from 
Sokołowo Budzyńskie; photog. M. Chojnacka

Punkt nr 4 

MURAWA KSEROTERMICZNA

Następny punkt stanowi zbocze o  charakterze kserotermicznym, o  wystawie 
południowo-zachodniej, opadające stromym stokiem w stronę jeziora Lednica 
(różnica wysokości terenu wynosi ok. 10 m) (ryc. 8). Niedaleko zbocza postawiono 
trzy zabytki etnograficzne: wiatrak z Trzuskołonia typu „holender” (murowany 
z cegły), wiatrak z Mierzewa typu „koźlak” (drewniany) i wiatrak z Kędzierzyna 
typu „paltrak” (drewniany). Murawę porastają następujące gatunki roślin: goździk 
kartuzek (Dianthus carthusianorum), zawciąg pospolity (Armeria maritima), bylica 
polna (Artemisia campestris), farbownik lekarski (Anchusa officinalis). Chrząszcze, 
których obecność wykazano na tej powierzchni, należą do rodziny biegaczowatych 
(Carabidae) i są to: Amara equestris (Duftschmid, 1812), Amara apricaria (Paykull, 
1790), Amara spreta Dejean, 1831, Pterostichus niger (Schaller, 1783), Poecilus ver-
sicolor (Sturm, 1824), Pterostichus melanarius (Illiger, 1798), Pterostichus strenuus 
(Panzer, 1796), Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812), Harpalus autumnalis 
(Duftschmid, 1812), Harpalus tardus (Panzer, 1796), Harpalus (Semiophonus) sig-
naticornis (Duftschmid, 1812), Calathus erratus (C.R. Sahlberg, 1827), Calathus 
fuscipes (Goeze, 1777), Licinus depressus (Paykull, 1790), Poecilus cupreus (Linné, 
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1758), Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775). Bardzo rzadkim gatunkiem zna-
lezionym na tej powierzchni jest Licinus depressus (Paykull, 1790), zamieszkujący 
południowo-wschodnią część Europy oraz Europę Środkową, znany również z Kau-
kazu, a w Polsce znany tylko z pojedynczych okazów [Burakowski, Mroczkows ki, 
Stefańska 1974]. Araneofauna nasłonecznionej skarpy okazała się również bogata 
i zróżnicowana. W materiale liczącym 577 okazów stwierdzono aż 39 gatunków 
[Rozwałka, Renn, Sienkiewicz 2014] (tab. 1). Dość licznie występującym gatun-
kiem był ksero- i termofilny przedstawiciel Gnaphosidae — Zelotes electus (C.L.K.) 
[Rozwałka, Renn, Sienkiewicz 2014]. Rzadkimi pająkami na omawianej po-
wierzchni były: Talavera aperta (Miller), Mecynargus foveatus (Dahl), Styloctetor 
stativus (Sim.) Drassyllus praeficus (L.K.), Zelotes electus (C.L.K.), Ozyptila claveata 
(Walck.) i Ozyptila scabricula (Westr.) [Rozwałka, Renn, Sienkiewicz 2014]. 

Ryc. 8. Murawa kserotermiczna przy wiatrakach; fot. W. Kujawa
Fig. 8. Xerothermic sward near the windmills; photog. W. Kujawa

Punkt nr 5 

ZAGRODA OLĘDERSKA Z NOWEGO TOMYŚLA

Zagroda pochodzi z Równiny Nowotomyskiej (zachodnia Wielkopolska) i uka-
zuje sposób budowania i gospodarowania kolonistów niemieckich. Zagroda osad-
nika olęderskiego była zagrodą wielobudynkową, otoczoną płotami. W skansenie 
etnograficznym w Dziekanowicach tworzą ją: dom pochodzący z 1823 r., bu-
dynek inwentarski z attyką zwaną tremplem z 1865 r. oraz stodoła z tremplem 
zbudowana w 2. połowie XIX w. [Fryza 2012]. W 2013 r. założono chmielnik 
(ryc. 9) i rozpoczęto budowę suszarni chmielu, którą dokończono w roku 2014. 
Pierwsze wzmianki o uprawie chmielu na terenie Polski w IX i X w. znajdują się 
w kronikach, aktach nadawczych dóbr duchownych oraz opisach dóbr [Zub 1962, 
s. 5]. Kolonizacja okolic Nowego Tomyśla w wieku XVIII opierała się głównie 
na osadnikach narodowości niemieckiej, później polskiej oraz nielicznej czeskiej. 
Przybywali oni w zależności od wyznania — protestanci z Nowej Marchii, Śląska 
i Pomorza, katolicy z Bawarii i Szwabii. Pod uprawę otrzymywali tereny podmokłe 
lub przeznaczone pod wykarczowanie [Pelczyk 1997, s. 6]. Wzrost zainteresowania 
uprawą chmielu zarówno wśród ludności polskiej, jak i kolonistów niemiecko-
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-holenderskich zaczyna się od roku 1836, kiedy to rząd niemiecki zaczął popierać 
zakładanie nowych chmielników w Wielkopolsce. Na przełomie XVIII i XIX w. 
chmiel z Polski pod nazwą „nowotomyskiego” zdobywa na licznych wystawach 
europejskich odznaczenia z „Grand Prix” włącznie, a w roku 1883 uzyskuje naj-
wyższą cenę na rynku światowym [Błaż 1977, s. 4]. W punkcie nr 5 nie prowa-
dzono odłowów bezkręgowców, ale stwierdzono występowanie mszycy chmielowej 
(Phorodon humuli). Owad ten osiada głównie na najmłodszych pędach chmielu 
oraz spodniej stronie rozwijających się liści, z których przez nakłuwanie miąższu 
wypija substancje pokarmowe [Zub 1962, s. 187]. 

Ryc. 9. Chmielnik przy zagrodzie olęderskiej z Nowego Tomyśla; fot. K. Renn
Fig. 9. Hop garden near the farmstead of Olęder settlers from Nowy Tomyśl; photog. K. Renn
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Punkt nr 6 

LAS NA „ZBYRCE” — ZABYTKOWY PARK W DZIEKANOWICACH

Las na „Zbyrce” znajduje się w granicach zabytkowego parku w Dziekanowicach 
(ryc. 10). Park położony jest w zachodniej części wsi nad wschodnim brzegiem 
jeziora Lednica. Powstał w połowie XIX w., stanowiąc integralną część założenia 
folwarczno-dworskiego. Jego powierzchnia wynosi 6,12 ha (z czego 0,3 zajmują 
wody stawu) [Walczyńska 2007]. Dnia 3 listopada 1986 r. park został wpisany do 
rejestru zabytków [Pismo 1986]. Współcześnie nie ma już dworu, lecz na jego fun-
damentach postawiono w 1968 r. nowy budynek należący kiedyś do Państwowego 
Gospodarstwa Rolnego. Obecnie urzęduje w nim dyrekcja i administracja Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy. Z pierwotnych obsadzeń ocalały nieliczne drzewa, 
natomiast wiele drzew i krzewów w parku pochodzi z nasadzeń przeprowadzonych 
w latach 90. XX w. Starsze egzemplarze rosną wokół budynku dawnego dworu, 
w północnym rejonie parku. Niezwykle okazałymi drzewami są: dąb szypułkowy 
(Quercus robur), który rośnie przy południowej ścianie dawnego dworu oraz dwa 
klony jesionolistne (Acer negundo) i  jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), rosnące 
w środkowej części parku. Starsze drzewa wokół stawu to głównie wierzby płaczące 
(Salix alba). Natomiast na gęsto porośniętym wzniesieniu (tzw. Zbyrka) występują

Ryc. 10. Las na tzw. Zbyrce — zabytkowy park w Dziekanowicach; fot. K. Renn
Fig. 10. Forest on the so-called Zbyrka, historic park in Dziekanowice; photog. K. Renn
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głównie drzewa iglaste: sosna pospolita (Pinus sylvestris) i świerk pospolity (Pi-
cea abies). Przy jeziorze Lednica, w szuwarach i na łące, stwierdzono stanowisko 
storczyka — kukułki krwistej (Dactylorhiza incarnata) [inf. ustna Z. Celka]. Na 
powierzchni leśnej zebrano 462 okazy pająków, które należały do 36 gatunków 
[Rozwałka, Renn, Sienkiewicz 2014] (tab. 1). Gatunkami dominującymi były: 
Pardosa saltans (Töpf.-Hofm.), Ozyptila praticola (C.L.K.), Trochosa terricola (Th.) 
[Rozwałka, Renn, Sienkiewicz 2014]. Stwierdzono również gatunek pająka 
dość rzadko występujący w Polsce Xysticus luctator (L.K.), związany z widnymi 
środowiskami leśnymi. Jest to gatunek europejski, zamieszkujący ściółkę leśną lub 
roślinność niskiego runa. W Wielkopolskim Parku Etnograficznym występował 
w lesie na „Zbyrce” (tab. 1). 

Podsumowanie

Przeprowadzone badania nad biegaczami, pająkami i kosarzami występującymi na 
terenie oddziału Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wielkopolskiego 
Parku Etnograficznego będącego częścią Lednickiego Parku Krajobrazowego, wy-
kazały obecność 111 gatunków pająków (Araneae), 7 gatunków kosarzy (Opiliones) 
(tab. 1) oraz 68 gatunków biegaczowatych (Carabidae), co wskazuje na bogactwo 
fauny bezkręgowców. Znaczna różnorodność gatunkowa i obecność gatunków 
ważnych faunistycznie jest miarą wysokiej atrakcyjności tych terenów, a przy tym 
stanowi wskazówkę, że środowisko przyrodnicze Lednickiego Parku Krajobrazo-
wego jest dobrze zachowane. 

Na powierzchni badawczej wykazano m.in. stanowisko rzadkiego w Europie 
przedstawiciela Salticidae — Talavera aperta (Miller) oraz rzadkich lub zagrożo-
nych w Polsce gatunków: Mecynargus foveatus (Dahl), Agyneta fuscipalpis (C.L.K.), 
Silometopus reussi (Th.), Styloctetor stativus (Sim.), Drassyllus lutetianus (L.K.), 
Drassyllus praeficus (L.K.), Zelotes electus (C.L.K.), Ozyptila claveata (Walck.), 
Ozyptila scabricula. (Westr.).

W skansenie znaleziono również kilka gatunków z rodziny biegaczowatych 
rzadko występujących w Polsce. Są to: Blethisa multipunctata (Linné, 1758), Limo-
dromus longiventris (Mannerheim, 1825), Oodes helopioides (Fabricius, 1792) mający 
status gatunku zagrożonego, narażonego na wyginięcie [Turowska 2012], Licinus 
depressus (Paykull, 1790). 

Podziękowania

Autorka pragnie serdecznie podziękować drowi Robertowi Rozwałce (Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Zoologii) oraz drowi inż. Pawłowi 
Sienkiewiczowi (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Entomologii 
i Ochrony Środowiska) za pomoc w oznaczeniu materiału badawczego.

Autorka dziękuję też drowi hab. Zbigniewowi Celce (Uniwersytet Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Taksonomii Roślin) za cenne uwagi.
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Planned Didactic Path “Invertebrates of the Wielkopolska Ethnographic Park”

Summary

The research conducted into ground beetles, spiders and harvestmen occurring in the area of 
the Wielkopolska Ethnographic Park (a part of the Lednica Landscape Park) revealed 111 
species of spiders (Araneae) (table 1), seven species of harvestmen (Opiliones) (table 1) and 
68 species of ground beetles (Carabidae), which points out the abundance of invertebrate 
fauna. The significant diversity of species and presence of species important as far as fauna 
is concerned confirms the high attractiveness of this area. They indicate also that the natural 
environment of the Lednica Landscape Park is well preserved. 

Sites representative of Salticidae—Talavera aperta (Miller), which is rare in Europe, 
as well as of species including: Mecynargus foveatus (Dahl), Agyneta fuscipalpis (C.L.K.), 
Silometopus reussi (Th.), Styloctetor stativus (Sim.), Drassyllus lutetianus (L.K.), Drassyllus 
praeficus (L.K.), Zelotes electus (C.L.K.), Ozyptila claveata (Walck.), Ozyptila scabricula 
(Westr.), which are rare or endangered in Poland, have been ascertained among others 
within the research area.

In the open-air Lednica museum a few species of the ground beetles family have been 
also found. They are rare in Poland and include: Blethisa multipunctata (Linné, 1758), Li-
modromus longiventris (Mannerheim, 1825), Oodes helopioides (Fabricius, 1792)—the latter 
with the status of an endangered species, exposed to extinction [Turowska 2012], Licinus 
depressus (Paykull, 1790).
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Konferencja „Miejsca chrztów, 
urządzenia baptyzmalne 

i ceremoniał chrzcielny 
od starożytności chrześcijańskiej 

do Soboru Trydenckiego” 
(Gniezno, 5–6 czerwca 2014)

Konferencja, której tytuł przytoczono wyżej, to trzecie już spotkanie naukowe 
organizowane w ramach cyklu zaplanowanych na lata 2012–2016 obrad zwią-

zanych z 1050. rocznicą chrztu Polski przez Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy oraz Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Gnieźnie. Patronat honorowy nad konferencją przyjęli Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Prymas Polski Arcybiskup Metropolita 
Gnieźnieński Józef Kowalczyk. Miejscem dwudniowych obrad było Kolegium 
Europejskie w Gnieźnie, które zgromadziło dwudziestu jeden referentów — re-
prezentantów środowisk uniwersyteckich Polski i Włoch, Polskiej Akademii Nauk 
oraz uczelni kościelnych.

Już dwa pierwsze, niezmiernie interesujące wystąpienia pokazały, jak istotna 
dla omawianych kwestii jest szczegółowa analiza zachowanych do naszych czasów 
źródeł pisanych. Problematyka wkładu papieży w zakładanie i utrzymanie bapty-
steriów w piętnastu kościołach Rzymu została zreferowana na podstawie zapisów 
dostępnych w Liber Pontificalis (do IX w.; Monika Ożóg, o. Henryk Pietras SJ). 
Punktem wyjścia kolejnego referatu było zagadnienie chrztu władcy Wessexu króla 
Caedwalli w Rzymie (689), opisane przez Bedę Czcigodnego (Historia kościelna 
narodu Anglii), jak również znaczenie tego faktu oraz kultu św. Piotra w duchowości 
Anglosasów szeroko omówione przez Maksymiliana Sasa. 

W bloku wystąpień podejmujących temat architektury urządzeń chrzciel-
nych poruszone zostały zarówno kwestie wzajemnych relacji pomiędzy budow-
lami chrzcielnymi horyzontu IV–VI w., a powstałymi w okresie VII/VIII stulecia 
(poddane analizie przez Zygmunta Kalinowskiego), jak i związane z problematyką 
źródłową tego typu obiektów znanych z obszaru władztwa Piastów. Szerzej przed-
stawiono zagadnienie urządzeń chrzcielnych odkrytych na Ostrowie Lednickim. 
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Koncepcje neopragmatyzmu dla rozwiązania problematyki tych obiektów wy-
korzystał kolejny referent ( Janusz Górecki) akcentujący ich związek z X w. oraz 
z odbywającymi się na Lednicy chrztami. Z kolei zagadnienia usytuowania basenów 
chrzcielnych w kaplicy na Ostrowie Lednickim omówiła Klementyna Żurowska, 
bogaty zaś plon trwającego już ćwierć wieku naukowego dyskursu nad nimi oraz 
ich funkcją, a także szczegółowe odniesienia do architektury sakralno-pałacowej, 
z którą urządzenia te były związane, zaprezentowała Teresa Rodzińska-Chorąży. 

Archeologiczny materiał źródłowy korespondujący z odkryciem misy z zaprawy 
wapiennej z Poznania oraz kontrowersje dotyczące ich interpretacji podsumowała 
Hanna Kóćka-Krenz postulująca potrzebę ponownej weryfikacji tych badań. Ko-
lejna referentka, Joanna Kalaga, pokazała, jak ważna jest krytyczna interpretacja 
starszych badań archeologicznych, co przedstawiła na przykładzie odkryć reliktów 
rzekomych urządzeń chrzcielnych z Wiślicy. Ponowna analiza tego jednego ze 
sztandarowych obiektów archeologii polskiej lat 50. XX w. zweryfikowała nega-
tywnie jego funkcje chrzcielne i wskazała, że jest to obiekt z 2. połowy XI w.

Zaprezentowany przez referentów źródłowy materiał archeologiczny jedno-
znacznie zdefiniował szersze możliwości płynące z analizy materiałów wykopali-
skowych (Ostrów Lednicki, Poznań). Unaocznił również, jak wiele pułapek może 
wnosić powierzchowne wyjaśnianie dostępnych archeologii źródeł i wieloletnie 
bezkrytyczne powielanie utartych, a prowadzących na manowce kalek interpreta-
cyjnych (przykład Wiślicy).

Istotne wzbogacenie i uzupełnienie rozważań dotyczących formy urządzeń 
chrzcielnych oraz ich reliktów stanowiły zagadnienia poruszające problematykę 
praktyk i uroczystości okołochrzcielnych w Polsce do XVI w. przedstawione przez 
Małgorzatę Delimatę-Proch oraz tradycje obrazowania doktryny chrześcijańskiej 
(sakramentu chrztu) w ikonografii europejskiej XVI–XVII w. (ks. Ryszard Kna-
piński) czy też nieznane szerzej, a bogato zachowane gratulacje z okazji chrzcin 
dzieci pochodzące z XVII- i XVIII-wiecznych rękopisów i druków (Małgorzata 
Trębska). Tradycję późnośredniowieczną oraz młodszą związaną z rozwojem ob-
rzędów towarzyszących udzielaniu sakramentu chrztu w diecezji wrocławskiej (na 
podstawie zachowanych ksiąg liturgicznych) poruszył z kolei ks. Kazimierz Dola.

Istotę roli obrzędowości chrzcielnej od starożytności do Soboru Trydenckiego 
pokazał kolejny blok wystąpień. Znaczenie i sens procesji do źródła chrzcielnego 
w wigilię paschalną i w liturgii chrztu przedstawił ks. Daniel Brzeziński. Odnoszące 
się do przebiegu chrztu źródła z II–III w. oraz późniejsze katechezy chrzcielne 
(z IV–V w.) kościoła wczesnochrześcijańskiego zaprezentował ks. Bogdan Czyżew-
ski. Dopełnieniem rozważań dotyczących powtarzających się elementów liturgii 
chrzcielnej we wczesnym kościele były oryginalne objaśnienia tych elementów, jakie 
zawarte zostały w liście Jana Diakona (V/VI w.), stanowiącym ogniwo między 
starożytnością a średniowieczem (ks. Szymon Fedorowicz).

Temat przemian sakramentów inicjacji chrześcijańskiej omawiało kolejne 
wystąpienie, którego autor skoncentrował się na przybliżeniu tej problematyki 
w oparciu o Sakramentarz Gelazjański (VII–VIII w.), Ordo Romanus XI (IX w.) oraz 
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Pontificale Romano-Germanicum z X w. (ks. Czesław Krakowiak). Omówienie form 
liturgii chrztu (obrzędy wstępne oraz właściwy chrzest) praktykowanych w stolicy 
apostolskiej w VI–X w. zawierało z kolei wystąpienie Andrei Antonia Verardiego 
(Sapienza — Uniwersytet Rzymski). Zagadnienie chrztu dzieci oraz jego masowości 
w kościele począwszy od VI w. poruszył ks. Dariusz Kwiatkowski, który omówił 
te kwestie na podstawie Sakramentarza Gelazjańskiego oraz Ordo Romanus XI. 

Na tle bogatych źródeł rękopiśmiennych dotyczących liturgii chrzcielnej 
z terenu Italii oraz państw we władaniu plemion germańskich nader skromnie 
prezentują się księgi liturgiczne zachowane w Polsce. Jedną z dwóch znanych 
stanowi Pontyfikał Płocki (XII w.), który przybliżyła uczestnikom konferencji Jo-
lanta M. Marszalska. Wskazuje on, że zręby kultury religijnej w Polsce tworzono 
z wykorzystaniem spuścizny epoki starożytnej.

W wystąpieniu zamykającym spotkanie konferencyjne o. Waldemar Pałęc ki 
MSF poruszył istotne wątki błogosławienia wody chrzcielnej w wigilię paschalną, 
które zanalizował, opierając się na średniowiecznych rękopisach dostępnych 
w Polsce, tj. Pontyfikałach Płockim i Krakowskim oraz młodszych od nich księgach 
z XIV–XV w. 

Ryc. 1. Uczestnicy konferencji podczas zwiedzania reliktów architektury 
i basenów chrzcielnych na Ostrowie Lednickim; fot J. Wieczorek

Organizatorzy konferencji postawili przed sobą ambitne zadanie przedsta-
wienia niezmiernie obszernej problematyki miejsca chrztów, urządzeń związanych 
z tymi obrzędami jak i  liturgii chrzcielnej od starożytności chrześcijańskiej do 
soboru trydenckiego. Rozległe ramy chronologiczne stwarzały możliwość prezen-
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tacji syntetyzujących ujęć tych zagadnień. Nie znalazło to jednak odzwierciedle-
nia w przedstawionych w toku obrad wystąpieniach. W rezultacie zdecydowana 
większość referentów skupiła się na analizie szczegółowych kwestii dotyczących 
tytułowych zagadnień wyartykułowanych przez ich segmentarną rejestrację i kla-
syfikację wraz z odniesieniami zawartymi w bogatej reprezentacji źródeł pisanych 
oraz architekturze i sztuce. Sporo z tych przemyśleń pokazało wartość, jaką są 
w stanie wnieść owe szczegółowe studia pod względem rozstrzygnięcia wielu jeszcze 
mniej znanych lub spornych kwestii związanych z liturgią chrzcielną, obiektami, 
w których ją sprawowano, jak też ich odbiciem w sztuce oraz dokumentach i roz-
porządzeniach kościelnych. Niektóre zaprezentowane tezy ograniczały się wyłącznie 
do ustaleń powszechnie znanych i obecnych w obiegu naukowym już od czasów 
wydania monumentalnego kompendium pod redakcją F. Cabrola i H. Leclercqa 
(Dictionnaire d’archèologie chrètienne et de liturgie, 1–15, Paris 1924–1953). Nie 
umniejsza to wprawdzie wartości przytoczonych rozważań, ale i nie wnosi do 
poznania naukowego nowej jakości.

Materiały z konferencji zostaną udostępnione w przygotowywanym tomie 
pokonferencyjnym — trzeciej już publikacji związanej z zaplanowanymi przez 
organizatorów obrad na wiele lat naukowymi obchodami 1050. rocznicy chrztu 
Polski.
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Konkurs na wydarzenie muzealne roku 

Od ponad trzydziestu lat organizowane są w  Polsce konkursy promujące 
działalność muzealników. Najstarszy konkurs — „Sybilla”, prowadzony od 

1980 roku z inicjatywy i przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, skierowany jest do muzeów w całej Polsce. Młodsze konkursy, jak 
„Izabella” (organizowana od 2002 roku) czy „Wierzba” (od 2006 roku), mają zasięg 
regionalny. Zarówno ogólnopolski konkurs „Sybilla”, jak i wielkopolski „Izabella” 
za patronki przedsięwzięcia obrały działalność dwóch kolekcjonerek sztuki — 
odpowiednio: Izabeli z Flemingów Czartoryskiej i jej wnuczki, Izabeli z Czarto-
ryskich Działyńskiej. Symbolami obu nagród są statuetki wręczane zwycięzcom, 
w obu przypadkach są to przedstawienia kobiet; statuetka „Izabelli” jednoznacznie 
przedstawia wysmukłą kobiecą sylwetkę, statuetka „Sybilli” natomiast, kształtem 
przypominająca klepsydrę, nosi w sobie postać kobiety, ale też w myśl koncepcji 
projektantów imituje zwój liści palmowych, na których antyczna wieszczka zapi-
sywała swoje proroctwa. Zasady organizowania tych konkursów podlegały różnym 
przeobrażeniom, jednak niezmiennie …wyróżnienie w konkursie — jak podkreślono 
w Katalogu Sybilla 2013 — traktowane jest jako jedna z najwyższych form uznania 
osiągnięć w polskim muzealnictwie (w przypadku „Sybilli” na poziomie ogólnopol-
skim, jak już wspomniano, w przypadku „Izabelli” — na poziomie regionalnym, 
wielkopolskim). W obydwu konkursach od lat biorą udział pracownicy Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy.

W pierwszej połowie 2014 roku po raz kolejny ogłoszono wyniki konkursów 
oceniających działalność muzeów w 2013 roku. 12 maja odbyło się uroczyste wrę-
czenie nagród uczestnikom regionalnego, wielkopolskiego konkursu na wydarzenie 
muzealne roku „Izabella”, a 14 maja odebrali nagrody uczestnicy ogólnopolskiego 
konkursu „Sybilla”.

Regionalny konkurs o nagrodę „Izabella”, organizowany przez Fundację Mu-
zeów Wielkopolskich pod stałym patronatem Marszałka Województwa Wielko-
polskiego adresowany jest do wszystkich muzeów działających w regionie. Zgodnie 
z regulaminem projekty zgłaszane do konkursu oceniane są w czterech katego-
riach; wiodącą kategorią jest działalność wystawiennicza, kolejne to: działalność 
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 edukacyjna, promocja marketingowa; działalność naukowa, konserwatorska i doku-
mentacja zbiorów oraz działalność wydawnicza. W każdej kategorii w zależności od 
poziomu przedstawianych projektów przyznawane są nagrody, od jednej do trzech, 
i wyróżnienia. Uroczystość wręczenia nagród każdego roku odbywa się w innym 
miejscu, tegoroczną zorganizowało Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera. 
Do konkursu o nagrodę na wydarzenie muzealne roku 2013 z Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy zgłoszono cztery projekty. 

W kategorii Działalność wystawiennicza o nagrodę ubiegała się wystawa cza-
sowa zorganizowana w Rezerwacie Archeologicznym Grodzie Wczesnopiastow-
skim w Gieczu, oddziale Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, z okazji jego 
50-lecia, a nosząca tytuł „Wspomnienia cenniejsze niż klejnoty”. Wystawa oraz 
towarzyszący jej folder prezentowały historię Rezerwatu widzianą przez pryzmat 
zdjęć oraz wspomnień uczestników i świadków rozmaitych wydarzeń, dla których 
scenerią przez ostatnie 50 lat było Grodziszczko. Na osi czasu przedstawione zo-
stały najważniejsze epizody z półwiecznej historii Rezerwatu. Dzięki zastosowaniu 
układu chronologicznego wyraźnie zaznaczyły się czasowe zmiany priorytetów 
działań podejmowanych przez pracowników Rezerwatu. Narracja przeplatała się 
ze zdjęciami oraz relacjami uczestników i świadków wydarzeń, a uzupełniały ją 
nagrania wspomnień płynące z głośników rozmieszczonych na sali wystawowej. 
Prezentowany był też fragment filmu dokumentalnego z 1963 roku zarejestrowa-
nego w dniu otwarcia Rezerwatu przez ekipę Polskiej Kroniki Filmowej, a także 
wycinki z gazet i fragmenty wpisów z Ksiąg Pamiątkowych gromadzonych w Re-
zerwacie od lat 60. XX w.

W kategorii Działalność edukacyjna, promocja marketingowa zgłoszono program 
edukacyjny „Poznać przeszłość — Zrozumieć teraźniejszość — Kreować przy-
szłość”. Program ten opracowany przez Dział Edukacji Muzealnej i realizowany 
od sezonu w 2013 roku adresowany jest do dzieci i młodzieży znajdujących się na 
różnych poziomach nauczania. Zakres tematyczny programu obejmuje zagadnie-
nia dotyczące historii regionalnej, zjawisk kulturowych i zachowań społecznych, 
a miejscem realizacji są przestrzenie ekspozycyjne w oddziałach muzeum: na Os-
trowie Lednickim, w Rezerwatach Archeologicznych w Gieczu i w Grzybowie oraz 
w Wielkopolskim Parku Etnograficznym. Autorzy programu szczególną uwagę 
poświęcili lekcjom problemowym, w których zagadnienia z przeszłości omawiane 
są kontekście współczesnych zjawisk i zachowań. Wszystkie działania realizowane 
w ramach projektu stanowią uzupełnienie szkolnego programu dydaktycznego. 

Kolejne zgłoszenie dotyczyło Działalności naukowej, konserwatorskiej i dokumen-
tacji zbiorów. W tej kategorii poddano ocenie konkursowej program badawczy do-
tyczący opracowania średniowiecznych artefaktów pochodzących z Ostrowa Ledni-
ckiego. Program o nazwie „FONTES. Wieloaspektowe, interdyscyplinarne badania 
dziedzictwa pierwszych Piastów” odnosił się do dwóch projektów zrealizowanych 
w latach 2012–2013. Pierwszy projekt polegał na opracowaniu zbioru numizmatów 
i złotej biżuterii odkrytych w grodzie lednickim i w jego sąsiedztwie. Opracowanie 
otrzymało formę katalogu ze szczegółowymi opisami monet (m.in. kwartników 
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śląskich, monet bizantyńskich, arabskich) oraz analizami metaloznawczymi. Drugi 
projekt dotyczył opracowania kolekcji toporów średniowiecznych i polegał na 
wieloaspektowych badaniach typologicznych i specjalistycznych. Przeprowadzono 
szczegółowe analizy metaloznawcze, radiograficzne, badania materiałowe skóry 
oraz dendrologiczne toporzysk. Badania te pozwoliły na nowy podział typolo-
giczny broni oraz jej datowanie. Obydwa projekty zakończono dwujęzycznymi 
publikacjami oraz ich wersjami elektronicznymi udostępnionymi w plikach PDF: 
pierwszy — katalogiem Monety i biżuteria z Ostrowa Lednickiego i Giecza, drugi — 
opracowaniem Topory średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza. 

Czwarta kategoria, do której przygotowano zgłoszenie to Wydawnictwa. 
W 2013 roku muzeum wydało publikację Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Pol-
sce. Krótkie studium obrazu Jana Matejki „Zaprowadzenie chrześcijaństwa RP 965” 
autorstwa B. Ciciory i A.M. Wyrwy. W opracowaniu tym obok analizy symboliki 
obrazu dużo uwagi poświęcono kwestiom ideologicznym i formalnym związanym 
z powstaniem dzieła malarskiego a przede wszystkim omówieniu miejsca zapre-
zentowanego zdarzenia. Informacje dotyczące miejsca domniemanego chrztu, 
charakterystykę naukową i artystyczną epoki, w której tworzył Matejko, uzupełniają 
reprodukcje prac innych artystów poruszających temat zaprowadzenia chrześcijań-
stwa w Polsce. Monografię przygotowano, aby uczcić rocznice urodzin i śmierci 
J. Matejki, a jednocześnie nawiązać do inauguracji obchodów 1050. rocznicy chrztu 
Polski w archidiecezji gnieźnieńskiej. Wprowadzenie publikacji do sprzedaży po-
przedziła szeroka akcja promocyjna. 

Trzy spośród zgłoszonych projektów zostały uhonorowane nagrodami. Pierwszą 
nagrodę otrzymała wystawa „Wspomnienia cenniejsze niż klejnoty” i jej autorzy: 
Magda Miciak — za scenariusz wystawy i Wojciech Kujawa — za oprawę pla-
styczną, oraz program badawczy „FONTES. Wieloaspektowe, interdyscyplinarne 
badania dziedzictwa pierwszych Piastów” zrealizowany przez Arkadiusza Tabakę 
i Pawła Sankiewicza. Trzecią nagrodę przyznano programowi edukacyjnemu „Po-
znać przeszłość — Zrozumieć teraźniejszość — Kreować przyszłość” opracowa-
nemu i zrealizowanemu przez zespół: Mariola Olejniczak, Judyta Pasternak, Jakub 
Kamiński. 

Nowością w tegorocznej edycji konkursu o nagrodę „Izabella” było przyznanie 
nagród poza przyjętymi kategoriami. Były nimi nagroda Grand Prix za całokształt 
działalności dla Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i Nagroda Specjalna za 
osiągnięcia w kierowaniu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie dla 
Stanisława Pasiciela.

Do ogólnopolskiego konkursu na wydarzenie muzealne roku „Sybilla” rów-
nież zgłoszono cztery projekty. „Sybilla” organizowana od 2011 roku przez Naro-
dowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, agendę Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, to konkurs przeznaczony dla muzeów z całej Polski 
niezależnie od ich statusu organizacyjnego i profilu działania. Tegoroczna edycja 
konkursu odbywała się według nowego regulaminu, który opracowano z myślą 
o nowych formach działalności muzeów. W nowym regulaminie m.in.  powiększono 
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do  jedenastu liczbę kategorii, w których oceniano projekty, a do czterech liczbę 
projektów zgłaszanych przez jedną instytucję. W każdej kategorii przyznawano 
jedną nagrodę i dwa wyróżnienia. Do oceny konkursowej zgłoszono w tym roku ok. 
250 projektów. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień, podobnie jak w konkur-
sie regionalnym, każdego roku odbywa się w innym miejscu, w tym roku laureatów 
„Sybilli” gościło Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Z Muzeum na 
Lednicy zgłoszono cztery projekty, w trzech przypadkach powtórzono zgłoszenia 
wysłane do regionalnego konkursu „Izabella”. 

O nagrodę „Sybilli” w kategorii Projekty naukowo-badawcze ubiegał się program 
badawczy „FONTES. Wieloaspektowe, interdyscyplinarne badania dziedzictwa 
pierwszych Piastów”, w kategorii Edukacja: program „Poznać przeszłość — zro-
zumieć teraźniejszość — kreować przyszłość”, a w kategorii Publikacje: monografia 
„Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce”. Ponadto przygotowano zgłoszenie 
w kategorii Wystawy etnograficzne, w którym przedstawiono wystawę stałą zreali-
zowaną w Wielkopolskim Parku Etnograficznym, a noszącą tytuł „Z wiejskiego 
domu na uniwersytet”. Wystawa zorganizowana w domu wzniesionym in situ 
w latach 80. XIX wieku, a przeniesionym do muzeum w latach 90. XX wieku, 
opowiada historię życia i gospodarowania rodziny chłopskiej, która żyła w nim 
w okresie 20-lecia międzywojennego. Poprzez wyposażenie i wystrój domu starano 
się zbudować swoisty „portret rodzinny”, w którym cechy indywidualne takie jak 
patriotyzm wyrażający się w dobrym gospodarowaniu i dążności do awansu spo-
łecznego przez wykształcenie są odzwierciedleniem postaw akceptowanych społecz-
nie. Zgromadzone na wystawie przedmioty, fotografie przedstawiające członków 
rodziny (w tym uczestników powstania wielkopolskiego), a także książki, zeszyty 
i przybory szkolne jednego z synów rodziny bezpośrednio opowiadają o typowej 
dla Wielkopolan postawie życiowej i społecznej. Wystawa udostępniona została 
zwiedzającym jesienią 2013 roku. Tegoroczna edycja konkursu o nagrodę „Sybilla” 
okazała się przyjazna dla muzeum, gdyż spośród zgłoszonych projektów dwa zo-
stały nagrodzone wyróżnieniem. Pierwsze wyróżnienie przyznano we właściwej 
kategorii projektowi badawczemu FONTES oraz wystawie „Z wiejskiego domu 
na uniwersytet” (autorstwa Małgorzaty Fryzy) konkurującej w kategorii wystaw 
etnograficznych.

Z perspektywy otrzymanych nagród — statuetek i wyróżnień działania mu-
zealne w roku 2013 stanowią niebywały sukces dla muzeum a przede wszystkim 
dla jego pracowników, realizatorów wspomnianych wyżej zadań.



Patrycja Klimowicz 
Magda Miciak
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
Studia Lednickie XIII (2014)

„Letnie o Piastach bajanie…” w Gieczu

Po dużym zainteresowaniu piknikiem historycznym zorganizowanym w roku 
2013 z okazji Jubileuszu 50-lecia Rezerwatu Archeologicznego Grodu Wczes-

nopiastowskiego w Gieczu zrodził się pomysł powtórzenia formuły spotkania, 
a tym samym rozpoczęcia cyklu imprez historycznych w Gieczu pod nazwą „Letnie 
o Piastach bajanie…”. Celem projektu stała się popularyzacja wiedzy o historii 
i kulturze wczesnego średniowiecza, a także wykreowanie wydarzenia skupiającego 
liczne grono rekonstruktorów i odtwórców, które będzie identyfikowane z gro-
dem gieckim. Koncepcja pikniku została oparta na trzech głównych elementach: 
ożywieniu osady edukacyjnej w Gieczu przez grupy rekonstrukcji historycznej, 
wieczorne przedstawienie historyczne inspirowane wybranym fragmentem kroniki 
oraz koncert średniowiecznej muzyki słowiańskiej. Natomiast termin imprezy 
nawiązywał do daty otwarcia Rezerwatu w Gieczu w 1963 roku.

W niedzielne upalne popołudnie 20 lipca gieckie podgrodzie zmieniło się 
nie do poznania. Osadę zamieszkali odtwórcy średniowiecza, którzy, dzieląc się 
swoją wiedzą i doświadczeniem, stanowili niebywałą atrakcję dla odwiedzających 
tego dnia muzeum turystów. Wśród grup rekonstrukcyjnych znalazły się m.in.: 
Białogród — Osada Warowna z X wieku, Grupa Historyczna Wielewit, Drużyna 
Słowian i Wikingów Nordelag, Kram Lepiglina oraz MOHORT.

Punktem kulminacyjnym imprezy było widowisko teatralne przygotowane 
przez Sławomira „Radbora” Utę z projektu „Słowiański mit o stworzeniu świata” 
przy współpracy z grupami rekonstrukcji historycznych. Tegoroczna inscenizacja, 
inspirowana fragmentami kroniki Thietmara z Merseburga, przybliżyła widzom 
historię wygnania Ody, drugiej żony Mieszka I. Rekonstruktorzy w kilku przejmu-
jących scenach pokazali, jak Bolesław Chrobry przechytrzył swą macochę i scalił 
ojcowiznę po Mieszku I. 

Finał imprezy uświetnił występ zespołu Yggdrasill. Wykonawcy nie tylko 
dali koncert urokliwej muzyki średniowiecznej, ale także opowiadali słuchaczom 
o muzyce i swoich instrumentach. W trakcie koncertu ochotnicy spośród widowni 
mieli również możliwość spróbować zaskakująco trudnej gry na dudach lub poto-
warzyszyć zespołowi, wybijając rytm na tradycyjnych bębnach. 
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Przez cały czas trwania imprezy uczestnicy mogli ponadto wziąć udział w tur-
niejach rodzinnych, spróbować swych sił w łucznictwie czy historycznej grze kubb. 
W organizacji pikniku średniowiecznego pracowników Rezerwatu wsparli ucz-
niowie i absolwenci z Gimnazjum im. mjr. H. Dąbrowskiego w Gieczu wraz 
z opiekunką Jolą Ochowiak, członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” (ucz-
niowie liceum wojskowego z Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. oraz 
studenci z Zespołu Szkół Akademickich z WWSSE w Środzie Wlkp.), a także 
państwo Beata i Marek Idaszek ze Środy Wlkp. Wszystkim wolontariuszom ser- 
decznie dziękujemy.

Projekt „Letnie o Piastach bajanie…” był współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 
(tzw. „Małe Projekty”).

Ryc. 1. Glina w rękach profesjonalisty z Kramu Lepiglina; fot. M. Miciak
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Ryc. 2. W roli Ody Dytrykówny Katarzyna „Katla” Czylok z Białogrodu; fot. P. Klimowicz

Ryc. 3. Fragment inscenizacji „Wygnanie Ody”; fot. M. Miciak
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Ryc. 4. Koncert zespołu Yggdrasill; fot. P. Klimowicz
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Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
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Henryk Samsonowicz laureatem  
Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego

Gród na Ostrowie Lednickim był jednym z czołowych miejsc w okresie for-
mowania się naszej państwowości. Znajdujące się tutaj pamiątki z czasów 

Mieszka I  i Bolesława Chrobrego są świadectwem potęgi ówczesnych władców 
i symbolem rodzącego się państwa. Współcześnie są najważniejszym elementem 
krajobrazu historycznego. W czasach pierwszych władców lednicki gród był jednym 
z najważniejszych ośrodków, wokół którego skupiało się ówczesne życie kulturalne, 
gospodarcze i polityczne.

Względy historyczne i współczesna rola lednickiego grodu w kształtowaniu 
świadomości historycznej stały u podstaw powołania Nagrody Lednickiego Orła 
Piastowskiego. Nagroda ta przyznawana jest za zdobywanie i propagowanie wiedzy 
o Piastach — początkach naszego państwa, oraz za działania związane z ochroną 
piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Powołana została przez Zarząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego na wniosek dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy w 2009 roku. Przyznawana jest raz do roku na Lednicy, a jej laureatami 
są najwybitniejsi naukowcy zajmujący się czasami piastowskimi i popularyzujący 
początki państwowości polskiej zarówno w kraju, jak i za granicą. Laureaci są 
specjalistami różnych dziedzin nauki, lecz ich publikacje, zainteresowania i tematy 
badawcze dotyczą czasów panowania Piastów.

W maju 2014  roku na terenie MPP na Lednicy wręczono nagrodę pro-
fesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, który jest szóstym laureatem Nagrody. 
Statuetkę i stosowny dyplom wręczał Marek Woźniak Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego. 

Henryk Samsonowicz urodził się 23 stycznia 1930 roku w Warszawie i ze 
stolicą związał się na całe życie. Tutaj studiował na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1950 roku uzyskał tytuł magistra (Polityka 
Gdańska w drugiej połowie XIV wieku). Po zakończeniu studiów rozpoczął współ-
pracę ze stołeczną uczelnią jako asystent, kontynuując równocześnie pracę naukową. 
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W roku 1954 obronił pracę doktorską (Rzemiosło wiejskie w Polsce XIV–XVI wieku), 
a w 1960 roku na podstawie pracy Badania nad kapitałem mieszczańskim Gdańska 
w drugiej połowie XV wieku uzyskał habilitację. Na jego zainteresowania historią 
wpływ miała niewątpliwie rodzina, a szczególnie zapewne ojciec Jan Samsono-
wicz — uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, geolog i paleontolog, odkrywca 
neolitycznych kopalni krzemienia w Krzemionkach, a także lubelskiego zagłębia 
węglowego. Natomiast zainteresowania mediewistyką młodego Henryka ukształto-
wali tacy wykładowcy jak Aleksander Gieysztor, Witold Kula, Tadeusz Manteuffel 
czy Stanisław Herbst, a przede wszystkim Marian Małowist. Wpływ nauczy-
cieli, jakich spotkał początkujący naukowiec na swojej drodze na Uniwersytecie 
Warszawskim był znaczący, ale ukształtowanie badawcze zawdzięcza on także 
francuskiej szkole Annales.

Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał Henryk Samsonowicz w 1971, zwy-
czajnego zaś w 1980 roku. Na stołecznej uczelni pełnił także funkcję prodziekana 
Wydziału Historycznego (od roku 1967), a w latach 1970–1973 był jego dziekanem. 
W okresie 1975–1980 piastował stanowisko dyrektora Instytutu Historycznego 
Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1980–1982 pełnił funkcję rektora tegoż 
Uniwersytetu. Starsi z nas mogą pamiętać profesora Samsonowicza z teleturnieju 
„Wielka Gra”, gdzie w latach 70. często uczestniczył w charakterze eksperta hi-
storycznego. W roku 1975 był inicjatorem pierwszej olimpiady historycznej, na-
tomiast na przełomie lat 70. i 80. działał w zainicjowanej przez siebie Komisji 
Mediewistycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. Był też przewodniczącym 
PTH w latach 1978–1982.

Opublikował ponad 1000 prac naukowych, głównie z zakresu historii Polski, 
w  tym wiele książek i podręczników akademickich. Wypromował kilkunastu 
doktorów nauk. Początkowo zainteresowania badawcze profesora Samsono-
wicza koncentrowały się wokół rzemiosła wiejskiego w Polsce średniowiecz-
nej i wczesnonowożytnej. Jednocześnie zaczął się zajmować późnośredniowieczną 
i wczesnonowożytną przeszłością strefy bałtyckiej i Hanzy. W latach 70. i 80. 
powstawały prace dotyczące aspektów życia miejskiego epoki preindustrialnej. 
Natomiast od lat 90. spod jego pióra zaczęły ukazywać się prace syntetyczne 
dotyczące kluczowych problemów Polski i  Europy i  ich wzajemnych relacji, 
głównie w średniowieczu i okresie nowożytnym. Spośród ogromnego dorobku 
naukowego i popularyzującego historię warto wymienić choćby kilka bardziej 
znanych publikacji: Późne średniowiecze miast nadbałtyckich. Studia z  dziejów 
Hanzy nad Bałtykiem w XIV–XV w. (1968), Miejsce Polski w Europie (1995), 
Tysiącletnie dzieje (wspólnie z Januszem Tazbirem, 1997), a także Północ–południe 
(1999), Narodziny średniowiecznej Europy (1999), Historia Polski do roku 1795 
(2000), Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy 
Europy (2000), Złota jesień polskiego średniowiecza (2001), Rozkwit średniowiecz-
nej Europy (2001), Dzień chrztu i co dalej… (2008), Dziedzictwo średniowiecza. 
Mity i rzeczywistość (2009), Nieznane dzieje Polski. W Europie czy na jej skraju? 
(2012) i wiele, wiele innych.
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Ryc. 1. Profesor Henryk Samsonowicz — laureat Nagrody Lednickiego 
Orła Piastowskiego w roku 2014

Energia i zaangażowanie laureata nie ograniczały się do życia naukowego 
i pracy na uczelni, gdzie przecież prowadził badania, zajmował się dydaktyką i pełnił 
szereg funkcji. Był działaczem Solidarności, w stanie wojennym złożył legitymację 
PZPR, a w roku 1989 uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Sprawował też 
funkcję wiceprzewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1984–1991). 
W latach 1989–1991 był ministrem Edukacji Narodowej, a później także wiceprze-
wodniczącym Komitetu Badań Naukowych (1991–1996), członkiem prezydium 
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Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2000–2004), sekretarzem Wydziału I Nauk 
Społecznych Polskiej Akademii Nauk (1999–2006).

Po wyborach do Sejmu w 1989 roku podjął się pełnienia funkcji ministra 
edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

Profesor Henryk Samsonowicz jest kawalerem wysokich odznaczeń polskich 
(m.in. Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski czy Orderu 
Orła Białego) i zagranicznych (Krzyż Oficerski Legii Honorowej, Krzyż Wielki 
Republiki Węgier). Jest także doktorem honorowym amerykańskiego Uniwersy-
tetu Pittsburskiego, a przede wszystkim wielu uczelni w Polsce (Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Krakowie, 1995; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
1998; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2002; Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach, 2005; Uniwersytet Wrocławski, 2007; 
Uniwersytet Opolski, 2009; Uniwersytet Gdański, 2009; Uniwersytet im. A. Mic-
kiewicza w Poznaniu, 2014).

Laureat szóstej edycji Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego jako wybitny 
humanista jest mistrzem dla wielu pokoleń historyków. Od początku zainteresowa-
nia naukowe profesora Henryka Samsonowicza koncentrowały się wokół szeroko 
rozumianej historii społecznej i gospodarczej wieków średnich, a szczególnie okresu 
późniejszego średniowiecza.

Istotne miejsce w pisarstwie historycznym profesora Henryka Samsonowi-
cza zajmowała zawsze synteza i  to zarówno regionalna, jak i ogólnopolska. Od 
dawna w kręgu zainteresowania znalazło się poszukiwanie miejsca Polski w Eu-
ropie i  świecie, nie tylko średniowiecznym. A z czasem uczony coraz częściej 
podejmował zagadnienia związane z dziejami miast czy dysputy o miejscu Polski 
we współczesnej Europie.

W swej działalność naukowej, dydaktycznej oraz w publikacjach laureat im-
ponuje rozległością tematyki badawczej i swobodą dyskursu, a tym samym toruje 
drogę swym następcom, wskazując komparatystyczne spojrzenie na historię. Bez 
wątpienia profesora Henryka Samsonowicza, z racji jego ogromnych i trudnych 
do przecenienia zasług dla nauki, należy zaliczyć do grona ambasadorów kultury 
i nauki polskiej.
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strukcji mostów [w:] Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi 
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Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, Łódź, s. 450, 451, 452, 453, 455, s. 458 ryc., 
s. 460 ryc., s. 461 ryc.

55. Wojtkowiak K. 2011, Żywy skansen na przykładzie Wielkopolskiego Parku 
Etnograficznego w Dziekanowicach. Praca magisterska, Poznań, ss. 80.

56. Wrzesińska A., Wrzesiński J. 2011, Zabawa w archeologa, AŻ 3(55), Wrocław, 
s. 4.

57. Wrzesiński J. 2011, Groby z toporami w państwie Piastów [w:] Non sensistis 
gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, Łódź, 
s. 465, 466, 472, 473, 484 ryc.

58. Wrzesiński J. 2011, Zjazdy Wojowników Słowiańskich w Grzybowie, KW 1 
(137), Poznań, s. 147.

59. Wyrwa A.M. 2011, O potrzebie ciągłych badań i dyskusji nad ochroną drewna 
zabytkowego. Wprowadzenie [w:] Konserwacja drewna zabytkowego. Między 
teorią a praktyką, BSL 23, Seria A 4, Dziekanowice–Lednica, s. 11, 12, 14.

60. Wyspa władców. 2011, AŻ 5 (57), Wrocław, s. 16–17.
61. Zakrzewska J. 2011, Atrakcyjność turystyczna Wielkopolskiego Parku Etno-

graficznego w Dziekanowicach. Praca magisterska, Poznań, ss. 112.
62. Zdaniewicz R. 2011, Dwie oktagonalne głowice mieczy z terenu Górnego 

Śląska [w:] Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi 
w 70. rocznicę urodzin, Łódź, s. 496.

2012

1. Buko A. 2012, Ośrodki centralne a problem najstarszego patrymonium dy-
nastii Piastów, AP 57, z. 1–2, Warszawa, s. 134, 136, s. 143 ryc., s. 144 ryc., 
s. 148 ryc., s. 150 ryc.

2. Florjanowicz P. 2012, Inauguracja XIX Europejskich Dni Dziedzictwa na Os-
trowie Lednickim, 10 września 2011 roku, SL 11, Dziekanowice–Lednica, s. 35.

3. Florjanowicz P. 2012, Narodowy Instytut Dziedzictwa czyli Ośrodek Doku-
mentacji Zabytków 50 lat później, OchZ 65 nr 1–2 (256–257), Warszawa, 
s. 50, 51, 52, 53, 55.

4. Fryza M. 2012, Dom organisty w Wielkopolskim Parku Etnograficznym, 
SL 11, Dziekanowice–Lednica, s. 151, s. 153 ryc., s. 154 ryc., s. 155 ryc., 
s. 156 ryc., s. 159.

5. Gan P. 2012, Zabytki kupieckie ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy. Próba interpretacji analiz składu chemicznego, SL 11, Dziekano-
wice–Lednica, s. 199–213.

6. Gorczyca K., Scheller K. 2012, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Bil-
czewie, pow. Konin. Archeologiczne badania ratownicze na terenie odkrywki 
„Drzewce” KWB Konin, Konin, s. 73, 105, 107.

7. Górecki J. 2012, Mateusz Łastowiecki (1934–2011), SL 11, Dziekanowice– 
Lednica, s. 17–21.
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8. Górecki J. 2012, Muzeum Pierwszych Piastów w dokumentalnej produkcji 
filmowej, SL 11, Dziekanowice–Lednica, s. 269, 270, s. 271 ryc.

9. Górecki J. 2012, „Ostrów Lednicki pod niebem średniowiecza” — nowa ar-
cheologiczna ekspozycja stała w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 
SL 11, Dziekanowice–Lednica, s. 273–276.

10. Górecki J. 2012, Wystawa „Wyspa władców Ostrów Lednicki” w Muzeum 
Górnośląskim w Bytomiu oraz Muzeum Regionalnym w Wągrowcu, SL 11, 
Dziekanowice–Lednica, s. 281–284.

11. Hetman K. 2012, Znajomość i zainteresowanie branży turystycznej w Polsce 
Szlakiem Piastowskim w odniesieniu do turystyki edukacyjnej, SL 11, Dzie-
kanowice–Lednica, s. 171, 172, 173, 179, 180, 183.

12. Janiak T. 2012, Stanowiska 14 i 15 w Gnieźnie w świetle nowych badań ar-
cheologicznych (zagadnienia wstępne) [w:] Wyniki analiz specjalistycznych 
materiałów wczesnośredniowiecznych z gnieźnieńskiego zespołu osadniczego, 
red. Kara M., Gniezno, s. 25.

13. Kara M. 2012, Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin profesor Zofii Kurna-
towskiej, WSA 13, Poznań, s. 8.

14. Karczewski D. 2012, Kruszwica w strukturze administracyjnej Kujaw (do 
końca XVIII wieku), SlA, 53 s. 46.

15. Kaszubkiewicz A. 2012, Aula palatium lednickiego, SL 11, Dziekanowice–
Lednica, s. 117–121.

16. Kóčka-Krenz H. 2012, Na wyspie Ostrów, przy której dziś jest Poznań…, 
Poznań, s. 65, s. 66 ryc.

17. Kołodziej A. 2012, Rejestr zabytków nieruchomych we wdrażaniu dyrektywy 
INSPIRE. Podsumowanie stanu prac w latach 2010–2011, Warszawa, s. 166, 
167.

18. Kozłowski T. 2012, Stan biologiczny i warunki życia ludności in Culmine na 
Pomorzu Nadwiślańskim (X–XIII wiek). Studium antropologiczne, MSL 7, 
Toruń, s. 26, 28, 36, 39, 41, s. 51 ryc., s. 157, 158.

19. Kustra M. 2012, Archeologia i historia — wspólne perspektywy poznawcze 
[w:] Archaeologia versus historiam — historia versus archaeologiam, czyli jak 
wspólnie poznawać średniowiecze, Pr KA PTPN 29, red. Brzostowicz M., 
Przybył M., Sikorski D.A., Poznań, s. 110 ryc., s. 111 ryc., s. 113.

20. Kuszczak P. 2012, Materiały do bibliografii regionu Lednicy za lata 2008–2010, 
SL 11, Dziekanowice–Lednica, s. 301–315.

21. Makowiecki D. 2012, Wyniki badań archeologicznych szczątków kostnych 
z wykopalisk w Gnieźnie, stanowisko 22 [w:] Wyniki analiz specjalistycznych 
materiałów wczesnośredniowiecznych z gnieźnieńskiego ośrodka osadniczego, 
red. Kara M., Gniezno, s. 155, 159, 167, 170, 173.

22. Muszyński J.H. Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski Senior 
2012, XIX Europejskie Dni Dziedzictwa Sobota, XXIII tydzień zwykły, rok 
A (Tm 1, 15–17; Łk 6, 43–49), SL 11, Dziekanowice–Lednica, s. 29–30.
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23. „Nocny łowca” i inni. Sceny łowieckie na monetach ze „skarbu hutnika”. 2012, 
Dąbrowa Górnicza–Kraków, s. 62.

24. Olejniczak M. 2012, „Przeszłość z pasją — pasja z przyszłością”, SL 11, Dzie-
kanowice–Lednica, s. 278.

25. Osypińska M., Osypiński P. 2012, Pochówek konia i szczątki zwierząt z wczes-
nośredniowiecznego cmentarzyska w Jordanowie, woj. Lubuskie, AP 57, z. 1–2, 
Warszawa, s. 254, 255, 256, 257, 260.

26. Pierzak J. 2012, Unikatowe znalezisko średniowiecznej kolczugi z terenu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej na tle rozwoju zbroi kolczej w Europie od okresu 
lateńskiego do czasów późnego średniowiecza, ŚPrP 7, Katowice, s. 204, 205. 

27. Powiat Gnieźnieński — królewska tradycja, czyli tu powstawała Polska. 2012, 
Bydgoszcz, s. 8 ryc., s. 13 ryc., s. 14 ryc., s. 15 ryc., s. 17 ryc., s. 19 ryc., s. 22 ryc., 
s. 23 ryc., s. 32 ryc., s. 34 ryc.

28. Przewoźny W. 2012, Wielkopolskie zwyczaje i obrzędy doroczne — wiosna. 
Od Popielca po kwiatowe dywany, Poznań, s. 19 ryc., s. 21 ryc., fot. 1, 2, 3, 4.

29. Sankiewicz P. 2012, Obchody Roku świętego Jakuba na Ostrowie Lednickim, 
SL 11, Dziekanowice–Lednica, s. 249–250.

30. Sikorski D.A. 2012, Archeologia i historia we wzajemnych relacjach i w prak-
tyce naukowej badaczy wczesnego średniowiecza [w:] Archeologia versus histo-
riam — historia versus archaeologiam, czyli jak wspólnie poznawać średniowie-
cze, Pr KA 29, red. Brzostowicz M., Przybył M., Sikorski D.A., Poznań, s. 60.

31. Sikorski A. 2012, Złote elementy stroju z grobów odkrytych w katedrze gnieź-
nieńskiej [w:] Wyniki analiz specjalistycznych materiałów wczesnośrednio-
wiecznych z gnieźnieńskiego ośrodka osadniczego, red. Kara M., Gniezno, s. 52.

32. Suchodolski S. 2012, Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeo-
logicznym, historycznym i ikonograficznym, Warszawa, s. 105, 120, 127, 129, 
214, 222, 225, 227, 228, 244, 245, 247, 259, 281, 408, indeks s. 484.

33. Tabaka A. 2012, Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych, 
SL 11, Dziekanowice–Lednica, s. 133, 134, 135, s. 136 ryc.

34. Tabaka A. 2012, Międzynarodowy projekt CARARE, SL 11, Dziekanowice–
Lednica, s. 265.

35. Tabaka A. 2012, Skarby średniowieczne Wielkopolski, AŻ 1(59), Wrocław, 
s. 23.

36. Tabaka A. 2012, „Skarby średniowieczne Wielkopolski” na dniach otwartych 
w Narodowym Banku Polskim, SL 11, Dziekanowice–Lednica, s. 267.

37. Tabaka A. 2012, Wystawa „Skarby średniowieczne Wielkopolski”, SL 11, 
Dziekanowice–Lednica, s. 251.

38. Urbańczyk P. 2012, Mieszko Pierwszy Tajemniczy, Toruń, s. 50, 56, 103, 
127–129, 153, 221, 245, 247, 255, 278, 280, 311–313, 364, 397, indeks s. 504.

39. Wajda S. 2012, Kilka uwag na temat wczesnośredniowiecznych pochówków 
antywampirycznych na ziemiach polskich, KHKM 60 nr 2, Warszawa, s. 208.

40. Wędzki A. 2012, Pochylając się nad Słownikiem historyczno-geograficznym 
województwa poznańskiego w średniowieczu [w:] Archeologia versus histo-
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riam — historia versus archaeologiam, czyli jak wspólnie poznawać średniowie-
cze, Pr KA 29, red. Brzostowicz M., Przybył M., Sikorski D.A., Poznań, s. 221.

41. Wieczorek J. 2012, Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 
2011, SL 11, Dziekanowice–Lednica, s. 279.

42. Wiszewski P. 2012, Przekraczanie barier czy ich tworzenie? Esej o drodze 
do dialogu nauk historycznych na marginesie książki Teresy Rodzińskiej-
-Chorąży Zespoły rezydencjonalne i kościoły centralne na ziemiach polskich do 
połowy XII wieku (Kraków 2009) [w:] Archeologia versus historiam — historia 
versus archaeologiam, czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze, Pr KA 29, 
red. Brzostowicz M., Przybył M., Sikorski D.A., Poznań, s. 225.

43. Wrzesińska A. 2012, Europejskie Dni Dziedzictwa na Ostrowie Lednickim, 
SL 11, Dziekanowice–Lednica, s. 37–43.

44. Wrzesińska A., Wrzesiński J. 2012, Impreza plenerowa „W lednickim grodzie 
księcia Mieszka”, SL 11, Dziekanowice–Lednica, s. 245, 246.

45. Wrzesińska A., Wrzesiński J. 2012, Projekt edukacyjny „Mały Archeolog”, 
SL 11, Dziekanowice–Lednica, s. 237–243.

46. Wrzesiński J. 2012, Funeralia Lednickie — warsztaty archeologiczno-antro-
pologiczne, SL 11, Dziekanowice–Lednica, s. 255–256.

47. Wrzesiński J. 2012, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy laureatem kon-
kursu SYBILLA 2010 w kategorii konserwacja muzealiów, SL 11, Dziekano-
wice–Lednica, s. 231–236.

48. Wrzesiński J. 2012, Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego, SL 11, Dzie-
kanowice–Lednica, s. 227, s. 229 ryc.

49. Wrzesiński J. 2012, Rok 2011 na grodzie w Grzybowie, SL 11, Dziekano-
wice–Lednica, s. 215.

50. Wyrwa A.M. 2012, In die Festivitatis Monumentorum Historiae, SL 11, Dzie-
kanowice–Lednica, s. 25–27. 

2013

1. Błoński M. 2013, Antler Sickle Handle from Nasielsk. An Example of the 
Pomerania School of Scandinavian-Insular Ornament from Mazovia [w:] 
Scandinavian Culture in Medieval Poland, Wrocław, s. 318.

2. Brzostowicz M. 2013, Profesor Zofia Hilczer-Kurnatowska (1932–2013), 
FAP 49, Poznań, s. 361.

3. Buko A. 2013, Old Ties, New Challenges. The Power Centrum and the Rise 
of the Oldest Piast’s Patrimony in Archaeological Perspective [w:] Consensus 
or Violence? Cohesive Forces in Early and High Medieval Societes (9th–14th 
c.), red. Moździoch S., Wiszewski P, Wrocław, s. 69, 70, s. 72 ryc., s. 75 ryc., 
s. 77 ryc.

4. Chudziak W. 2013, Forms of State-Bonds in the Lower Wisła River Basin 
during the Early Piast Period — Casus: terra culmensis [w:] Consensus or 
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Violence? Cohesive Forces in Early and High Medieval Societes (9th–14th c.), 
red. Moździoch S., Wiszewski P., Wrocław, s. 86 ryc.

5. Chudziak W. 2013, Remarks on Particular Material Traces of Scandinavian 
Culture in Pomerania [w:] Scandinavian Culture in Medieval Poland, Wroc-
ław, s. 158, 166, 171.

6. Chudziak W., Kaźmierczak R. 2013, Zdobnictwo przedmiotów drewnianych 
z Żółtego na Pomorzu Zachodnim jako przykład tzw. pomorskiej szkoły or-
namentyki skandynawsko-insularnej, AHP 21, Toruń, s. 12, 19, 20, s. 23 ryc., 
s. 24 ryc.

7. Ciciora B., Wyrwa A.M. 2013, Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce. 
Krótkie studium obrazu Jana Matejki Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce 
R.P. 965, BSL 29, Seria A 6, Dziekanowice–Lednica, s. 11, 17, 21, 62, 71–97, 
102, 106, 107, 108, 109.

8. Credo. Christianisierung Europa im Mittelalter, Band 1: Essays. 2013, Pader-
born, s. 363, s. 380 ryc., s. 383 ryc., s. 389, 394, indeks s. 551, 552.

9. Credo. Christianisierung Europa im Mittelalter, Band 2: Katalog. 2013, Pa-
derborn, s. 561, 562, indeks s. 824.

10. Curta F. 2013, Gift-Giving and Violence in Bulgaria and Poland. A Compara-
tive Approach to Ruling Strategies in the Early Middle Ages [w:] Consensus 
or Violence? Cohesive Forces in Early and High Medieval Societes (9th–14th 
c.), red. Moździoch S., Wiszewski P., Wrocław, s. 124, s. 126 ryc., s. 127.

11. Duczko W. 2013, With Vikings or Without? Scandinavians in Early Medieval 
Poland. Approaching an Old Problem [w:] Scandinavian Culture in Medieval 
Poland, Wrocław, s. 25.

12. Gałęzowska A. 2013, Stan i potrzeby badań nad schyłkiem starszego i młod-
szym okresem przedrzymskim oraz okresem rzymskim i wędrówek ludów na 
terenie Poznania [w:] Archeologia o przeszłości Poznania i jego zaplecza. Stan 
i potrzeby badań, red. Kaczmarek J., Kaczmarek H., B FAP 14, Poznań, s. 103.

13. Górecki J. 2013, Ze studiów nad zagadnieniem napływu przedmiotów pro-
weniencji bizantyjskiej na ziemie Polski na przykładzie Ostrowa Lednickiego, 
AP 58, z. 1–2, Warszawa, s. 89–114.

14. Gryguć J. 2013, Na dworze króla. Kultura Piastów dla dzieci, Gniezno, s. 2 ryc., 
s. 4, s. 12–13 ryc., s. 24.

15. Jaworski K., Lisowska E., Pankiewicz A., Stanisławski B. 2013, Artefacts of 
Scandinavian Origin from the Cathedral Island (Ostrów Tumski) in Wrocław 
[w:] Scandinavian Culture in Medieval Poland, s. 302.

16. Kaczmarek J., Kaczmarek H., Silska P. 2013, Początki starożytnictwa wielkopol-
skiego w korespondencji Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, Pr KA 
PTPN 30, Źródła do dziejów PTPN 4, Poznań, s. 178, 380, indeks s. 544. 

17. Kolenda J. 2013, Okucie z wczesnośredniowiecznego grodu w Miliczu, AP 
58, z. 1–2, Warszawa, s. 129, 135.

18. Kara M. 2013, Stan i potrzeby badań na zapleczu grodu poznańskiego w X — 
1. połowie XIII wieku. Zestawienie ważniejszych ustaleń [w:] Archeologia 
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przeszłości Poznania i jego zaplecza. Stan i potrzeby badań, red. Kaczmarek 
J., Kaczmarek H., B FAP 14, Poznań, s. 143 ryc., s. 146.

19. Kurnatowska Z. 2013, Okoliczności polityczne i ogólnokulturowe utworzenia 
opactwa Benedyktynów w Lubiniu, FAP 49, Poznań, s. 42 ryc., s. 43 ryc., 
s. 45 ryc.

20. Kustra M. 2013, Zarys problematyki badań nad przestrzenią miast aglome-
racji poznańskiej (XIII–XVII) [w:] Archeologia o przeszłości Poznania i jego 
zaplecza. Stan i potrzeby badań, red. Kaczmarek J., Kaczmarek H., B FAP 
14, Poznań, s. 180.

21. Libelt K. 2013, Rozprawa geologiczno-antropologiczna. Wstęp, wybór i opra-
cowanie tekstu Jakub Linetty, BSL 30, Seria D, Varia 4, Lednica, s. 39, 40, 41, 
48, 49, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 165.

22. Makohonienko M., Makowiecki D. 2013, Przemiany środowiska przyrodni-
czego Poznania do końca XIX wieku. Stan badań i perspektywy badawcze [w:] 
Archeologia o przeszłości Poznania i jego zaplecza. Stan i potrzeby badań, red. 
Kaczmarek J., Kaczmarek H., B FAP 14, Poznań, s. 52.

23. Malinowski T. 2013, O winniczkach (Helix pomatia L.) z wyspy Komorow-
skiej na jeziorze Bityńskim w kontekście chronologiczno-kulturowym, AP 58, 
z. 1–2, Warszawa, s. 231 ryc.

24. Minta-Tworzowska D. 2013, Archeologia historyczna wobec wyzwań współ-
czesności — wybrane zagadnienia [w:] Archeologia przeszłości Poznania i jego 
zaplecza. Stan i potrzeby badań, red. Kaczmarek J., Kaczmarek H., B FAP 
14, Poznań, s. 13.

25. Monety i biżuteria z Ostrowa Lednickiego i okolicy, red. Tabaka A., Wyrwa 
A.M., BSL 28, Seria B1 Fontes 5, 2013, Lednica, ss. 191.

26. Moździoch S. 2013, Consensus or Violence? Archaeology and the Beginnings 
of the Piast State [w:] Consensus or Violence? Cohesive Forces in Early 
and High Medieval Societies (9th–14th c.), red. Moździoch S.,Wiszewski P, 
Wrocław, s. 307 ryc.

27. Nawrot J. 2013, Kościoły centralne na terenie Czech i Moraw (IX–XIII w.), 
Collectio Archaeologica Ressoviensis 23, Rzeszów, s. 176, 177, 178.

28. Różański A. 2013, Czeskie i morawskie wzorce architektoniczne na terenie 
ziem polskich we wczesnym średniowieczu. Fakty i mity, AHP 21, Toruń, s. 43.

29. Sikora J. 2013, Akulturacja, wymuszona chrystianizacja czy migracja? Prob-
lem genezy wczesnośredniowiecznej inhumacji na Pomorzu [w:] Funeralia 
Lednickie. Spotkanie 15, red. Dzieduszycki W., Wrzesiński J., Poznań, s. 138, 
139, 142.

30. Sikora J. 2013, Ethnos or Ethos? Some Remarks on Interpretation of Early 
Medieval Elite Burials in Northern Poland [w:] Scandinavian Culture in 
Medieval Poland, Wrocław, s. 412.

31. Sikorski D.A. 2013 [rec.:] Urbańczyk P. 2012, Mieszko Pierwszy Tajemni-
czy (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej), ss. 502, Toruń, RH 79, 
 Poznań–Warszawa, s. 190.
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32. Stala K. 2013, Architektura rezydencji wczesnośredniowiecznych w Polsce. 
Próba reinterpretacji dotychczasowych poglądów z uwzględnieniem tła euro-
pejskiego, Seria Architektura. Monografia 442, Kraków, s. 41, 42, 43, s. 44 ryc., 
s. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 67, 76, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 107, 114, 
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s. 225 ryc., s. 230, 231, 234, 239.

28. Stanisławski B.M. 2013, Jómswikingowie z Wolina-Jómsborga — Studium 
archeologiczne przenikania kultury skandynawskiej na ziemie polskie, Wrocław, 
s. 47, s. 235 ryc., s. 260, 264, 270.

29. Stanisławski B. 2013, Norse Culture in Wolin-Jómsborg [w:] Scandinavian 
Culture in Medieval Poland, Wrocław, s. 240.

30. Topory średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza, red. Sankiewicz P., 
Wyrwa A.M., BSL 27, Seria B1, Fontes 2, 2013, Lednica, ss. 390.
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Materiały do bibliografii regionu Grzybowa 
za lata 2011, 2012, 2013

2011 

1. Brzostowicz M. 2011, Od starożytności do średniowiecza. Wielkopolska na 
drogach rozwoju kulturowego między schyłkiem IV wieku a pierwszą połową 
X wieku [w:] Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora 
Lecha Leciejewicza, Wrocław, s. 30 ryc.

2. Dobosz J. 2011, Jak Piastowie kościół budowali [w:] Misje, kościoły i klasztory, 
Poznań–Ląd, s. 64.

3. Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej. 2011, Gniezno, s. 576.
4. Folga-Januszewska D. 2011, 1000 muzeów w Polsce — przewodnik, Olsza-

nica, s. 218.
5. Moździoch S. 2011, „Bodaj się Piastów rządy nam święciły”. Archeologia o po-

czątkach państwa piastowskiego [w:] Populi terrae marisque. Prace poświęcone 
pamięci Profesora Lecha Leciejewicza, Wrocław, s. 75 ryc.

6. Pawleta M. 2011, „Przemysł przeszłość”: wybrane aspekty komercjalizacji 
przeszłości i produktów wiedzy archeologicznej we współczesnej Polsce, SA 
63, Kraków, s. 42.

7. Pawleta M. 2011, „The Past Industry”: Selected Aspects of the Commercialisa-
tion of the Past and Products of Archaeological Knowledge in Contemporary 
Poland, SA 63, Kraków, s. 17.

8. Piotrowska A. 2011, Kronika wydarzeń w województwie wielkopolskim w dru-
gim kwartale 2011 roku, KW 3 (139), Poznań s. 186.

9. Polska około roku 1000. Katalog wystawy. Opracował Janiak T. 2011, Gniezno, 
s. 11.

10. Wrzesiński J. 2011, Zjazdy Wojowników Słowiańskich w Grzybowie, KW 
1 (137), Poznań, s. 147–153.
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2012

1. Brzostowicz M. 2012, Archeologia i historia — nieporozumienia, niepokoje, 
nadzieje [w:] Archaeologia versus historiam — historia versus archaeologiam, 
czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze, red. Brzostowicz M., Przybył 
M. Sikorski D.A. Pr KA PTPN 29, Poznań, s. 43.

2. Buko A. 2012, Ośrodki centralne a problem najstarszego patrymonium dynastii 
Piastów, AP 57, z. 1–2, Warszawa, s. 136, s. 143 ryc., s. 144 ryc., s. 148 ryc., s. 158.

3. Kuszczak P. 2012, Materiały do bibliografii regionu Grzybowa za lata 2008–
2010, SL 10, Dziekanowice–Lednica, s. 325–328.

4. Łukaszyk A. 2012, Archeologia eksperymentalna — teoria, praktyka i do-
świadczenie, SL 11, Dziekanowice–Lednica, s. 123–131.

5. Olejniczak M. 2012, „Przeszłość z pasją — pasja z przyszłością”, SL 11, Dzie-
kanowice–Lednica”, s. 278.

6. Powiat Gnieźnieński — królewska tradycja, czyli tu powstawała Polska. 2012, 
Bydgoszcz, s. 15 ryc., s. 23.

7. Tabaka A. 2012, Międzynarodowy projekt CARARE, SL 11, Dziekanowice–
Lednica, s. 265.

8. Urbańczyk P. 2012, Mieszko Pierwszy Tajemniczy, Toruń, s. 103, 128–129, 
s. 311, indeks s. 500.

9. Wrzesińska A., Wrzesiński J. 2012, Impreza plenerowa „W lednickim grodzie 
księcia Mieszka”, SL 11, Dziekanowice–Lednica, s. 245, 246.

10. Wrzesiński J. 2012, Rok 2011 na grodzie w Grzybowie, SL 11, Dziekano-
wice–Lednica, s. 215–220.

11. Wrzesiński J. 2012, Zjazd Wojowników Słowiańskich — Grzybowo 2010–
2011, SL 11, Dziekanowice–Lednica, s. 257–258.

2013

1. Brzostowicz M. 2013, Profesor Zofia Hilczer-Kurnatowska (1932–2013), 
FAP 49, Poznań, s. 361.

2. Buko A. 2013, Old Ties, New Challenges. The Power Centres and the Rise 
of the Oldest Piast’s Patrimony in Archaeological Perspective [w:] Consensus 
or Violence? Cohesive Forces in Early and High Medieval Societies (9th–14th 
c.), red. Moździoch S., Wiszewski P., Wrocław, s. 70, s. 75 ryc.

3. Chudziak W. 2013, Forms of State-Bonds in the Lower Wisła River Basin 
during the Early Piast Period — Casus: terra culmensis [w:] Consensus or 
Violence? Cohesive Forces in Early and High Medieval Societies (9th–14th 
c.), red. Moździoch S., Wiszewski P, Wrocław, s. 86 ryc.

4. Chudziak W., Kaźmierczak R. 2013, Zdobnictwo przedmiotów drewnianych 
z Żółtego na Pomorzu Zachodnim jako przykład tzw. pomorskiej szkoły or-
namentyki skandynawsko-insularnej, AHP 21, Toruń, s. 12, 19, s. 23 ryc.
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5. Curta F. 2013, Gift-Giving and Violence in Bulgaria and Poland. A Compara-
tive Approach to Ruling Strategies in the Early Middle Ages [w:] Consensus 
or Violence? Cohesive Forces in Early and High Medieval Societies (9th–14th 
c.), red. Moździoch S., Wiszewski P., Wrocław, s. 125.

6. Gryguć J. 2013, Na dworze króla. Kultura Piastów dla dzieci, Gniezno, s. 2 ryc., 
s. 24.

7. Kara M. 2013, Stan i potrzeby badań nad zapleczem grodu poznańskiego 
w X — 1. połowie XIII wieku. Zestawienie ważniejszych ustaleń [w:] Archeo-
logia przeszłości Poznania i jego zaplecza. Stan i potrzeby badań, red. Kacz-
marek J., Kaczmarek H., B FAP 14, Poznań, s. 143 ryc.

8. Kurnatowska Z. 2013, Okoliczności polityczne i ogólnokulturowe utworzenia 
opactwa Benedyktynów w Lubiniu, FAP 49, Poznań, s. 42 ryc., s. 43 ryc., 
s. 45 ryc.

9. Malinowski T. 2013, O winniczkach (Helix pomatia L.) z wyspy Komorow-
skiej na jeziorze Bityńskim w kontekście chronologiczno-kulturowym, AP 58, 
z. 1–2, Warszawa, s. 231 ryc.

10. Moździoch S. 2013, Consensus or Violence? Archaeology and the Beginnings 
of the Piast State [w:] Consensus or Violence? Cohesive Forces in Early 
and High Medieval Societies (9th–14th c.), red. Moździoch S., Wiszewski P., 
Wrocław, s. 307 ryc.
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1. Kaczmarek M. 2012, Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej 
w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych, Pr KA PTPN 28, Po-
znań, s. 165, 172, 177, s. 178 ryc., s. 179, s. 180 ryc., s. 181, 182, 223, 224, 
276, 352, 353, 354, 386, 404, 413, 415, 417, 450, indeks s. 491.

2. Kuszczak P. 2012, Materiały do bibliografii regionu Radzimia za lata 2008–2010, 
SL 11, Dziekanowice–Lednica, s. 329–330.

3. Tabaka A. 2012, Międzynarodowy projekt CARARE, SL 11, Dziekanowice–
Lednica, s. 265.

4. Wrzesiński J. 2012, Kasztelański gród w Radzimiu, KW 2 (142), Poznań, 
s. 5–14.
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