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Studia Lednickie XVI (2017)

Ochrona prawna dziedzictwa archeologicznego 
a rzeczywiste możliwości 

służb konserwatorskich na przykładzie 
stanowisk wpisanych do rejestru zabytków 

w Lednogórze, Moraczewie i Goślinowie

Abstrakt: Artykuł zarysowuje problematykę ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego przez służby konserwatorskie. Porusza przede wszystkim kwestie 
współpracy jednostek administracyjnych na różnych szczeblach w szeroko rozu-
mianym systemie ochrony zabytków, jak również ukazuje dysonans pomiędzy teorią 
i praktyką konserwatorską. Wartość dziedzictwa kulturowego oraz jego znaczenie 
dla społeczeństwa stanowią istotny punkt w refleksji nad ochroną zabytków nie 
tylko w środowisku konserwatorskim, ale również w debatach naukowych, co 
znalazło swój wyraz w częściach tekstu poświęconych wartości i własności dzie-
dzictwa. Rzeczywiste możliwości w zakresie wykonania przepisów prawa przez 
służby konserwatorskie zostały zobrazowane na przykładzie trzech stanowisk 
wpisanych do rejestru zabytków: w Moraczewie (stan. 16), Lednogórze (stan. 8) 
oraz Goślinowie (stan. 4).

Słowa kluczowe: dziedzictwo, archeologia, służby konserwatorskie, Lednogóra, 
Goślinowo, Moraczewo

Abstract: The purpose of this paper is to outline the issues related to the protection 
of archaeological heritage for conservation services. It focuses on the issues of 
cooperation between administrative units at various levels in the broadly under-
stood system of the protection of monuments and shows the dissonance between 
the theory and practice of conservation. The value of cultural heritage and its 
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significance for the society are important points in the reflection on the protection 
of monuments not only in the conservation milieu but also in scholarly debates. 
This is reflected in the parts devoted to the values and properties of heritage. The 
effective capability for the implementation of the law by conservation services is 
illustrated through the example of three sites entered in the register of monuments: 
Moraczewo (site 16), Lednogóra (site 8) and Goślinowo (site 4).

Keywords: heritage, archaeology, conservation services, Lednogóra, Goślinowo, 
Moraczewo

Dziedzictwo archeologiczne, chociaż wydaje się obecne w świadomości społecznej, 
umasowione i konsumowane choćby pod postacią popkulturowej postaci Indiany 
Jonesa i  jego przygód z zabytkami, wciąż wymaga popularyzacji oraz edukacji 
w zakresie jego ochrony i znaczenia dla społeczeństwa. Konserwacja zabytków 
(dziś uznanych za archeologiczne) ma dość długą tradycję, jeśli za pierwsze prace 
renowacyjne przy zabytku można uznać odnowienie sfinksa za panowania Tot-
mesa IV z XVIII dynastii, czyli ponad 3400 lat temu [Shaw 2000, s. 247–248, 485]. 
Jednak prawna ochrona dziedzictwa kulturowego nie wyrosła z samej chęci zacho-
wania pozostałości po minionych epokach dla kolejnych pokoleń, ale z potrzeby 
ochrony zabytków ze względu na eskalację konfliktów zbrojnych w nowożytności 
i czasach współczesnych. Próby ochrony dóbr kultury w prawie międzynarodo-
wym wiążą się z traktatami pokojowymi z XIX wieku, ale dopiero po I wojnie 
światowej zintensyfikowano prace nad projektami mającymi chronić dziedzic-
two kulturowe, zwłaszcza w trakcie prowadzonych działań zbrojnych. Pierwszym 
traktatem uwzględniającym potrzebę ochrony nie tylko samych zabytków jest 
tzw. pakt Roericha, czyli Traktat o ochronie instytucji artystycznych i nauko-
wych oraz zabytków historycznych złożony 15 kwietnia 1935 roku. Zasady pełnej 
ochrony dóbr kultury zarówno w czasie wojny, jak i pokoju ostatecznie uregulo-
wały dwa protokoły do konwencji genewskich z 1949 roku, przyjęte w roku 1977 
[Marcinkowska 2014, s. 47–48].

Najważniejszą instytucją międzynarodową mającą moc prawotwórstwa 
jest UNESCO powstałe w 1945 roku [Marcinkowska 2014, s. 48]. Umowy 
i konwencje o charakterze ponadpaństwowym tworzą np. na kontynencie eu-
ropejskim Rada Europy [Zeidler, Trzciński 2009, s. 133], a w Ameryce Pół-
nocnej i Południowej Unia Panamerykańska. Ponadto na kształt prawa zapew-
niającego ochronę dziedzictwa mogą wpływać organizacje pozarządowe, takie 
jak chociażby Międzynarodowa Rada Muzeów (ICOM) [Marcinkowska 2014, 
s. 49]1 czy Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych 
(ICOMOS)2.

1 www.icom.museum (dostęp: 20.12.2016).
2 www.icomos.org i www.icomos-poland.org (dostęp: 20.12.2016).
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Należy dodać, że instytucje o międzynarodowej renomie takie jak UNESCO 
z biegiem czasu muszą stawić czoła coraz większym wyzwaniom. Szczytna idea 
ochrony dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego jako dobra wspólnego ponad 
granicami, która stała za stworzeniem Listy Światowego Dziedzictwa, dziś nie 
zawsze jest na pierwszym miejscu. Wraz z wciąż rozszerzaną Listą należy liczyć 
się również z rosnącymi wymogami względem UNESCO — kraje oczekują wspar-
cia materialnego, ale i  rozwiązania coraz częstszych konfliktów o dziedzictwo. 
Lynn Meskell nie tylko jako członkini misji archeologicznych na stanowiskach 
wpisanych na Listę, ale i niezależna obserwatorka dorocznej sesji poświęconej 
dziedzictwu światowemu w swoim artykule z 2013 roku wymienia trzy zasadni-
cze wyzwania, którym musi sprostać UNESCO. Zauważalne jest wyraźne upo-
litycznienie Komitetu UNESCO, co wiąże się również z geopolitycznymi ma-
chinacjami, lobbowaniem czy wręcz umawianiem się poszczególnych państw na 
konkretne decyzje w sprawie wpisów na Listę, rosnącymi wyzwaniami dla opinii 
eksperckich i podejmowanych decyzji3. Nie mniej istotny jest kryzys finansowy 
[Meskell 2013]. Wobec tak poważnych kwestii poruszonych przez Meskell, do-
tyczących najważniejszej instytucji odpowiedzialnej za ochronę dziedzictwa świa-
towego, nietrudno sobie wyobrazić podobne problemy na stopniu państwowym czy 
też lokalnym. 

Powracając do meritum, większość przyjętych konwencji międzynarodo-
wych traktowała szeroko o dziedzictwie kulturowym, w ramach którego chroni 
się również dziedzictwo archeologiczne. Warte wspomnienia są akty prawne 
odnoszące się w całości do zabytków archeologicznych, m.in. Europejska kon-
wencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego, podpisana w Londynie 6 maja 
1969 roku, Karta ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym sporzą-
dzona w 1990 roku podczas 9. Walnego Zgromadzenia ICOMOS w Lozan-
nie (tzw. Karta Lozańska) czy rekomendacja UNESCO o międzynarodowych 
zasadach mających zastosowanie do wykopalisk archeologicznych z 1956 roku 
[Zeidler, Trzciński 2009, s. 185]. Szczególnie znaczącym dokumentem jest 
Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona) 
z La Valetty z 1992 roku, która została sporządzona z  inicjatywy Rady Europy 
[Zeidler, Trzciński 2009, s. 135]4, a ratyfikowana przez Polskę 30 stycznia 
1996 roku5. Już w Preambule do tzw. Konwencji Maltańskiej podkreślono istotę 
ochrony dziedzictwa archeologicznego ze względu na zagrożenie zniszczeniem 
z powodu wzrastającej liczby projektów zagospodarowania przestrzennego, zagrożeń 
naturalnych, nielegalnych lub nienaukowych wykopalisk i niewystarczającej świadomości 

3 Jak chociażby spustoszenie licznych stanowisk archeologicznych na Bliskim Wschodzie przez 
ISIS, brak możliwości wpływu na decyzje osób, którym nie zależy na zachowaniu jakichkolwiek 
śladów dawnych pokoleń etc. 

4 Konwencja Maltańska zastąpiła funkcjonującą wcześniej Europejską konwencję o ochronie 
dziedzictwa archeologicznego, podpisaną w Londynie 6 maja 1969 roku (Preambuła, Dz. U. 1996 
Nr 120 poz. 564). 

5 www.coe.int (dostęp: 12.01.2017).

Marta Błażejewska, Daria Olejniczak
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publicznej 6. Jest to niezwykle ważne stwierdzenie, podnoszące problem nie tylko 
zagrożenia o charakterze wojennym, ale spowodowanego też urbanizacją, zabudo-
waniem terenów dotychczas nieużytkowanych, wzrastającą komercjalizacją usług 
archeologicznych i ich obniżającą się jakością, a także niedostateczną edukacją i po-
pularyzacją dziedzictwa w społeczeństwie. Mając świadomość złożoności problemu 
ochrony zabytków archeologicznych i braku możliwości przeanalizowania wszystkich 
jego składowych, w niniejszym artykule chciałybyśmy w głównej mierze położyć na-
cisk na ochronę dziedzictwa archeologicznego, leżącą w gestii służb konserwatorskich. 

Po wstępie teoretycznym zostaną przedstawione trzy stanowiska archeologiczne 
wpisane do rejestru zabytków, położone w powiecie gnieźnieńskim — rejonie 
intensywnego osadnictwa od czasów pradziejowych po współczesność. Posługując 
się przykładami stanowisk w Moraczewie, Lednogórze i Goślinowie, zarysujemy 
problem ochrony dziedzictwa archeologicznego wynikający z przepisów prawa 
oraz teorii i praktyki konserwatorskiej. 

Ochrona dziedzictwa w polskim prawodawstwie

Obecne przepisy prawa w Polsce, regulujące kwestie ochrony dziedzictwa mają 
swoje umocowanie w międzynarodowych aktach prawnych, jednak warto pokrótce 
omówić, jak zmieniało się podejście do zabytków w polskim prawodawstwie, po-
cząwszy od odzyskania niepodległości. Analizując kolejne akty prawne porządkujące 
ochronę dziedzictwa kulturowego, można zaobserwować zmieniające się podejście 
do zabytków, dziedzictwa i wykorzystania przepisów prawa do ich ochrony.

Pierwszym aktem tego typu był Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego 
z 1918 roku7. Dziesięć lat później zostało wydane Rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej o opiece nad zabytkami8. Kolejnym aktem wprowadzonym na po-
trzeby realiów powojennej Polski była Ustawa o ochronie dóbr kultury z 1962 roku9. 
Akty prawne w swoich głównych założeniach definiowały zabytek (w pierwszym 
Dekrecie określono nawet cezurę czasową, według której zabytkiem jest przedmiot 
mający powyżej 50 lat oraz z natury rzeczy wszystkie wykopaliska i znaleziska 
archeologiczne), ponadto opiekę i ochronę zabytków powierzono odpowiednim 
służbom (kolejno ministrowi, konserwatorowi, by ostatecznie w 1962 roku po-
wołać Służbę Ochrony Zabytków). Od samego początku na właścicielach zabyt-
ków spoczywał obowiązek opieki nad nimi, a w razie zagrożenia zniszczeniem 
państwo miało prawo wywłaszczyć bądź ograniczyć użytkowanie zabytku. Co 

6 Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona) z La Valetty 
z 1992 r., Dz. U. 1996, Nr 120, poz. 564.

7 Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 31.10.1918 r. o opiece nad zabytkami 
sztuki i kultury (Dziennik Praw Królestwa Polskiego z 1918 r., Nr 16, poz. 36).

8 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6.03.1928 r. o opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 1928 r., Nr 29, poz. 265 z późn. zmianami).

9 Ustawa z dnia 15.02.1962 r. O ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r., Nr 98, poz. 1150, 
z późn. zm.)
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warte podkreślenia, od prawie wieku istnieje w prawodawstwie polskim obowią-
zek zgłaszania znaleziska, a także uzyskania zgody/pozwolenia na prowadzenie 
badań archeologicznych, wyburzanie, rozkopywanie, niszczenie, przerabianie, od-
nawianie, rekonstruowanie zabytków. Nadto działania przeciw ochronie zabytków 
podlegały karom grzywny i pozbawienia wolności [Kępczyńska-Walczak 2014, 
s. 25–56]. Od momentu uzyskania niepodległości starano się zinwentaryzować 
zasoby kulturowe odrodzonego państwa przez prowadzenie inwentarzy, ksiąg czy 
rejestrów zabytków, które stały się podstawą ochrony. Natomiast zabytki o cha-
rakterze archeologicznym były chronione od momentu ich znalezienia. Pewnym 
novum w ustawie z 1962 roku jest otoczenie opieką i ochroną zabytków, które 
nie są wpisane do rejestru zabytków, inwentarzy muzeów czy bibliotek, ale ich 
charakter zabytkowy jest oczywisty. 

Obecnie służba ochrony zabytków funkcjonuje na podstawie Ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 roku10. W artykule 4 wymienio-
nych jest sześć głównych działań, które organy administracji publicznej powinny 
przedsiębrać w celu ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym i archeologicznego 
(art. 4 pkt 1 ust. 3). Jest to:

1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwia-
jących trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;

2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości 
zabytków;

3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków 

za granicę;
5) kontrola stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.

Wszystkie te zadania współgrają z ratyfikowaną w 1996 roku Konwencją Maltań-
ską, niemniej jednak praktyka i możliwości ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Już ponad dekadę temu Wło-
dzimierz Rączkowski wydał bardzo krytyczną opinię odnośnie do służb konserwa-
torskich, ich działania, (nie)chęci współpracy i małostkowości. Autor wskazuje dwa 
zasadnicze problemy. Pierwszy z nich kształtuje się na linii samorząd terytorialny 
a tzw. specjaliści od przeszłości, drugi można nakreślić w relacjach służb ochrony 
zabytków z posiadaczami zabytków [Rączkowski 2006].

Problemy poruszone powyżej rozbijają się o kwestie finansowe. Pierwsze za-
gadnienie, dotyczące nieporozumień pomiędzy samorządowcami a swego rodzaju 
ekspertami od historii/przeszłości/zabytków, wynika także z różnic środowiskowych 

10 Dz. U. 2016, poz. 1887 z dn. 23.11.2016 r. Wszystkie cytowane przepisy prawa pochodzą 
z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r., chyba że zaznaczono inaczej.
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i wykształcenia. Nie każdy pracownik w urzędzie gminy posiada wykształcenie 
związane z archeologią, historią, architekturą. Z tego powodu do projektów (głów-
nie Gminnej Ewidencji Zabytków — GEZ) skupiających się na ochronie zabyt-
ków, a wynikających z ogólnych przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, gminy zatrudniają specjalistów. Jakość wykonywanej przez nich 
dokumentacji jest na bardzo zróżnicowanym poziomie. Do relacji samorząd tery-
torialny–specjalista wkracza w tym momencie urząd ochrony zabytków, ponieważ 
zarówno GEZ, jak i studium czy miejscowy plan pod względem ochrony dziedzic-
twa kulturowego muszą zostać zaopiniowane przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

W punkcie 3 artykułu 19 można wyczytać, że „w studium i planie, o których 
mowa w ust. 1 [studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego], ustala 
się, w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, 
na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, 
mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków”. Na etapie 
opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, a przede wszystkim gminnej ewi-
dencji zabytków, która stanowi podstawę do stworzenia programu opieki nad 
zabytkami, służby konserwatorskie mają możliwość interwencji przez wyrażenie 
opinii negatywnej wraz z odpowiednimi wytycznymi konserwatorskimi. Do chwili, 
aż projekt nie będzie budził wątpliwości i zapewni odpowiednią ochronę zabytkom, 
nie można go zaopiniować pozytywnie bądź uzgodnić.

Jednak niekiedy przeciągające się nie tylko miesiącami, ale nawet latami 
wprowadzenie gminnej ewidencji zarządzeniem wójta czy burmistrza nie sprzyja 
ochronie zabytków. Na podstawie powyższych zapisów można stwierdzić, że posia-
damy przepisy w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w których 
wymienione są elementy prawa lokalnego, czyli m.in. miejscowe plany zagospo-
darowania, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz gminna ewidencja, jednak bardzo trudno jest wyegzekwować ich uchwale-
nie czy nawet aktualizację z powodu braku przepisów wykonawczych dla służb 
konserwatorskich.

Należy mieć na uwadze, że powyższe akty ułatwiają samorządowi terytorial-
nemu zarządzanie dziedzictwem i opiekę nad nim, stąd też ich wprowadzenie do 
obiegu prawnego powinno być priorytetem. Gminna Ewidencja Zabytków jest 
wykazem obiektów, zabytków nieruchomych (w tym i zabytków archeologicz-
nych), które znajdują się w rejestrze zabytków, w wojewódzkiej ewidencji zabyt-
ków, oraz obiektów, które wskaże włodarz gminy w porozumieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków (art. 20). Dzięki takiemu wykazowi osoby niekoniecz-
nie mające wykształcenie z zakresu historii, archeologii czy architektury mogą 
uzyskać podstawowe informacje o  lokalnych zasobach kulturowych oraz formie 
ich ochrony. Jednak i w tej kwestii potrzebna jest edukacja (zarówno pracowni-
ków samorządu terytorialnego, jak i  lokalnego społeczeństwa), uświadamianie 
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ważności dziedzictwa, które posiadamy oraz chęć jego popularyzowania. Stefan 
Fuglewicz [2016, s. 57] wylicza częste zachowania w jednostkach samorządu te-
rytorialnego w stosunku do ochrony zabytków: prace bez odpowiedniego po-
zwolenia, mocno ograniczone środki przeznaczone z budżetu gminy czy powiatu 
na konserwację i ochronę dziedzictwa, próby wpływu na służby konserwator-
skie, brak lub bardzo wątpliwej jakości ewidencje zabytków oraz programy opieki 
nad zabytkami. 

W rozważaniach nad pytaniem, dlaczego tak trudno jest chronić dziedzictwo 
archeologiczne, najbardziej oczywiste jest to, że niezwykle skomplikowane wydaje 
się otaczanie opieką tego, co na pierwszy rzut oka i bez specjalistycznej wiedzy jest 
niewidoczne. Stosunkowo łatwiejszym zadaniem jest ochrona zabytków archeo-
logicznych mających własną formę krajobrazową jak choćby kurhany, grodziska, 
a tym bardziej ruiny średniowiecznych budowli, jednak równie wiele wiadomości, 
co zabytki tego typu, mogą dostarczyć stanowiska płaskie, obszarowe. W niniejszym 
artykule unaocznieniu problemów ochrony dziedzictwa posłużą właśnie stanowiska, 
które nie wyróżniają się niczym szczególnym na powierzchni ziemi: Moraczewo 
stan. 16, Lednogóra stan. 8 oraz Goślinowo stan. 4. W takim przypadku do samej 
kwestii, co chronić, musimy dołożyć kolejny problem — czy posiadamy wiedzę, 
na podstawie której możemy decydować, co należy otoczyć opieką, a czego nie. 
Jeśli nie będziemy chronić wszystkiego, to na jakich zasadach część dziedzictwa 
wyłączymy spod ochrony? Jeśli będziemy chronili wszystko, to czy nie spowoduje 
to skutku wręcz odwrotnego — społeczeństwu przestanie zależeć na ochronie, 
ponieważ zacznie ona przeszkadzać w rozwoju, urbanizacji, uprzemysłowieniu? 
Z takim dylematem spotkały się służby konserwatorskie w przypadku stanowisk 
w Moraczewie i Lednogórze. 

Obecnie w polskim prawie główne formy ochrony zabytków wymienione 
w cytowanej ustawie w punkcie 7 to:

1) wpis do rejestru zabytków;
1a) wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa;
2) uznanie za pomnik historii;
3) utworzenie parku kulturowego;
4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo 

w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warun-
kach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji 
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. 

Każda z nich chroni zabytek w innym stopniu, jednak żadna w pełni, po-
nieważ opieka, konserwacja i odpowiednie utrzymanie leży w gestii właścicieli 
zabytków, służb konserwatorskich i społeczeństwa. Niestety milczące przyzwolenie 
na niszczenie dziedzictwa (np. wskutek prowadzenia prac ziemnych bez pozwole-
nia i odpowiedniego nadzoru archeologicznego czy poszukiwania zabytków przy 
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użyciu wykrywacza metali i wydobywania ich z ziemi powodującego całkowite 
zniszczenie kontekstu znalezisk) jest zmorą służb konserwatorskich. Nawet kary 
ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat pięciu bądź grzywny, które mogą 
zostać nałożone na poszukiwaczy, inwestorów i wykonawców, nie zniechęcają do 
łamania prawa (art. 108–120). 

Dzięki wpisowi do rejestru zabytków stanowiska archeologiczne podlegają 
ścisłej ochronie: zabrania się zabudowy chronionego terenu, a wszelkie prace należy 
uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Uzasadnienie do decyzji 
o wpisie do rejestru, często lakoniczne, nieukazujące wartości i potencjału wpisa-
nego obszaru, jest bardzo słabym argumentem w dyskusji z właścicielami zabytku.

Wartość dziedzictwa

Powyższe formy ochrony niejako stopniują istotność zabytków, a tym samym nakła-
dają różne obowiązki na właścicieli i inwestorów. Zanim zaprezentujemy problemy 
prawnej ochrony trzech stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków 
archeologicznych województwa wielkopolskiego, przyjrzyjmy się pokrótce kwestii 
wartościowania dziedzictwa, a w dalszej części również jego własności. 

W najnowszej polskojęzycznej literaturze przedmiotu pojawiło się kilka głosów 
w dyskusji nad wartością dziedzictwa i  jego kategoryzowaniem [np. Kobyliń-
ski 2015; Fuglewicz 2016; Konopka 2016]. Nie ulega wątpliwości, że wartość 
dziedzictwa nie jest mierzalna w kategoriach czysto materialnych, wobec czego 
bierze się pod uwagę wartość naukową, społeczną, symboliczną, etniczną etc. 
[Kobyliński 2015, s. 90]. Zdarzają się jednak głosy przeciw ocenianiu warto-
ści zabytków pozanaukowymi kategoriami takimi jak choćby ich użyteczność 
[Konopka 2016, s. 59].

Wymienione powyżej wartości mogą stać ze sobą w sprzeczności, co naj-
lepiej uwidacznia się na przykładzie społeczeństwa północnoamerykańskiego. 
Nie wchodząc w szczegóły, konflikt wartości, który można zaobserwować w Sta-
nach Zjednoczonych, związany jest przede wszystkim z odmiennym postrze-
ganiem pochówków paleoindiańskich przez rdzennych mieszkańców Ameryki 
Północnej, naukowców czy polityków. Dla archeologów, antropologów i  in-
nych badaczy szczątki ludzkie mogą odpowiedzieć na pytania dotyczące stanu 
zdrowia, diety, chorób, środowiska, w którym żyli Indianie, są wartościowe ze 
względu na dane, jakich mogą dostarczyć. Natomiast dla współczesnych ludów 
tubylczych szczątki ludzkie pochowane według odpowiedniego rytuału stanowią 
świętość. Człowiek złożony do grobu kilka wieków wcześniej jest według Indian 
wciąż obecny duchowo i związany z  ludem, z którego się wywodził, ponieważ 
odległość w czasie nie jest istotna [Kobyliński 2009, s. 174–186]. Niemniej 
ważna jest własność takiego dziedzictwa, której poświęcona będzie osobna część 
niniejszej publikacji. 

Możemy stwierdzić, że naszych terenów podobne konflikty społeczne, szcze-
gólnie o podłożu etnicznym, nie dotyczą. Owszem, nie dotyczą na taką skalę jak 
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w wypadku rdzennych mieszkańców Ameryki i  ludności napływowej, jednak 
dziedzictwo archeologiczne na terenie Polski kształtuje tożsamość lokalnej społecz-
ności, ma dla niej znaczenie symboliczno-skojarzeniowe i estetyczne, posługując 
się terminologią Zbigniewa Kobylińskiego [2015, s. 101]. Jedną z głośniejszych 
w ostatnich miesiącach spraw jest budowa kopalni odkrywkowej węgla brunatnego 
w Ościsłowie, która budzi kontrowersje m.in. z powodu odkrycia cmentarzyska 
kurhanowego. Oprócz argumentów ekologów, przyrodników, rolników, którzy 
zwracają uwagę na ogromny wpływ przedsięwzięcia na środowisko naturalne, 
do sprzeciwu dołączyli archeolodzy oraz społecznicy, którzy przez aktywność 
w Internecie, mediach społecznościowych, nagłaśniając sprawę w telewizji czy 
prasie, dają wyraz swemu niezadowoleniu oraz chęci ochrony dziedzictwa archeo-
logicznego. Pod publikowanymi postami i artykułami pojawiają się głosy w ko-
mentarzach i dyskusjach, w których można przeczytać o „plemionach polskich 
osiadłych tutaj ponad 5,5 tysiąca lat temu”11, „upomnieniu się o groby naszych 
przodków”12, „genetycznych protoplastach Słowian, a zatem także wszystkich 
Polaków”13, „kolejnym dowodzie na to, że Słowianie są na tych terenach od 
ponad 10 000 lat”14. Pomijając merytoryczną stronę powyższych wypowiedzi, 
możemy zauważyć, że lokalna społeczność upatruje w nowo odkrytym cmen-
tarzysku ślady swoich przodków, identyfikuje grobowce sprzed kilku tysięcy lat 
z historią swego regionu, miejsca, które ukształtowało jej tożsamość. Ponadto 
liczy na rozwój turystyczny gminy. Niewątpliwie tak okazałe stanowisko archeo-
logiczne jest dla nauki bezcenne, warte przebadania, ale i zachowania dla ko-
lejnych pokoleń oraz lepszych, wydajniejszych pod względem zdobycia danych, 
metod eksploracji. 

Pod tymi samymi artykułami nie brak także głosów krytyki, w których dzie-
dzictwo powinno zejść na dalszy plan jako mało unikatowe15, kopalnia wskazy-
wana jest jako czynnik rozwijający region16, zapewniający miejsca pracy dla setek 
osób17. Postępowanie administracyjne w tej sprawie nadal trwa, jednak niezwykle 
skomplikowane, a w zasadzie niemożliwe będzie pogodzenie interesów wszystkich 
stron: inwestorów, górników (dla których dziedzictwo jest przeszkodą), archeologów 

11 www.facebook.com/niedlaodkrywkioscislowo/ post z 17.12.2016 r. (dostęp: 12.02.2017).
12 www.bialczynski.pl/2016/12/29/czy-minister-kultury-powstrzyma-jezdzcow-techno-

logicznej-apokalipsy-tanczacych-na-grobach-naszych-poganskich-przodkow-sprzed-5500-lat 
z 26.12.2016 r. (dostęp: 12.02.2017).

13 www.przyjezierze.org/pl,megalityczne-cmentarzysko-kurhanowe-na-terenie-planowanej-
-odkrywki-wegla-brunatnego-oscislowo,375.html (dostęp: 12.02.2017).

14 www.wprost.pl/kraj/10035844/Budowa-problematycznej-kopalni-wstrzymana-Powodem-
-unikatowe-odkrycie-archeologiczne.html z 27.01.2017 r. (dostęp: 12.02.2017).

15 www.energetyka.wnp.pl/odkrywka-oscislowo-demonstracja-przed-siedziba-rdos-w-po-
znaniu,290734_1_0_0.html z 27.01.2017 r. (dostęp: 12.02.2017).

16 www.wprost.pl/kraj/10035844/Budowa-problematycznej-kopalni-wstrzymana-Powodem-
-unikatowe-odkrycie-archeologiczne.html z 27.01.2017 r. (dostęp: 12.02.2017).

17 www.gornictwo.wnp.pl/protesty-gornikow-i-energetykow-przeciw-wstrzymywaniu-budo-
wy-odkrywki-oscislowo,280729_1_0_0.html 08.09.2016 r. (dostęp: 12.02.2017).
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(którzy mają do czynienia ze stanowiskiem wartościowym i unikatowym nie tylko 
w skali regionu), mieszkańców, którzy widzą rozwój swojej okolicy dzięki ochronie 
dziedzictwa, oraz mieszkańców, dla których nowe możliwości pracy i znaczące 
zmniejszenie bezrobocia stoją na pierwszym miejscu. 

Wartość społeczna, naukowa, symboliczna, ekonomiczna nie są kategoriami 
obiektywnymi, lecz zmiennymi w czasie w zależności od rozwoju nauki, świa-
domości społecznej, przynależności etnicznej czy kontekstu kulturowego. Nie są 
jednakowe dla wszystkich. Wśród obiektywnych wartości Kobyliński w artykule 
z 2011 roku wymienia istnienie dziedzictwa i  jego zróżnicowanie oraz wartość 
artystyczną, pod którą rozumiana jest m.in. proporcja, harmonia, ład [Kobyliński 
2011, s. 27]. Można polemizować z obiektywnością tych wartości, jednak byłoby 
to wejście na bardzo szerokie pole filozofii, którego nie sposób w całości i wyczer-
pująco zawrzeć w tym niewielkim studium.

Pytanie o to, co należy chronić i z  jakiej przyczyny, pozostaje otwarte. Ma-
rek Konopka [2016, s. 61] proponuje, aby wartościowanie było określeniem cech 
szczególnych zabytku, a w przypadku dziedzictwa archeologicznego opierało się 
na trzech zasadniczych kryteriach: rodzaju i stopnia zagrożenia zabytku, analizy 
związku stanowiska archeologicznego z  innym rodzajem dziedzictwa, tj. osad-
niczym, kultowym, oraz stwierdzeniu unikatowości zjawisk kulturowych. Gdy 
zostanie w  ten sposób rozpoznana wartość zabytku, należy nadać mu status 
chroniony. Powyższe wymogi opierają się w dużej mierze na aktualnym pozio-
mie nauki i wykorzystywanych przez nią metod. Idea rozpoznania cech warto-
ściowych jest na pewno warta uwzględnienia. Jednak co zrobić w wypadku, gdy 
na podstawie obecnie zebranych danych wartość zabytku zostanie błędnie roz-
poznana? Jeśli zakres ochrony, który ustali konserwator zabytków, będzie zani-
żony, to w konsekwencji wrócimy do sytuacji, w której konserwacja będzie wy-
konana przez dokumentację i badania ratownicze, czyli w sposób, w jaki się to 
obecnie odbywa.

Autor postuluje również w proponowanej strategii ochrony, aby tworzone 
były strefy ochronne, współpracowano z działaczami społecznymi oraz promo-
wano walory turystyczne regionu [Konopka 2016, s. 63]. Jednocześnie powyższy 
głos w dyskusji nad wartościowaniem wydaje się niejednoznaczny, momentami 
nawet wewnętrznie sprzeczny. W szczególności, gdy autor stwierdza, że „wymaga 
to jednak lokalizacji stanowisk archeologicznych w skali regionów, wyrazistego 
określania ich wartości i znaczenia dla regionu, województwa lub całego kraju. 
W konsekwencji tworzenia planów ochrony uwzględniających gradację działań, 
ich zróżnicowanie wobec zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych o znacz-
nej [podkreślenie D.O.] istotności”. Na tej samej stronie [Konopka 2016, s. 63] 
czytamy również następujący ustęp: „należy podkreślić, że w stosunku do zasobu 
archeologicznego pojęcie klasyfikacji i kategoryzacji, rozumianej jako tworzenie 
systemu kategorii «ważniejszych», «lepszych» czy «znaczniejszych» [podkreślenie 
D.O.] zabytków, czyli budowanie swoistego rankingu nie może mieć zastosowanie, 
ponieważ supozycja wartości danego stanowiska jest ograniczona. Nie powinniśmy 
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też tworzyć podzbioru «ważniejszych» stanowisk w zbiorze ewidencji. Możemy 
jedynie określić na podstawie dotychczasowej wiedzy i wynikającej z niej prze-
słanek wartości, które pozwolą budować strategię postępowania służb konser-
watorskich”. Trudno jest uniknąć wartościowania dziedzictwa archeologicznego, 
stąd też kwestia kryteriów, które można by zastosować, wydaje się bardzo istotna 
w obecnym systemie ochrony zabytków. Wielokrotnie wspominany tutaj profe-
sor Zbigniew Kobyliński za najbardziej racjonalny i rzeczowy sposób określenia 
potencjalnej wartości poznawczej stanowiska uważa analizę stanu zachowania 
układu stratyfikacyjnego, który można zbadać w najmniej inwazyjny sposób — 
dzięki sondażom [Kobyliński 2015, s. 97]. Jest to logiczne założenie, gdyż nie-
naruszone warstwy kulturowe mogą dać nam więcej informacji niż przemieszane 
nawarstwienia. 

Jeszcze jeden zasadniczy problem dotyczący ochrony jest zaznaczony w dysku-
sji — braki kadrowe w służbach konserwatorskich. Jak wylicza Stefan Fuglewicz 
[2016, s. 55], na terenie naszego kraju istnieje ponad 1000 układów urbanistycz-
nych podlegających ochronie ze względu na wartość historyczną, 700 tys. za-
bytków nieruchomych w ewidencjach, 70 tys. wpisanych do rejestrów zabytków, 
400 tys. stanowisk archeologicznych oraz 240 tys. zabytków nieruchomych. Nato-
miast pracowników Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków i delegatur jest 
około 600. Nietrudno ustalić liczbę zabytków, które przypadają na pracownika 
merytorycznego. Biorąc również pod uwagę fakt, że często urzędnik zajmuje się 
sprawami na terenie kilku różnych powiatów, zazwyczaj nieznajdujących się w bli-
skim sąsiedztwie, zauważamy, że kontrole oraz inspekcje terenowe są ograniczone 
do jednego–dwóch miejsc w trakcie pojedynczego wyjazdu. Ze względu na liczbę 
prowadzonych spraw delegacje są rzadkością, a tylko w trakcie wizji lokalnych 
można stwierdzić stan zabytku, jego zagrożenia, przeprowadzić rozmowy z właści-
cielami etc. Z autopsji możemy napisać, że nawet najbardziej obiektywne kryteria 
i dopracowane programy opieki nie zastąpią kolejnych niezbędnych rąk do pracy.

W takiej sytuacji warto rozważyć większe sformalizowanie społecznej opieki 
nad zabytkami, zaangażowanie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz 
zwykłych obywateli. W tym celu niezbędne jest dokonanie zmian prawnych i or-
ganizacyjnych, które regulowałyby uczestnictwo w społecznej służbie ochrony 
zabytków oraz ustanowiły zakres obowiązków. Kilka propozycji zwiększenia kompe-
tencji Społecznych Opiekunów Zabytków oraz cennych uwag dotyczących obecnej 
ochrony i konserwacji zabytków na terenach jednostek samorządu terytorialnego 
wysuwa Stefan Fuglewicz. Autor wskazuje przede wszystkim na wady systemu 
prawnego, niechęć samorządów do współpracy, niewielkie środki przeznaczone 
z budżetów gminnych na dziedzictwo czy brak zachęty ze strony państwa dla 
właścicieli zabytków, aby o nie dbali [Fuglewicz 2016, s. 56–59].

Nie da się ukryć, że najbardziej niepokojąca w systemie ochrony zabytków 
jest inercja oraz niezmiennie podkreślane wady i braki prawne, organizacyjne, 
kompetencyjne. Prowadzi to do następującej konstatacji: po dziesięciu latach wciąż 
trudno polemizować z krytyką Włodzimierza Rączkowskiego. 

Marta Błażejewska, Daria Olejniczak
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Własność dziedzictwa

Równie priorytetową kwestią jak ochrona dziedzictwa jest jego własność. Co do 
zasady w polskim prawodawstwie zgodnie z artykułem 35 punkt 1: „Przedmioty 
będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo 
pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych, stanowią własność Skarbu Pań-
stwa” oraz punkt 2: „Własność Skarbu Państwa stanowią również przedmioty 
będące zabytkami archeologicznymi, pozyskane w wyniku poszukiwań, o których 
mowa w art. 36 ust. 1 punkt 12” [tj. z użyciem urządzeń elektronicznych i tech-
nicznych oraz sprzętu do nurkowania]. Dopóki zabytki spoczywają w ziemi, są 
chronione odpowiednimi przepisami przez państwo, natomiast gdy inwestor chce 
zrealizować przedsięwzięcie, to musi przeprowadzić badania archeologiczne na 
własny koszt. Prace ziemne naruszają warstwy kulturowe, jednocześnie niszcząc 
bezpowrotnie zabytek (art. 31 pkt. 1a–3) i niezbędna jest na tym etapie konser-
wacja przez dokumentację. 

Z definicji zawartej w artykule 5: „opieka nad zabytkiem sprawowana przez 
jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków:

1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 

przy zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym 

stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu 

dla historii i kultury”.

Jednocześnie w artykule 71 punkcie 1 cytowanej ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami zaznaczono, że „w zakresie sprawowania opieki nad za-
bytkami osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do 
zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego finansuje pro-
wadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym 
zabytku”. W punkcie 2 ujęto natomiast, że „sprawowanie opieki nad zabytkami, 
w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 
przy zabytku, do którego tytuł prawny, określony w ust. 1, posiada jednostka sa-
morządu terytorialnego, jest zadaniem własnym tej jednostki”. 

Pojawia się zarzut wobec służb ochrony zabytków o ich bezduszność, a wręcz 
wrogość wobec właścicieli zabytków, objawiającą się w głównej mierze niezli-
czonymi pismami nakładającymi kolejne zadania i bezlitosnym ściganiem osób 
niedopełniających obowiązków w zakresie opieki nad zabytkami [Rączkow-
ski 2006, s. 40]. W rzeczy samej, na podstawie powyższych przepisów można 
stwierdzić, że jednostki samorządu terytorialnego, jakimi są gminy, w kwestii 
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opieki nad zabytkami i finansowania wszelkich prac z nimi związanych są po-
zostawione samym sobie. Muszą w budżecie wygospodarować środki na sze-
roko pojętą kulturę, w tym i na zabytki, gdyż ten dział nie otrzyma funduszy 
ze skarbu państwa. Dura lex, sed lex, można stwierdzić sentencjonalnie. Jednak 
jest to tylko jedna strona medalu. Z drugiej mamy artykuł 73 i nn., z których 
jasno wynika, że gminy będące właścicielami zabytków wpisanych do rejestru 
czy umieszczonych na nowo utworzonej Liście Skarbów Dziedzictwa mogą 
składać wnioski o dotacje na prace przy tych zabytkach. Wystarczy odrobina 
chęci ze strony samorządowców, aby utrzymanie zabytku nie spoczywało jedynie 
na ich barkach. W tym wypadku również niezbędna jest edukacja i obustronna 
współpraca. 

Niewątpliwie inicjatywa powinna znaleźć się po stronie służb konserwator-
skich, które są wyspecjalizowane w ochronie zabytków. Wizerunek mógłby zostać 
poprawiony nie tylko przez bardziej zrozumiałe formy pism, ale także w wyniku 
częstszych kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego czy właścicielami 
zabytków. Może należałoby stworzyć punkty informacyjne dotyczące możliwości 
dofinansowania przeprowadzanych prac? Dobrym rozwiązaniem byłaby także 
regularna korespondencja mailowa informująca o projektach czy dotacjach, niezbęd-
nej dokumentacji, którą należy złożyć, czy choćby zwykła instrukcja wypełniania 
wniosków. Są to niewielkie i niewymagające ogromnych nakładów kroki, które 
mogłyby pomóc w uświadamianiu społeczeństwa na temat istotności zachowania 
dziedzictwa w jak najlepszym stanie dla przyszłości, a  jednocześnie edukujące 
w zakresie nie tylko obowiązków, ale i przywilejów przysługujących właścicielom 
zabytków. 

Należy sobie zdać sprawę, że pomimo wciąż rosnącej cyfryzacji administracji 
za biurkiem zasiadają jeszcze osoby, które nie wykorzystują w pełni możliwości, 
które daje chociażby Internet. Obecnie bardzo dużo informacji o dotacjach czy 
możliwościach zwrotu kosztów przeprowadzonych inwestycji można znaleźć na 
portalach internetowych konkretnych instytucji, urzędów. 

Niezaprzeczalnie, jeśli państwu zależy na dziedzictwie kulturowym, w tym 
i archeologicznym, to niezbędne fundusze na konserwację zapobiegawczą po-
winny zostać zapewnione. Niestety w rzeczywistości państwowy system ochrony 
zabytków, jak zresztą i każdy sektor, nie jest w stanie wygospodarować środków 
na bieżącą konserwację i renowację, a z roku na rok potrzeb będzie przybywało. 
Stąd niezbędne jest pozyskiwanie funduszów ze źródeł zewnętrznych. Dziedzic-
two kulturowe może przynosić zysk, jeśli jest zadbane, dobrze wyeksponowane, 
kompetentnie opracowane i dostępne. 

Prawo w praktyce — Moraczewo, Lednogóra, Goślinowo

Powyższy, dość rozbudowany wstęp prawno-teoretyczny jest niezbędny, aby 
w pełni ukazać wątpliwości i zawiłości postępowań administracyjnych, będących 
ostatnim etapem całego systemu ochrony zabytków. Wspomniane stanowiska 
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archeologiczne (Moraczewo stan. 1618, Lednogóra stan. 819 oraz Goślinowo 
stan. 4 20) objęte są ochroną w  formie wpisu do rejestru zabytków. Ponadto 
stanowiska w Moraczewie i Lednogórze zlokalizowane są w strefie ochrony 
konserwatorskiej obszaru krajobrazu kulturowego wyspy Ostrów Lednicki21 
(ryc. 1). Sama wyspa Ostrów Lednicki została uznana za pomnik historii, co 
stawia ją w gronie 70 miejsc najbardziej znaczących dla naszej historii i kultury22. 
Wyspa położona na jeziorze Lednica to m.in. ogromny gród warowny, otoczony 
wałem o konstrukcji rusztowej, który w swym wnętrzu skrywa pozostałości ar-
chitektury mieszkalnej, pałacowej i sakralnej datowane od X po XII wiek [Bana-
szak, Tabaka 2006]. Niemniejsze skarby znajdują się pod wodą. Systematyczne 
badania dna przeprowadza Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
który w swoich projektach regularnie odsłania relikty mostów łączących wyspę 
z zachodnim i wschodnim brzegiem jeziora oraz jej otoczenie [Kurnatowska 
1992, s. 6; Radka 2014; 2015]. Teren wokół jeziora został poddany badaniom 
powierzchniowym w ramach AZP, co pozwoliło na zarejestrowanie ponad 350 
stanowisk archeologicznych, w tym trzech grodów wczesnośredniowiecznych 
[Banaszak, Tabaka 2006]. Biorąc pod uwagę zarówno ważność grodu na je-
ziorze Lednica, jak i bogate osadnictwo z różnych okresów na pobliskim tere-
nie, stworzono obszar krajobrazu kulturowego wpisany do rejestru zabytków 
archeologicznych województwa wielkopolskiego. Jest to zgodne ze współczesną 
doktryną konserwatorską, która stara się chronić nie tylko zabytek, ale i  jego 
kontekst.

W kwestii zagospodarowania terenu w Moraczewie zostały wydane warunki 
zabudowy, stanowisko w Lednogórze objęte jest miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego, a w Goślinowie w związku z budową drogi została 
wydana decyzja o zezwoleniu na inwestycję drogową oraz decyzja określająca 
zakres badań archeologicznych. 

18 Moraczewo stan. 16, obszar AZP 50–31/144; wpis do rejestru zabytków województwa po-
znańskiego pod numerem 1930/A, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu 
z dnia 30 grudnia 1983 r., L. dz. Kl.III-5350/4/83. Zgodnie z art. 8 pkt. 2 decyzja została przepisana 
do księgi C rejestru zabytków Województwa Wielkopolskiego pod numerem 333/Wlkp/C z dnia 
10.04.2012 r. Archiwum WUOZ w Poznaniu.

19 Lednogóra stan. nr 8, obszar AZP 50–32/47; wpis do rejestru zabytków województwa poznań-
skiego pod numerem rejestru 1929/A, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu 
z dnia 30 grudnia 1983 r. Archiwum WUOZ w Poznaniu.

20 Goślinowo stan. 4, obszar AZP 49–34/83; wpis do rejestru zabytków województwa po-
znańskiego pod numerem rejestru 2574/A, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Po-
znaniu z dnia 31 stycznia 1996 r., L. dz. PSOZ267/5R, przepisany do księgi C rejestru zabyt-
ków Województwa Wielkopolskiego pod numerem 300/Wlkp/C z dnia 20.02.2008 r. Archiwum 
WUOZ w Poznaniu.

21 Wpis do rejestru zabytków decyzją nr 18/Wlkp/A z dnia 10.11.2006. Archiwum WUOZ 
w Poznaniu.

22 www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii (dostęp: 15.03.2017).
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Ryc. 1. Lokalizacja stanowisk na mapie w skali 1:10 000: 1. Moraczewo stan. 16; 2. Led-
nogóra stan. 8; na podstawie Kart Ewidencyjnych Stanowisk Archeologicznych Moracze-
wo 16 i Lednogóra 8, podkład mapowy: openstreetmap.org, oprac. graf. Daria Olejniczak
Fig. 1. Location of sites on a 1:10 000 map. 1. Moraczewo, site 16; 2. Lednogóra, site 8; based 
on Archaeological Site Record Forms Moraczewo 16 and Lednogóra 8, background map: open-
streetmap.org, graphic design by Daria Olejniczak

Pierwszym przykładem będzie stanowisko w Moraczewie, wpisane do reje-
stru zabytków, które niczym szczególnym na powierzchni ziemi się nie wyróżnia. 
Zlokalizowane jest ono po południowo-wschodniej stronie szosy Poznań–Gnie-
zno. Odkrycia tego pięciohektarowego stanowiska dokonał Czesław Strzyżewski 
w 1982 roku w ramach programu badawczego pod nazwą Archeologiczne Zdjęcie 
Polski. Podczas badań powierzchniowych zarejestrowano liczny materiał archeo-
logiczny w postaci ceramiki naczyniowej, której datowanie pozwala stwierdzić 
osadnictwo na tym terenie od czasów schyłkowego neolitu. Powyższy obszar w póź-
niejszej fazie został zasiedlony przez ludność kultury łużyckiej, a w średniowieczu 
powstała osada otwarta. Ponadto stwierdzono ślad z okresu nowożytnego23, a pa-
trząc na współczesne mapy, można wysnuć wniosek, że warunki siedliskowe są na 
tyle dobre, że do dziś teren ten jest systematycznie zabudowywany. 

Otrzymanie pozwolenia na budowę to proces dość skomplikowany i wymaga-
jący uzyskania licznych opinii i uzgodnień (m.in. dotyczących ochrony dziedzictwa 
kulturowego, w tym i archeologicznego) od właściwych organów administracji. 

23 Karta Ewidencyjna Zabytku Archeologicznego Moraczewo stan. 16, obszar AZP 50–31/144. 
Archiwum WUOZ w Poznaniu.
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Teren przeznaczony pod zabudowę i zagospodarowanie może być objęty miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego bądź warunkami zabudowy, które 
są ustalane indywidualnie dla każdej działki, jeśli miejscowego planu nie ma24. 
W przypadku Moraczewa inwestor planujący nadbudowę budynku gospodarczego 
z przeznaczeniem nadbudowanego piętra na mieszkanie oraz jego rozbudowę 
o część przeznaczoną na klatkę schodową wraz z pomieszczeniem gospodarczym 
oraz budowę warsztatu samochodowego musi uzyskać warunki zabudowy. Zgod-
nie z artykułem 53 ustęp 4 punkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym projekt tej decyzji musi zostać uzgodniony w tym wypadku przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na wniosek inwestora Wójt Gminy 
Łubowo ustalił warunki zabudowy i ich projekt w marcu 2016 roku wpłynął do 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Ze względu na lokali-
zację inwestycji na obszarze stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru 
zabytków Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił uzgod-
nienia25 ww. projektu decyzji, jednocześnie zakazując zabudowy tego stanowiska. 
Aktualne wytyczne konserwatorskie dotyczące ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
która zachodzi w przypadku stanowisk rejestrowych, przewidują jedynie możliwość 
przeprowadzenia prac porządkowych w ich obrębie po uzgodnieniu z Wielkopol-
skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Istnieje natomiast całkowity zakaz 
prowadzenia wszelkich robót budowlanych oraz przemysłowych. Wnioskodawca, 
czyli inwestor, po otrzymaniu odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach 
zabudowy w ciągu siedmiu dni może złożyć zażalenie do Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego26. Tak było w wypadku właściciela terenu w Moraczewie. 
W grudniu 2016 roku minister wydanym postanowieniem27 utrzymał w mocy za-
skarżone postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Ostatecznie o losach stanowiska archeologicznego rozstrzygnie Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie, do którego trafiła skarga inwestora z Moraczewa28. 

Historia ta jest idealnym przykładem tego, jakie możliwości posiadają służby 
konserwatorskie, a jakie prawa właściciele nieruchomości, na której zlokalizowane 
są zabytki. Pomimo starań konserwatora, by ochronić zabytek, ostatnie słowo i tak 
będzie należało do sędziego, do osoby, która nie zna specyfiki badań archeologicz-
nych, a swój wyrok wyda na podstawie procedur administracyjnych, a nie wiedzy 
z zakresu archeologii. 

Stanowisko nr 8 w Lednogórze, podobnie jak to w Moraczewie omówione 
powyżej, zostało wpisane do rejestru zabytków i znajduje się w strefie ochrony kon-

24 Art. 59 ust. 1–2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778).

25 Postanowienie WWKZ nr 476/2016 z dnia 16.06.2016 r. Archiwum WUOZ w Poznaniu.
26 Art. 141 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.).
27 Postanowienie MKiDN, l. dz. DOZ-OAiK-660.784.2016.IG z dnia 15.12.2016 r. Archiwum 

WUOZ w Poznaniu.
28 Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu 

przed sądem administracyjnym (Dz. U. z 2012, poz. 270, ze zm.).
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Ryc. 2. Wyznaczone strefy skupisk ceramiki na stanowisku nr 8 w Lednogórze; na pod-
stawie Karty Ewidencyjnej Stanowiska Archeologicznego Lednogóra 8, podkład mapo-
wy: openstreetmap.org, oprac. graf. Daria Olejniczak
Fig. 2. Delineated zones of pottery concentrations at Lednogóra, site 8; based on Archaeological 
Site Record Form from Lednogóra 8, background map: openstreetmap.org, graphic design by 
Daria Olejniczak

serwatorskiej obszaru krajobrazu kulturowego Ostrowa Lednickiego. Pierwszy raz 
zostało uchwycone również w badaniach powierzchniowych prowadzonych przez 
Strzyżewskiego w 1980 roku. Zajmuje powierzchnię około 15 ha, a znalezione 
zabytki stanowią świadectwo osadnictwa na tym terenie od neolitu przez okres 
wpływów rzymskich aż po okres nowożytny. Zgodnie z wydzielonymi strefami 
skupisk ceramiki, które wyrysowano na karcie AZP29, najgęściej występowała 
ona w północnej i środkowej części stanowiska, ulegając rozrzedzeniu na połu-
dniu (ryc. 2). Obszar ten objęty został trzema miejscowymi planami zagospoda-

29 Karta Ewidencyjna Zabytku Archeologicznego Lednogóra stan. 8, obszar AZP 50–32/47. 
Archiwum WUOZ w Poznaniu.
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rowania przestrzennego30. W pierwszym z nich, z 1997 roku, obejmującym tylko 
niewielką część stanowiska w Lednogórze, nie ma zapisów zapewniających jego 
ochronę. Podobnie w miejscowym planie z 1998 roku, ustanowionym prawie na 
całości stanowiska, nie zawarto takich zapisów. Jedynie na załączniku graficznym, 
który jest integralną częścią miejscowego planu zaznaczono „granice obszarów 
eksploracji archeologicznej”. Na podstawie powyższych dwóch lokalnych aktów 
prawnych teren stanowiska archeologicznego może zostać zabudowany, nawet bez 
prowadzenia badań archeologicznych w trakcie realizacji inwestycji, nie mówiąc 
o wyprzedzających badaniach wykopaliskowych. W takiej sytuacji powinien być 
przestrzegany artykuł 32 ustęp 1 odnoszący się do znalezionych przedmiotów, 
które przypuszczalnie są zabytkiem. Wyłącznie w miejscowym planie z 2005 roku, 
obejmującym tylko jedną działkę, jest mowa o strefie bogatego osadnictwa pra-
dziejowego i wczesnośredniowiecznego oraz zewidencjonowanym stanowisku ar-
cheologicznym. Ustalono także wymóg uzgodnienia projektów zagospodarowania 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W żadnym z tych planów nie jest 
określone, że zlokalizowane jest stanowisko wpisane do rejestru zabytków.

W 2015 roku do WUOZ w Poznaniu zgłosił się inwestor w celu uzyskania 
wytycznych konserwatorskich w związku z planowaną budową budynku miesz-
kalnego na działce objętej ww. wpisem do rejestru. Zgodnie z przyjętą zasadą 
zakazu zabudowy stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków 
Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków pozwolił na przeprowadzenie 
badań sondażowych, które miały potwierdzić ewentualną kolizję inwestycji ze 
stanowiskiem archeologicznym w Lednogórze.

Podczas badań zarejestrowano materiał ceramiczny oraz nawarstwienia kultu-
rowe, w związku z czym zabudowa działki jest możliwa poza granicą stanowiska. 

W  tym samym czasie do WUOZ  w  Poznaniu wpłynęło zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu obejmującego również obszar stanowiska archeolo-
gicznego wpisanego do rejestru zabytków. WWKZ wysłał wytyczne zakazujące 
zabudowy na terenie stanowiska. Jednakże ze względu na wcześniejsze zapisy 
zawarte w miejscowym planie zagospodarowania z 1998 roku WWKZ mógł tylko 
wprowadzić zakaz zabudowy na terenie nieobejmującym zabudowy mieszkaniowej. 
Na pozostałym obszarze dopuszczone jest budownictwo mieszkaniowe z obo-
wiązkiem uzgadniania planowanych inwestycji z konserwatorem zabytków. Dzięki 
zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WWKZ będzie 
mógł zgodnie z artykułem 31 określić zakres niezbędnych badań archeologicz-
nych — w tym przypadku wyprzedzających ratowniczych badań wykopaliskowych. 
Oczywiście zgodnie z obowiązującym prawem właściciel nieruchomości, na którą 

30 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwała nr XXV/156/97 Rady Gminy 
Łubowo z dnia 27.03.1997 r.; Uchwała nr II/8/98 Rady Gminy Łubowo z dnia 04.11.1998 r. ogło-
szona w Dzienniku Urzędowym Woj. Poznańskiego poz. 32 z dnia 18.12.1998, poz. 469; Uchwała 
nr XXI/187/2005 Rady Gminy w Łubowie z dnia 24.03.2005 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Woj. Wielkopolskiego nr 96, poz. 2272 z dnia 29.06.2005 r. 
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została wydana taka decyzja, ma prawo odwołać się do MKiDN. Do momentu 
uprawomocnienia się takiej decyzji inwestor może wykonywać prace ziemne bez 
spełniania wymogu przeprowadzenia wyprzedzających badań wykopaliskowych. 
W takiej sytuacji służby konserwatorskie wyłącznie w wypadku lustracji tereno-
wej, podczas której zostaną zarejestrowane obiekty archeologiczne i/lub materiał 
zabytkowy, mogą wstrzymać prace ziemne do momentu uzyskania pozwolenia 
WWKZ na prowadzenie badań archeologicznych (art. 43 ust. 3). Ze względu na 
ograniczenia kadrowe i liczbę prowadzonych spraw inspektorzy kontrolują przebieg 
prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym zazwyczaj w przypadku zgłoszenia 
zarejestrowania obiektów archeologicznych czy też donosu o prowadzeniu inwestycji 
bez udziału archeologa. Takie zawiadomienie musi zostać zweryfikowane przez 
służby konserwatorskie w ciągu trzech dni (art. 33 pkt 3). Pomimo zmieniających 
się przepisów i wytycznych dotyczących ochrony zabytków akty prawa lokalnego 
uchwalane są na lata, a ich aktualizacja bądź modyfikacja, która powinna być wy-
muszona zmieniającą się wiedzą i wymogami konserwatorskimi, jest bardzo trudna. 

Ostatnim przykładem jest stanowisko nr 4 w Goślinowie, które dobitnie uka-
zuje możliwości ochrony dziedzictwa archeologicznego wobec inwestycji o wysokim 
interesie społecznym (ryc. 3).

Przygotowania do inwestycji takich jak budowa drogi (w tym wypadku eks-
presowej) trwają kilka lat. Niezbędna jest interdyscyplinarna dokumentacja od 
budowlanej przez środowiskową, na archeologicznej kończąc. Pomimo że za-
projektowano przebieg trasy ekspresowej S5 Żnin–Gniezno na odcinku węzeł 
Mielno–Gniezno w różnych wariantach, to nie było możliwości ominięcia sta-
nowiska archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków, ze względu również 
na czynniki środowiskowe etc. WWKZ zlecił wykonanie weryfikacyjnych badań 
powierzchniowych na obszarze objętym planowaną budową, by w kolejnym etapie 
wytypować 16 stanowisk do wyprzedzających badań wykopaliskowych. Pozo-
stałe zostały objęte badaniami archeologicznymi w trakcie realizacji inwestycji. 
Wśród tych 16 wytypowanych do badań ratowniczych znalazło się stanowisko 
rejestrowe nr 4 w Goślinowie. Wpisane zostało do rejestru na podstawie wyników 
badań przeprowadzonych w związku z budową Gazociągu Jamalskiego w latach 
90. XX wieku. Niestety w związku z przekształceniem służb konserwatorskich 
dokumentacja z tych badań znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, 
które opiniowało projekty archeologiczne w ramach Państwowej Służby Ochrony 
Zabytków, i nie jest dostępna w WUOZ w Poznaniu.

Wspomniane wyżej prace archeologiczne mogły być wykonywane tylko w pasie 
realizacji inwestycji, co skutkowało m.in. niezbadaniem części obiektów archeolo-
gicznych widocznych w profilach terenu, na którym prowadzono badania. Stanowi-
sko Goślinowo 4 zostało objęte badaniami wykopaliskowymi od grudnia 2014 roku 
do lipca roku 2015. W tym czasie prowadzono prace na 153 arach, na których 
zarejestrowano 259 obiektów archeologicznych wstępnie datowanych od epoki 
brązu (kultura łużycka), przez okres wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze, 
późne średniowiecze aż do okresu nowożytnego. Równoczasowo prowadzono
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Ryc. 3. Lokalizacja stanowiska na mapie w skali 1:10 000: 3. Goślinowo stan. 4; na pod-
stawie Karty Ewidencyjnej Stanowiska Archeologicznego Goślinowo 4, podkład mapo-
wy: openstreetmap.org, oprac. graf. Daria Olejniczak
Fig. 3. Location of the site on a 1:10 000 map: 3. Goślinowo, site 4; based on Archaeological 
Site Record Form from Goślinowo 4, background map: openstreetmap.org, graphic design by 
Daria Olejniczak

również badania wykopaliskowe na zlokalizowanym w niedalekiej odległości sta-
nowisku Goślinowo 5; obszar AZP 49–34/84. W trakcie prac przebadano obszar 
około 273 arów, zarejestrowano 934 obiekty archeologiczne oraz liczny materiał 
masowy o takiej samej chronologii jak na stanowisku nr 4. Na podstawie zgro-
madzonych wstępnych wyników badań [Fabiszak 2015] można traktować te dwa 
stanowiska jako jeden kompleks osadniczy, co powinno skutkować modyfi kacją 
karty KEZA. Ponadto ze względu na brak substancji zabytkowej w przebadanej 
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części stanowiska rejestrowego należy ją wykreślić, ustalając nowe granice obszaru 
objętego tą formą ochrony. 

W wypadku stanowisk wchodzących w kolizję z dużymi, znaczącymi inwe-
stycjami służby konserwatorskie stają przed dylematem, co chronić oraz w ja-
kim stopniu zgodzić się na zniszczenie zabytków, które jest nieuniknione. Jest to 
również doskonały przykład na to, że stanowiska nieposiadające własnej formy 
krajobrazowej mogą mieć wielką wartość poznawczą niewidoczną na pierwszy 
rzut oka. 

Konkluzje

Ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym archeologicznego, jest niezwykle skom-
plikowana ze względu na charakter zabytków. Swego rodzaju niewidoczność dóbr 
archeologicznych jest problemem dla służb konserwatorskich, jednocześnie owa 
niewidoczność sprzyja niszczeniu dziedzictwa, spychaniu jego ochrony na dalszy 
plan, pomijaniu/niezauważaniu, a niekiedy i celowemu przymykaniu oka na de-
strukcję reliktów przeszłości. 

Zmieniające się na przestrzeni ubiegłego wieku przepisy prawne zwiększyły 
zakres ochrony i opieki nad zabytkami, jednak wciąż nie są one wystarczające. Na 
system ochrony zabytków nie składają się jedynie działania służb konserwatorskich, 
ale również jednostek samorządu terytorialnego, na których terenie istnieją zabytki, 
inwestorów, stowarzyszeń, społeczeństwa lokalnego. Można jedynie ubolewać, że 
otoczenie opieką dziedzictwa kulturowego nie jest priorytetem dla władz miast, wsi 
czy inwestorów prywatnych — dla większości zabytki stanowią problem, przeszkodę 
dla rozwoju, blokadę przedsięwzięć, a co za tym idzie: powodują trudności finan-
sowe. Nie umiemy jeszcze w pełni wykorzystywać zabytków do celów promocyjnych 
regionu, podnoszących wartość turystyczną i kulturową. Idea zrównoważonego 
rozwoju pozostaje pustym hasłem ujętym w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania. 

Kolejnym mankamentem, który wpływa na zakres ochrony jest wartość za-
bytków oraz możliwości jej określenia. Warto wspomnieć, że w przepisach mię-
dzynarodowych31, a także w głosach środowisk naukowych [Kobyliński 1999, 
s. 6; Rączkowski, Sroka 2002, s. 10], zabytek to również przestrzeń, krajo-
braz, w którym ten zabytek się znajduje, stąd wartość dziedzictwa archeologicz-
nego powinna być określana przez wzięcie pod uwagę szerszego kontekstu. Prze-
strzeń stanowi bowiem integralną część zabytku i powinna podlegać ochronie 
prawnej. Tylko w wypadku uchwalania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego jest możliwość określenia strefy ochrony konserwatorskiej, czyli 
otoczenia opieką także przestrzeni wokół stanowiska archeologicznego. W in-
nej sytuacji, jak choćby ta na stanowisku w Goślinowie, ustawodawca zawęża 
badanie zabytku tylko do granic inwestycji, co powoduje fragmentaryczne za-

31 Między innymi Konwencja Maltańska, art. 5 pkt iii.
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dokumentowanie znaleziska i  pogodzenie się z  faktem zniszczenia pozosta-
łej części zabytku. Przez to możliwości realnej ochrony stają pod znakiem 
zapytania. 

Pytanie o wartość zabytku i dyskusja naukowa nad jej kategoryzacją, hierar-
chizacją czy stopniowaniem uświadamiają nam następny, nie mniej ważny pro-
blem — jeśli dziedzictwo ma funkcjonować jako część lokalnej kultury, to jego 
wartość powinna zostać zaprezentowana także społeczeństwu. Oczywiście w formie 
przejrzystej, zrozumiałej, ale opartej na wiedzy naukowej. Edukacja i popularyzacja 
są jedyną drogą dotarcia do szerokiego grona odbiorców [Minta-Tworzowska 
2013, s. 13–14], a tym samym do włączenia społeczeństwa w aktywną ochronę 
zabytków. Nie da się ukryć, że większość lepiej zna historię starożytnego Rzymu, 
Grecji czy Egiptu niż Polski. Znacznie trudniej jest pokazać przeszłość, nie mając 
źródeł pisanych czy monumentów ukazujących wielkość dawnych kultur, które 
pozostawiły ślad na terytorium współczesnej Polski. Jednak posiadamy zabytki 
bardziej spektakularne — jak Biskupin, Trzcinica (czyli tzw. Karpacka Troja), 
ogromne grobowce megalityczne — oraz nieco mniej efektowne, ale wciąż nie-
zwykle wartościowe poznawczo liczne grodziska, kurhany, osady, cmentarzyska. 
Dopiero od kilku lat władze miast i wsi zauważają możliwość rozwoju swoich 
małych ojczyzn dzięki zabytkom archeologicznym. Powstaje coraz więcej szlaków, 
tras archeoturystycznych podążających wzorem Szlaku Piastowskiego czy Cyster-
skiego oraz wspomnianego w tym artykule otoczenia wyspy Ostrowa Lednickiego. 
Jest to niewątpliwy postęp, jednak służby konserwatorskie w niewielkim stopniu 
uczestniczą w tworzeniu i funkcjonowaniu tego typu przedsięwzięć. 

Zauważalny jest wzrost zainteresowania społecznego zabytkami i chęcią ich 
chronienia, uwidoczniony przez zgłoszenia osób chętnych do pełnienia funkcji 
Społecznych Opiekunów Zabytków. Jednak jak już zostało wcześniej wspomniane, 
brakuje jasno określonych obowiązków takich osób, a zakres ich kompetencji też 
jest niewielki (art. 102–105). 

Istotnym elementem ochrony dziedzictwa archeologicznego są specjaliści od 
przeszłości, czyli sami archeolodzy. To na nich spoczywa obowiązek przeprowadze-
nia badań w terenie i zadokumentowania zabytku, który zostanie zniszczony. Na 
podstawie dostarczonych do urzędu sprawozdań z wynikami przeprowadzonych 
prac aktualizowane są m.in. wojewódzka ewidencja zabytków oraz obszary AZP. 
Stwarzane są w ten sposób warunki do objęcia ochroną kolejnego terenu. Jednak 
praktyka znacząco różni się od przedstawionego powyżej schematu poszerzania 
stref ochrony konserwatorskiej. Należy zwrócić uwagę na to, że liczba oddanych 
sprawozdań nie przekracza 50% wydanych pozwoleń na badania archeologiczne. 
Ponadto złożona dokumentacja w wielu przypadkach pozostawia dużo do życzenia. 
Trzeba również wspomnieć o zawiadomieniach o nieobecności archeologa podczas 
prowadzonych prac ziemnych. Takie praktyki są działaniem na szkodę nie tylko 
samego dziedzictwa kulturowego, ale i środowiska archeologicznego. Jak skłonić 
obywateli do dbania o dziedzictwo archeologiczne, kiedy część profesjonalistów 
nie przywiązuje większej wagi do własnej pracy?
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Pokrótce przedstawione zostały realne możliwości ochrony dziedzictwa ar-
cheologicznego w  ujęciu wieloaspektowym. Zagadnienia poruszone powyżej 
z pewnością wymagają pogłębionej analizy, ale już na tym poziomie udało się 
uwypuklić mankamenty istniejącego systemu ochrony zabytków, problemy defi-
nicyjne wartości dziedzictwa, a także różnice w podejściu do ochrony w ujęciach 
prawnym, naukowym i społecznym. Wybrane przykłady stanowisk w Moraczewie, 
Lednogórze i Goślinowie ukazują dylematy, z jakimi muszą zmierzyć się instytucje 
odpowiedzialne za ochronę zabytków wobec rosnącej presji inwestycyjnej. Prowadzi 
to do smutnej konstatacji, że pomimo prób i chęci, nie można ochronić całego 
dziedzictwa archeologicznego, a kompromis w takich sytuacjach zawsze będzie 
uważany za pyrrusowe zwycięstwo.
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bytków województwa poznańskiego pod numerem 1930/A. Archiwum WUOZ 
w Poznaniu.

Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 30 grudnia 1983 r. 
o wpisie stanowiska nr 8 w Lednogórze do rejestru zabytków województwa poznań-
skiego pod numerem 1929/A. Archiwum WUOZ w Poznaniu.

Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 31 stycznia 1996 r., 
L. dz. PSOZ267/5R o wpisie stanowiska nr 4 w Goślinowie do rejestru zabytków 
województwa poznańskiego pod numerem 2574/A. Archiwum WUOZ w Poznaniu.

Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 31.10.1918 r. o opiece nad zabytkami 
sztuki i kultury (Dziennik Praw Królestwa Polskiego z 1918 r., Nr 16, poz. 36).

Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona), sporządzona 
w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 r. (Dz. U. 1996, nr 120, poz. 564).

Karta Ewidencyjna Zabytku Archeologicznego Goślinowo stan. 4, obszar AZP 49–34/83. 
Archiwum WUOZ w Poznaniu.

Karta Ewidencyjna Zabytku Archeologicznego Goślinowo stan. 5, obszar AZP 49–34/84. 
Archiwum WUOZ w Poznaniu.
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Karta Ewidencyjna Zabytku Archeologicznego Lednogóra stan. 8, obszar AZP 50–32/47. 
Archiwum WUOZ w Poznaniu.

Karta Ewidencyjna Zabytku Archeologicznego Moraczewo stan. 16, obszar AZP 50–31/144. 
Archiwum WUOZ w Poznaniu.

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z dnia 7.01.2016 r., poz. 23 z później-
szymi zmianami).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwała nr II/8/98 Rady Gminy 
Łubowo z dnia 04.11.1998 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Poznańskiego, 
poz. 32 z dnia 18.12.1998, poz. 469.

Postanowienie MKiDN, L. dz. DOZ-OAiK-660.784.2016.IG z  dnia 15.12.2016  r. 
Archiwum WUOZ w Poznaniu.

Postanowienie WWKZ nr 476/2016 z dnia 16.06.2016 r. Archiwum WUOZ w Poznaniu.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6.03.1928 r. o opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 1928 r., Nr 29, poz. 265 z późn. zmianami).
Uchwała nr XXV/156/97 Rady Gminy Łubowo z dnia 27.03.1997 r.
Uchwała nr XXI/187/2005 Rady Gminy w Łubowie z dnia 24.03.2005 r. ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego, nr 96, poz. 2272 z dnia 29.06.2005 r. 
Ustawa z dnia 15.02.1962 r. O ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r., Nr 98, poz. 1150, 

z późn. zm.).
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2016, poz. 1887 z dnia 

23.11.2016 r.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądem administracyjnym 

(Dz. U. z 2012, poz. 270, ze zm.).
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Legal protection of archaeological heritage and effective capability of conservation services 
illustrated through the examples of Lednogóra, Moraczewo and Goślinowo — archaeological 
sites entered into the register of monuments

Summary

This paper outlines the issue of the conservation protection of archaeological heritage using 
the example of three sites from the communes of Gniezno and Łubowo entered in the reg-
ister of monuments. The sites in Moraczewo (site 16), Lednogóra (site 8) and Goślinowo 
(site 4) are briefly presented.
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The first part presents international and national legal acts referring to the protection and 
care of monuments in a historical perspective. Next, operative regulations are presented from 
the practical side. The paper describes the scope of their execution, executive possibilities 
for conservation services and the problems of cooperation between administrative units at 
various levels in the broadly understood system of monument protection. The issue of the 
value of cultural heritage, still much-debated not only in the conservation but also in the 
scholarly milieu, is also discussed. The importance and preservation of the relics of the past 
in contemporary society is best illustrated by the current proceedings to receive the consent 
for the construction of a lignite opencast mine in Ościsłów. The investment has received wide 
coverage in the social media, television and the press among others due to the discovery of 
a megalithic cemetery, thus confirming that the value of heritage cannot be measured only 
by objective and standardised criteria.

The issues of property and finances are considered the main problems in the protection 
of monuments. The responsibility for the monument lies primarily with the owner and the 
costs associated with the maintaining and good preservation of the heritage are often very 
high. This paper therefore emphasises the need for a closer cooperation between conservation 
services and monument owners or investors.

Theoretical and legal considerations lead up to a discussion on the problem of the 
protection of archaeological heritage in real situations. Examples here include three sites 
under one of the higher forms of protection, i.e., an entry in the register of monuments, 
which are under threat from investments. First, the site in Moraczewo may be destroyed 
by a significant extension of a residential building and the construction of a car workshop. 
Secondly, Lednogóra is an example of an archaeological site difficult to protect by conser-
vation services due to faulty provisions in the current local spatial development plan that 
was adopted almost 20 years earlier. Finally, the Goślinowo site is threatened by destruction 
due to the implementation of the construction of the S5 express road, a strategic investment 
for this part of the country.

The examples discussed illustrate the diversity of activities undertaken by conservation 
services. However, as the above analysis demonstrates, the complexity of the problems 
related to the protection of cultural heritage is not limited to the possibility of applying 
relevant paragraphs. We often face a dilemma as to how much compromise we should make 
to protect as much of our archaeological heritage as possible.
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Cmentarzysko wczesnośredniowieczne 
w Gieczu, stan. 10. Wstępne wyniki badań

Abstrakt: Artykuł przedstawia wstępne wyniki badań na odkrytym w 2013 roku 
cmentarzysku szkieletowym w Gieczu (stan. 10). Podczas trzech sezonów badań 
wykopaliskowych (2014–2016) na stanowisku odsłonięto i przebadano 55 po-
chówków, wśród których uwagę zwracają groby o nietypowym ułożeniu, bogatym 
wyposażeniu czy ze śladami konstrukcji drewnianych. Przy większości pochówków 
odkryto przedmioty codziennego użytku, ozdoby lub fragmenty monet, które 
pozwalają na wstępne datowane cmentarzyska na XI–XIII wiek. Stanowisko jest 
obecnie przedmiotem projektu badawczego realizowanego w Rezerwacie Archeo-
logicznym w Gieczu.

Słowa klucze: Giecz, wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe, XI–XIII w.

Abstract: This paper presents the preliminary results of excavations carried out at 
an inhumation cemetery discovered in 2013 in Giecz (site 10). During three ex-
cavation seasons (2014–2016), 55 burials were uncovered and examined, including 
graves with unusual arrangements, rich grave goods or traces of wooden structures. 
Most of the burials contained items of everyday use, ornaments or coin fragments, 
which allow us to date the cemetery tentatively to the eleventh-thirteenth centu-
ries. The site is currently investigated under a research project carried out at the 
Archaeological Reserve in Giecz.

Keywords: Giecz, early medieval inhumation cemetery, eleventh-thirteenth centuries

Uwagi wstępne

Stanowisko 10 w Gieczu wchodzi w skład wczesnośredniowiecznego zespołu osad-
niczego skoncentrowanego wokół grodu założonego na półwyspie nieistniejącego 
już dziś jeziora, w środkowym biegu rzeki Moskawy, w ziemi gnieźnieńskiej. Prace 
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archeologiczne prowadzone tu w ramach tzw. badań milenijnych (1949–1966) 
pod kierunkiem Bogdana Kostrzewskiego oraz badania podejmowane przez pra-
cowników Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu (oddział Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy) od 1993 roku wskazują na to, że we wczesnym średniowieczu 
tereny te były zamieszkane już od 2. połowy VIII wieku. Dowodem wczesnego 
uformowania się wspólnoty terytorialnej jest powstanie tu w latach 60. IX wieku 
gródka przedpaństwowego, który pełnił funkcję naczelnego ośrodka władzy, będąc 
zarazem swoistym symbolem tożsamości dla lokalnych społeczności. W latach 20. 
X w. gród został rozbudowany do rozmiarów dwuczłonowej warowni i włączony 
w sieć grodów centralnych nowo powstającego państwa pierwszych Piastów, stając 
się jednym z ważniejszych jego ośrodków [Krysztofiak 2009].

Giecki zespół osadniczy tworzy kilka stanowisk archeologicznych: grodzisko 
wczesnośredniowieczne (stan. 1), most/grobla (stan. 2) łącząca gród z osadą za-
łożoną po przeciwległej stronie jeziora z kamiennym kościołem Wniebowzięcia 
NMP i św. Mikołaja (stan. 3), cmentarzysko i miejsce o przypuszczalnie kulto-
wym charakterze (stan. 4) oraz osady znane z badań powierzchniowych (stan. 5 
i stan. 10). W obrębie zespołu do tej pory rozpoznane zostały trzy nekropole 
wczesnośredniowieczne: groby odkryte przy reliktach kościoła grodowego św. Jana 
Chrzciciela w Gieczu (stan. 1), rozległe cmentarzysko zlokalizowane u podnóża 
grodu (stan. 4) oraz cmentarzysko wewnątrz i w pobliżu kościoła Wniebowzięcia 
NMP i św. Mikołaja w Gieczu (stan. 3) [Indycka 2000; 2005]. Prezentowane 
cmentarzysko (stan. 10) jest już więc czwartym stanowiskiem o charakterze fu-
neralnym powiązanym z Gieczem.

Poniższy artykuł przedstawia wstępne wyniki badań tego nowo odkrytego 
cmentarzyska i skupia się na zasygnalizowaniu problemów badawczych, które 
pojawiły się po trzech pierwszych sezonach wykopaliskowych, bardziej niż na 
opracowaniu materiału archeologicznego, na które jest jeszcze za wcześnie.

Historia badań

Stanowisko 10 w Gieczu zostało odkryte przez profesora Józefa Kostrzewskiego 
podczas prac powierzchniowych w 1928 roku i zinterpretowane jako osada wczes-
nośredniowieczna. Taką funkcję i chronologię utrwaliły badania AZP przepro-
wadzone w 1985 roku, które ponadto określiły zasięg stanowiska na ok. 1 ha. 
Okazjonalne prospekcje terenowe przeprowadzane przez pracowników Rezerwatu 
Archeologicznego w Gieczu na polach wokół grodziska oraz badania powierzch-
niowe1 przeprowadzone na stanowisku w latach 2012–2014 wskazywały na to, 
że w pobliżu osady może znajdować się cmentarzysko, w dodatku coraz bardziej 
niszczone na skutek postępującej erozji gleby oraz prac agrotechnicznych. W celu 

1 Badania powierzchniowe prowadzone były z wykorzystaniem wykrywacza metali. Oprócz 
pracowników Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu udział w nich wzięli również państwo Maria 
i Krzysztof Piaseccy, którym w tym miejscu serdecznie dziękujemy.



Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gieczu... 41Magda Miciak 

sprawdzenia tego przypuszczenia jesienią 2014 roku, w miejscu nagromadzenia 
znajdowanych na powierzchni pola fragmentów kości ludzkich, zrealizowano nie-
wielki wykop sondażowy, który potwierdził istnienie w tym miejscu cmentarzyska. 
W następnym sezonie wykonano cztery kolejne wykopy sondażowe, poprowadzone 
w czterech kierunkach (północnym, południowym, wschodnim i zachodnim) od 
wykopu 1 z 2014 roku. Efekt tych badań to wskazanie obszaru stanowiska najbar-
dziej narażonego na zniszczenie, a także próba wykreślenia zachodniej i północnej 
granicy występowania pochówków. W roku 2016 Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy we współpracy z Fundacją Slavia rozpoczęło przygotowany na pięć lat 
program badawczy, którego celem jest rozpoznanie części stanowiska najbardziej 
narażonej na zniszczenie, zweryfikowanie jego zasięgu i określenie chronologii, 
zabezpieczenie szczątków ludzkich, a także odkrycie powiązań pomiędzy cmen-
tarzyskiem a osadą wczesnośredniowieczną odkrytą przez prof. Józefa Kostrzew-
skiego. Realizacja tego projektu pozwoli także na rozpoznanie cech charaktery-
stycznych zamieszkującej ten teren populacji oraz niewątpliwie przyczyni się do 
bliższego poznania zwyczajów funeralnych mieszkańców wczesnośredniowiecznej 
Wielkopolski.

Usytuowanie, zasięg i rozplanowanie cmentarzyska

Cmentarzysko usytuowane jest na niewielkim wzniesieniu opadającym w kierunku 
północno-wschodnim, w stronę doliny Zagajskiego Potoku, będącego dopływem 
rzeki Moskawy, i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie bliżej jeszcze nierozpo-
znanych osad wczesnośredniowiecznych2 (stan. 5 i stan. 10; ryc. 1). Od grodziska 
w Gieczu oddalone jest ok. 500 m w kierunku północno-zachodnim; nieco mniejszy 
dystans dzieli je od znajdującego się pod grodem cmentarzyska na stan. 4. 

Zakres prac wykopaliskowych i wyniki badań

Podczas trzech sezonów badawczych przebadano obszar ok. 170 m2, na którym 
odsłonięto i zadokumentowano łącznie 55 pochówków (ryc. 2 i 3). Ponadto w kilku 
miejscach przy krawędziach wykopów natrafiono na fragmenty obiektów, które 
prawdopodobnie są skrajami wkopów grobowych. Poza pochówkami na stano-
wisku zarejestrowano także obiekty kultury łużyckiej, obiekty osadnicze z okresu 
wczesnego średniowiecza oraz kilka obiektów nowożytnych. Wśród obiektów 
wczesnośredniowiecznych było kilkadziesiąt palenisk i różnych rozmiarów jam, 
często wypełnionych spalenizną i popiołem, zawierających materiał ceramiczny 
z IX i X wieku. Cmentarz stanowił więc ostatni etap użytkowania tego terenu we 
wczesnym średniowieczu.

2 Bliższe relacje pomiędzy cmentarzyskiem a osadą nie zostały jeszcze rozpoznane i opierają się 
jedynie na analizie map stanowisk archeologicznych AZP, aktualizowanych na podstawie na bieżąco 
prowadzonych badań powierzchniowych.
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Ryc. 2. Giecz, stan. 10, woj. wielkopolskie. Rozplanowanie wykopów badanych w latach 
2014–2016; oprac. Teresa Krysztofiak, Magda Miciak
Fig. 2. Giecz, site 10, Wielkopolska Province. Trenches excavated between 2014 and 2016; 
elaborated by Teresa Krysztofiak and Magda Miciak

Choć do tej pory stanowisko zostało przebadane w niewielkim zakresie, już na 
tym etapie można dostrzec pewne regularności świadczące o jego rozplanowaniu 
(ryc. 3). Odkryte do tej pory groby zorientowane były wzdłuż osi wschód–zachód, 
z niewielkimi odchyleniami w kierunku północno- lub południowo-wschodnim 
i układały się w rzędy biegnące wzdłuż osi północ–południe. Układ taki jest cha-
rakterystyczny dla cmentarzysk wczesnośredniowiecznych, szczególnie tych zlo-
kalizowanych w pewnej odległości od kościoła [Zoll-Adamikowa 1995].
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Jamy grobowe

Groby na prezentowanym cmentarzysku wkopane były bezpośrednio w piaszczysty 
calec albo przecinały starsze obiekty wczesnośredniowieczne, związane prawdopo-
dobnie z osadą poprzedzającą założenie w tym miejscu cmentarza. W większości 
przypadków jamy grobowe rysowały się dosyć wyraźnie już na poziomie stropów. 

Ryc. 3. Giecz, stan. 10. Rozplanowanie grobów przebadanych w latach 2014 i 2015 oraz 
obszar badany w 2016 roku; oprac. Teresa Krysztofiak i Magda Miciak
Fig. 3. Giecz, site 10. Graves excavated in 2014 and 2015 and the area examined in 2016; 
elaborated by Teresa Krysztofiak and Magda Miciak
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Ryc. 4. Giecz, stan. 10. Groby 6/15, 7/15 i 15/15. Od strony wschodniej wi-
doczny obiekt nowożytny 34/15, który przeciął grób 7/15; fot. Magda Miciak
Fig. 4. Giecz, site 10. Graves 6/15, 7/15 and 15/15. Modern feature 34/15 cut-
ting through grave 7/15 is visible from the east; photo by Magda Miciak

Wyjątek stanowiły jedynie groby wkopane w obiekty wypełnione spalenizną 
i przez to słabo czytelne. Uogólniając, kształty jam grobowych zbliżone były do 
prostokąta lub wydłużonego trapezu (z szerszą częścią wschodnią) o zaokrąglonych 
narożnikach. Rozmiarowo były dosyć zróżnicowane — od krótkich i wąskich wko-
pów ściśle dopasowanych rozmiarem do złożonego w nich pochówku (np. groby 
14/15 czy 20/15) do rozległych jam o długości 200–250 cm i szerokości 70–115 cm 
(np. groby 1/14, 2/14, 3/14 czy 6/15). Podobnie było z głębokością, na jakiej 
chowano zmarłych — w wypadku niektórych grobów było to tuż pod humusem 
(a nierzadko nawet w warstwie ornej), czyli ok. 15–25 cm poniżej obecnego poziomu 
gruntu, część z grobów zalegała głębiej, ok. 30–50 cm poniżej gruntu, a w jednym 
przypadku (grób 18/15) zachowana głębokość wynosiła nawet 90 do 100 cm. 

Sytuacja wyglądała nieco inaczej w przypadku grobów małych dzieci, które cho-
wane były w stosunkowo płytkich jamach, przez co znaczna część wkopów uległa 
zniszczeniu na skutek współczesnych zabiegów agrotechnicznych, a zarysy jam gro-
bowych były praktycznie nieczytelne. Część grobów małych dzieci, szczególnie tych 
odkrytych w sezonie 2016, została zniszczona jeszcze w trakcie użytkowania cmenta-
rza. Sugeruje to, że pochówki te nie były w żaden sposób oznakowane na powierzchni.

W kilku grobach zaobserwowano podłużne równoległe względem szkieletu ślady 
drewna (groby nr 9/14, 9/15, 15/15, 22/15 i 24/15). W żadnym nie zarejestrowano 
śladów drewna nad ani pod szkieletem, trudno więc z całą pewnością stwierdzić,
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Ryc. 5. Giecz, stan. 10. Grób 19/15 jako przykład jamy grobowej z przypusz-
czalną konstrukcją mar; fot. Magda Miciak
Fig. 5. Giecz, site 10. Grave 19/15 as an example of a grave pit with a presumed 
bier frame; photo by Magda Miciak

czy były to pozostałości trumien, czy jedynie ślady szalunku bądź drewnianej ob-
stawy. Można jedynie przypuszczać, że tego typu konstrukcje były konieczne ze 
względów praktycznych i tworzyły zabezpieczenia przed osypywaniem się piasku 
ze ścianek wkopu grobowego. Na podobne ślady drewnianych obstaw natrafiono 
także na kilku innych cmentarzyskach wczesnośredniowiecznych, np. w Sowinkach 
czy Bilczewie [Krzyszowski 1992; Gorczyca, Schellner 2012]. 

Podczas badań natrafiono także na trzy groby (nr 1/14, 4/15 i 19/15), których 
kształt sugeruje inny rodzaj konstrukcji grobowej stosowanej na cmentarzysku. 
Wymienione groby charakteryzowały się obecnością niewielkich, półokrągłych 
poszerzeń jamy, rozmieszczonych symetrycznie w czterech narożnikach wkopu 
grobowego (ryc. 5). Kształt i rozmiar, a w pewnym sensie także usytuowanie tych 
poszerzeń, wskazywały na to, że mogły to być cztery słupy. Analiza rzutów pozio-
mych, a także poprzeczne przekroje wykonane w spągowych partiach omawianych 
jam grobowych nie wykazują jednak wyraźnych zmian w wypełnisku tych części 
obiektów. To z kolei sugeruje, że słupy funkcjonować mogły do momentu zasypania 
grobu, byłyby więc raczej związane z momentem kopania grobu bądź składania 
do niego ciała zmarłego a nie rodzajem konstrukcji wyróżniającej pochówek na 
powierzchni. Podobne poszerzenia jam grobowych znaleziono między innymi na 
cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Ostrowitem, gdzie tłumaczy się je jako 
pozostałość drewnianych podkładów, na których umieszczono mary ze zmarłym. 
W odróżnieniu jednak od przypadków zarejestrowanych na stanowisku w Gieczu 
w miejscach poszerzeń jamom grobowym w Ostrowitem towarzyszyły charakte-
rystyczne rowki [Sikora, Trzciński 2011].

Wypełniska jam grobowych stanowiła głównie brunatna lub brunatno-szara 
próchnica z domieszką piasku. W grobach zalegających głębiej zawartość próch-
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nicy była mniejsza, a wypełnisko bardziej przemieszane i w większym stopniu 
spiaszczone. W większości wkopów grobowych rejestrowane były fragmenty węgli 
drzewnych. Niektóre z nich pochodzić mogły ze zniszczonych przez wkopy star-
szych obiektów wczesnośredniowiecznych, których wypełniska często zawierały 
spaleniznę, węgle drzewne, a niekiedy także popiół. Jednak w wypadku pochówków 
wkopanych bezpośrednio w calec jest bardzo prawdopodobne, że mogą one stanowić 
pozostałość po wczesnośredniowiecznych praktykach pogrzebowych, objawiających 
się paleniem ognisk podczas procesu puryzacji jamy grobowej, tryzny lub obrzędów 
odbywających się cyklicznie na cmentarzach [Wrzesińska, Wrzesiński 2002].

Orientacja i układ szkieletów

Zdecydowana większość pochówków, bo aż 41, zorientowana była wzdłuż osi 
wschód–zachód, z głową skierowaną w kierunku zachodnim, czasami z  lekkim 
odchyleniem w kierunku północno-zachodnim (sześć grobów), ewentualnie po-
łudniowo-zachodnim (jeden grób). Odstępstwo od tej reguły odnotowano jedynie 
w kilku przypadkach, w których głowa zmarłego skierowana była na południe 
(groby nr 6/14 i 6/16) lub na wschód (groby 8/14, 11/15, 3/16, 14/16, 16/16 
i 18/16). Wśród tej grupy pochówków były zarówno groby należące do dzieci 
(dwa groby noworodków, dwa niemowlęce i  jeden dziecka w wieku 6–10 lat), 
jak i do dorosłych (jeden grób kobiecy i dwa męskie). Nie zarejestrowano więc, 
charakterystycznej dla niektórych cmentarzysk wczesnośredniowiecznych, korelacji 
pomiędzy orientacją czaszki a płcią zmarłego [Zoll-Adamikowa 1995].

W grobach zmarli najczęściej złożeni byli w pozycji wyprostowanej na ple-
cach, najczęściej z rękoma wzdłuż tułowia, ewentualnie jedną lub dwiema rękoma 
spoczywającymi na miednicy. Wśród grobów o odmiennym ułożeniu szkieletu był 
jeden (nr 14/15), w którym prawa dłoń ułożona była na miednicy, a lewa spoczywała 
na kościach klatki piersiowej. Wystąpił także jeden pochówek dorosłego i cztery 
pochówki małych dzieci ułożone na boku z  lekko lub znacznie podkurczonymi 
nogami (groby 4/14, 7/14, 8/14, 3/15, 4/16). O ile pochówki dzieci ułożonych 
na boku zdarzają się na cmentarzyskach wczesnośredniowiecznych dosyć często 
[Wrzesińska, Wrzesiński 2000], o tyle pochówki dorosłych w pozycji embrio-
nalnej są zjawiskiem rzadziej spotykanym, wpisują się jednak w ogólne zjawisko 
występowania pojedynczych atypowych pochówków na każdym z cmentarzysk 
wczesnośredniowiecznych, jak m.in. w Gieczu, stan. 4, Bodzi, Poznaniu-Śródce 
czy Kałdusie [Pawlak 1998; Indycka 2005; Chudziak 2010; Kara 2016].

W wypadku ośmiu grobów, ze względu na ich znaczne zniszczenie (przemie-
szanie kości jeszcze w trakcie użytkowania cmentarza lub na skutek współczesnej 
orki) określenie pierwotnego ułożenia szkieletu było zupełnie niemożliwe lub 
możliwe było jedynie wskazanie orientacji czaszki. Wszystkie te przypadki do-
tyczyły grobów noworodków lub niemowląt, które pogrzebano dosyć płytko pod 
powierzchnią, przez co były narażone na zniszczenie jeszcze w trakcie użytkowania 
cmentarza i kopania nowych grobów.
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Zasadniczo na stanowisku nie stwierdzono pochówków warstwowych. Wyjątek 
stanowiła grupa grobów odkrytych w wykopie 2 z 2015 roku. Najstarszym pochów-
kiem w tej grupie, a zarazem do tej pory najgłębiej położonym, bo znajdującym 
się ok. 90–100 cm poniżej współczesnej powierzchni gruntu, był grób 18/15. Od 
strony południowej sąsiadował z nim grób 9/14, który nieznacznie przeciął skraj 
wkopu grobowego, natomiast od strony północnej znajdował się grób 15/15, który 
zachodnią częścią zalegał na grobie 18/15, a złożony w nim szkielet sprawiał wra-
żenie, jakby się zapadł w kierunku południowo-zachodnim (właśnie w kierunku 
grobu 18/15). Ponadto odsłonięty w pierwszym sezonie badań pochówek małego 
dziecka (grób nr 6/14) złożony był na stropie grobu 18/15, w jego zachodniej części.

Wśród większości pozostałych pochówków nie zarejestrowano bezpośrednich 
relacji stratygraficznych. Jedynie w północnej części cmentarzyska, gdzie groby 
blisko ze sobą sąsiadowały, odnotowano przypadki przecięcia przez młodszy wkop 
grobowy skraju wkopu grobowego znajdującego się obok (np. grób nr 20/15 przeciął 
skraje wkopów grobów nr 19/15 i nr 2/15).

Na cmentarzysku wyraźnie dominowały pochówki pojedyncze. Wyjątek sta-
nowił jeden pochówek podwójny — groby 9/15 i 10/15 odkryte w południowej 
części wykopu 2. W grobie 9/15 złożona została kobieta w wieku 35–50 lat 
(maturus–senilis). Jej szkielet ułożony był wzdłuż osi W–E, z lekkim odchyleniem 
w kierunku północno-zachodnim, na plecach, z rękoma blisko wzdłuż tułowia, 
i złożony w prostokątnym wkopie grobowym. Wzdłuż północnej krawędzi wkopu 
rejestrowane były fragmenty drewienek, które sugerują istnienie w tym miejscu 
jakiejś konstrukcji drewnianej delimitującej pochówek. W południowo-wschodniej 
części wkopu grobowego odkryto dodatkowy grób (10/15) należący do dziecka 
w wieku 6–12 miesięcy (infans I). Kości prawej nogi dorosłej osoby były połamane 
i niekompletne, co sugeruje, że grób 9/15 był starszy i w późniejszym czasie został 
ponownie otwarty w celu złożenia w tym miejscu kolejnego pochówku. Przypadki 
składania dzieci w grobach dorosłych, w tym także otwierania jednego grobu 
w celu pochowania w nim zmarłej później osoby, znane są także z innych stanowisk 
wczesnośredniowiecznych [Gardeła, Kajkowski 2014]. W wypadku takiego 
podwójnego grobu można zaryzykować hipotezę, że zmarłe dziecko umieszczone 
zostało w grobie zmarłej wcześniej matki, jednak potwierdzenie takiego stwier-
dzenia byłoby możliwe dopiero po wykonaniu badań DNA.

Płeć i wiek3

Szkielety na stanowisku zachowały się w dosyć dobrym stanie i dla zdecydo-
wanej większości możliwe było określenie płci i wieku. Przez trzy sezony badań 

3 Analizy płci i wieku wykonane zostały przez dr Amandę Agnew i dr Hedy Justus z Uni-
wersytetu Stanowego w Ohio, USA, które uczestniczyły w badaniach stanowiska w latach 2015 
i 2016.



Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gieczu... 49Magda Miciak 

odkryte zostało 55 grobów, z których 29 należało do osób dorosłych a 26 do 
dzieci. Wśród tych ostatnich, aż 22 groby były pochówkami dzieci z kategorii 
infans I (tzw. wczesne dzieciństwo, obejmujące wiek od narodzenia do szóstego 
roku życia) i jedynie cztery groby mieściły dzieci z kategorii infans II (tzw. późne 
dzieciństwo, 7–11 lat). W wieku juvenis I (młodzieńczy wczesny, 12–15 lat) nie 
było żadnego szkieletu. Wśród pochówków dorosłych stwierdzono 14 kobiecych 
(z czego jeden grób wykazywał cechy zarówno kobiece, jak i męskie, ze wskaza-
niem na płeć żeńską) i 14 męskich. Jeden pochówek był zniszczony w stopniu 
uniemożliwiającym określenie płci i dokładnego wieku. Jeżeli chodzi o przedziały 
wiekowe, to dwa szkielety należały do kategorii juvenis II (15–19 lat, przy czym 
jeden z nich mógł być już nieco starszy), jeden był z kategorii adultus (dorosły, 
20–35), sześć kolejnych mieściło się w szerszym przedziale wiekowym adultus–
maturus (dorosły lub dojrzały, 25–50), dziesięć pochówków wykazywało cechy 
typowe dla osób w wieku maturus (dojrzały, 35–50), a osiem osób było powyżej 45 
lat, przy czym trzy zaliczone zostały do wieku starczego (senilis, powyżej 50 lat)4.

Wyposażenie grobowe

Wyposażenie grobowe w liczbie 191 przedmiotów zostało znalezione przy 32 po-
chówkach5. Wśród przedmiotów odkrytych w grobach jako wyposażenie grobowe 
znalazły się ozdoby, monety oraz przedmioty codziennego użytku.

Ozdoby reprezentowane były przez kabłączki skroniowe, pierścionki metalowe 
i szklane, czółko z metalowymi okuciami, metalową aplikację (?) oraz dwie kolie 
składające się z paciorków szklanych i z kamieni półszlachetnych.

Kabłączki skroniowe

Podczas badań w latach 2014–2016 znalezione zostało łącznie siedem kabłączków 
skroniowych. Trzy pierwsze egzemplarze odkryte zostały w grobie 3/14, który 
zawierał także pozostałości drewnianego wiaderka z żelaznymi obręczami, okucie 
brązowe, prawdopodobnie od drewnianej misy, oraz skorupki jajka. Pod wzglę-
dem antropologicznym grób 3/14 należał od osoby w wieku powyżej 45 lat o sil-
nych cechach zarówno męskich, jak i kobiecych, z przewagą tych ostatnich. Dwa 
kabłączki skroniowe (jeden brązowy i jeden prawdopodobnie posrebrzany) zloka-
lizowane były po lewej stronie czaszki, a trzeci z kabłączków (brązowy) znaleziony 

4 Zob. artykuł A. Agnew i H. Justus w niniejszym tomie.
5 Na obecnym etapie badań wszystkie zabytki są jeszcze przed konserwacją, a przedstawione 

zestawienie zrobione jest na podstawie obserwacji poczynionych w trakcie wykopalisk lub krótko po 
nich i ogranicza się głównie do wskazania lokalizacji przedmiotów w obrębie grobów. Szczegółowe 
opracowania materiału zabytkowego ukażą się w przyszłości, po wykonaniu niezbędnych badań 
specjalistycznych i analiz.
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został w kretowinie bezpośrednio pod czaszką, stąd jego pierwotna lokalizacja 
jest nieznana.

Kolejne dwa kabłączki skroniowe znalezione zostały w grobie 12/15, jak dotąd 
najbogaciej wyposażonym pochówku na stanowisku, należącym do dziecka w wieku 
7–11 lat. Oprócz kabłączków (wykonanych z brązu i zlokalizowanych po jednym 
z obu stron czaszki) grób zawierał czółko z metalowymi okuciami i fragmentami 
tkaniny, pierścionek metalowy, fragmenty co najmniej jednej obrączki szklanej, kolię 
z 60 paciorków ze szkła oraz nóż żelazny. Dwa kabłączki skroniowe, oba wykonane 
z brązu, po jednym w grobie, zostały także odsłonięte w ostatnim sezonie badań 
(groby kobiece nr 4/16 i 20/16). 

W większości ozdoby te reprezentowały okazy z jednym esowato wygiętym 
uszkiem — typ III wg Musianowicz [1949, s. 135–140] — i odpowiadały odmia-
nom A i B typu III wg Kóčki-Krenz [1993, s. 47–49].

Pierścionki metalowe i obrączka szklana

Dwa groby zawierały pierścionki metalowe — pierwszy taki przedmiot znaleziony 
został w południowej części jamy grobu kobiety (grób 9/15), przy której znaleziono 
także nóż żelazny i okucie metalowe. Drugi pierścionek zawinięty był prawdo-
podobnie w materiał organiczny (zachowały się szczątki tkaniny) i złożony na 
piersi zmarłego dziecka (grób 12/15), stanowiąc jeden z elementów jego bogatego 
zestawu ozdób. Oprócz pierścionka metalowego znajdowała się tam także obrączka 
szklana.

Paciorki

W kontekście wyposażenia grobowego na stanowisku znalezione zostało łącznie 
116 koralików, z których większość tworzyła dwie kolie. Pierwsza odkryta zo-
stała w grobie dziecka w wieku 2–5 lat (grób 5/14) i składała się z 43 koralików 
szklanych, siedmiu koralików z karneolu i pięciu z kryształu górskiego (łącznie 
55 paciorków). Paciorki szklane miały głównie płasko-kulisty kształt i wykonane 
były z ciemnego (czarnego?) szkła ozdobionego z trzech stron żółtymi guzkami, 
natomiast koraliki z kamieni półszlachetnych były kształtu kulistego.

Druga z kolii była częścią bogatego wyposażenia grobowego wspomnianego 
już grobu dziecka nr 12/15. Kolię tę tworzyło 60 koralików szklanych, z któ-
rych centralnym był niebieski paciorek prostopadłościenny zdobiony na każdej 
z czterech ścianek białym rombem. Pozostałe 59 sztuk to białe koraliki koliste 
i beczułkowate.

Ponadto pojedynczy kolisty koralik z karneolu znaleziony został luźno w za-
sypisku wkopu grobowego kobiety w wieku 35–50 lat (grób 9/14), w okolicach 
jej nóg.

Być może do kategorii ozdób włączyć powinniśmy także pestkę, którą znale-
ziono pośród koralików ze szkła, karneolu i kryształu górskiego w grobie 5/14. Po-
dobną funkcje elementu kolii przypisywano m.in. orzechom laskowym znalezionym 
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pomiędzy paciorkami szklanymi w grobie S16 w Bilczewie [Gorczyca, Schellner 
2012, s. 83]. Przy okazji opisu tego znaleziska autor wspomina dyskutowaną już w li-
teraturze tezę o możliwości uzupełniania kolii z paciorków przez pestki, orzechy la-
skowe czy drobne owoce [Hensel 1987, s. 348; Gorczyca, Schellner 2012, s. 83].

Monety6

Do tej pory na cmentarzysku znaleziono sześć fragmentów monet wczesnośre-
dniowiecznych i pochodziły one zarówno z grobów kobiecych, jak i męskich. 
Pierwszą z monet odkryto w stropowych partiach zasypiska wkopu grobu doros-
łego mężczyzny (grób 14/15). Bezpośrednio przy tym szkielecie nie znaleziono 
żadnych innych elementów wyposażenia. Kolejny fragment monety odsłonięto na 
zębach żuchwy w grobie innego dorosłego mężczyzny (grób 20/15), którego „na 
drogę w zaświaty” zaopatrzono również w nóż oraz gwóźdź. Na następny frag-
ment monety natrafiono w grobie 21/15, dla którego, ze względu na bardzo zły 
stan zachowania kości i częściowe zniszczenie przez nowożytny obiekt, nie udało 
się określić płci ani dokładniejszego wieku. Tutaj moneta włożona była do prawej 
dłoni zmarłego. Znaleziono przy nim także nóż i drewniane wiaderko z żelaznymi 
obręczami. Również w dłoni, tym razem lewej, odkryta została moneta, którą 
włożono razem z dwoma nożami do grobu dorosłej kobiety (grób 5/16). Ostatnie 
dwa fragmenty monet znalezione zostały w grobie kobiety powyżej 50 lat (grób 
20/16). Pierwszy fragment odsłonięto w pobliżu czaszki po prawej stronie, więc 
jest prawdopodobne, że pierwotnie znajdował się w ustach zmarłej. Druga z monet 
znaleziona została przy prawej nodze. W tym samym grobie znaleziono również 
kabłączek skroniowy, kolec kościany, gwóźdź żelazny, nieokreślony przedmiot 
metalowy oraz jajko.

Noże

Podobnie jak na innych cmentarzyskach wczesnośredniowiecznych także i w Gie-
czu noże stanowiły najczęściej wkładany do grobu przedmiot. Na 31 grobów 
zawierających jakiekolwiek wyposażenie grobowe noże znalezione zostały przy 
17 pochówkach (łącznie 20 sztuk). Przy kilku egzemplarzach w okolicach ostrza 
zachował się fragment pochewki skórzanej. Niekiedy noże stanowiły jedyny przed-
miot włożony do grobu (pięć przypadków), częściej jednak towarzyszyły im inne 
elementy wyposażenia grobowego jak np. monety, biżuteria, wiaderka czy inne 
przedmioty żelazne. Zaobserwowano je zarówno w grobach kobiet (osiem noży) 
i mężczyzn (siedem noży), jak i dzieci (cztery noże); jeden z noży znaleziony był 
także w grobie dorosłej osoby, której płci nie można było określić. Umieszczano je 
najczęściej w okolicach dłoni (znajdowane były także przy kościach przedramienia 
lub przy kościach udowych), które to ułożenie było najpopularniejsze w wypadku 

6 Podobnie jak pozostałe zabytki ze stanowiska 10 monety są jeszcze w trakcie opracowania 
i dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich analiz będzie je można wykorzystać jako element 
datujący cmentarzysko.
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grobów męskich oraz dziecięcych, albo w okolicach kości klatki piersiowej lub 
kręgosłupa, którą to regularność odnotowano w grobach kobiet. W trzech przy-
padkach — dwóch dotyczących grobów dorosłych kobiet i jednego grobu dziecię-
cego — znaleziono po dwa noże w jednym wkopie (groby nr 9/14, 17/16 i 20/16), 
przy czym w takich sytuacjach drugi z noży zlokalizowany był na obrzeżu jamy 
grobowej. Zależność umiejscowienia noża w zależności od płci zmarłej osoby była 
już dostrzeżona m.in. na cmentarzysku w Bilczewie czy Dziekanowicach, gdzie 
tłumaczono ją sposobem noszenia noży przez kobiety (noże zawieszone na szyi) 
oraz przez mężczyzn (przytroczone do pasa) [Wrzesiński 2000, s. 119; Gorczyca, 
Schellner 2012, s. 101]. 

Wiaderka

Z badań cmentarzyska w Gieczu pochodzą cztery niewielkie wiaderka klepkowe 
okute żelaznymi obręczami, a w jednym przypadku w górnej części dodatkowo 
żelazną blachą. Wiaderka zlokalizowane były w południowo-wschodnich częściach 
wkopów grobowych, najczęściej w pobliżu stóp zmarłego, a w jednym wypadku 
(w grobie 16/16 o wschodniej orientacji czaszki) — przy jego głowie. Dwa z nich 
znalezione były w grobach kobiecych (nr 1/14 i 3/14), jedno w grobie męskim 
(wspomniany nr 16/16), a czwarte pochodzi z grobu o nieokreślonej płci (nr 21/15). 
Wiaderka w grobach interpretuje się najczęściej jako pojemniki na żywność, w którą 
zaopatrywano zmarłą osobę, a więc jako przejaw pogańskich praktyk często jesz-
cze spotykanych na cmentarzyskach wczesnośredniowiecznych [Gorczyca, 
Schellner 2012]. 

Jeszcze jeden z przedmiotów znalezionych na cmentarzysku potraktować 
można jako pozostałość pojemnika na żywność. W grobie dorosłej osoby (praw-
dopodobnie kobiety) nr 3/14, obok wiaderka, znaleziono okucie metalowe, którego 
kształt, sposób ułożenia oraz pozostałości drewna pomiędzy metalowymi elemen-
tami wskazują na okucie od drewnianej misy. 

Pozostałe przedmioty

Podczas badań na cmentarzysku odkryto również inne przedmioty żelazne: w pię-
ciu grobach znalezione zostały gwoździe (w liczbie sześciu), w dwóch — bliżej 
nieokreślone przedmioty żelazne, w jednym żelazny skobel, a w kolejnym żelazny 
kolec. Przedmioty te najczęściej towarzyszyły innym elementom wyposażenia jak 
nóż czy moneta, ale zdarzyło się także, że stanowiły jedyne wyposażenie zmarłego. 
W dwóch przypadkach (groby męskie nr 15/15 i 24/15) gwoździe znaleziono 
w grobach, w których stwierdzono pozostałości drewnianych obstaw, mogły więc 
stanowić ślad po łączeniu elementów konstrukcyjnych obstawy. Bardziej prawdopo-
dobne jest jednak, że wymienione tu przedmioty żelazne można wiązać z zabiegami 
apotropeicznymi, opierającymi się na wierze w odstraszające złe moce właściwości 
żelaza. Cechy te potęgował zapewne fakt, że zarówno gwoździe, jak i skobel czy 
kolec były ostro zakończone. 
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Spośród przedmiotów codziennego użytku w grobach znalezione zostały po-
nadto trzy fragmenty grzebieni w postaci pojedynczych płytek zębatych (groby 
nr 10/16, 17/16 i 18/16, odpowiednio mężczyzny, dziecka i kobiety), dwa gliniane 
przęśliki (groby kobiece nr 1/15 i 12/16), ornamentowana oprawka z poroża (grób 
dziecięcy nr 1/16), dwa kolce kościane (grób dziecięcy nr 22/15 oraz grób kobiecy 
nr 20/16), fragment kościanej łyżwy (grób dziecięcy nr 17/16) oraz okucie pochewki 
do noża (grób dziecięcy nr 5/15). 

Chronologia stanowiska

Na podstawie elementów wyposażenia grobów, do których analogie można zna-
leźć na większości cmentarzysk wczesnośredniowiecznych Wielkopolski, wstępnie 
chronologię cmentarzyska określono w szerokich ramach czasowych na okres od 
XI do XIII wieku. Zostanie ona zapewne uściślona po przeprowadzeniu badań 
specjalistycznych oraz po szczegółowej analizie zabytków.

Podsumowanie

Cmentarzysko w Gieczu (stan. 10) jest cmentarzyskiem szkieletowym równocza-
sowym z grodem w Gieczu i założoną u  jego podnóża nekropolą (stan. 4). Na 
obecnym etapie badań przypuszcza się, że było to miejsce grzebalne przeznaczone 
dla mieszkańców jednej z osad założonych w pobliżu grodu i zarejestrowanych już 
podczas badań powierzchniowych profesora Józefa Kostrzewskiego. 

Nie można jeszcze zbyt wiele powiedzieć na temat zasięgu cmentarzyska. 
Sondaże przeprowadzone podczas badań w 2015 roku sugerują jednak, że do-
tychczasowe badania koncentrowały się w północno-zachodniej partii stano-
wiska. Koresponduje to z naturalną rzeźbą terenu, gdyż zarówno w kierunku 
północnym, jak i zachodnim następuje łagodny, jednakże dosyć wyraźny spa-
dek wysokości względnej. Ponadto pewnych przesłanek dotyczących zasięgu 
cmentarzyska dostarczają nam fragmenty luźnych kości ludzkich znajdowane 
na powierzchni pól ornych, które od terenu, gdzie obecnie prowadzone są 
badania, z  jednej strony oddziela droga, a z drugiej — miedza. Wyklucza to 
możliwość przemieszczenia materiału kostnego na skutek orki. Na takie sku-
piska kości ludzkich natrafiono ok. 20 m w kierunku południowym od wykopu 
nr 1, po drugiej stronie drogi łączącej Grodziszczko z Biskupicami, a  także 
ok. 70 m od wykopu 1, na polu sąsiadującym z cmentarzyskiem od strony po-
łudniowo-zachodniej. Zweryfikowanie tych przypuszczeń, jak również bliższe 
określenie chronologii cmentarzyska, jego relacji z osadą, rozplanowanie oraz 
rozpoznanie zastosowanych na nim konstrukcji drewnianych i  reguł grzebania 
zmarłych wymagają dodatkowych prac wykopaliskowych, szczegółowej analizy 
i dalszych badań porównawczych i  są celem realizowanego obecnie projektu 
badawczego.
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Tabela 1. Giecz, stan. 10, woj. wielkopolskie. Zestawienie grobów i ich wyposażenia
Table 1. Giecz, site 10, Wielkopolska Province. Graves and grave goods

Lp. nr 
grobu wykop orientacja płeć* wiek Wyposażenie

1. 1/14 1 W–E K 40–50 lat
(maturus)

1. wiaderko drewniane 
z żelaznymi obręczami

2. 2/14 1, 1A W–E M 30–40 lat
(maturus) 1. nóż żelazny

3. 3/14 1, 1B W–E K? powyżej 45 lat
(maturus–senilis)

1. trzy kabłączki skroniowe, 
brązowe, w tym jeden 

posrebrzany
2. wiaderko drewniane 
z żelaznymi obręczami 

3. okucie brązowe
4. jajko (zachowane skupi-

sko skorupek)

4. 4/14 1, 1A E–W — 1–3 lata 
(infans I) —

5. 5/14 1 NW–SE — 2–5 lat 
(infans I)

1. kolia z:
43 koralików szklanych 

siedmiu koralików 
z karneolu

pięciu koralików z kryształu 
górskiego

jednej pestki

6. 6/14 1A, 1C S–N — 0–6 mies.
(infans I) —

7. 7/14 1 NW–SE — 0–3 mies.
(infans I) —

8. 8/14 1A, 1E E–W — 32–40 tydz. ciąży
(fetus/infans I) —

9. 9/14 1A, 2, 2C W–E K 35–50 lat
(maturus)

1. nóż żelazny nr 1
2. nóż żelazny nr 2

3. koralik z karneolu

10. 10/14 1 W–E M 35–45 lat
(maturus) —

11. 11/14 1, 1A — — 38–40 tydz. ciąży
(fetus/infans I) —

12. 1/15 W1, 
W1A W–E K 25–35 lat

(adultus)
1. przęślik gliniany

2. ozdoba (aplikacja?) 
metalowa

13. 2/15 N1, N1A W–E K 35–50 lat (maturus) 1. nóż żelazny

14. 3/15 S2 NW–SE — 3–5 lat
(infans I) —

15. 4/15 S1, S2, 
S1A W–E M? 20–50 lat 

(adultus–maturus)
1. nieokreślony przedmiot 

żelazny

16. 5/15 S1, S2, 
S1B W–E — 3,5–5,5 lat

(infans I)
1. brązowe okucie pochewki 

do noża

17. 6/15 2, E1, 
E1A W–E K 30–50 lat (maturus) 1. skobel żelazny

2. nóż żelazny

18. 7/15 2, E1 W–E K 35–45 lat
(maturus–senilis) —

19. 8/15 E1, E1B NW–SE — 7–11 lat
(infans II)

1. nóż żelazny 
2. gwóźdź żelazny 
3. blaszka żelazna
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Lp. nr 
grobu wykop orientacja płeć* wiek Wyposażenie

20. 9/15 2, 2B W–E K 35–50 lat 
(maturus–senilis)

1. nóż żelazny 
2. obrączka metalowa 

3. okucie żelazne

21. 10/15 2 W–E — 6–12 mies. 
(infans I) —

22. 11/15 E2 E–W — 0–6 mies. 
(infans I) —

23. 12/15 E2 NW–SE — 7–11 lat
(infans II)

1. nóż żelazny
2. metalowe okucia czółka
3. dwa kabłączki skroniowe 

z brązu
4. obrączka metalowa

5. kolia z 60 koralików 
szklanych

6. obrączka szklana

24. 13/15 2A, N1A NW–SE M 35–45 lat 
(maturus) —

25. 14/15 2 W–E M 35–45 lat
(maturus) 1. moneta

26. 15/15 2, 2C W–E M 17–22 lata
(juvenis II–adultus)

1. nóż żelazny 
2. dwa gwoździe żelazne

27. 16/15 2, 2C W–E — 3–5 lat
(infans I) —

28. 17/15 E1, E1A SW–NE — 3–5 lat
(infans I) —

29. 18/15 2, 2C, 2D W–E M 16–20 lat
(juvenis II) —

30. 19/15 E2, E2A W–E M 30–40 lat
(adultus–maturus) 1. drucik brązowy

31. 20/15 E2A W–E M 30–45 lat
(adultus–maturus)

1. nóż żelazny
2. moneta

3. gwóźdź żelazny

32. 21/15 E1 W–E — nieokreślony
(juvenis II–senilis)

1. nóż żelazny 
2. moneta

3. wiaderko drewniane 
z żelaznymi obręczami

4. blaszka żelazna

33. 22/15 S3, S3A W–E — 4–8 lat 
(infans II) 1. kolec kościany

34. 23/15 S3A, S3B NW–SE K 45–55 lat
(maturus–senilis) —

35. 24/15 S3, S3C — M 30–45 lat
(adultus–maturus) 1. gwóźdź żelazny

36. 1/16 3A W–E — 2–4 lata
(infans I)

1. ornamentowana oprawka 
z poroża

37. 2/16 3A W–E — 1,5–6 mies. 
(infans I) —

38. 3/16 3C E–W — 6–10 lat
(infans II) —

39. 4/16 3A W–E K 45–60 lat
(maturus–senilis)

1. kabłączek skroniowy 
z brązu

40. 5/16 3A W–E K 22–49 lat
(adultus–maturus)

1. nóż żelazny nr 1
2. nóż żelazny nr 2

3. moneta
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Lp. nr 
grobu wykop orientacja płeć* wiek Wyposażenie

41. 6/16 3A N–S — 0–12 mies.
(infans I)

1. nieokreślony przedmiot 
żelazny

42. 7/16 3C W–E — 0–12 mies. 
(infans I) —

43. 8/16 3C — — 6–12 mies. 
(infans I) —

44. 9/16 3A, 3A1 W–E — infans I —

45. 10/16 3C W–E M 45–60 lat
(maturus–senilis)

1. nóż żelazny
2. kolec żelazny

3. płytka zębata kościanego 
grzebienia

46. 11/16 3A — — 38–40 tydz. ciąży
(fetus/infans I) —

47. 12/16 3A, 3A2 W–E K 45–60 lat
(maturus–senilis)

1. nóż żelazny
2. przęślik gliniany

48. 13/16 3A W–E M powyżej 50 lat
(maturus–senilis) 1. nóż żelazny

49. 14/16 3C W–E M 30–50 lat
(adultus–maturus)

1. nóż żelazny
2. nieokreślony przedmiot 

żelazny

50. 15/16 3A — — 6–12 mies. 
(infans I) —

51. 16/16 3C E–W M 25–35 lat
(adultus–maturus)

1. nóż żelazny
2. wiaderko drewniane 
z żelaznymi obręczami, 
częściowo okute blachą

3. nieokreślony przedmiot 
brązowy

52. 17/16 3A W–E — 4–6 lat
(infans I)

1. nóż żelazny nr 1
2. nóż żelazny nr 2

3. płytka zębata kościanego 
grzebienia

4. łyżwa kościana

53. 18/16 S1 E–W K powyżej 50 lat
(senilis)

1. płytka zębata kościanego 
grzebienia

54. 19/16 3C — — 0–6 mies. 
(infans I) —

55. 20/16 S1 W–E K powyżej 50 lat
(senilis)

1. kabłączek skroniowy 
z brązu

2. moneta nr 1
3. moneta nr 2

4. jajko (zachowane skupi-
sko skorupek)

5. kolec kościany
6. gwóźdź żelazny

7. nieokreślony przedmiot 
metalowy

* Określenia płci i wieku są autorstwem dr Amandy Agnew i dr Hedy Justus z Uniwersy-
tetu Stanowego w Ohio.
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Early medieval cemetery in Giecz, site. 10. Preliminary research results

Summary

Discovered in 2013, the inhumation cemetery in Giecz, site 10, is the fourth funeral site 
related to the early medieval settlement complex that developed around one of the principal 
stronghold centres of the first Piast site. The cemetery is located about 500m north-west of 
the stronghold, near an early medieval settlement discovered during surface research in 1928.

During three excavation seasons (2014–2016), 55 burials and several dozen settlement 
features from the period preceding the establishment of the cemetery were discovered and 
excavated at the site. In general, the graves were oriented along an east-west axis, forming 
a row system characteristic of early medieval cemeteries. The burial pits were distinct, mostly 
rectangular, with rounded corners, of varying dimensions. In a few cases, traces of wood 
were observed. These were interpreted as a formwork or a wooden construction framing the 
grave or a specific widening of a burial pit suggesting a remnant of the bier.

The deceased were placed in an extended supine position, their heads mostly to the west, 
with arms folded along the body or on the pelvis. These rules were not always respected in 



Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gieczu... 59Magda Miciak 

the case of the graves of small children, but also several adults were positioned differently 
in graves (with the head facing east, flexed on the side or with the hand on the abdomen or 
the chest). Most of the burials were single, but a double grave was also discovered, in which 
a small child was later interred into in the grave of an adult woman.

Grave goods were recovered from 31 burials. They were mainly everyday items (knives, 
buckets with iron rings, spindles or fragments of combs), coins and ornaments, among which 
noteworthy are two necklaces consisting of glass beads and semi-precious stones found in 
children’s graves. A very preliminary analysis of the grave goods (the excavated artefacts 
have not yet been subject to conservation) suggests that the cemetery functioned between 
the eleventh and the thirteenth centuries.

Excavations at Giecz, site 10, are going to be continued under a research programme 
implemented by the Archaeological Reserve in Giecz in cooperation with the Slavia 
Foundation.
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Preliminary osteological investigation 
of early medieval site Gz 10 in Giecz, Poland

Abstract: Early medieval site Gz 10 yields a new human skeletal collection from 
Giecz, Poland. So far 55 individuals have been recovered, just over half of whom 
are subadults. It is estimated that the majority of adults were 35–50 years old and 
the majority of subadults were younger than six years old at the time of death. 
Ongoing analysis includes indicators of stress (healed cribra orbitalia and porotic 
hyperostosis and linear enamel hypoplasia), infection, periodontal disease, degen-
erative joint disease, trauma, stature, and population structure.

Keywords: Medieval Poland, Giecz, osteology, trauma, paleopathology

Abstrakt: Badania wczesnośredniowiecznego stanowiska Giecz 10 dostarczyły 
nową kolekcję kości ludzkich z Giecza (woj. wielkopolskie). Do tej pory odkryto 
55 grobów, z których nieco ponad połowę stanowiły pochówki dzieci i młodzieży. 
Wiek w momencie śmierci większości z osobników dorosłych oszacowano na 
35–50 lat, a większości niedorosłych na mniej niż sześć lat. W trakcie analiz są 
ponadto wskaźniki stresu (cribra orbitalia, porotic hyperostosis i  liniowa hipopla-
zja szkliwa), infekcje, choroby przyzębia, choroby zwyrodnieniowe stawów, urazy, 
ogólna budowa ciała i struktura populacji.

Słowa kluczowe: wczesnośredniowieczna Polska, Giecz, osteologia, urazy, 
paleopatologia
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A new collection of early medieval skeletal remains is under investigation 
in Giecz, Poland. Site Gz 10 was discovered in autumn 2013, during a routine 
pedestrian survey of an agricultural field 500 m NW of the previously recorded 
early medieval site Gz 4. The following year, the Archaeological Reserve in Giecz, 
Branch of the Museum of the First Piasts at Lednica, conducted preliminary 
archaeological testing under the direction of Magda Miciak. The authors assisted 
in a  larger-scale excavation carried out in the fall of 2015. In 2016 excavations 
continued, in conjunction with the Slavia Foundation, as part of the 2016 Giecz 
Mortuary Archaeology Field School. During the 2015 and 2016 field seasons, 
the authors began curating the Gz 10 skeletal remains, recording an inventory of 
elements and conducting basic osteological analysis. Investigations include esti-
mating age-at-death and adult sex determination, while evidence of stress, disease, 
and trauma are currently also being compiled. 

According to site archaeologists (M. Miciak, T. Krysztofiak, pers. comm.), 
some Gz 10 grave goods are similar to those recovered from Gz 4, which are pre-
dominately dated to the second half of the 11th century through the 13th century. 
However, comparable to Gz 4, some Gz 10 grave goods are cruder forms, which 
suggest even earlier medieval times. If confirmed, then at least a portion of the 
individuals might have been interred prior to the attack of Bohemia, which occurred 
in 1038 AD [Davies 1982]. Another explanation is that the artifacts are remnants 
of the pre-war settlement and were simply buried with a more recent population. 
At this point it is uncertain if individuals from Gz 10 were biologically related to 
the individuals buried at Gz 4. We hope to shed light on this topic through bio-
logical distance research, which is currently underway to compare Gz 4 to Gz 10, 
as well as other contemporaneous European populations. Following are the initial 
observations of this new skeletal collection.

Population demography

Standard methods were utilized to estimate the age-at-death of each set of remains, 
as well as determine the sex of adult individuals. After taking into consideration 
the necessary lines of evidence, individuals were placed into standard age co-
horts. Subadults were assigned to the following groups: infans I (infants/toddlers): 
0–5 years, infans II (children): 6–11 years, juvenis I (juveniles): 12–15 years, and 
juvenis II (adolescents): 16–20 years. Adults were assigned to the following age 
cohorts: adultus (younger adults): 20–34 years, maturus (mature adults): 35–50 years, 
and senilis (older adults): >50 years. 

Subadult methodology

Age-at-death in subadult remains was primarily based on the eruption of teeth and 
the development of tooth roots and crowns, since teeth are less affected by stress 
[Smith 1991]. In cases where tooth roots and crowns were sufficiently visible, the 
preferred method was a combination of Moorrees et al. [1963] and Smith [1991]. 
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When this was not possible, Ubelaker [1989], a revision of the 22 stages depicted 
by Schour and Massler [1941], was utilized. 

In addition to dental analysis, bone elements were also tested for age esti-
mation. Measurements were obtained using digital sliding calipers and the data 
were compared to reported maximum lengths of long bones [Maresh 1970] and 
clavicles [Black, Scheuer 1996]. In suspected fetal remains, the length and width 
of the basilar portion of the unfused occipital [Scheuer, MacLaughlin-Black 
1994] were analyzed, in addition to long bone and clavicle lengths [Fazekas, 
Kósa 1978]. The extent of epiphyseal fusion was also observed and compared to 
summaries reported throughout Scheuer and Black [2000]. 

Adult methodology

For adult individuals, age was estimated based on age-related morphological changes 
of the os pubis [Brooks, Suchey 1990], auricular surface [Lovejoy et al. 1985], 
and fourth sternal rib ends [İsçan et al. 1984]. In addition, epiphyseal fusion of 
the medial clavicles, sacral bodies, and vertebrae were considered as described in 
Scheuer and Black [2000]. 

Adult sex determination was based on sexual dimorphism of the cranium 
[Buikstra, Ubelaker 1994] and os coxae [Phenice 1969; Buikstra, Ubelaker 
1994]. In addition, sex was based on the maximum measurements of the humeral 
and femoral heads [Stewart 1979], obtained with digital sliding calipers.

Results

Currently 55 sets of remains have been unearthed at site Gz 10. Results show 
that, thus far, just over half (51%) of the recovered skeletal remains were subadults 
(Figure 1) at the time of death. The vast majority of subadults (79%, or ~40% of 
the total site population) were less than six years old. The authors note that the 
long bones typically underestimate age when compared to dental age, as well as 
the age obtained from the clavicles and the pars basilaris, just as they experienced 
with the Gz 4 remains. It should also be noted that quite a few adults overlap age 
cohorts, as shown in Figure 2. 

Of the recovered adult individuals, there are almost an even number of males 
(n=12) and females (n=13) currently in the collection. Sex was not determined for 
two adults, due to the paucity of remains of one case and ambiguity in the other. 

Initial observations

The Gz 10 skeletal remains range from highly fragmentary to excellent condition. 
However, bone preservation is generally not as good as in the case of Gz 4, despite 
such close proximity. This is probably related to the differences in soil chemistry. The 
Gz 10 subadults are especially fragmentary, which is not uncommon for archaeolog-
ical remains. There is evidence that some infant and child remains were disturbed 
by adult burials. Similar to Gz 4, some of the remains have sustained taphonomic 
damage related to agricultural activities, particularly plow action [ Justus 2005]. 

Hedy M. Justus, Amanda M. Agnew
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infans I

infans II

juvenis II

Fig. 1. Distribution of preliminary age cohorts of subadult remains excavated at Gz 10 
between 2014 and 2016
Ryc. 1. Giecz, stan. 10, wstępny rozkład grup wiekowych szkieletów dzieci i osobników młodo-
cianych badanych w latach 2014–2016

adultus

adultus-maturus

maturus

maturus-senilis

senilis

undetermined adult age

Fig. 2. Distribution of preliminary age cohorts of adult remains excavated at Gz 10 be-
tween 2014 and 2016 
Ryc. 2. Giecz, stan. 10, wstępny rozkład grup wiekowych szkieletów osobników dorosłych ba-
danych w latach 2014–2016

Investigation of stress and deprivation is in the early stages. Common stress 
indicators described in Ortner [2003] and Roberts and Manchester [2005] are 
observed in Gz 10, for example linear enamel hypoplasia in adult teeth and healed 
porotic hyperostosis and cribra orbitalia in the cranium. Other observations include 
rib lesions, periodontal disease, and antemortem trauma. 
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Future research plans

Further excavation of Gz 10 is planned for the 2017 field season, again as part of 
the Giecz Archaeology Field School. In addition to ongoing analysis of patho-
logical conditions, stress indicators, degenerative joint disease, and stature, biolog-
ical distance analysis is currently being conducted using craniometric and cranial 
nonmetric traits. A comparative dental biodistance study of Gz 10 and Gz 4 will 
commence in the 2017 season. When a more complete sample is recovered, these 
data will be subjected to statistical tests and a more thorough report of investiga-
tions will be provided.

Conclusion

The new Gz 10 collection is already proving to be a valuable resource for gaining 
a better understanding of population health, lifestyle, and population structure in early 
medieval Poland. So far, a sample of 55 individuals have been unearthed at site Gz 10, 
which includes everything from possible fetuses and newborns to older adults. Estab-
lishing a substantial skeletal collection looks promising as the future seasons progress. 
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Wstępne rozpoznanie antropologiczne pochówków 
z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Gieczu, stan. 10.

Streszczenie

Badania wykopaliskowe na nowo odkrytym wczesnośredniowiecznym cmentarzysku 
w Gieczu (woj. wielkopolskie) dostarczyły interesującej kolekcji kości ludzkich. Stanowi-
sko 10., zlokalizowane zaledwie 500 m w kierunku NW od stanowiska 4., zostało odkryte 
w 2013 roku podczas rutynowej prospekcji terenowej prowadzonej przez pracowników 
Rezerwatu Archeologicznego Gród Wczesnopiastowski w Gieczu, oddziału Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy. W latach 2015 i 2016 autorki artykułu uczestniczyły 
w badaniach wykopaliskowych na stanowisku, obejmując opiekę na materiałem kostnym 
i rozpoczynając jego analizę antropologiczną, której wstępne wyniki przedstawia niniejszy 
artykuł. Do tej pory odkryto groby 55 osobników. Większość (51%; n=28) stanowiły szkielety 
dzieci i młodzieży, spośród których prawie 80% w momencie śmierci miało mniej niż sześć 
lat. Spośród osobników zmarłych w dorosłym wieku (trzynaście kobiet, dwunastu mężczyzn, 
dwie osoby o nieokreślonej płci) większość (37%; n=10) zmarła pomiędzy 35 a 50 rokiem 
życia. Na kościach i zębach zaobserwowano typowe wskaźniki stresu biologicznego, takie 
jak liniowa hipoplazja szkliwa czy zagojone cribra oribitalia i porotic hyperostosis, jak również 
ślady infekcji, chorób przyzębia czy urazy przedśmiertne. Dodatkowo rozpoczęto analizy 
pod kątem chorób zwyrodnieniowych stawów, ogólnej budowy ciała czy odległości biolo-
gicznej. Badania te będą kontynuowane podczas najbliższych sezonów wykopaliskowych 
prowadzonych równolegle ze Szkołą Letnią Archeologii w Gieczu organizowaną przez 
Rezerwat Archeologiczny w Gieczu we współpracy z Fundacją Slavia.

Hedy M. Justus, Amanda M. Agnew
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Znalezisko brązowej pobocznicy 
wędzidła z Ostrowa Lednickiego

Abstrakt: Artykuł dotyczy odkrytego na Ostrowie Lednickim fragmentu brązo-
wej pobocznicy wędzidła. Przybliża kontekst znaleziska i jego charakter. Zawiera 
szczegółowy opis przedmiotu (wraz z analizą składu metalu) oraz jego bogatej 
symboliki.

Słowa kluczowe: Ostrów Lednicki, wczesne średniowiecze, oporządzenie jeździec-
kie, smok, bazyliszek

Abstract: This paper discusses a fragment of a bronze horse bit cheekpiece discov-
ered at Ostrów Lednicki, the context of the find and its characteristics. It provides 
a detailed description of the item (along with an analysis of the metal composition) 
and its rich symbolism.

Keywords: Ostrów Lednicki, Early Middle Ages, horse tack, dragon, basilisk

Realizacja projektu modernizacji i rozbudowy rezerwatów archeologicznych wcho-
dzących w skład Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (Ostrów Lednicki, 
Giecz, Grzybowo) z funduszy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego połączona była również z nadzorami archeologicznymi na Ostrowie 
Lednickim i na terenie tzw. Małego Skansenu (wschodni brzeg jeziora Lednica — 
przy Ostrowie Lednickim).

Nadzory archeologiczne na Ostrowie Lednickim objęły kilkanaście punktów, 
w tym modernizację sieci drożnej. Prace polegały na zebraniu przy użyciu sprzętu 
mechanicznego darni i warstwy humusowej o miąższości około 0,2 m i szerokości 
2,5 m. W związku z tym wytyczono 103 wykopy o średniej długości około 10 m 
każdy oraz cztery wykopy kwadratowe o wymiarach od około 5 × 5 do 10 × 10 m. 
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Ryc. 1. Ostrów Lednicki. Miejsce odkrycia pobocznicy wędzidła; oprac. Arkadiusz Tabaka
Fig. 1. Ostrów Lednicki. The findspot of the horse bit cheekpiece; elaborated by Arkadiusz Tabaka

W trakcie nadzorów zarejestrowano siedem obiektów nieruchomych (paleniska 
i bruki kamienne), 222 zabytki wydzielone, 11 309 fragmentów ceramiki, 3 309 frag-
mentów kości zwierzęcych oraz 42 fragmenty polepy [Banaszak, Tabaka 2010].

Podczas sprawdzania hałdy ziemi przy wykopie N61/10 (ryc. 1), doszło do 
interesującego odkrycia niewielkiego przedmiotu  — zinterpretowanego jako 
fragment pobocznicy wędzidła (ryc. 2–3). Jest to odlany z brązu (ryc. 4, tab. 11) 
przedmiot o kształcie zbliżonym do trójkąta. Dwie dłuższe krawędzie (dolna 
i górna) są łagodnie łukowato wygięte ku górze, krótsza została odłamana. Dolna 
krawędź ma kształt wałeczka o przekroju owalnym. Zachowany koniec w miej-
scu styku krawędzi górnej i dolnej jest pogrubiony, dwustronnie bocznie ukośnie 
ścięty — przypomina stylizowaną główkę węża. Drugi — odłamany — koniec

1 Autorzy dziękują Panu Profesorowi Przemysławowi Niedzielskiemu i  jego współpracow-
nikom z Zakładu Chemii Analitycznej Wydziału Chemii UAM w Poznaniu za wykonanie badań 
składu metalu.
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Ryc. 2. Pobocznica wędzidła; rys. Dorota Jagłowska
Fig. 2. Horse bit cheekpiece; drawn by Dorota Jagłowska

Ryc. 3. Pobocznica wędzidła; fot. Mariola Jóźwikowska
Fig. 3. Horse bit cheekpiece; photo by Mariola Jóźwikowska

dolnej krawędzi po stronie wewnętrznej jest lekko wygięty ku górze. Prawdopo-
dobnie jest to początek drugiej części będącej lustrzanym odbiciem zachowanej 
płytki. Na jej powierzchni zewnętrznej widoczny jest fragment reliefu: część tułowia, 
skrzydło, ogon i łapa siedzącego smoka lub bazyliszka2. Ma on zwinięte, przyle-
gające do boku skrzydło i długi wężowy ogon z rozdzielającym się na trzy części 
końcem. Jedna z nich jest spiralnie zwinięta pod tylną częścią tułowia. Wymiary 
zachowanego fragmentarycznie przedmiotu wynoszą: długość 5,31 cm, szerokość 
2,47 cm, grubość 0,35 cm, grubość z reliefem 0,55 cm.

2 Autorzy dziękują Panu Profesorowi Jarosławowi Jarzewiczowi z Instytutu Historii Sztuki 
Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu za życzliwość i konsultacje.

Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka



Ryc. 4. Wyniki mapowania składu pierwiastkowego obiektu techniką XRF (zawartość 
względna w  odniesieniu do mediany). Komentarz: skład obiektu nie jest jednorodny, 
najbardziej wyróżniają się fragmenty B3, B4, B9 i B10; oprac. Przemysław Niedzielski
Fig. 4. Results of XRF mapping of elemental composition of the artefact (relative content in 
relation to the median). Comment: the composition of the item is inhomogeneous, fragments 
B3, B4, B9 and B10 stand out the most; elaborated by Przemysław Niedzielski
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Wędzidła odkrywane na Ostrowie Lednickim i w wodach jeziora Lednica 
(na liniach mostów i w ich pobliżu) należą w większości do form dwuczłonowych 
typu I wg A. Nadolskiego [1954; porównaj też: Tokarski 2000, s. 87 i nast.; 
Górecki 2001, s. 145 i nast.; Kaźmierczak 2014, s. 144 i nast.]. W przypadku 
opisywanego znaleziska z podgrodzia mamy do czynienia z fragmentem pobocznicy 
typu II wg A. Nadolskiego [1954, s. 87 i nast.] i III wg A. Kirpičnikova [1973, 
s. 16]. Wędzidła tego typu mają łukowato wygięte lub proste tzw. pobocznice 
(wąsy) i często bywają bogato ornamentowane (guzy, szyszki), niekiedy dodatkowo 
inkrustowane srebrem (np. datowane na XI wiek wędzidło z inkrustowanymi sre-
brem pobocznicami z Nowogrodu https://cont.ws/@fenol/207769). Odkrywane 
są w Europie Wschodniej, od północnych terenów nadczarnomorskich po Litwę 
i ziemie zajmowane przez Prusów, i dalej w Skandynawii [Cabalska 1970, s. 14 
i nast.; Kirpičnikov 1973, s. 16; Pedersen 1997, s. 123 i nast.; Kotowicz 2013, 
s. 72; Williams 2013, s. 110, ryc. 55, s. 111, ryc. 57]. Formy te występują w X–
XIII wieku, lecz w większości wypadków datuje się je na XI–XII stulecie [Nadolski 
1954, s. 88; Kirpičnikov 1973, s. 16; Gruszka, Michalak 2007, s. 191 i nast.; 
Kotowicz 2007, s. 55; 2013, s. 72 i nast.].

Odkryte w Polsce wędzidła tego typu posiadają wąsy w formie prostego lub 
łukowato wygiętego pręta [por. np. Wachowski 1984, s. 68, ryc. 49.i; Kotowicz 
2007, s. 59, ryc. 6.3]. Egzemplarz z Ostrowa Lednickiego ma dodatkowo odlaną 
wspólnie z wąsem płytkę3, na której umieszczono relief przedstawiający smoka4 [por. 
m.in. https://en.wikipedia.org/wiki/Aberdeen_Bestiary#/media/File:Perindens.
jpg; http://albumromanski.pl/album/san-quirico-dorcia-kolegiata-z-xii-wieku] lub 
bazyliszka [por. m.in. http://www.abdn.ac.uk/bestiary/translat/66r.hti]. Niestety, 
jego fragmentaryczne zachowanie uniemożliwia jednoznaczne określenie wizerunku 
mitycznego stworzenia (brak szyi i głowy wyobrażonego na nim „zwierzęcia”). 

W sztuce średniowiecznej smok to stworzenie o ciele węża lub morskiego 
potwora, posiadające ogromną paszczę, łapy (czasem przypominające potężne 
ptasie szpony), parę skrzydeł oraz długi wężowy ogon, który niekiedy jest na końcu 
rozdzielony. Podobnie przedstawiany bywał też bazyliszek, główną zaś różnicę 
w relacji do wyobrażenia smoka można zaobserwować w wyglądzie górnej partii 
jego ciała — bazyliszek posiadał ptasią (kogucią) głowę. 

Te dwa legendarne i fantastyczne potwory mają również bogatą i w niektórych 
przypadkach dość zbliżoną do siebie symbolikę. Uosabiają zło, grzech, diabła, ale 
też strażnika ukrytych skarbów, złota i świętości [Kopaliński 1990, s. 18 i nast., 
s. 391 i nast.; Oesterreicher-Mollwo 1992, s. 15, 147 i nast.; Forstner 2001, 
s. 307; Cirlot 2012, s. 78, 376 i nast.]. W sztuce romańskiej motyw smoka

3 Podobny fragment pobocznicy wędzidła (z  innym ornamentem) znajduje się w zbiorach 
Izby Pamiątek Regionalnych w Kórniku-Bninie. Dziękujemy Kustoszowi Izby, dr. Kazimierzowi 
Krawiarzowi, za informacje o znalezisku.

4 Bardzo podobny wizerunek smoka umieszczony został na brązowej, pozłacanej tarczce od-
krytej w Perkowie, pow. wolsztyński, datowanej na przełom XI i XII wieku [Bartkowiak, Pawlak, 
Stempin 2009, s. 55, ryc. II.12.62, s. 79].
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Ryc. 5. Przypuszczalna rekonstrukcja pobocznicy i  przykład jej zastosowania; oprac. 
 Arkadiusz Tabaka
Fig. 5. Probable reconstruction of the horse bit cheekpiece and an example of its use; elaborated 
by Arkadiusz Tabaka

wykorzystywano przy zdobieniu kolumn, świeczników lub rękopisów, co symboli-
zowało klęskę szatana, a jego wizerunek noszony podczas procesji wyrażał tryumf 
Chrystusa [Kopaliński 1990, s. 393; Forstner 2001, s. 308]. Wyobrażenie bazy-
liszka oznaczało niekiedy bezwzględną władzę królewską [Kopaliński 1990, s. 18]. 

Można sądzić (określając ramy chronologiczne na XI–XII wiek), że odkryta 
na Ostrowie Lednickim pobocznica mogła należeć do człowieka o wysokiej ran-
dze społecznej. Świadczą o tym zarówno materiał, z którego ją wykonano, forma 
oraz jakość wykonania, jak i bogata symbolika zdobiącego ją wizerunku związana 
z tryumfem i władzą.



Nie można dokładnie określić, kiedy i w jaki sposób pobocznica trafiła na 
Ostrów Lednicki, jednak jest to kolejny, obok zakończenia rękojeści nahajki [Ta-
baka 2013, s. 163 i nast.), wysokiej klasy przedmiot pochodzenia wschodniego 
związany z oporządzeniem jeździeckim odkryty w obrębie tej wyspy.
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Bronze horse bit cheekpiece from Ostrów Lednicki

Summary

Construction works related to the implementation of the project of the modernisation and 
extension of archaeological reserves under the Museum of the First Piasts at Lednica were 
conducted at Ostrów Lednicki in 2010. They produced a small bronze item – a fragment 
of a triangular-shaped horse bit cheekpiece. Its two long edges (lower and upper) are gently 
arched upwards, and the shorter one was broken off. The lower edge is roller-shaped and 
oval in cross section. The preserved end at the contact point of the upper and lower edges 
is thickened, bilaterally, laterally, and diagonally bevelled (resembling a stylised snakehead). 
The other one, a broken off end of the lower edge, is slightly bent upwards on the inside. This 



is probably the forepart of the second part, a mirror ‘reflection’ of the preserved plate, with 
relief. Visible on one of its surfaces is a fragment of the relief: part of the body, a wing, tail 
and paw of a sitting dragon or basilisk. It has a curled wing adhering to the side and a long 
snakelike tail with a three-part end. One of them is spirally rolled up under the back of the 
torso. The dimensions of the fragmentally preserved object are as follows: length 5.31 cm, 
width 2.47 cm, thickness 0.35 cm, thickness with relief 0.55 cm.

The bits discovered at Ostrów Lednicki and in the waters of Lake Lednica (along 
the bridges and in their vicinity) belong mostly to the two-part type I forms according 
to A. Nadolski. The find from the suburbium is a fragment of the type II bit according to 
A. Nadolski. They are believed to date from the tenth to thirteenth centuries, but in most 
cases they are considered to date back to the eleventh-twelfth centuries. The specimen 
from Ostrów Lednicki has a plate, cast along with an extended straight side, with a relief 
showing the dragon or basilisk. 

The item provides no clue as to when exactly and how it was brought to Ostrów Lednicki. 
However, this is another, after the ending of a whip handle, high-class horse tack-related 
object of eastern origin discovered at the site.
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Trzecia łódź jednopienna  
z Ostrowa Lednickiego

Abstrakt: Artykuł opisuje procedury eksploracji, dokumentacji i wydobycia trzeciej 
łodzi jednopiennej z dna jeziora Lednica. Przypomina również pokrótce historię 
podniesienia dwóch poprzednich dłubanek. Ze względu na materiał wykonania 
jednostki, stan jej zachowania, warunki zalegania i wielkość było to jak do tej pory 
największe wyzwanie metodyczne dla badaczy tego interesującego stanowiska. Łódź 
znana była archeologom już od lat 60. XX wieku, jednak dopiero w 2016 roku, dzięki 
staraniom Muzeum Historii Polski, rozpoczęto akcję mającą na celu pokazanie tego 
niezwykłego obiektu szerokim rzeszom zwiedzających. Kontekst zalegania, odkryte 
we wnętrzu łodzi zabytki i pozyskane już po wydobyciu, kolejne datowanie C14 
jednoznacznie wiążą jednostkę z okresem funkcjonowania przepraw mostowych, 
a więc z okresem największej świetności lednickiej rezydencji.

Słowa klucze: dłubanka, łódź jednopienna, archeologia podwodna, Ostrów Led-
nicki, Zakład Archeologii Podwodnej UMK, Muzeum Historii Polski, Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy, metodyka badań podwodnych, dokumentacja 
podwodna, eksploracja podwodna, eżektor

Abstract: This paper describes the procedures for exploration, documentation and 
recovery of the third dugout boat retrieved from the bottom of Lake Lednica. It also 
recalls briefly the story of the recovery of the two previous boats. Due to the material 
from which the boat was made, its state of preservation, conditions of deposition 
and size, this happened to be the greatest methodological challenge for researchers 
working at this interesting site. The boat had been known to archaeologists since the 
1960s, but it was only in 2016, thanks to the efforts of the Museum of Polish History, 
that an action aimed at making this unusual object available to a wide range of visitors 
began. Both the context of deposition and the artefacts discovered inside the boat 
seem to unambiguously link the boat with the period of the functioning of the bridge 
crossings, and thus with the period of the greatest splendour of the Lednica residence.
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Keywords: dugout boat, boat made from a single tree trunk, underwater archaeology, 
Ostrów Lednicki, Department of Underwater Archaeology, Nicolaus Copernicus 
University, Museum of Polish History, Museum of the First Piasts at Lednica, 
methodology of underwater research, underwater documentation, underwater ex-
ploration, ejector

To już trzecia1 w historii badań na Ostrowie Lednickim łódź jednopienna, która 
została wydobyta z jeziora Lednica. W latach 2016–2019 będzie ona poddawana 
zabiegom konserwatorskim i po tym procesie, zakończonym rekonstrukcją, będzie 
udostępniona szerokim rzeszom zwiedzających w nowo powstającym Muzeum 
Historii Polski w Warszawie (MHP). Działania mające na celu pozyskanie tego 
obiektu zainicjowane zostały pod koniec 2015 roku, przez powołane w 2006 roku 
MHP. Po udanych negocjacjach i uzgodnieniu szczegółów, pomiędzy dyrekcją Mu-
zeum Pierwszych Piastów na Lednicy (MPPL), Zakładem Archeologii Podwodnej 
(ZAP) i Pracownią Konserwacji (PK) Instytutu Archeologii Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu (UMK) i rzeczonym muzeum, podwodną część akcji 
zaplanowano na rok 2016. Ustalono, że przebiegać ona będzie w trzech etapach. 
Pierwszy obejmie eksplorację i dokumentację łodzi w miejscu jej zalegania, drugim 
będzie podniesienie jednostki z dna i przetransportowanie w rejon linii brzegowej, 
w trzecim zaś, realizowanym wspólnie z pracownikami PK, nastąpi podniesienie 
obiektu z wody, załadunek na samochód i transport do Torunia. Kolejne etapy: 
konserwacja, rekonstrukcja, transport, ekspozycja — realizowane będą przez pra-
cowników PK i MHP. Ich czas i okres realizacji zależny jest od procesów konserwa-
torskich i postępów tworzenia ekspozycji w budowanym na razie budynku muzeum.

Początek zainteresowania wodami wokół Ostrowa sięga 1959 roku, kiedy to 
na całym świecie powstawały dopiero podwaliny techniczne i metodyczne archeo-
logii podwodnej. Wtedy właśnie, obok wałów i gruzowiska na wyspie, odkryto 
w toni jeziora Lednica pozostałości dwóch przepraw mostowych i  trzy łodzie 
jednopienne oraz wydobyto pierwsze zalegające pomiędzy nimi pojedyncze za-
bytki metalowe. Już rok później, z rozgłosem i sukcesem przeprowadzono no-
watorskimi metodami niezwykłą jak na tamte czasy akcję wydobycia pierwszej 
lednickiej dłubanki (ryc.  1). Dokonali tego płetwonurkowie z  Poznańskiego 
Klubu Podwodnego PTTK (Akwanauta), nie pozostając tym samym w  tyle 
za twórcami światowej archeologii podwodnej. Poznańscy pionierzy polskiego 
płetwonurkowania, we współpracy z  archeologami lądowymi z  UAM  w  Po-
znaniu, pierwsi w  Polsce badali dno jeziora Lednica. Sama jednostka, która 
w katalogu łodzi lednickich (tab. 1) otrzymała nr I, była dobrze zachowana, 

1 Literatura przedmiotu [Kaczmarek, Ossowski 2007] podaje, że na dnie jeziora zalegało 
łącznie siedem łodzi jednopiennych (patrz tab. 1). Obecnie jednak archeologom udało się potwierdzić 
lokalizacje jeszcze dwóch z pozostałych czterech jednostek. Obie zostały przeniesione ze swoich 
pierwotnych miejsc zalegania w inne części akwenu. Pozostałych dwóch, pomimo kilkukrotnych 
poszukiwań, nie udało się na razie ponownie odnaleźć. 
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Ryc. 1. Pierwsza łódź jednopienna wydobyta z jeziora Lednica; oprac. komp. Krzysztof 
Radka wg Górecki 1985, s. 87; Ossowski 2014, s. 250
Fig. 1. The first dugout boat retrieved from Lake Lednica; digitalization by Krzysztof Radka 
after Górecki 1985, p 87; Ossowski 2014, p 250

wykonana jest z drewna dębowego, o podstawowych wymiarach: długość 10,19 m, 
szerokość 85 cm i wysokość 40 cm. Ma dwie grodzie o szerokości około 20 cm, 
łagodnie zaokrągloną rufę i charakterystyczne przewężenie w partii dziobowej. 
Przeprowadzone analizy dendrochronologiczne wskazały na rok 969 jako rok 
ścięcia drzewa, z którego powstała ta jednostka (tab. 1). Po procesie konserwacji 
[Wojciechowska 1962; 1964] i pobycie w Muzeum Wojska Polskiego w Poznaniu 
w 1995 roku na stałe powróciła nad jezioro Lednica i stanowi jedną z atrakcji MPPL. 
Doczekała się już wielu szczegółowych opracowań i analiz [Mikołajczyk 1961; 
Prosnak 1975; Górecki 1985, 1998; Ossowski 1999; 2014; Kaczmarek, Ossow-
ski 2007], a sama akcja była szeroko komentowana na łamach ówczesnej prasy2. 

Drugą łódź (numer katalogowy II; ryc. 2), wykonaną również z dębu i dobrze 
zachowaną, wydobyli w 1982 roku członkowie Akademickiego Klubu Podwodnego 
Trepang we współpracy z archeologami ze świeżo utworzonej Pracowni Archeolo-
gii Podwodnej ówczesnego Instytutu Archeologii i Etnografii UMK w Toruniu. 
Mierzyła ona 4,54 m długości, 74 cm szerokości i do 48 cm wysokości, a data 
ścięcia drzewa wskazana została dendrochronologicznie na rok 15123. Zanotowano 
wówczas również informacje o dwóch podobnych jednostkach pozostających jeszcze 
w namulisku dennym jeziora4. O tej jednostce, mającej jedną gródź o szerokości 
10 cm, częściowo podwyższone dno, wyciosane w burtach gniazda i otwory, również 
znaleźć można informacje w literaturze przedmiotu [np. Górecki 1985; Ossowski 
1999; 2014; Kaczmarek, Ossowski 2007].

2 Większość wycinków prasowych znajduje się w archiwach Poznańskiego Klubu Płetwonur-
ków PTTK Akwanauta.

3 Analiza C14 wskazała datowanie: 1298–1411 AD (610±100 BP) [Pazdur i  in. 1999, 
s. 265] (tab. 1).

4 Autorowi nie udało się jednak w przekonujący sposób ustalić, czy były to te same jednostki, 
co odkryte w 1960 roku, choć Janusz Górecki przekazuje informacje o czterech jednostkach pozo-
stawionych na dnie jeziora [1985, s. 86].
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Ryc. 2. Druga jednostka wydobyta z  jeziora Lednica; oprac. komp. Krzysztof Radka 
wg Ossowski 2014, s. 255
Fig. 2. The second dugout boat excavated from Lake Lednica; digitalization by Krzysztof Radka 
after Ossowski 2014, p. 255

Trzecia wydobyta łódź zalegała na dnie jeziora, w rejonie reliktów przeprawy 
tzw. poznańskiej. W literaturze przedmiotu [Ossowski 1999; 2014] określana 
jest liczbą III. Przed rozpoczęciem opisywanej akcji z osadów dennych wystawały 
jedynie nieznacznie górne krawędzie burt łodzi w jej środkowej partii; cała reszta 
przykryta była osadami, a tym samym pozostawała niewidoczna dla płetwonur-
ków. Z wcześniejszych badań wiadomo było, że obiekt wykonany jest z drewna 
miękkiego i spoczywa na dnie jeziora Lednica w odległości około 73 m od za-
chodniej linii brzegowej wyspy na głębokości około 10 m5, zalegając bezpośrednio 
w rumowisku mostu. Namulisko w tym miejscu było już eksplorowane, zgodnie 
z programem badań mostu poznańskiego, w 1989 roku, czynności te zostały jed-
nak przerwane po odnalezieniu tejże łodzi. W 1997 roku, w trakcie planowych 
badań mostu prowadzonych w innym miejscu, z łodzi została pobrana próbka do 
dalszych analiz specjalistycznych. W ich wyniku ustalono, że jednostka wykonana 
jest z drewna lipowego. Przeprowadzono także analizę C14 (680±120 BP), która 
po kalibracji wskazała bardzo szeroką rozpiętość dat, zamykającą się w granicach 
lat 980–1454 (tab. 1). Już wtedy zauważono, że tak późne datowanie nie koreluje 
z kontekstem zalegania jednostki [Ossowski 1999, s. 186 i  in.; 2014, s. 252]. 
Stwierdzono również, że rufa uformowana jest na kształt niewielkiego nawisu 

5 W trakcie badań, ze względu na niski stan wody, głębokość jeziora w tym miejscu wynosiła 9 m.
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[Ossowski 1999, s. 39]. W sezonie badawczym 2012 z łodzi zostały usunięte 
zalegające na niej ciężkie belki, pochodzące z zawalonej konstrukcji mostu. Belki 
te, najprawdopodobniej w trakcie opadania na dno, mocno uszkodziły zabytek, 
powodując jego liczne pęknięcia i uszkodzenia burt. Sporządzono też wtedy, bez 
eksploracji osadów eżektorem, wstępny szkic łodzi i pobrano przybliżone podsta-
wowe pomiary (dł. 9,3 m; szer. max. 90 cm). Stwierdzono, że jednostka ma dwie 
grodzie i kompletnie brakuje jej zakończenia rufowego. Ten fragment łodzi, już 
wcześniej uszkodzony, musiał zostać, bez dokumentacji, przemieszczony w nieznane 
miejsce w latach 1989–1997.

Pierwszy etap akcji wydobycia zrealizowany został w lipcu 2016 roku przez 
pracowników ZAP wspomaganych przez grupę studentów i absolwentów archeo-
logii UMK. Badania rozpoczęto od eksploracji podwodnej nawarstwień dennych 
przy użyciu specjalistycznego sprzętu w postaci eżektora typu wodnego (ryc. 3). 
Urządzenie ustawione nad łodzią zasilane było motopompą elektryczną usytuowaną 
na pływającej platformie eksploracyjnej, kotwiczonej przy odnowionym pomoście 
widokowym, w rejonie wschodniego przyczółka mostu poznańskiego. W celu lepszej 
orientacji pod wodą podczas badań łodzi odtworzono, na bazie pozostawionych 
pod wodą reperów, siatkę badawczą z 1989 roku. Wielkość jej pojedynczych pól 
(4 × 4 m) każdorazowo odpowiada kolejnym numerom działek i pasów, na które 
podzielony jest cały obszar stanowiska.

Ryc. 3. Eksploracja eżektorem wodnym we wnętrzu łodzi; fot. Paweł Stencel
Fig. 3. Exploration with a water ejector inside the boat; photo by Paweł Stencel
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Po rozłożeniu eżektora eksplorację rozpoczęto od usuwania osadów zalega-
jących w części rufowej jednostki. Przebiegało to sprawnie, gdyż osad był tu już 
raz usunięty w czasie badań w 1989 roku i od tamtej pory nie zdążył silniej się 
skonsolidować. W tej partii łodzi nie odkryto żadnych przedmiotów zabytko-
wych. Następnie oczyszczano przestrzeń pomiędzy grodziami. Tu zaobserwowano 
warstwę składającą się z dużej ilości mocno zbitych wiórów, w której pojawiały 
się przedmioty zabytkowe. Podobna sytuacja wystąpiła w dalszej części dłubanki, 
a także w partii dziobowej. Przypuszcza się, że usuwane wióry są odpadami z okresu 
budowy lub napraw mostu, co potwierdza wątpliwości na temat datowania dłu-
banki wykonanego metodą C14 w 1997 roku. Na dnie obiektu zaobserwowano 
zalegający piasek i żwir z dużymi frakcjami ziaren, który przypomina ten z warstwy 
piasku zalegającej bezpośrednio pod wiórami na tzw. działkach mostowych. Przy 
oczyszczaniu partii dziobowej okazało się, że łódź ma jeszcze jedną — trzecią 
już — gródź zlokalizowaną w odległości metra od zakończenia dziobowego.

Na burtach jednostki zauważono około pięciu wyłomów powstałych pod 
naciskiem (upadkiem) ciężkich belek konstrukcyjnych mostu, które usunięto 
w 2012 roku, lub kotwicach łodzi wędkarskich (ryc. 4). Na dnie dłubanki i w za-
legającej w niej warstwie wiórów znaleziono łącznie jedenaście fragmentów ceramiki 
(ryc. 5) i pięć fragmentów kości (ryc. 6). Wszystkie, zgodnie z przyjętym dla tego 
stanowiska systemem oznaczeń, podzielone zostały na trzy numery inwentarza 
zgodne z numerami działek, na których zalegały. Dodatkowo w warstwie wiórów, 

Ryc. 4. Większe uszkodzenia jednostki widoczne po usunięciu osadów; fot. Marcin 
Trzciński
Fig. 4. The boat’s major damage visible after the sediments were removed; photo by Marcin 
Trzciński
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Ryc. 5. Fragmenty naczyń ceramicznych wydobyte z dłubanki; fot. Krzysztof Radka
Fig. 5. Potsherds recovered from the dugout; photo by Krzysztof Radka

Ryc. 6. Fragmenty kostne wydobyte z dłubanki; fot. Krzysztof Radka
Fig. 6. Bone fragments extracted from the dugout; photo by Krzysztof Radka

tuż za drugą grodzią, znaleziono uchwyt czerpaka, który zachował się w dwóch 
fragmentach (ryc. 7). Ze szczątków roślinnych zanotowano występowanie łupin 
orzecha laskowego i odnaleziono pestkę brzoskwini.

Podczas usuwania osadów z wnętrza łodzi oczyszczono również niewielki pas 
po zewnętrznej stronie burt dłubanki, tak aby były one wyraźnie widoczne na wy-
sokość około 10 cm. Miało to umożliwić pomiary zarówno szerokości samej łodzi, 
jak i grubości jej burt oraz ułatwić orientację, a także dokumentację rysunkową, 
fotograficzną i filmową, którą na prośbę MHP sporządzano ze znacznie większą 
intensywnością, dokumentując nie tylko sam obiekt, ale i większość czynności 
archeologicznych. Jednak tylko niewielki procent wykonanego materiału nadaje 
się do dalszej obróbki, co wynika z niewielkiej przejrzystości wody dochodzącej



89Trzecia łódź jednopienna z Ostrowa Lednickiego Krzysztof Radka

Ryc. 7. Uchwyt czerpaka; fot. Krzysztof Radka, rekonstrukcja Paweł Stencel
Fig. 7. Cup handle; photo by Krzysztof Radka, reconstruction by Paweł Stencel

zaledwie do około 50 cm oraz unoszącej się zawiesiny z osadów dennych, która 
powstawała niemal przy każdym ruchu. Wpływało to również niekorzystnie na 
tempo badań, które trzeba było przerywać na czas osadzenia się zawiesiny lub 
nawet powtórnego oczyszczania wnętrza łodzi.

Po zakończeniu eksploracji rozpoczęto podwodne pomiary, które miały na 
celu sporządzenie szczegółowej dokumentacji rysunkowej dłubanki in situ. Pod-
czas kilkunastu nurkowań wykonanych w tym celu w maskach pełnotwarzowych 
z łącznością przewodową zebrano pomiary, a następnie sporządzono: rzut z góry, 
przekrój podłużny i piętnaście przekroi poprzecznych (ryc. 8). Stwierdzono, że 
łódź jest lekko przekrzywiona na lewą stronę, co wyraźnie przełożyło się na nie-
równomierne zniszczenie burt przez naturalne procesy podepozycyjne.

Omawiana jednostka, jak wykazały badania z 1997 roku, jest wykonana z lipy. 
Zachowana do dziś długość to 9,30 m przy szerokości 86 cm. Dziób ma wygląd 
lekko owalnego ostrosłupa, cała rufa nadal nie została odnaleziona, jednak jak wy-
nika z posiadanych informacji, była ona uformowana na kształt niewielkiego nawisu 
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Ryc. 8. Rysunek i przekroje łodzi; rys. Patrycja Karczewska i Daria Dębicka, oprac. komp. 
Krzysztof Radka
Fig. 8. Drawing and sections of the boat; drawing by Patrycja Karczewska and Daria Dębicka, 
digitalization by Krzysztof Radka

rufowego i mogła mieć dodatkowo około 1 m długości. Dłubanka ma trzy grodzie: 
pierwsza, o tej samej wysokości co burty, zaczyna się na 103 cm, a kończy na 123 cm 
długości łodzi, patrząc od dziobu. Druga, niższa od burt o około 6 cm, zaczyna się na 
389 cm i kończy na 412 cm. Trzecia gródź uformowana jest schodkowo (?). Zaczyna 
się równo z prawą burtą i utrzymuje tę wysokość do pęknięcia, za którym schod-
kowo obniża się i dochodzi około 5 cm poniżej burty lewej. Gródź ta zaczyna się na 
842 cm i kończy na 837 cm długości jednostki. Średnia grubość prawej burty wynosi 
5,5 cm, lewej zaś 4,5 cm. Grubość dna przy przełamaniu rufowym waha się od 4 cm 
do 8,5 cm. Jak stwierdzono na tym etapie badań, dłubanka ma przynajmniej dzie-
więć pęknięć poprzecznych oraz jedno wzdłużne kończące się przy pierwszej grodzi.

Stan zachowania jednostki jest słaby, część uszkodzeń pochodzi z pewnością 
z okresu zniszczenia mostu, jednak niewielka warstwa osadów odsłaniająca drewno 
burt czy grodzi nie chroniła dłubanki przed kotwicami łodzi rybackich, jakie często 
stoją w tym miejscu. Wydaje się, że pojawiająca się szansa na wydobycie łodzi we 
fragmentach, jej konserwację i częściową rekonstrukcję przyczyni się do zachowa-
nia tego zabytku dla potomnych. Jednak zadania te z pewnością spowodują dalsze 
uszkodzenia tego delikatnego zabytku. Tylko właściwe zabezpieczenia i procedury 
postępowania stosowane na każdym etapie działań, pomogą znacznie ograniczyć 
te uszkodzenia i ułatwić końcową rekonstrukcję tej niezwykłej łodzi.

Odnaleziony wewnątrz dłubanki drewniany uchwyt czerpaka (ryc. 7) zachowany 
jest w dwóch fragmentach przełamanych w szczytowej partii wygięcia. Całkowita 
długość przedmiotu wynosi 16,2 cm. Uchwyt o przekroju owalnym (2,4 × 1,4 cm) 
zakończony jest nieregularnym wielobokiem, stanowiącym fragment czaszy na-
czynia. W najszerszym miejscu ma 8,3 cm szerokości oraz 4,5 cm długości. Nad 
wielobokiem znajduje się płaskie ścięcie uchwytu o długości 6,3 cm, na którym 
umieszczono ornament kreskowy złożony z przecinających się oraz połączonych 
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sześciu linii. W środkowej części linie te tworzą romb. Drugi koniec przedmiotu 
jest płasko ścięty i stanowi jego oryginalne zakończenie.

Drugi etap zrealizowany został przez tę samą ekipę archeologów podwodnych 
w październiku 2016 roku. Dzięki informacjom zebranym podczas badań lipcowych 
udało się opracować i odpowiednio przygotować procedury dalszego postępowania 
badawczego. Działania rozpoczęto od ustawienia eżektora nad dłubanką, w ta-
kim samym układzie jak poczyniono to w lipcu, korzystając z pozostawionych 
pod wodą kotwic. Przeprowadzenie operacji opuszczenia eżektora standardowymi 
procedurami okazało się jednak niemożliwe ze względu na porywisty wiatr wie-
jący z północy i niespotykanie wysoką falę. Eżektor na balonie wypornościowym 
został zaholowany przez płetwonurków nad stanowisko, a następnie opuszczony 
i podłączony do motopompy elektrycznej wężami strażackimi. Motopompa tym 
razem ustawiona została na platformie „Zuzu” i zakotwiczona przy pomoście wi-
dokowym. Po sprawdzeniu ustawienia eżektora rozpoczęto oczyszczanie obszaru 
na zewnątrz łodzi wkopami o szerokości 25–30 cm i głębokości około 40 cm bieg-
nącymi wzdłuż obu burt. Postanowiono oczyszczać burty stopniowo, fragmentami 
o długości około 2 m. Miało to zapobiec niekontrolowanemu odessaniu się łodzi 
od dna i zmniejszyć możliwość przypadkowych uszkodzeń.

Podczas ogólnych oględzin stanowiska odnaleziono fragment drewna o podob-
nej konsystencji jak łódź i wymiarach: 64 cm (długość) na 36 cm (szerokość), który 
może stanowić część zakończenia rufowego (ryc. 8). Został on na razie złożony 
w rejonie rufy i zostanie podniesiony wraz z innymi fragmentami. Zaobserwowano 
również nieznaczny prąd wody w rejonie badań, który stosunkowo szybko przesuwa 
podnoszone osady. Znacznie poprawia to widoczność pod wodą, która jak na ten 
akwen jest wyjątkowo dobra (2 m). 

Po zakończeniu eksploracji pierwszej partii osadów rozpoczęto akcję podniesie-
nia pierwszych fragmentów. W tym celu przygotowano rynnę, wykonaną specjalnie 
do tego zadania z blachy nierdzewnej o wymiarach poprzecznych dopasowanych do 
największych wymiarów łodzi i długości 1,5 m6. Na tym elemencie, podwieszonym 
pod balon wypornościowy, podnoszone miały być poszczególne części łodzi. Po 
zatopieniu rynny przy linie zejściowej przetransportowano ją nad dnem w rejon 
oczyszczonej rufy. Niestety znajdujący się nieopodal pal uniemożliwił ustawienie 
korytka idealnie w osi i podsunięcie go pod dłubankę. Manewr taki był niewyko-
nalny również z powodu drewnianych elementów mostu i wiórów spoczywających 
bezpośrednio pod burtami łodzi. Wyeksplorowano więc osady pod dnem jednostki, 
co doprowadziło do oddzielenia się od całości dwóch fragmentów rufy z trzecią 
grodzią. Elementy te zostały pojedynczo nasunięte na rynnę. Następnie wolne kra-
wędzie blachy zabezpieczone zostały gumami, tak aby fragmenty łodzi nie zsunęły 
się podczas holowania całości do brzegu w rejon pomostu widokowego. Następnie 
położono na wierzchu podnoszonych elementów trzeci — odnaleziony fragment 

6 Taka długość wydawała się optymalna do manewrowania pod wodą, jak również była dopa-
sowana do zarejestrowanych pęknięć burt jednostki.
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rufy. Do całości na odpowiednio ustawionych linach podczepiono balon wyporno-
ściowy, który stopniowo napełniano powietrzem z butli jednego z płetwonurków. 
Po uzyskaniu odpowiedniej wyporności balonu korytko odessano od dna za pomocą 
urządzeń wypornościowych płetwonurków i rozpoczęto procedurę wynurzania. Gdy 
balon osiągnął powierzchnię, łódź na korytku wisiała na głębokości 2 m. W takim 
układzie rozpoczęto holowanie całego zestawu do brzegu (ryc. 9). Jeden z płetwo-
nurków, płynąc po powierzchni, pilnował kierunku, drugi, obserwując i zabezpie-
czając zestaw, pchał go pod wodą. Przy panujących warunkach pogodowych było to 
jedyne możliwe do przyjęcia rozwiązanie transportowe. Po doholowaniu do brzegu 
elementy zsunięto z korytka i złożono na dnie na głębokości około 2 m w rejonie 
pomostu widokowego. Tam elementy te otrzymały tabliczki z numerami. Pomimo 
że rozpoczęto podnoszenie od rufy, postanowiono numerować fragmenty w nor-
malnej kolejności. Dwa oderwane od rufy otrzymały nr 1 i 2, a trzeci fragment — 
zakończenie rufowe — jako że nie został odnaleziony bezpośrednio przy jednostce, 
otrzymał nr 0. Po oznakowaniu elementów zdjęto z nich podstawowe pomiary (max. 
długość, max. szerokość, gr. dna). Informacje te zostaną przekazane ekipie konser-
watorskiej, transportującej fragmenty łodzi do Torunia, co ułatwi jej przygotowanie 
odpowiednich zabezpieczeń do podniesienia i transportu fragmentów dłubanki. 

Ryc. 9. Holowanie w rynnie fragmentu łodzi do brzegu; fot. Mateusz Popek
Fig. 9. Towing a part of the boat to the shore in a trough; photo by Mateusz Popek
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Kolejnym krokiem było odholowanie rynny po powierzchni do boi z liną zej-
ściową. Tam zestaw po opróżnieniu balonu wypornościowego został zatopiony i po-
łożony przy kotwicy cumującej wyżej wymienioną boję. Następnie kontynuowano 
eksplorację kolejnego odcinka łodzi, przygotowując go do procedury podnoszenia. 
Cykl taki powtórzono łącznie sześć razy, kończąc drugi etap akcji. Całość dłubanki 
w dziewięciu fragmentach spoczęła na głębokości około 2 m w rejonie pomostu 
widokowego, oczekując na przyjazd ekipy konserwującej. 

Po zakończeniu działań wydobywczych dokonano również rutynowej kontroli 
dna pod usuniętą łodzią. Zaobserwowano, że spoczywała ona na jednym masyw-
niejszym elemencie drewnianym, którego nie da się jednak na tym etapie badań 
powiązać bezpośrednio z konstrukcją mostu. Natomiast wprost pod dnem łodzi 
nie zaobserwowano niemal żadnych wiórów, które licznie występowały dookoła 
i w środku dłubanki. Zebrawszy więc wszystkie przesłanki stratygraficzne, docho-
dzimy do następujących wniosków. 

Łódź opadła na dno w okresie pomiędzy zakończeniem budowy przeprawy 
(964 r.), a ostatnią uchwyconą w analizach dendrochronologicznych dużą naprawą 
mostu (1023 r.) [Radka 2014, s. 38; Wilke 2014, s. 64]. Jednostka, opadając w tym 
czasie, mogła rozproszyć swoim impetem świeże jeszcze ścinki pokonstrukcyjne 
i spocząć na czystym dnie. Wióry z  jej wnętrza stanowić mogą pozostałości po 
kolejnych licznych naprawach. Mało prawdopodobne, aby dostały się one do środka 
jednostki później, gdyż ich układ i zwartość nie różni się od tych występujących 
poza obrębem łodzi. Dodatkowo prąd na dnie jeziora występuje bardzo rzadko 
i jest stosunkowo słaby. 

Następną wskazówką chronologiczną były spoczywające na łodzi belki. 
Mogły one opaść na dno również podczas kolejnych napraw polegających na 
przykład na wymianie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych z nadwodnej 
części mostu. 

Zaleganie jednostki pomiędzy pięcioma palami wbitymi w dno w niewielkiej 
odległości od jej burt wydaje się świadczyć o tym, że opadając, osuwała się ona 
niejako po nich na dno. Oznacza to, że wszystkie pale zostały wbite w dno przed 
zatonięciem łodzi. Niestety żaden z tych pali nie został jeszcze poddany datowa-
niu, co nie pozwala na tej podstawie doprecyzować chronologii jednostki. Z kolei 
żaden z pali nie przebijał dłubanki, a nie wydaje się, aby w tych warunkach mokre 
drewno lipowe mogło stawiać opór zaostrzonemu palowi dębowemu. Takie wnioski 
nie pozwalają przesunąć datowania na okres przed 964 rokiem.

Konkludując, stwierdzić należy, że jednostka musiała zatonąć po roku 964 
i przed 1038.

Pod koniec 2017 roku, na zlecenie MHP, w Poznańskim Laboratorium Radio-
węglowym, kierowanym przez prof. dr. hab. Tomasza Goslara, wykonano kolejne 
datowania radiowęglowe dwóch próbek drewna z tej jednostki, pobranych tuż przed 
rozpoczęciem procesu konserwacji. Otrzymane daty C14 okazały się znacznie 
starsze od tych z 1997 roku. Pierwszą z próbek wydatowano na 1225 ± 30 BP, 
a drugą na 1095 ± 30 BP, co w latach kalendarzowych oscyluje odpowiednio wokół 
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roku 725 lub 855 n.e7. Wczytując się jednak w komentarze do przeprowadzonych 
analiz, dostrzegamy znacznie szerszą rozpiętość dat (690–1013). Co ciekawe, po-
mimo dużych rozbieżności, oba datowania pokrywają się w latach 980–1013 n.e. 
Taka chronologia wpisywałaby się niemal idealnie w spostrzeżenia stratygraficzne. 

Trudno też jednoznacznie rozstrzygnąć o przeznaczeniu łodzi. Rozmiar, brak 
otworów w dnie i rozmieszczenie grodzi wydają się zaprzeczać prozaicznej funkcji 
łodzi rybackiej. Samo miejsce zalegania, choć może być zupełnie przypadkowe, 
jak również surowiec — łatwy w obróbce, ale nietrwały — mogą przemawiać za 
łodzią wydrążoną i wykorzystywaną głównie przy budowie mostu np. do transportu 
długich pali czy belek lub jako platforma dla rzemieślników klinujących elementy 
konstrukcyjne przeprawy od dołu. Inna teoria, bazująca na wielkości łodzi i łatwym 
(szybkim) w obróbce surowcu, wskazuje na łódź bojową wykonaną przez wojska 
czeskiego księcia Brzetysława, podczas jego najazdu na Ostrów Lednicki w roku 
1038 (1039) [Ossowski 2014, s. 253]. Wielkość jednostki może jednak również 
wskazywać na funkcje reprezentacyjne. Brak jednoznacznych funkcjonalnie przed-
miotów zabytkowych zarówno w jednostce, jak i w jej pobliżu nie daje żadnych 
dodatkowych przesłanek interpretacyjnych w tej kwestii.

W trzecim etapie akcji, sfinalizowanym w listopadzie 2016 roku, ekipa płetwo-
nurków już tylko nieznacznie pomogła pracownikom PK. To na ich barkach spo-
częło przygotowanie wszystkich zabezpieczeń, które miały zapewnić niezagrożone 
podniesienie jednostki z wody i transport do Torunia. Po wspólnych konsultacjach 
zdecydowano o przygotowaniu dla każdego z elementów specjalnych stelaży, do-
pasowanych do każdego z nich kształtem. Poszczególne części po nasunięciu przez 
dwójkę płetwonurków na elastyczne korytko, wykorzystywane już wcześniej, trans-
portowano na balonie wypornościowym w kierunku brzegu, do wody o głębokości 
około 1 m. Tu zsuwano fragment z korytka na usztywniony stelaż i przenoszono 
wszystko razem na brzeg (ryc. 10), gdzie, nie wyjmując fragmentów ze stelaża, 
wstępnie zabezpieczano je folią stretch i  folią piankową. Następnie, korzystając 
z braku wiatru i wysokiej fali, mniejsze fragmenty przewożono w rejon przystani 
promowej na pontonie, a większe załadowano na przyczepę ciągnika i transpor-
towano lądem, a później promem na wschodni brzeg jeziora. Tam fragmenty 
ponownie zabezpieczano, przygotowując je do dalszego transportu. Całość zała-
dowano na samochód dostawczy i przewieziono do Torunia. Tu po przygotowaniu 
wanien w PK, 21 listopada 2016 roku, rozpoczęto proces konserwacji kierowany 
przez prof. dr hab. Małgorzatę Grupę.

7 Raport w wersji elektronicznej znajduje się w archiwach ZAP.



Ryc. 10. Fragment łodzi na stelażu transportowym; fot. Andrzej Pydyn
Fig. 10. A fragment of the boat on a transport rack; photo by Andrzej Pydyn
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The third dugout boat from Ostrów Lednicki

Summary

In the introduction, this paper refers to two previous actions aimed at extracting dugout 
boats from the bottom of Lake Lednica (in 1960 and 1982). The main part of the text 
presents the third action, carried out in 2016 by underwater archaeologists and students 
from the Department of Underwater Archaeology, Nicolaus Copernicus University. The 
paper explains the subsequent stages and procedures of investigations. All the difficulties 
and complications that arose from the circumstances of the deposition, the raw material 
from which the boat was made and the size of the object are emphasised.

As shown by the 1997 study, the boat is made of wood from the lime tree. The boat 
is now 930 cm in length and 86 cm in width. The bow looks like a slightly oval pyra-
mid; the stern was formed in the shape of a small overhang and could have been about 
1 m longer. The dugout has three bulkheads: the first is the same height as the sides, the 
second one is shorter than the sides by about 6 cm and the third, formed stepwise (?), 
starts at the same height as the starboard and keeps this height to the crack, after which 
it is gradually lowered, going down about 5 cm below the port. The average thickness of 
the starboard is 5.5 cm, while the port is 4.5 cm thick. The thickness of the bottom at the 
stern break, ranges from 4 cm to 8.5 cm; in other breaks, it reaches as much as 19 cm. The 
dugout boat is poorly preserved. It has at least nine transverse cracks and one longitudi-
nal crack ending at the first bulkhead. Part of the damage dated certainly back from the 
period of the destruction of the bridge; however, a thin layer of sediments covering the 
side or bulkhead wood did not protect the dugout from the anchors of modern fishing 
boats. The boat was dated using the C14 method (680 ± 120 BP); calibrated, this points 
to a very wide range of dates, between 980 and 1454. However, a stratigraphic analysis 
indicates that the boat fell to the bottom sometime between the period the bridge was 
completed (964) and the last major repair of the bridge captured by dendrochronological 
analyses (1023).

The first stage of the action consisted in the underwater exploration of the bottom de-
posits with a water-type ejector. This was used for removing the sediments filling the inside 
of the boat and those within a belt of a small width on the outside of the sides of the dugout, 
so that they were clearly visible to a height of approx. 10 cm. The boat was filled with a layer 
consisting of a large number of strongly compacted chips, which produced a few artefacts: 
11 potsherds, five bone fragments and a handle of a wooden cup that was preserved in two 
fragments. After the whole boat had been cleaned, underwater measurements were taken, 
which enabled the detailed drawing documentation of the dugout in situ.

The second stage consisted in cleaning the area outside the boat with 25–30 cm wide and 
approx. 40 cm-deep trenches running along both sides of the boat and below them. The sides 
were cleaned gradually, in 2 m long-fragments, to prevent uncontrolled suction of the boat 
from the bottom and to reduce the possibility of accidental damage. After completing the 
exploration of each fragment, separated from the others with natural cracks, the released 
parts were slipped onto a properly prepared tin ‘trough’, surfaced using a buoyancy balloon 
and transported close to the shore.
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In the third stage of the campaign, special frames were prepared for each of the nine 
elements. After the individual parts had been put on the frames in water, they were brought 
to the surface with them, secured and transported to the Conservation Laboratory in 
Toruń.

After completing all conservation and reconstruction procedures, the dugout boat will 
be made available to visitors at the Museum of Polish History in Warsaw.
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Pierścionek z Chłapowa jako przykład 
czarnej biżuterii w zbiorach 

Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu

Abstrakt: Wśród zabytków zgromadzonych w kolekcji muzealnej Rezerwatu Ar-
cheologicznego w Gieczu wyróżnia się, szczególnie ze względu na swoją chrono-
logię, mosiężny pierścionek znaleziony we wsi Chłapowo. Stanowi on przykład 
tzw. czarnej biżuterii związanej z okresem żałoby narodowej poprzedzającej wy-
buch powstania styczniowego. Omawiany zabytek, na co wskazuje surowiec oraz 
sposób wykonania, należy łączyć z tanią produkcją masową, będącą odpowiedzią 
na ówczesne zapotrzebowanie społeczne na biżuterię patriotyczną. W artykule 
przedstawiono kontekst historyczny pierścionka oraz znaczenie symboliczne po-
szczególnych jego elementów (krzyż, kotwica, serce, sznur).

Słowa kluczowe: pierścionek, biżuteria patriotyczna, czarna biżuteria, powstanie 
styczniowe, Giecz

Abstract: A brass ring found in the village of Chłapowo stands out among arte-
facts in the collection of the Archaeological Reserve in Giecz, mostly due to its 
chronology. It is an example of the so-called black jewellery associated with the 
period of national mourning preceding the outbreak of the January Uprising. As 
indicated by the raw material and production method, the ring represents a low-
cost mass production, an answer to the then social demand for patriotic jewellery. 
This paper outlines the historical context of the ring and the symbolic meaning 
of its individual elements (cross, anchor, heart, rope).

Keywords: ring, patriotic jewellery, black jewellery, January Uprising, Giecz
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W 2015 roku Rezerwat Archeologiczny w Gieczu (oddział Muzeum Pierw-
szych Piastów na Lednicy) otrzymał w darze od państwa Marii i Krzysztofa Piasec-
kich pierścionek, znaleziony we wsi Chłapowo na polu w pobliżu cmentarza (teren 
na mapach AZP oznaczony jako stanowisko Chłapowo nr 3 A, nr arkusza 54–32). 
Zabytek ten wyróżnia się na tle gieckich muzealiów, stanowi bowiem przykład dzie-
więtnastowiecznej biżuterii patriotycznej, związanej z okresem poprzedzającym wy-
buch powstania styczniowego. Ze względu na swoją chronologię przekazana ozdoba 
odbiega zatem od kolekcji muzealnej zgromadzonej w gieckim rezerwacie, odno-
szącej się głównie do okresu wczesnego średniowiecza. Stanowi jednak interesujący 
przyczynek do poznania późniejszych, prawie współczesnych dziejów ziemi gieckiej.

Omawiany pierścionek wykonano z mosiądzu. Ma on formę ażurowej obrączki 
z luźno skręconego potrójnego drutu z nalutowaną sztancowaną plakietką w kształ-
cie krzyża, serca i kotwicy. Centralnym punktem ażurowej kompozycji plakietki jest 
serce, na którym opierają się, pochylone ku środkowi, krzyż (od prawej strony) oraz 
kotwica (od lewej strony). Każdy z tych elementów zdobią punktowe wytłoczenia, 
stanowiąc dodatkową dekorację. Zarówno na obrączce, jak i plakietce widoczne są 
liczne uszkodzenia mechaniczne, głównie wgniecenia. Deformacje te powstały naj-
prawdopodobniej w wyniku prac agrotechnicznych prowadzonych w warstwie ornej, 
gdy zalegał w niej zabytek. Zrekonstruowana średnica pierścionka wynosi 23 mm.

Stylistyka pierścionka wskazuje na to, że stanowi on przykład tzw. czarnej 
biżuterii szeroko rozpowszechnionej w okresie poprzedzającym wybuch powstania 
styczniowego. Wykonywano ją najczęściej z tanich i  łatwo dostępnych materia-
łów — żelazo, ołów, mosiądz, cyna — rzadziej z cenniejszych surowców, takich 
jak: heban, lawa wulkaniczna, róg, kość słoniowa czy srebro. Moda na noszenie 
czarnej biżuterii pojawiła się w Warszawie w 1861 roku, obok czarnych strojów 
będąc wyrazem żałoby narodowej. Jej wymowa miała charakter symboliczny, była 
znakiem wierności i miłości do ojczyzny oraz nadziei na odzyskanie niepodleg-
łości [Kieniewiczowa 1988; Gorczyca 1993; Bezak 2013; Siwińska 2013; 
Bauer 2014].

Powszechne demonstrowanie przez społeczeństwo polskie uczuć narodowych 
za pomocą stroju było rezultatem wydarzeń rozgrywających się w Warszawie 
w 1861 roku. Na fali patriotycznego uniesienia organizowano tam wówczas liczne 
manifestacje narodowo-religijne upamiętniające rocznice historyczne i bohaterów 
narodowych. W kościołach i na ulicach odbywały się nabożeństwa rocznicowo-
żałobne, których masowy charakter w końcu zaniepokoił władze carskie. Pochód 
uliczny mający upamiętnić 25 lutego 1861 roku trzydziestą rocznicę bitwy pod 
Olszynką Grochowską został rozproszony przez policję i kozaków. Interwencja 
wojska oraz aresztowania wywołały oburzenie wśród ludności polskiej. Już dwa 
dni później, 27 lutego, podczas procesji żałobnej na Krakowskim Przedmieściu 
doszło do starć z wojskiem, w wyniku których zginęło pięciu uczestników demon-
stracji. Uroczysty pogrzeb poległych odbył się 2 marca, a dzień później ogłoszono 
w kościołach żałobę narodową, która swym zasięgiem objęła także tereny zaboru 
pruskiego i austriackiego. Żałobę tę pogłębiła kolejna krwawo stłumiona manife-
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stacja. Zorganizowano ją 8 kwietnia jako sprzeciw wobec rozwiązania przez władze 
Towarzystwa Rolniczego i protest przeciw ustawie o zwalczaniu zbiegowisk. Na-
przeciw tłumowi zgromadzonemu na placu Zamkowym wystąpiło pięć kompanii 
piechoty, szwadron policji oraz szwadron kozaków. W starciach z wojskiem zginęło 
100–200 osób [Kieniewiczowa 1988, s. 64–65; Zgórniak 2001, s. 271–274].

Wydarzenia te odcisnęły głębokie piętno na ludności polskiej, nasilając poczucie 
żałoby narodowej. Nastrój smutku manifestowano głównie ubiorem. Kolory kobie-
cych sukien zastąpiła czerń łączona z niewielkimi białymi dodatkami jak kołnierzyki 
czy mankiety. W stroju męskim poza koszulą również dominował czarny kolor. 
Zakładano czarne czamary, a z głów zniknęły cylindry zastąpione przez zwykłe 
czapki. Barwy straciły też ubiory dziecięce, utrzymywane w czerni, bieli lub szarości. 
Żałobne sukienki wkładano nawet lalkom, a obręcze do zabaw okręcano czarno-bia-
łymi taśmami. Żałobny charakter stroju podkreślać miał także brak jakichkolwiek 
przejawów zamożności, w szczególności kosztownych ozdób, które zastąpiła czarna 
biżuteria [Bauer 2014, s. 55]. Ta oryginalna manifestacja idei narodowych spotkała 
się z represjami ze strony władz carskich. Jednak pomimo wprowadzonych przez 
zaborcę rozlicznych kar czerń dominowała w strojach ludności polskiej aż do roku 
1866, czyli do chwili ukazania się carskiego dekretu o amnestii [Bauer 2014, s. 53]. 

Kompozycja i symbolika czarnej biżuterii oddawały aktualną sytuację poli-
tyczną. Bezpośrednio po krwawym stłumieniu przez carat demonstracji niepod-
ległościowych 1861 roku żałobny charakter ozdób był zatem wyrazem pamięci 
o ofiarach. Najpopularniejsze były wówczas krzyże i obrączki z umieszczonymi 
na nich symbolami religijno-patriotycznymi lub datami dziennymi manifestacji 
czy pogrzebów poległych w nich demonstrantów. Dominująca w biżuterii czarna 
emalia, korony cierniowe, złamane krzyże, naszyjniki w kształcie łańcuchów i kajdan 
stanowiły emblematy żałoby, wymownie oddając panującą w tym czasie atmos-
ferę. Jednak charakter i forma biżuterii z czasem zaczęła się zmieniać, a niesione 
przez nią treści stawały się coraz mniej dramatyczne [Kieniewiczowa 1988, s. 65; 
Bezak 2013, s. 115].

Właśnie taką, nieco bardziej optymistyczną symbolikę wyrażają motywy wi-
doczne na pierścionku z Chłapowa. Zamieszczone na plakietce połączenie krzyża, 
kotwicy i serca było w omawianym okresie dość popularne. Choć odczytywane 
w kontekście religijnym jako symbole wiary, nadziei i miłości w okresie żałoby na-
rodowej te trzy elementy otrzymywały nowe znaczenie, odnosząc się do zniewolonej 
Ojczyzny. Krzyż, znak wiary, nawiązywał do tragicznych wydarzeń warszawskich 
z  lutego i kwietnia 1861 roku. Był symbolem żałoby, ale i zmartwychwstania. 
Kotwica, oznaka nadziei, wyrażała pragnienie niepodległości i oczekiwanie na jej 
odzyskanie. Trzeci element — serce, metafora miłości — oznaczał umiłowanie 
Ojczyzny oraz zgodę i jedność narodową [Bezak 2013, s. 116]. Wymiar symbo-
liczny miała jednak nie tylko plakietka. Obrączka skręcona na kształt trójdzielnego 
sznura wyobrażała spętanie i niewolę Polaków pod trzema zaborami. W formie 
niewielkiego pierścionka zostały więc zawarte bogate treści, jak miłość do Ojczyzny 
i pamięć o jej bohaterach, ale także wiara w odzyskanie niepodległości.



Studia Lednickie XVI (2017)102

Podobne zestawienie symboli występuje na wielu ozdobach z tego okresu. 
Połączenie krzyża, serca i kotwicy wykorzystano m.in. na dwóch broszkach znaj-
dujących się w kolekcji Muzeum Okręgowego w Koninie [Gorczyca 1993, s. 48, 
50]. Pierwsza z nich (nr inw. MOK/AR/2303), o wymiarach 2,5 × 3 cm, wyko-
nana została z dętego srebra. Podobnie jak pierścionek z Chłapowa pochodzi ona 
z ziem zaboru pruskiego, co potwierdza słabo czytelna pruska cecha probiercza. 
W ażurowej kompozycji tej broszki pojawiają się wszystkie elementy widoczne na 
pierścionku, bowiem krzyż, serce i kotwica oplecione są sznurem. Dodatkowym 
elementem dekoracyjnym jest grawerowany ornament. Zarówno jakość wyrobu, 
jak i użyty surowiec wskazują na to, że w przeciwieństwie do zabytku z Chłapowa 
jest to wyrób indywidualnej sztuki jubilersko-złotniczej. Drugą z broszek (nr inw. 
MOK/AR/743 LW), o wymiarach 5 × 5 cm, wykonano z prasowanego szkła 
i drutu żelaznego. Aby pogłębić fioletowy kolor wyrobu, jego spód zalano lakiem. 

Wykorzystanie symbolu krzyża, serca, kotwicy i sznura w różnych konfigura-
cjach obserwować można także na pierścionkach i broszkach z kolekcji Muzeum 
Warszawy [Kieniewiczowa 1988, s. 83–85, 88–90; Siwińska 2013, s. 120–122; 
w  opracowaniach ówczesna nazwa: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy]. 
Obrączki wielu znajdujących się tam pierścionków wykonano w kształcie sznura 
z podwójnego skręconego drutu najczęściej z poprzecznie umieszczoną sztancowaną 
kotwicą, obok której występują inne emblematy patriotyczne jak orzeł, kłódka czy 
serce (np.: nr inw. MHW 147/Ph, MHW 149/Ph, MHW 150/Ph, MHW 151/Ph, 
MHW 152/Ph, MHW 24699). Natomiast wykorzystujące tę samą formę kompo-
zycyjną pierścionki z trójdzielną tarczą herbową (nr inw. MHW 147/Ph, MHW 
24700) zaczerpniętą z pieczęci Rządu Narodowego należy łączyć już z okresem 
powstania styczniowego [Kieniewiczowa 1988, s. 84; Siwińska 2013, s. 121]. 
Motyw krzyża, serca i kotwicy występuje także na innym, odmiennym stylistycz-
nie rodzaju pierścionków, gdzie omawiane symbole zostały umieszczone w trzech 
prostokątnych lub owalnych polach (na przykład: nr inw. MHW 159/Ph, MHW 
177/ Ph, MHW 178/Ph, MHW 182/Ph). Choć zabytki te zdecydowanie różnią się 
od pierścionka z Chłapowa, zarówno formą, jak i zastosowaną techniką jubilerską, 
m.in. wykorzystującą emalię, ich wymowa symboliczna jest analogiczna. Symbole 
krzyża i kotwicy, w zestawieniu z innymi emblematami patriotycznymi jak gałązka 
palmowa, powtarzają się także na broszkach w kształcie korony cierniowej (np.: nr. 
inw. MHW 41/Ph, MHW 16002, MHW 19468, MHW 19469). Ozdoby te swą 
wymową nawiązują bezpośrednio do ofiary poniesionej przez poległych uczestników 
manifestacji patriotycznych, podkreślają męczeństwo całego narodu, będącego pod 
zaborami, ale także nadzieję na odzyskanie niepodległości [Bezak 2013, s. 116].

Powyższe przykłady ozdób — stanowiące zaledwie subiektywny wybór, czarna 
biżuteria znajduje się bowiem w wielu polskich muzeach — są datowane na okres 
przedpowstaniowy. Choć często różni je materiał, z którego je wykonano, a także 
forma — od misternej roboty jubilerskiej po proste kompozycje — opisywane 
zabytki przekazywały zbliżoną treść symboliczną, podporządkowaną ówczesnej 
sytuacji politycznej. Potwierdza to, że emblematy patriotyczne występujące na 
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pierścionku z Chłapowa wpisywały się w swoisty kanon symboli narodowych, 
ukształtowany w latach 1861–1862. Z tym okresem najprawdopodobniej można 
też wiązać powstanie tej ozdoby.

Wartość pierścionka z Chłapowa, co charakterystyczne dla przedpowstaniowej 
biżuterii patriotycznej, opiera się na jego wymiarze symbolicznym, ideach, które 
wyrażał. Sposób jego wykonania, a także użyty do tego materiał, są przykładem 
produkcji masowej, odpowiadającej na zapotrzebowanie społeczne. Pamiętać na-
leży, że czarna biżuteria powstawała w warunkach niewoli. Ze względu na grożące 
represje wykonywana była potajemnie, najczęściej przez rzemieślników branży me-
talowej, w tym także liczne zakłady żydowskie. Ozdoby patriotyczne sprzedawano 
w Warszawie m.in. w parkach czy przed kościołami, na prowincji można je było 
zakupić na targach i jarmarkach [Kieniewiczowa 1988, s. 9].

Pierścionek z Chłapowa nie jest arcydziełem sztuki jubilerskiej, a jedynie przy-
kładem produkcji masowej i właśnie z tego względu stanowi intrygujący przykład 
źródła historycznego. Za pomocą występujących na nim symboli w prosty, acz suges-
tywny sposób manifestowano idee wolnościowe, wspólne dla Polaków bez względu 
na to, pod którym zaborem się znajdowali. Choć demonstrowanie żałoby narodowej 
za pomocą strojów i czarnej biżuterii było najbardziej intensywne w samej War-
szawie, objęło swym zasięgiem również całe Królestwo, a także pozostałe zabory 
[Bauer 2014, s. 55]. Pierścionek z Chłapowa jest tego wymownym przykładem, 
został bowiem znaleziony na terenach należących wówczas do zaboru pruskiego.
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Ryc. 1. Pierścionek z Chłapowa; fot. Mariola Jóźwikowska
Fig. 1. Ring from Chłapowo; photo by Mariola Jóźwikowska
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Ring from Chłapowo. An example of black jewellery 
in the collection of the Archaeological Reserve in Giecz

Summary

In 2015, Maria and Krzysztof Piasecki donated a brass ring found in the village of Chłapowo, 
on a field near the cemetery, to the Archaeological Reserve in Giecz. The style of the artefact 
suggests that the ring is an example of the so-called black jewellery, related to the period 
preceding the outbreak of the January Uprising in 1863.

This is an openwork ring (Ø approx. 23 mm), made from loosely twisted triple wire 
with a soldered die-cut plate in the shape of a cross, heart and anchor. Both the method 
of production and the raw material suggest that the ring was a cheap mass-produced item, 
related to a high social demand for patriotic jewellery in the pre-uprising period.

The vogue for black jewellery resulted from the events that took place in Warsaw in 
1861. After national demonstrations had been bloodily supressed by the tsarist authorities, 
a national mourning was announced among the Poles, which also covered the areas of the 
Prussian and Austrian partitions. Wearing black mourning outfits and patriotic jewellery 
became the original manifestation of national-liberation views.

The patriotic symbolism of the Chłapowo ring was based on four themes. The cross, 
a sign of mourning, referred directly to the Warsaw events of February and April 1861. 
The anchor expressed a desire for independence and the longing for its regaining. The heart 
meant love for the homeland and national unity. On the other hand, the tripartite cord 
forming the ring represented the enslavement of the Poles under the three partitions. An 
analogous combination of symbols is quite common in pre-uprising jewellery. The ring from 
Chłapowo thus fits in with a peculiar canon of national symbols shaped between 1861 and 
1862 and this is when it was most likely produced.
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Wykorzystanie walorów krajobrazu 
w kształtowaniu przestrzeni 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Abstrakt: Współczesne przemiany cywilizacyjne wymuszają dostosowanie spo-
sobów przekazu treści kulturowych do potrzeb i oczekiwań dzisiejszego odbiorcy. 
Następuje zmiana podejścia do projektowania obiektów muzealnych i ich otoczenia 
oraz do kształtowania form przestrzennych, które tworzą odpowiednie ramy dla 
ekspozycji. Problem ten dotyczy również Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 
które cechuje wyraźnie odczuwana dezintegracja przestrzenna, nieczytelność kom-
pozycji całego układu oraz niedostateczne wykorzystanie potencjału krajobrazowego 
tego wyjątkowego miejsca. Artykuł prezentuje autorskie badania w tym zakresie 
oraz propozycję rozwiązań architektoniczno-krajobrazowych i przestrzennych, 
opartych na koncepcji projektowania narracyjnego.

Słowa kluczowe: przestrzeń ekspozycji, kształtowanie krajobrazu, projektowanie 
narracyjne, muzeum na wolnym powietrzu, Lednica

Abstract: Contemporary civilizational changes make it necessary to adjust the 
methods of cultural content transmission to the needs and expectations of today’s 
recipient. There is a change in the approach to the design of museum structures 
and their surroundings, as well as to the shaping of spatial forms that create the 
appropriate framework for exhibitions. This problem also concerns the Museum 
of the First Piasts at Lednica, which suffers from clear spatial disintegration, 
illegibility of the composition of the entire system and insufficient use of the 
landscape potential of this unique place. This paper sets out to present the authors’ 
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own research in this area along with the proposal of architectural, landscape and 
spatial solutions based on the concept of narrative design.

Keywords: exhibition space, landscape shaping, narrative design, open-air museum, 
Lednica

Wstęp

Muzea powoływane są w celu gromadzenia i ochrony dóbr kultury, ale ich ważną 
rolą jest również edukowanie społeczeństwa, utrwalanie pamięci i świadomości hi-
storycznej oraz budowanie tożsamości kulturowej. Wobec dokonujących się obecnie 
ogromnych zmian cywilizacyjnych muzealnictwo poszukuje nowych środków prze-
kazu, dostosowanych do potrzeb, wymagań i możliwości percepcyjnych odbiorcy 
w XXI wieku [Stasiak 2007; Folga-Januszewska 2008]. Sylwetka współczesnego 
odbiorcy została w znaczący sposób ukształtowana przez procesy globalizacji, 
przyspieszenie tempa życia, przekraczanie barier przestrzennych i kulturowych 
oraz dynamiczny rozwój technik informatycznych i mediów. Kluczowa staje się 
odpowiedź na pytania: Jak dotrzeć do odbiorcy z przekazem merytorycznym? 
Jak zachęcić go do odwiedzenia danego muzeum? Jak sprawić, żeby przyszedł 
ponownie? Rozwojowi badań w zakresie muzealnictwa towarzyszy poszukiwanie 
nowych technik ekspozycji, ale też zmiana podejścia do projektowania obiektów 
muzealnych i ich otoczenia oraz kształtowania form przestrzennych, które tworzą 
odpowiednie ramy dla ekspozycji i indywidualnej narracji. Coraz częściej zwraca 
się uwagę na to, że istotna jest nie tylko wartość eksponatów, ale również sposób, 
w jaki są one prezentowane. Współczesny odbiorca poszukuje miejsc o wyrazistym 
charakterze oraz atrakcyjnych form przekazu. Przestrzeń muzeum powinna być 
kształtowana w taki sposób, aby ułatwiać zwiedzającym zrozumienie przedstawia-
nych treści i budzić w nich określone emocje. 

Zasygnalizowane problemy dotyczą nie tylko projektowania budynków muze-
alnych, ale również muzeów na wolnym powietrzu, stanowiących szczególną formę 
ekspozycji. Ich przestrzeń wypełniają zwykle obiekty architektoniczne, elementy 
wyposażenia i zespoły zieleni, a dodatkowo mogą ją wzbogacać specyficzne formy 
ukształtowania i użytkowania terenu. Krajobraz, będący ważnym elementem mu-
zeów na wolnym powietrzu, nie tylko pełni funkcję tła dla ekspozycji, ale może 
stanowić jej treść, dzięki włączeniu go w proces narracji [Rentzhog 2007]1. Dlatego 
też właściwe kształtowanie krajobrazu, zarówno na obszarze ekspozycji, jak i w jej 

1 Początki funkcjonowania muzeów na wolnym powietrzu w Europie, powołanych w celu gro-
madzenia i ochrony obiektów etnograficznych, sięgają XIX wieku. Wtedy też zostały sformułowane 
obowiązujące do dziś zasady kształtowania tego typu placówek. Artur Hazelius, inicjator tej idei, 
wskazywał krajobraz jako podstawowe medium przekazywania informacji o charakterze etnogra-
ficznym. Zakładał on, że w muzeum na wolnym powietrzu każdy element pojawiający się w zasięgu 
wzroku obserwatora może nieść ze sobą określone treści [Rentzhog 2007].
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otoczeniu, może w istotny sposób wzmocnić siłę i jasność przekazu, a w konse-
kwencji podnieść atrakcyjność turystyczną muzeum. Wymaga to podejmowania 
różnych działań z zakresu planowania przestrzennego i architektury krajobrazu. 
Szczególnie warte uwagi wydaje się wykorzystanie koncepcji narracji krajobrazowej, 
której istotą jest budowanie kontekstu przestrzennego, bazowanie na skojarzeniach, 
symbolach i znakach, które pobudzają wyobraźnię odbiorcy i włączają go w proces 
kreacji, pozostawiając miejsce na jego indywidualną interpretację [Potteiger, 
Purinton 1998; Raszeja, Gałecka 2011]. 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (dalej też MPPL) jest placówką 
o charakterze archeologiczno-etnograficznym, która ma cztery oddziały, różniące 
się lokalizacją i tematyką. Dwa z nich — Wczesnopiastowska Rezydencja Ostrów 
Lednicki (dalej Ostrów Lednicki) oraz Wielkopolski Park Etnograficzny w Dzieka-
nowicach (dalej też WPE) — zlokalizowane są na wschodnim brzegu jeziora Led-
nica. Obszar ten stał się obiektem twórczych poszukiwań w zakresie kształtowania 
przestrzeni ekspozycyjnej. Jego charakterystyczną cechą jest wyraźnie odczuwana 
dezintegracja przestrzenna oraz niedostateczna czytelność kompozycji. Przyczyniają 
się do tego zarówno rozplanowanie ekspozycji na dużym obszarze i zróżnicowa-
nie prezentowanych treści, jak i uwarunkowania historyczne, które wpłynęły na 
ich obecny układ przestrzenny [Pelczyk 2000]. Dostrzeganym problemem jest 
również niedostateczne wykorzystanie walorów krajobrazu oraz potencjału tego 
wyjątkowego miejsca, związanego z początkami polskiej państwowości i chrystiani-
zacji Polski. Ważnymi elementami strategii rozwoju Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy powinny być bazowanie na genius loci oraz wykorzystanie możliwości 
bezpośredniego obcowania z krajobrazem, przechowującym pamięć o ważnych 
wydarzeniach historycznych. 

Celem artykułu jest przedstawienie założeń projektu zwiedzania Muzeum, który 
proponuje odpowiedź na zaobserwowane problemy przestrzenne oraz obecne niedo-
pasowanie oferty Muzeum do potrzeb turystów w XXI wieku. Prezentacja badań au-
torskich oraz rozwiązań koncepcyjnych została poprzedzona rozważaniami na temat 
współczesnej ekspozycji w muzeach na wolnym powietrzu w dwóch aspektach — 
rozpoznania potrzeb współczesnych odbiorców oraz projektowania narracyjnego. Ba-
daniami objęto strukturę funkcjonalno-przestrzenną Muzeum oraz jego kompozycję 
i relacje krajobrazowe. Wnioski z badań pozwoliły na sformułowanie wytycznych, 
a w konsekwencji na opracowanie koncepcji zwiedzania tej placówki muzealnej 
oraz kształtowania jej przestrzeni w taki sposób, by odpowiadała na zróżnicowane 
potrzeby turystów, w jak największym stopniu wykorzystując potencjał miejsca.

Materiały i metody

Prace badawcze i projektowe przeprowadzono w latach 2013–2016. Pierwszy 
etap obejmował gromadzenie niezbędnych materiałów kartograficznych, ikono-
graficznych i archiwalnych oraz dostępnych publikacji dotyczących obszaru badań. 
Dokonano również przeglądu literatury przedmiotu poruszającej zagadnienia funk-
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cjonowania muzeów na wolnym powietrzu oraz współczesne kierunki kształtowania 
przestrzeni muzealnych. W drugim etapie prac przeprowadzono badania terenowe 
w zakresie zagospodarowania i użytkowania przestrzeni Muzeum oraz organizacji 
i obsługi ruchu turystycznego2. Ze względu na specyfikę Muzeum Pierwszych Pia-
stów na Lednicy badania terenowe realizowano w różnych porach roku — wiosną, 
latem oraz jesienią. Obserwacji nie prowadzono zimą, ponieważ w tym okresie 
(od listopada do połowy kwietnia) Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających. 
W sierpniu i październiku 2013 roku oraz w kwietniu roku 2014 wykonano doku-
mentację fotograficzną i szkice terenowe wybranych miejsc. Uzupełnieniem badań 
było zebranie niezbędnych informacji (m.in. na temat frekwencji turystycznej, zajęć 
edukacyjnych, ekspozycji czasowych oraz imprez cyklicznych) w ramach rozmów 
prowadzonych z dyrekcją i pracownikami placówki. Trzeci etap obejmował prace 
analityczne, realizowane na podstawie zebranych wcześniej materiałów i dokumen-
tacji. Wykonane zostały analizy struktury funkcjonalno-przestrzennej Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy, jego zewnętrznej i wewnętrznej obsługi komuni-
kacyjnej, pokrycia i użytkowania terenu, charakteru zabudowy i form zieleni oraz 
układu kompozycyjnego i ekspozycji przestrzeni muzealnej. W latach 2014–2016 
przeprowadzono dodatkowe studia krajobrazowe w zakresie kompozycji i odbioru 
wizualnego przestrzeni Muzeum3. Na podstawie wniosków z przeprowadzonych 
analiz sformułowano wytyczne projektowe. Ostatnim etapem były prace projek-
towe, obejmujące koncepcję zagospodarowania terenu Muzeum, w tym: elementów 
węzłowych integrujących przestrzeń oraz nowych tras zwiedzania, przeznaczonych 
dla różnego typu odbiorców.

W pracy wykorzystano materiały kartograficzne w różnych skalach i o róż-
nym zasobie informacji, w tym: kopie map topograficznych w skali 1  : 10 000 
oraz 1 : 50 000 uzyskane w Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, mapy katastralne, mapy rastrowe oraz 
ortofotomapy (wszystkie dostępne w portalu geoportal.gov.pl) oraz mapę form 
ochrony przyrody dostępną w serwisie geoserwis.gov.pl. Wykorzystano również 
poniższe materiały archiwalne udostępnione przez Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy:

 — „Szkic koncepcyjny projektowanego Wielkopolskiego Parku Etnograficznego 
(Muzeum Budownictwa Ludowego) Poznań-Kobylepole” (źródło: Pelczyk 
2002);

2 Badania prowadzone były w ramach pracy magisterskiej Agnieszki Skóry Koncepcja zagospo-
darowania terenu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, zrealizowanej w 2014 roku na Wydziale 
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierunkiem 
dr hab. inż. arch. Elżbiety Raszei. Praca została nagrodzona w konkursie Poznańskiego Oddziału 
Towarzystwa Urbanistów Polskich „Moja Wielkopolska”.

3 Wyniki szczegółowych badań w tym zakresie zostały opublikowane w pierwszym tomie mo-
nografii Topiarius Studia krajobrazowe pt. Krajobraz polski — cudze chwalicie. Kształtowanie i ochrona 
rodzimego krajobrazu, wydanej przez Uniwersytet Rzeszowski [Raszeja, Skóra 2016].
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 — Plan zagospodarowania przestrzennego Muzeum Wsi Wielkopolskiej w Szre-
niawie z 1967 roku, oprac. W. Kasprzycki, D. Świątek, A. Cerera (źródło: 
Pelczyk 2002);

 — Plan zagospodarowania przestrzennego WPE w Dziekanowicach z jego po-
działem na trzy sektory z 1979 roku, oprac. A. Gólski (źródło: Pelczyk 2002);

 — Plan zagospodarowania przestrzennego WPE w Dziekanowicach z 1987 roku, sko-
rygowany zgodnie z sugestiami Rady Naukowej Muzeum (źródło: Pelczyk 2002).

Do wykonania części graficznej opracowania, ilustrującej wyniki przeprowadzonych 
analiz, wykorzystano program graficzny gimp 2.6. Natomiast do przygotowania 
projektu koncepcyjnego wykorzystano program archiCAD 17 oraz program Art-
lantis Studio 5 (w wersjach studenckich, udostępnionych dzięki uprzejmości firmy 
Graphisoft).

Potrzeby współczesnych odbiorców 
w kontekście kształtowania przestrzeni muzealnej

W XXI wieku świat zdominowany został przez rewolucję komunikacyjną, co spowo-
dowało, że dotychczasowe tradycyjne sposoby przekazywania informacji o treściach 
kulturowych, etnograficznych czy historycznych zaczęły tracić swoją atrakcyjność. 
Tym samym pojawiło się pytanie o formę, jaką powinny przyjmować muzea na 
wolnym powietrzu we współczesnym „e-świecie”. Szukając odpowiedzi na to pyta-
nie, należy położyć nacisk na zrozumienie zróżnicowanych potrzeb współczesnych 
odbiorców. Obecnie muzea nie są już wyłącznie ofertą dla wysublimowanej pu-
bliczności. Wyraźnie widoczna jest postępująca demokratyzacja tej instytucji. Takie 
zjawisko powoduje zmianę metod przekazywania wiedzy historycznej stosowanych 
w muzeach [Kulikowska 2009]. Próbą znalezienia nowych form komunikacji 
ze współczesną publicznością jest nurt Nowej Muzeologii (ang. New Museology). 
Zakłada on między innymi organizowanie pracy muzeów na bazie przeprowadzo-
nych wcześniej badań gustów odbiorców treści muzealnych, co ma prowadzić do 
jak najlepszego dostosowania przekazu do oczekiwań społecznych [Grójec 2010]. 

Teoretycy muzealnictwa dzielą sposób odbierania treści muzealnych przez pu-
bliczność na dwie zasadnicze grupy: scholary perception i visitor perception. Pierwszy 
typ to percepcja z perspektywy znawcy tematu, czyli specjalisty w tym zakresie lub 
osoby wyjątkowo zainteresowanej prezentowaną tematyką. Drugi typ percepcji jest 
właściwy osobom, które odwiedzają muzeum w celach rekreacyjnych, rozrywkowych 
lub towarzyskich. Między tymi dwoma skrajnymi podejściami istnieje jeszcze kilka 
pośrednich typów odbioru treści historycznych [Rottermund 2005]. Bardziej szcze-
gółowy podział publiczności muzealnej prezentuje John H. Falk [2009]. Wyróżnia 
on pięć typów gościa muzealnego, w zależności od motywów, jakie nim kierują. Są to: 

 — odkrywca (ang. explorer), którego motywuje ciekawość dotycząca różnych no-
wych zagadnień; 
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 — wspierający (ang. facilitator), który muzeum odwiedza ze względu na towarzy-
szące mu osoby, na przykład uczniów, dzieci, gości;

 — poszukiwacz przygód (ang. experience seeker), którego do odwiedzenia muzeum 
motywuje dążenie do doświadczania nowości;

 — profesjonalista/hobbysta (ang. professional/hobbyist), który trafia do muzeum 
w celu poszerzenia wiedzy dotyczącej zagadnień specjalistycznych i już przed 
obejrzeniem ekspozycji posiada szeroką wiedzę na dany temat;

 — uzupełniający siły fizyczne i psychiczne — „ładujący baterie” (ang. recharger), 
który odwiedza muzeum w celu aktywnego odpoczynku.

Na podstawie analizy potrzeb i motywacji współczesnych odbiorców autor stwo-
rzył model przekazu treści muzealnych, bazujący na interakcji i bezpośrednim 
doświadczeniu (the interactive-experience model) [Falk 2009].

Obecnie coraz popularniejsze staje się dostosowywanie ekspozycji muzeal-
nych do zróżnicowanych potrzeb turystów. Jest to zadanie trudne, ponieważ jak 
pokazała powyższa segmentacja publiczności muzealnej, wystawy oglądają osoby 
o zróżnicowanym poziomie wiedzy, w różnym wieku oraz w różnym stopniu po-
szukujące rozrywki lub aktywnego wypoczynku. W wielu placówkach coraz bar-
dziej widoczny jest trend wprowadzania doświadczeń rozrywkowych4. Polega to 
głównie na implementowaniu do przestrzeni muzeów elementów umniejszających 
powagę tradycyjnych ekspozycji. Działania takie wymagają jednak ogromnego 
wyczucia. Rozrywkę należy stosować tak, by uatrakcyjnić wizytę w muzeum, ale 
jednocześnie nie pozbawić go jego specyficznej tożsamości [Rottermund 2005]. 
Współczesne muzea wychodzą ze swoimi działaniami poza przestrzeń samej ekspo-
zycji. Działalność taka widoczna jest w miejskich przestrzeniach publicznych oraz 
przy okazji festiwalów czy targów organizowanych poza placówkami muzealnymi 
[ Jastrzębska 2009]. 

Idąc z duchem czasu, instytucje muzealne coraz częściej wykorzystują w swoich 
ekspozycjach nowoczesne techniki audiowizualne oraz metody interaktywnego 
przekazywania wiedzy. Przybliżanie treści merytorycznych dzięki specyficznej 
atmosferze czy stosowaniu nowoczesnych metod przekazu informacji jest szcze-
gólnie istotne w przypadku wystaw etnograficznych, które jak podkreśla Kuli-
kowska [2009], wydają się współczesnemu odbiorcy szczególnie odległe, a wręcz 
egzotyczne5.

4 Dla przykładu wymienić można organizowane w muzeach festyny czy pokazy, umiejsca-
wianie na terenie placówek kawiarni oraz wprowadzenie na teren wystaw gier i zabaw, zarówno dla 
dorosłych, jak i dzieci. Obecnie popularna jest również partycypacja publiczności w wydarzeniach 
czy badaniach organizowanych w muzeum [Grójec 2010].

5 Do muzeów na wolnym powietrzu wprowadza się na przykład wizualizacje prezentujące 
krajobraz historyczny, działające w systemie rozszerzonej rzeczywistości (ang. augmented reality). 
Mogą być to zarazem wizualizacje całej przestrzeni, jak i pojedynczych obiektów, które przy użyciu 
urządzeń mobilnych prezentowane są na tle prawdziwego krajobrazu.
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Nowoczesna muzeologia zakłada też dążenie do polepszenia osobistych wra-
żeń i przeżyć gości muzealnych. Poprawie ulegają programy merytoryczne mu-
zeów, estetyka ekspozycji oraz czytelność informacji kierowanej do zwiedzających. 
W celu uatrakcyjnienia muzeów z myślą o współczesnych odbiorcach podejmuje 
się również starania o podniesienie komfortu przebywania na terenie muzeum. 
Organizuje się kawiarnie i restauracje, specjalnie aranżowane miejsca odpoczynku, 
a także przestrzenie do zabawy dla dzieci. Działania te mają również na celu 
zatrzymanie gości w muzeum na dłużej. Popularnym trendem jest projektowanie 
przestrzeni muzeum w taki sposób, żeby zachęcić turystów do spędzenia na jego 
terenie całego dnia [Rottermund 2005]. Coraz większą uwagę przywiązuje się 
też do poprawy wizerunku muzeum na zewnątrz, dbając o jego promocję, a także 
spójną identyfikację wizualną [Rataj 2010]. 

W wypadku muzeów na wolnym powietrzu osadzenie ekspozycji w otwartej 
przestrzeni pozwala na wpisanie jej w rytm toczących się wydarzeń, co powo-
duje powstanie nowych kontekstów, w których przestrzeń muzealna może być 
odczytywana. Środowisko ma w sobie moc wprowadzania widza w specyficzny 
nastrój, sprzyja również kontemplacji oraz budowaniu konkretnych emocji. Jed-
nocześnie charakteryzuje je znaczna zmienność wynikająca z następujących po 
sobie pór roku, dojrzewania roślin, zmian zachodzących wraz z mijającym cza-
sem. Taka specyfika przestrzeni muzeów pod otwartym niebem powoduje, że ich 
kształtowanie niesie ze sobą większe możliwości wpływu na percepcję gości, a co 
się z tym wiąże — lepszego przekazywania treści merytorycznych. Jednocześnie 
projektowanie takich placówek wymaga holistycznego kształtowania wielu zróż-
nicowanych czynników [Popczyk 2008]. Należy także zwrócić uwagę na to, że 
krajobraz odbierany jest przez każdego człowieka inaczej, gdyż na jego percepcję 
wpływ mają osobiste doświadczenia, wiedza, a także uwarunkowania kulturowe 
[Dąbrowska-Budziło 2002]. 

W kreowaniu współczesnej przestrzeni muzealnej może znaleźć zastosowanie 
koncepcja narracji krajobrazowej. Zakłada ona użycie w procesie twórczym metod 
podobnych do stosowanych w literaturze (takich jak metafora, fabuła, chronolo-
gia), ale przy użyciu specyficznych struktur przestrzennych. Ich wzajemne relacje 
stają się podstawą narracji, czyli swoistego opowiadania historii (ang. storytelling) 
[Potteiger, Purinton 1998]. Istotą projektowania narracyjnego nie jest two-
rzenie konkretnych obiektów, w dosłowny sposób przekazujących określone treści, 
odtwarzających lub naśladujących historyczne formy, lecz budowanie kontekstu 
przestrzennego, bazowanie na skojarzeniach, symbolach i znakach, które pobudzają 
wyobraźnię odbiorcy i włączają go w proces kreacji, pozostawiając miejsce na in-
dywidualną interpretację. Projekt budowany jest na różnych założeniach ideowych 
i na różnych formach relacji z odbiorcą, z których najważniejsze to: 

 — bezpośrednie doświadczenie;
 — skojarzenia (asocjacje);
 — utrwalona pamięć (ślady, relikty historii);

Elżbieta Raszeja, Agnieszka Skóra



Studia Lednickie XVI (2017)114

 — właściwości narracyjne i znaczeniowe miejsc (topos);
 — proces narracji, stopniowe odbieranie wrażeń;
 — interpretacja, tłumaczenie, odkrywanie, objaśnianie.

Odbiorca skonfrontowany z zaprojektowaną w ten sposób przestrzenią zaczyna 
samodzielnie odczytywać zapisaną w niej opowieść, która przekazywana jest przy 
pomocy odpowiednich znaków i symboli. Skłania to turystę do wnikliwszego 
przyglądania się otoczeniu, kieruje jego uwagę w odpowiednie obszary i zmusza 
do pogłębionej analizy, a tym samym wymaga od niego emocjonalnego i intelek-
tualnego zaangażowania. W projektowaniu narracyjnym stosowane są różnorodne 
środki wyrazu — odpowiednie aranżowanie przestrzeni, wprowadzanie różnego 
rodzaju sugestywnych elementów architektonicznych czy roślinnych (linearnych, 
powierzchniowych, punktowych), stosowanie różnego rodzaju materiałów (na-
wierzchni, faktur), tworzenie wizualizacji i fantomów obiektów, które oddziałują 
na wyobraźnię odbiorcy [Raszeja, Gałecka 2011].

Analizy przestrzeni Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Struktura funkcjonalno-przestrzenna

Obszar siedziby dyrekcji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz jego dwóch 
omawianych oddziałów podzielony jest na kilka odrębnych pod względem funk-
cjonalnym i przestrzennym części. Są to: Ostrów Lednicki, mały skansen, budynek 
stałej ekspozycji archeologicznej wraz z budynkami administracyjno-gospodarczymi 
oraz Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach (ryc. 1). Ze względu 
na rozmieszczenie poszczególnych elementów składowych placówki na rozległym 
terenie, bez wyraźnych powiązań kompozycyjno-widokowych, czytelność układu 
przestrzennego jest zaburzona. Takie rozplanowanie przyczynia się również do 
powstania problemów w organizacji wewnętrznej Muzeum, a  jednocześnie nie 
zachęca turystów do odwiedzenia całej ekspozycji.

Na wyspie Ostrów Lednicki znajdują się relikty wczesnośredniowiecznych 
obiektów architektonicznych chronionych i eksponowanych in situ oraz rekonstruk-
cja fragmentu wczesnośredniowiecznego podgrodzia. Całość przestrzeni postrze-
gana jest jako spójna i jednorodna. Pewne wątpliwości budzi jednak lokalizacja na 
tym terenie budynku schroniska, którego architektura nawiązuje do tradycyjnego 
budownictwa ludowego. Na Ostrów Lednicki można dopłynąć promem ze wschod-
niego przyczółka mostowego tzw. małego skansenu, na którego obszarze w sposób 
dość swobodny zlokalizowano osiem obiektów, z których cztery stanowią przykłady 
tradycyjnego budownictwa, pozostałe zaś — luźne kompozycje architektoniczne 
nawiązujące do średniowiecznej formy. Dla przeciętnego odbiorcy zlokalizowanie 
małego skansenu w pobliżu Ostrowa Lednickiego, a zarazem w dużej odległości 
od Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, jest niezrozumiałe i znacząco utrudnia



Ryc. 1. Strefy funkcjonalne Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy; opracowanie włas-
ne, źródło mapy: geoportal.gov.pl
Fig. 1. Functional areas of the Museum of the First Piasts at Lednica; elaborated by the authors, 
map source: geoportal.gov.pl



Ryc. 2. Analiza funkcjonalno-przestrzenna; opracowanie własne
Fig. 2. Functional and spatial analysis; elaborated by the authors
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odczytanie całej przestrzeni muzealnej. Siedziba dyrekcji Muzeum znajduje się 
w połowie drogi między Ostrowem Lednickim a Wielkopolskim Parkiem Etnogra-
ficznym. Budynek administracyjny mieści się w miejscu byłego dworu, a w pobliżu, 
w dawnym budynku gospodarczym, zlokalizowana jest stała ekspozycja archeo-
logiczna. Dostęp do niej jest słabo oznakowany, a dojście utrudnione. Zarówno 
z północy, jak i z południa prowadzą do niej wyłącznie drogi kołowe, przy których 
brak jest ścieżek dla pieszych. Wielkopolski Park Etnograficzny znajduje się po 
południowej stronie siedziby dyrekcji Muzeum i składa się z kilku wzajemnie uzu-
pełniających się (odrębnych przestrzennie) sektorów. Są to: wzgórze z wiatrakami, 
zespół chłopskich budynków mieszkalnych i gospodarskich rozlokowanych wokół 
owalnego placu (tzw. nawsia), nawiązujący do rozplanowania typowej wsi owalni-
cowej (z kościołem, szkołą, karczmą i kuźnią), zespół budynków folwarcznych oraz 
zespół dworski (ryc. 2). Zabudowania folwarczne stanowią zaplecze techniczno- 
-gospodarcze Muzeum, wstęp do nich jest zamknięty dla zwiedzających. Ekspozycja 
WPE jest czytelna, jej układ przestrzenny oferuje odbiorcom wrażenie przebywania 
w autentycznej XIX-wiecznej wsi wielkopolskiej.

Badania wykazały fragmentację terenu Muzeum, jego wyraźny podział na 
odrębne części oraz brak między nimi wyraźnych powiązań, zarówno o charakterze 
funkcjonalnym, jak i kompozycyjnym. Brakuje również jednorodnych oznaczeń, 
niewystarczająca jest liczba ścieżek dla pieszych łączących siedzibę dyrekcji Mu-
zeum i omawiane oddziały, odpowiednio urządzonych miejsc przeznaczonych do 
odpoczynku, a także terenów oferujących możliwość organizacji imprez masowych. 
Obecna organizacja przestrzeni Muzeum nie zachęca do zwiedzania całej placówki. 
Zazwyczaj goście odwiedzają wyłącznie część etnograficzną lub archeologiczną. 
Odległość między poszczególnymi ekspozycjami jest na tyle duża, że należy szcze-
gólnie zwrócić uwagę na kształtowanie między nimi powiązań przestrzennych. 

Kompozycja krajobrazu i relacje z otoczeniem

Charakter krajobrazu na obszarze Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
i w jego okolicy determinuje ukształtowanie i pokrycie terenu. Dominują tu wy-
soczyzny morenowe faliste oraz płaskie, porozcinane płaskodennymi rynnami 
jezior oraz dolinami cieków wodnych. Obszar położony na północ od jeziora 
Lednica charakteryzuje się bardziej urozmaiconą rzeźbą terenu, w przeciwieństwie 
do terenów położonych na południe od niego, gdzie na tle płaskich pól wyraźnie 
uwidaczniają się nieliczne pagórki. Jezioro Lednica, stanowiące największy wa-
lor krajobrazowy, cechuje dość urozmaicona linia brzegowa. Znajdują się na nim 
cztery wyspy, z których największą jest Ostrów Lednicki. Istnieją liczne powiązania 
widokowe terenu Muzeum z obszarami sąsiednimi. W obrębie tła krajobrazo-
wego6 wyróżnić można rozległe pola uprawne wraz z zielenią śródpolną, masyw 

6 Dla zrozumienia istoty badań konieczne jest wyjaśnienie użytych w artykule pojęć, którymi są: 
przestrzeń ekspozycji i tło krajobrazowe. Przestrzeń ekspozycji rozumiana jest jako obszar obejmujący 
wystawę muzealną, stanowiący makrownętrze, którego granice zostały wyznaczone na podstawie 
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zieleni dawnego zespołu dworsko-parkowego w Lednogórze7, zabudowania wsi 
Dziekanowice oraz wody jeziora Lednica. Szczególnymi walorami są widoczne 
z obszaru ekspozycji dominanty krajobrazowe — wieża kościoła w Lednogórze 
i wieża kościoła w Dziekanowicach. Jednocześnie zaobserwowano pewne „odcięcie” 
wizualne obszaru Muzeum od jeziora, co spowodowane jest głównie wysokością 
zieleni rosnącej wzdłuż jego brzegu. Przyczynia się to do powstania barier zatrzy-
mujących wzrok, a także przysłonięcia najważniejszego waloru krajobrazowego. 
Należy zauważyć, że to właśnie akwen oraz istniejące na jego terenie wyspy były 
przyczyną założenia w tym miejscu grodu wczesnopiastowskiego. Zatem jezioro 
Lednica jest nie tylko walorem krajobrazowym, ale przede wszystkim elementem, 
którego poznanie pozwala zrozumieć charakter odwiedzanego miejsca. Należy więc 
zadbać o kształtowanie powiązań widokowych między terenem Muzeum a jeziorem. 

Poza elementami o charakterze pozytywnym w obrębie tła krajobrazowego do-
strzec można zachodzące negatywne zmiany przestrzenne, takie jak rozbudowa wsi 
Dziekanowice w bliskim sąsiedztwie WPE. Nowa zabudowa mieszkaniowa powstaje 
w oderwaniu od historycznego rozplanowania wsi, w związku z czym deformacji 
ulega lokalny krajobraz. Nowo powstające obiekty architektoniczne pozbawione są 
cech regionalnych, przez co często stają się negatywnymi akcentami przestrzennymi. 
Na podstawie analizy obowiązujących dokumentów planistycznych stwierdzono, że 
przepisy prawne zezwalają na przekształcenia tła krajobrazowego, które mogą mieć 
negatywny wpływ na percepcję ekspozycji muzealnej. Ochronie podlega wyłącznie 
obszar położony wzdłuż brzegu jeziora Lednica. Brak jest regulacji prawnych 
chroniących przed zabudową obszar w pobliżu osiedla wiejskiego Dziekanowic. 
W konsekwencji prognozować można postępującą degradację przestrzenną obsza-
rów sąsiadujących z Muzeum po jego wschodniej stronie [Raszeja, Skóra 2016].

Wewnętrzna obsługa ruchu turystycznego

Celem tej części badań było rozpoznanie skali i dynamiki ruchu turystycznego 
w Muzeum w ciągu roku, a także analiza i ocena poziomu obsługi turystów. Ana-
lizowana część Muzeum jest otwarta dla zwiedzających od połowy kwietnia do 
połowy lub końca października. Placówka cieszy się największą popularnością 
w okresie późnowiosennym oraz letnim. Najwięcej turystów odwiedza Muzeum 
w maju, nieznacznie niższa jest frekwencja w czerwcu czy we wrześniu. Zaobser-
wować można zwiększony ruch zorganizowanych wycieczek, w szczególności szkol-
nych oraz kolonijnych, w dni powszednie oraz wyraźnie ożywiony ruch turystów 
indywidualnych w dni weekendowe oraz świąteczne. Ruch indywidualny przeważnie 

kryterium spójności kompozycyjnej i czytelnych relacji wizualnych. Tłem krajobrazowym nazywany 
jest obszar, znajdujący się poza makrownętrzem wystawy muzealnej, lecz pozostający z nim w ścisłych 
relacjach wizualnych i istotny dla odbioru ekspozycji [Raszeja, Skóra 2016].

7 Pozostałości zespołu dworsko-parkowego znajdują się przy przeciwległym, południowo-za-
chodnim brzegu jeziora Lednica, od strony wsi Lednogóra. Szczegółowa historia przekształceń oraz 
stan obecny założenia zostały przedstawione w artykule Marii Chojnackiej [2008]. 
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związany jest z jednodniowym wypoczynkiem rodzinnym. Wyraźnie zauważalna 
jest większa liczba odwiedzających w miesiącach, w których odbywają się specjalne 
wydarzenia cykliczne, takie jak Pożegnanie Lata czy Majówka. Jak wspomniałyśmy, 
goście zazwyczaj odwiedzają wyłącznie jedno miejsce — ekspozycję etnograficzną 
albo archeologiczną, rzadziej obie. Dostępne dane wskazują na to, że Ostrów Led-
nicki cieszy się większą popularnością wśród turystów niż ekspozycja skansenowska. 

Istnieje łącznie sześć wejść na teren nadlednickiej części Muzeum (z czego 
trzy nie są przeznaczone dla ruchu turystycznego). Dwa z nich prowadzą do Wiel-
kopolskiego Parku Etnograficznego, a dwa kolejne do siedziby dyrekcji Muzeum. 
Pozostałe dwa wejścia zlokalizowane są przy małym skansenie. Muzeum oferuje 
turystom trzy parkingi. Punkty informacyjne, a zarazem miejsca, w których można 
kupić bilety, informatory czy pamiątki, znajdują się przy trzech głównych (dostęp-
nych turystom) wejściach na teren ekspozycji. W obrębie Muzeum zorganizowano 
nieliczne miejsca odpoczynku. Większość udogodnień dla turystów (np. toalety, 
punkty gastronomiczne, sklepiki z pamiątkami) zlokalizowana jest w trzech punk-
tach: na terenie małego skansenu, w budynku stałej ekspozycji archeologicznej oraz 
przy głównym wejściu na teren Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. Odległość 
między małym skansenem a budynkiem stałej ekspozycji archeologicznej to około 
800 m, natomiast między tym budynkiem a wejściem do WPE odległość wynosi 
około 900 m. Turyści, którzy planują odwiedzić zarówno ekspozycję na Ostrowie 
Lednickim, jak i Wielkopolski Park Etnograficzny muszą więc pokonać odległość 
około 1700 m. W związku z powyższym istniejącą obecnie liczbę elementów wy-
posażenia na tak dużym obszarze można uznać za niewystarczającą. Mało spójna 
jest identyfikacja wizualna oznaczeń przestrzeni muzealnych — pojawiają się tablice 
o różnej stylistyce i kolorystyce. Niedostatecznie oznakowane są również trasy 
zwiedzania. Zastosowane oznaczenia to wyłącznie napisy na budynkach lub tablice 
informacyjne. Wskazane jest stworzenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej 
całej przestrzeni ekspozycyjnej.

Wnioski z analiz i wytyczne do projektu 

Teren dwóch omawianych oddziałów i siedziby dyrekcji Muzeum podzielony jest 
na kilka odrębnych funkcjonalnie oraz przestrzennie części. Taka fragmentacja jest 
wynikiem rozłożonego w czasie rozwoju przestrzennego placówki. Oddzielenie 
ekspozycji archeologicznej od ekspozycji etnograficznej przyczynia się do wspomi-
nanego już faktu, że turyści najczęściej zwiedzają tylko jedną część instytucji. Należy 
stworzyć trasy piesze dla turystów łączące północną i południową część Muzeum. 
Wciąż istnieje kilka niezagospodarowanych terenów muzealnych, które wykazują 
potencjał, by stać się łącznikami dla całego obszaru muzealnego, i którym należy 
nadać funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe oraz komunikacyjne. Tymi elementami 
są: wzgórze z wiatrakami, obszar łąk i dawnego parku znajdujący się w najbliższym 
sąsiedztwie siedziby dyrekcji Muzeum, obszar między budynkiem stałej ekspozycji 
archeologicznej a małym skansenem, teren małego skansenu oraz brzeg jeziora.

Elżbieta Raszeja, Agnieszka Skóra



Studia Lednickie XVI (2017)120

Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim oraz Wielkopolski 
Park Etnograficzny w Dziekanowicach charakteryzują się czytelnymi układami. 
Treści historyczne prezentowane w tych ekspozycjach są zrozumiałe i spójne. Stała 
wystawa archeologiczna Muzeum jednak została zlokalizowana w budynku znaj-
dującym się w stosunkowo dużej odległości od Ostrowa Lednickiego, przez co 
dostęp do niej jest utrudniony. Jest ona słabo oznakowana, a od strony północnej 
nie prowadzi do niej żadna trasa przeznaczona dla pieszych. Należy stworzyć 
system czytelnego i spójnego stylistycznie oznakowania poszczególnych wystaw. 

Muzeum posiada atrakcyjne tło krajobrazowe, na które składają się: jezioro, 
pola uprawne, zabudowania wiejskie, łąki, obszary zalesione oraz tereny pod mokłe. 
Jezioro posiada znaczny potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy. W celu jego wyko-
rzystania należy zatem opracować odpowiedni program zagospodarowania brze-
gów zbiornika jeziornego. Takie działanie może przyczynić się do podniesienia 
atrakcyjności turystycznej Muzeum. Również ekspozycje muzealne funkcjonują 
w pewnym oderwaniu od otaczającej je przestrzeni. W ich zagospodarowaniu 
słabo wykorzystano istniejące wokół walory krajobrazowe i kulturowe. Brakuje 
relacji kompozycyjnych z najbliższą wsią (Dziekanowice), pozostałościami dawnego 
zespołu dworsko-parkowego w Lednogórze, zespołem obiektów etnograficznych 
w Rybitwach8 czy Moraczewie oraz innymi obiektami zabytkowymi w okolicy. 
Należy stworzyć sieć powiązań między tymi przestrzeniami. Można też rozważyć 
utworzenie na tym obszarze ekomuzeum.

Badany teren Muzeum cechuje niewystarczająca liczba elementów niezbędnych 
do obsługi ruchu turystycznego (punkty gastronomiczne, toalety, miejsca odpo-
czynku). Ze względu na specyficzny charakter placówki, której większość ekspozycji 
znajduje się na wolnym powietrzu, oraz wzmożony ruch turystyczny w okresie letnim 
i późnowiosennym należy zadbać o zwiększenie liczby tego typu udogodnień. Obec-
nie, o czym była już mowa, odnotowuje się większą liczbę zwiedzających ekspozycję 
archeologiczną niż ekspozycję etnograficzną, przeważają też wizyty grup zorganizo-
wanych w stosunku do turystów indywidualnych. Stworzenie lepszej infrastruktury 
turystycznej wewnątrz Muzeum oraz poprawa powiązań funkcjonalno-przestrzen-
nych między poszczególnymi wystawami mogą wpłynąć na zwiększenie liczby 
turystów, którzy odwiedzać będą zarówno ekspozycję archeologiczną, jak i etnogra-
ficzną. Może to również zwiększyć ruch turystów indywidualnych odwiedzających 
Muzeum w celu weekendowego czy świątecznego wypoczynku na łonie natury. 

Koncepcja kształtowania przestrzeni 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dezintegracja przestrzenna 
jest jednym z najistotniejszych problemów Muzeum Pierwszych Piastów na Led-
nicy. W związku z  tym zaproponowano stworzenie powiązań funkcjonalnych 

8 Docelowo część zespołu zostanie translokowana do WPE.
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Ryc. 3. Schemat ideowy układu strefowo-węzłowo-liniowego; opracowanie własne
Fig. 3. Schematic diagram of the zonal-nodal-linear system; elaborated by the authors

i kompozycyjnych między poszczególnymi obszarami, obecnie oddalonymi od 
siebie (ryc. 3). Koncepcja opiera się na układzie strefowo-węzłowo-liniowym, który 
tworzą czytelnie zorganizowane i zakomponowane strefy o różnym przeznaczeniu, 
punkty węzłowe oraz trasy zwiedzania. Zaproponowany układ kompozycyjny ma 
spajać całą przestrzeń Muzeum. Koncepcja uwzględnia zróżnicowanie gustów 
i potrzeb różnych grup użytkowników, a jednocześnie wskazuje na wykorzystanie 
potencjału, jakim jest krajobraz tego wyjątkowego miejsca.

W celu uczytelnienia kompozycji oraz integracji przestrzennej Muzeum zapro-
ponowano układ czterech punktów węzłowych, istotnych ze względów komunika-
cyjnych i użytkowych. Lokalizację punktów węzłowych wskazano w następujących 
miejscach: przy ogrodzie francuskim w Wielkopolskim Parku Etnograficznym, 
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w pobliżu siedziby dyrekcji Muzeum, na wschodnim brzegu Ostrowa Lednickiego 
oraz przy przystani promowej przy wschodnim przyczółku mostowym tzw. ma-
łym skansenie (ryc. 4). Wszystkie omawiane tereny znajdują się w bezpośrednim 
sąsiedztwie jeziora Lednica i połączone będą trasą biegnącą wzdłuż jego brzegu. 
Punkty węzłowe mają pełnić funkcje związane z obsługą turystyki wodnej. W ich 
obrębie zaplanowano przystanie dla żaglówek i łódek, punkty gastronomiczne oraz 
miejsca odpoczynku w formie drewnianych pomostów o układzie kaskadowym — 
kilku stopni łagodnie prowadzących w dół. Taka forma pozwala na połączenie 
zadań przystani dla sprzętów wodnych z funkcją punktu widokowego. Obserwator 
korzystający z nich będzie mógł podziwiać z różnych perspektyw rozległy widok 
na otaczający krajobraz, w szczególności na jezioro Lednica.

Trasy spacerowe wiodące przez cały obszar Muzeum zaplanowano w taki 
sposób, by można było odwiedzić prezentowane ekspozycje, ale również doświad-
czyć innych zalet przebywania w tym wyjątkowym miejscu (ryc. 4). Projektowane 
szlaki mają zróżnicowany charakter, czego wyrazem jest koncepcja ich oznaczenia 
i zagospodarowania. Zastosowane indywidualne środki wyrazu (elementy wypo-
sażenia, nawierzchnie, zieleń) mają informować i prowadzić gości, zachęcać do 
eksplorowania przestrzeni muzealnej i odczytywania treści zapisanych w krajobrazie 
(ryc. 5). Ich zadaniem jest nie tylko odgrywanie roli drogowskazów, pobudzanie 
do zaangażowania intelektualnego, refleksji i kontemplacji krajobrazu, ale też pod-
noszenie atrakcyjności przestrzeni.

Trasa „krajobrazowa” przeznaczona jest dla turystów, którzy nie tylko są zainte-
resowani treściami merytorycznymi prezentowanymi w Muzeum, ale chcieliby 
również obcować z atrakcyjnym wizualnie krajobrazem. Trasa ta będzie prowadzić 
wzdłuż brzegu jeziora — częściowo kładkami nad taflą wody, a częściowo przez 
drewniane pomosty na lądzie. Główny ciąg spacerowy będzie połączony z trasami 
zwiedzania poszczególnych stref ekspozycji. Cała nawierzchnia trasy będzie utwar-
dzona, stabilna i wyrównana, a więc łatwo dostępna dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo, jak również dla rodziców z dziećmi w wózkach. Główną zaletą tej trasy 
będą walory widokowe — szerokie otwarcia krajobrazowe na jezioro, dodatkowo 
podkreślone przez odpowiednio zakomponowane układy roślinności. Otoczenie 
trasy zaprojektowane jest tak, by poruszając się nią, można było przechodzić przez 
zróżnicowane formy krajobrazu: gęste zadrzewienia, szuwary, wysokie trawy, pola, 
łąki (ryc. 5).

Trasa „wodna” została wyznaczona w celu uatrakcyjnienia pobytu w Muzeum. 
Jest odpowiedzią na potrzeby turystów preferujących aktywny wypoczynek, po-
szukujących rozrywki i nowych wrażeń. Stworzenie możliwości przemieszczania 
się przy użyciu transportu wodnego może być ciekawą alternatywą dla długiego 
spaceru po lądzie przez cały teren ekspozycji. W wyniku przeprowadzonych badań 
wskazano lokalizację punktów węzłowych, w których zaplanowano przystanie dla 
żaglówek i łódek (ryc. 5). Mają one pełnić funkcje użytkowe, związane z obsługą tu-
rystyki wodnej, oraz służyć jako pomosty widokowe. Przed obserwatorem stojącym



Ryc. 4. Przebieg tras zwiedzania i lokalizacja punktów węzłowych; opracowanie własne, 
źródło mapy: geoportal.gov.pl
Fig. 4. Sightseeing walks and the location of nodal points; elaborated by the authors, map 
source: geoportal.gov.pl



Ryc. 5. Koncepcja identyfikacji przestrzennej tras zwiedzania Muzeum; opracowanie własne
Fig. 5. The concept of the spatial identification of sightseeing walks in the Museum; elaborated 
by the authors



na pomoście rozpościerać się będzie szeroki widok na otaczający krajobraz. Przy-
stanie połączone będą trasą spacerową biegnącą wzdłuż brzegu jeziora.

Trasa „czerwona” jest ofertą połączenia zwiedzania Muzeum z wypoczynkiem 
biernym. Wzdłuż trasy wyznaczono przeznaczone do tego miejsca — zacienione 
kameralne tereny wyposażone w różne elementy infrastruktury turystycznej. Mogą 
one zostać wykorzystane do gier i zabaw, piknikowania, czytania książek czy opala-
nia. Z miejsc tych będzie rozciągać się atrakcyjny widok na jezioro oraz panoramę 
wsi położonej na przeciwległym brzegu. Przebieg tej trasy oznaczony będzie przez 
czerwone akcenty przestrzenne — rośliny (zarówno kwitnące, jak i owocujące na 
czerwono), a także drzewa o liściach przebarwiających się na czerwono w okresie 
jesiennym. Wygląd roślin będzie zmieniać się wraz z cyklem pór roku, zatem iden-
tyfikacja akcentów kolorystycznych w przestrzeni będzie dynamiczna. Wskazane 
jest również stworzenie barwnych akcentów kolorystycznych na terenie ogródków 
przy chałupach w skansenie. Dobór odpowiednich gatunków roślin powinien 
uwzględniać uwarunkowania historyczne. Dodatkowo proponuje się wprowadzenie 
elementów małej architektury, w szczególności siedzisk oraz hamaków, w kolorze 
czerwonym (ryc. 5).

Trasa „etnoGRA” to rodzaj zabawy przeznaczonej głównie dla grup zorganizo-
wanych, szkolnych i kolonijnych, rodzin z dziećmi czy grup znajomych. W szcze-
gólności odpowiadać ma ona na potrzeby osób lubiących aktywny wypoczynek 
i zainteresowanych odkrywaniem nowych miejsc. Trasa ma przebiegać od Ostrowa 
Lednickiego, gdzie zobaczyć można rekonstrukcję zabudowy wczesnośrednio-
wiecznego podgrodzia, przez współczesny krajobraz rolniczy wsi Lednogóra aż 
do XIX-wiecznej wsi skansenowskiej. Wskazane jest także włączenie zespołu 
etnograficznego w Rybitwach oraz reliktów dawnego zespołu dworsko-parko-
wego w Lednogórze. Ścieżka ta oznaczana będzie przez symbol nawiązujący do 
wzorów wielkopolskiej koronki, który umieszczony ma zostać w nawierzchni, 
na siedziskach, drzewach lub budynkach (ryc. 5). Turyści, którzy zdecydują się 
podążać tą trasą, będą poszukiwać tego znaku w przestrzeni. Koncentrując się 
na mijanych widokach, będą mieli okazję dostrzegania elementów, które często 
mogłyby umknąć ich uwadze. Taki zabieg ma na celu uwrażliwienie turystów na 
otaczający krajobraz wiejski.

Koncepcję tras zwiedzania uzupełnia system miejsc przeznaczonych do biernego 
wypoczynku. Taką rolę ma odgrywać między innymi wzgórze z wiatrakami, które 
stanowi zarazem najważniejszy punkt widokowy na obszarze Muzeum. W związku 
z tym należy rozważyć przecinki drzew i krzewów porastających wzgórze od strony 
wschodniej, przy czym każdorazowa decyzja o wycince musi zostać poprzedzona 
inwentaryzacją i waloryzacją zieleni. Działania w zakresie korekty układu zieleni 
przyczynią się do poprawy warunków ekspozycji krajobrazu, m.in. do stworzenia 
szerokiego otwarcia widokowego na przeciwległy brzeg, z cenną panoramą dawnego 
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zespołu dworsko-parkowego w Lednogórze. Jako potencjalne miejsce wypoczynku 
wskazano również fragment terenu na Ostrowie Lednickim. Proponuje się usta-
wienie tu hamaków, które mogą być czasowo umieszczane między rosnącymi już 
na wyspie drzewami. Będą one stanowiły atrakcję dla turystów, ale jednocześnie 
nietrwały charakter tego rozwiązania nie wpłynie degradująco na krajobraz wyspy. 
Należy również rozważyć usunięcie części wysokiej zielni na obrzeżach wyspy, 
w miejscach, w których istniały wczesnośredniowieczne przyczółki mostów, w celu 
uwidocznienia i podkreślenia rangi tych miejsc. Spowoduje to powstanie szerszych 
otwarć widokowych z wyspy na jezioro.

Koncepcja zawiera również propozycje innych działań w zakresie kształtowania 
krajobrazu, który w muzeach pod otwartym niebem odgrywa rolę treści ekspozycji 
oraz jej tła. W obrębie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wskazano koniecz-
ność uzupełnienia istniejących tam zespołów zieleni o nowe aleje i szpalery oraz 
zadrzewienia śródpolne. Są one równorzędnymi, obok obiektów architektonicznych, 
elementami budującymi specyfikę historycznej przestrzeni wiejskiej, podobnie jak 
inne tradycyjne komponenty krajobrazu wiejskiego na terenie Muzeum (niewielkie 
pola, chmielniki czy ogródki). Niezbędne jest kształtowanie krajobrazu w sposób 
holistyczny, ponieważ holistyczne jest jego oddziaływanie na odbiorcę. Równie 
ważne są działania zmierzające do uczytelnienia wnętrz architektoniczno-krajo-
brazowych, co ma istotne znaczenie dla odbioru całego układu przestrzennego 
Muzeum. Dotyczy to zwłaszcza zidentyfikowanych w toku przeprowadzonych 
badań wnętrz o stwierdzonej niewielkiej spójności kompozycyjnej. 

Na podstawie przeprowadzonych badań wskazano, że kształtowanie krajobrazu 
nie może się ograniczać do wewnętrznej przestrzeni Muzeum, ale musi również 
objąć jego otoczenie, czyli zdelimitowane tło krajobrazowe [Raszeja, Skóra 2016]. 
Obszar ten powinien podlegać ochronie w procesie planowania przestrzennego 
oraz być odpowiednio kształtowany przy użyciu różnych metod i środków z za-
kresu planowania przestrzennego i architektury krajobrazu. Ochroną należy objąć 
wszystkie obszary wchodzące w zakres tła krajobrazowego, zgodnie z wyznaczonym 
zasięgiem widoczności. Wskazane jest wprowadzenie zakazu powstawania nowej 
zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum, w strefie przedpola widokowego 
(na wschód od terenu MPPL oraz na zachodnim brzegu jeziora Lednica). Ochroną 
krajobrazową należy objąć również dominanty krajobrazowe oraz istniejące po-
wiązania widokowe. W obrębie tła krajobrazowego wskazana jest także korekta 
obiektów dysharmonijnych. Możliwe są działania doraźne przez odpowiednie 
zagospodarowanie terenów w strefie tła krajobrazowego, bez konieczności wpro-
wadzania nowych regulacji prawnych. Propozycja ta wymaga jednak współpracy 
z prywatnymi właścicielami działek [Raszeja, Skóra 2016]. Na terenach sąsia-
dujących z Wielkopolskim Parkiem Etnograficznym zaproponowano stworzenie 
kurtynowych układów zieleni, posadzonych prostopadle do osi widoku w celu 
przysłonięcia negatywnych akcentów przestrzennych (ryc. 6). Do ich tworzenia 
należy wybierać rodzime gatunki drzew i krzewów, charakterystyczne dla XVIII- 
i XIX-wiecznej wsi wielkopolskiej. Wskazane jest nie tylko zasłonięcie obiektów 



Ryc. 6. Tło krajobrazowe Wielkopolskiego Parku Etnografi cznego w Dziekanowicach, na 
górze stan obecny, na dole wizualizacja proponowanych przekształceń; Raszeja, Skóra 
2016
Fig. 6. Landscape background of the Wielkopolska Ethnographic Park in Dziekanowice; at the 
top, the present state; at the bottom, visualization of the proposed transformations; Raszeja, 
Skóra 2016

Ryc. 7. Otwarcie widokowe na jezioro Lednica, na górze stan obecny, na dole wizualizacja 
proponowanych przekształceń; Raszeja, Skóra 2016
Fig. 7. Scenic opening to Lednica Lake, at the top, present state; at the bottom, visualization of 
the proposed transformations; Raszeja, Skóra 2016
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dysharmonijnych, ale również kształtowanie nowych relacji widokowych oraz ka-
drowanie otwarć ukazujących najatrakcyjniejsze fragmenty przestrzeni, obecnie 
niewidoczne. W tym celu zaproponowano usunięcie części roślinności porastającej 
wschodni brzeg jeziora Lednica w celu stworzenia rozległych widoków na akwen 
(ryc. 7). Korzystne będzie także kształtowanie otwarć widokowych na otaczające 
skansen pola uprawne, będące wyróżnikiem przestrzennym wsi wielkopolskiej.

Podsumowanie

Podjęty w pracy problem kształtowania przestrzeni Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy wpisuje się w nurt współczesnych poszukiwań nowych rozwiązań 
zwiększających czytelność i atrakcyjność przekazu ekspozycji muzealnych. Ob-
serwowane obecnie procesy globalizacyjne, rewolucja komunikacyjna i nieograni-
czony dostęp do informacji tworzą nowy typ odbiorcy. Rozpoznanie jego potrzeb 
i oczekiwań oraz motywów podejmowanych przez niego decyzji i wyborów jest 
niezbędne do właściwego kształtowania przestrzeni muzealnej. Materialne ślady 
przeszłości, gromadzone w muzeach, stanowiące cenny zasób kulturowy i funda-
ment naszej tożsamości, nie zawsze stanowią atrakcyjną ofertę dla współczesnego 
konsumenta kultury. Coraz częściej konieczne staje się użycie szczególnych środ-
ków, umożliwiających jasny i dobitny przekaz, a  jednocześnie wzbogacających 
ofertę muzealną o nowe walory. Dzięki zerwaniu ze znanymi schematami i użyciu 
nietypowych rozwiązań możliwe jest tworzenie nastroju, sprzyjanie przyswajaniu 
prezentowanych treści i emocjonalne zaangażowanie widza. Rozwiązania architek-
toniczno-krajobrazowe i przestrzenne zaproponowane dla Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy mogą przyczynić się do zwiększenia integracji przestrzennej 
i spójności kompozycyjnej tego obiektu, a także do zwiększenia jego atrakcyj-
ności turystycznej. Wyznacznikiem dla przedstawionej koncepcji kształtowania 
przestrzeni był z  jednej strony współczesny model przekazu treści muzealnych, 
bazujący na interakcji i bezpośrednim doświadczeniu, a z drugiej — koncepcja 
projektowania narracyjnego, proponująca specyficzne środki kreacji artystycznej. 
Koncepcja opiera się na układzie, który tworzą czytelnie zorganizowane i za-
komponowane strefy o różnym przeznaczeniu, punkty węzłowe oraz cztery trasy 
zwiedzania, dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców. Zastosowane in-
dywidualne środki wyrazu (elementy wyposażenia, nawierzchnie, zieleń) mają 
informować i prowadzić gości, zachęcać do eksplorowania przestrzeni muzealnej 
i odczytywania treści zapisanych w krajobrazie. Warte podkreślenia jest zwłaszcza 
holistyczne podejście do kształtowania krajobrazu, który nie jest tu wyłącznie 
oprawą i tłem ekspozycji, ale staje się jej integralną częścią. Narracja muzealna 
jest prowadzona w ramach sekwencji następujących po sobie wnętrz o zróżni-
cowanej skali i kompozycji, wyposażonych w różne elementy architektoniczne 
i roślinne. Założenia krajobrazowe, które stanowią swego rodzaju przedłużenie 
ekspozycji muzealnej, sprawiają, że jej treść bardzo dobrze wpisuje się w kontekst 
przestrzenny. 
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The use of landscape assets in shaping the space 
of the Museum of the First Piasts at Lednica

Summary

The Museum of the First Piasts at Lednica (two of the four branches: the Early Piast Res-
idence Ostrów Lednicki and the Wielkopolska Ethnographic Park in Dziekanowice) are 
located in central Wielkopolska [Greater Poland] on the eastern shore of Lake Lednica. 
It is an open-air museum that encompasses archaeological and ethnographic exhibitions. 
This paper presents the results of several years of research, which included the analyses 
of the functional and spatial structure of the museum, its composition and landscape re-
lations. The conclusions from the research allowed for the formulation of guidelines and, 
consequently, the development of the concept of visiting a museum facility and shaping 
its space to meet the diverse needs of tourists and making the most of the potential of this 
space. The research demonstrated that spatial disintegration is one of the most significant 
problems of the Museum of the First Piasts at Lednica. The paper suggests therefore that 
functional and compositional relations should be created between individual areas, currently 
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separated from each other. The presented concept is based on a zonal-nodal-linear system, 
constructed by distinctly organised and composed zones of varying purposes, four nodal 
points and four sightseeing routes. The proposed composition arrangement is supposed to 
bind the entire currently inhomogeneous museum space. The concept takes into account 
the diversity of tastes and needs of different groups of users, and at the same time indicates 
the use of the potential of the landscape. Individual means of expression used (elements of 
equipment, surfaces, greenery) are to inform and guide guests, encourage them to explore 
the museum space and read the content recorded in the landscape. The museum narration 
is carried out as part of a series of consecutive interiors of varied scale and composition, 
equipped with various architectural and plant elements.

The concept also includes proposals for other activities in the field of landscape design, 
which plays the role of the content of the exhibition and its background in the case of open-
air museums. The article points out that the landscape background area should be protected 
in the spatial planning process and properly shaped using various methods and means of 
spatial planning and landscape architecture. The protection should cover all areas within the 
landscape background, in accordance with the designated visibility range. Ad-hoc actions 
aimed at the proper development of areas in the landscape background zone, without the 
need to introduce new legal regulations, are also possible. It was proposed that a curtain 
layout of greenery should be planted perpendicular to the axis of the view in order to obscure 
negative spatial accents in the areas adjacent to the Wielkopolska Ethnographic Park. Not 
only disharmonious structures should be covered, but also new view relations should be 
shaped and openings exposing the most attractive fragments of space, currently invisible, 
should be framed. For this purpose, it was proposed that part of the vegetation growing 
on the shore of Lake Lednica should be removed in order to create extensive views of the 
reservoir. It would also be beneficial to shape view openings to the surrounding farmlands, 
a characteristic spatial feature of the villages of Wielkopolska.

The problem of shaping the space of the Museum of the First Piasts at Lednica discussed 
in this paper is in line with the current search for new solutions, increasing the readability 
and attractiveness of museums’ exhibitions. The currently observed globalisation processes, 
communication revolution and unlimited access to information create a new type of recipi-
ents. The recognition of their needs and expectations as well as the motives of their decisions 
and choices is necessary for the proper shaping of the museum space.

Elżbieta Raszeja, Agnieszka Skóra
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Wyniki ekspertyzy antropologicznej 
materiału kostnego z miejscowości Łubowo

Abstrakt: Ekspertyzie poddano materiał kostny pochodzący z nadzoru archeo-
logicznego prowadzonego na działce budowlanej w Łubowie w marcu 2010 roku. 
Zarejestrowano in situ nieduży, prostokątny wkop, w którym spoczywały kompletne 
szczątki ludzkie, całkowicie już zeszkieletowione. Ułożenie zmarłego w grobie było 
nietypowe. Odsłonięto „zgięty w pół” pochówek ludzki. Szkielet należał do młodej 
kobiety, zmarłej w wieku Adultus, tj. około 24–25 roku życia. Przyżyciowa wysokość 
ciała kobiety wynosiła według metody L. Manouvriera 158,7 cm, a według metody 
M. Trotter i G.C. Gleser 160,0 cm (tab. 3). Kobieta była średniego wzrostu.

Słowa kluczowe: Łubowo, nadzór archeologiczny, pochówek szkieletowy

Abstract: This paper presents the results of anthropological analyses of bone material 
produced in the course of archaeological supervision at a construction plot in Łubowo 
in March 2010. A small rectangular cut was found in situ, containing skeletonised 
human remains. The deceased was atypically positioned in the grave. ‘Flexed in half ’, 
this was a skeleton of a young woman who had died at the age of Adultus; she was 
around 24–25 years of age. Using L. Manouvrier’s method, the woman was 158.7 cm 
tall in life, while the method developed by M. Trotter and G.C. Gleser suggests that 
she was 160.0 cm in height (Table 3). To conclude, the woman was of medium height.

Keywords: Łubowo, archaeological supervision, inhumation burial

Ekspertyzie poddano przekazany do opracowania przez mgr. Pawła Danielewicza 
materiał kostny pochodzący z nadzoru archeologicznego prowadzonego na działce 
budowlanej w Łubowie w marcu 2010 roku.

Analiza antropologiczna została wykonana dla pojedynczego szkieletu celem 
ustalenia płci osobnika oraz przybliżonego wieku w chwili śmierci [Strzałko, 
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Henneberg 1975]. Analizy takie wykonuje się również w dochodzeniach kry-
minalistycznych, których celem jest zwykle ustalenie tożsamości osoby i ujaw-
nienie przyczyny zgonu. Materiał kostny zmierzono techniką antropome-
tryczną podaną przez R.  Martina i  K.  Sallera [1957]. Średnią przyżyciową 
wysokość ciała obliczono metodą L. Manouvriera oraz M. Trotter i G.C. Gleser 
[Strzałko 1971]. Ocenę warunków życia i stanu zdrowia osobnika oparto na 
ocenie zmian paleopatologicznych zaobserwowanych na kośćcu [Gładykowska- 
-Rzeczycka 1989].

Wyniki analizy

Osiemnastego marca byłam na miejscu odkrycia szkieletu przez archeologów 
badających i zabezpieczających wykop. Po doczyszczeniu kości w ziemi zareje-
strowano in situ nieduży, prostokątny wkop, w którym spoczywały kompletne 
ludzkie szczątki, całkowicie już zeszkieletowione. Ułożenie zmarłego w grobie 
było nietypowe. Odsłonięto „zgięty w pół” pochówek ludzki. Najpierw w gór-
nym poziomie zobaczyliśmy w tzw. odsłonie tylnej cały wyprostowany odcinek 
kończyn dolnych. Nogi były ułożone blisko siebie (kompletne) w widoku od 
tyłu, ze znacznym ugięciem w kolanach, jakby w pozycji skulonej (embrionalnej) 
z układem z wyprostowanymi stopami (w ułożeniu podeszwowym). Pod nimi 
zarejestrowano cały górny odcinek tułowia (wygięty w kręgosłupie lędźwiowym 
i miednicy) wraz z czaszką. Takie ułożenie szkieletu górnego, całkowicie zagię-
tego w odcinku miednicznym z bardzo blisko przylegającymi wyprostowanymi 
kończynami górnymi, wskazuje na złożenie zmarłego na plecach. Nastąpiło tylko 
słabe przesunięcie barków i czaszki w kierunku prawej strony szkieletu. Czaszka, 
wraz z kompletną żuchwą, spoczywała nieznacznie na boku/skroni lewej. Układ 
był anatomicznie poprawny, ale nietypowy jak na sposób pochowania zmarłego. 
Skulona, embrionalna pozycja, znana z wielu okresów historycznych, najczęściej 
była związana z ułożeniem zmarłego na boku prawym bądź lewym. Tutaj mamy 
do czynienia ze złożeniem na plecach, jednak głową w dół. Ten sposób bardziej 
przypominał celowe pozbycie się zmarłego, jego ukrycie (?) w jamie, aniżeli re-
gularne złożenie w grobie. Taką pozycję ciała, w której zmarły był „zgięty w pół”, 
charakteryzują jeszcze bardzo ściśle przylegające kończyny, co daje możliwość 
precyzyjnego „spakowania” zwłok. Zmarłemu nie towarzyszyły żadne przedmioty, 
a w zasypisku nie zarejestrowano materiału archeologicznego. Sposób potraktowa-
nia i brak kontekstu historycznego uniemożliwiają określenie czasu pochowania 
zmarłego.

Trzydziestego pierwszego marca, po zakończonych badaniach ratowniczych, 
materiał kostny został przekazany do analizy i ekspertyzy antropologicznej.

Pochówek szkieletowy możemy uznać za prawie kompletny. Czaszka i żuchwa 
są dobrze zachowane. Czaszka: kształt krótkoczaszkowy (typowy dla czasów no-
wożytnych). W ujęciu z góry, narys w norma verticalis był klinowaty sphenoides 
latus [Malinowski, Bożiłow 1997]. Główne szwy czaszkowe są słabo oblite-
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rowane tylko dołem. W szwie strzałkowym kilka, a w szwie węgłowym bardzo 
liczne kostki wstawne. Chrząstkozrost klinowo-potyliczny był już zrośnięty za 
życia. Kości czaszki są cienkie, lekkie i delikatne. Górny brzeg oczodołu jest ostry, 
czoło gładkie, proste, z wyraźnymi guzami czołowymi. W stropie obu oczodołów 
nie stwierdzono zmian przerostowych cribra orbitalia. Wyrostki sutkowe są małe 
i krótkie, prawy masywniejszy. Kresy karkowe zaznaczone słabo, potylica wybit-
nie wypukła. Uzębienie już niekompletne. Starcie koron słabe 0º–1º lub mierne 
2º–3º i 3º (silniej starte zęby przedtrzonowe żuchwy P1). W szczęce, obustronnie 
za życia, wypadły pierwsze zęby trzonowe (M1), a w zębodołach rozpoczęła się 
już obliteracja. Trzecie zęby trzonowe, tzw. mądrości (M3), dopiero zaczynały się 
wyrzynać. Żuchwa o małej wysokości trzonu, prostym kącie lewym i wygiętym 
kącie prawym. Głowy żuchwy też są różne: lewa mała i wąska, o szerokości 16 mm, 
prawa masywna, o szerokości 18 mm. Obustronnie, za życia, wypadły dwa zęby 
trzonowe (M1, M2), a ich zębodoły były już całkowicie zarośnięte. Zęby trzonowe 
trzecie były już wyrżnięte. Na zębach przednich szczęki i żuchwy stwierdzono 
kamień nazębny, silniejszy na zębach szczęki. Wystąpiła hypoplazja szkliwa sieka-
czy i kłów. Są to zmiany w strukturze szkliwa zębów, powstałe w wyniku zmian 
chorobowych w dzieciństwie. Zmiany te są określane stresami wieku dziecięcego 
wynikającymi z niedożywienia i przebytych chorób [Gładykowska-Rzeczycka 
1989]. Silniejsze zmiany zaobserwowano na zębach żuchwy. Pomiary czaszki przed-
stawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Pomiary czaszki wg Rudolfa Martina i Karla Sallera [1957]
Table 1. Skull measurements according to Rudolf Martin and Karl Saller [1957]

Pomiar Wartość (mm)

cięciwy
części mózgowej

g-op (1) 179
eu-eu (8) 153
ft-ft (9) 99

ba-b (17) 137

cięciwy
części twarzowej

n-pr (48) 57
n-ns (55) 44

mf-ek (51) 38
sbk-spa (52) 32
apt-apt (54) 25

cięciwy żuchwy

go-go (66) 101
gn-id (69) 29

kdl-kdl (65) 124
szer. gał. (71) 25/26

obwody i łuki
obw.poz. (23) 508
po^po (24) 320
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Tabela 2. Wskaźniki czaszki wg Rudolfa Martina i Karla Sallera [1957]
Table 2. Skull indicators according to Rudolf Martin and Karl Saller [1957]

Wskaźnik Wartość
szerokościowo-długościowy 85,4
wysokościowo-szerokościowy Hrdlički-Kóčki 82,5
oczodołowy 84,2
nosa 56,8
wysokościowo-szerokościowy 89,5
wysokościowo-długościowy 76,5
czołowo-szerokościowy 64,7

Kości szkieletu postkranialnego są prawie kompletne. Stwierdzono tylko brak 
trzech kręgów szyjnych: C1, C3, C4. Na kręgu drugim (C2), niekompletnym, 
zaobserwowano porowatości i uszkodzenia struktury trzonu (?) w dolnym jego 
odcinku. Trudno ustalić przyczyny uszkodzenia, gdyż brak bezpośrednio sąsiadu-
jących z nim obu kręgów. Na powierzchni zęba kręgu obrotowego stwierdzono 
znaczne obkostnienia. Brak innych czytelnych zmian w kośćcu. Stwierdzono tylko 
bardzo słabe zmiany przeciążeniowe w odcinku piersiowym kręgosłupa. Zareje-
strowano rozszczepienie wszystkich kręgów kości krzyżowej, kanał krzyżowy jest 
otwarty. Stwierdzono również zmiany w budowie trzonów kości kończyn; są to 
znaczne, nietypowo rozdęte górne odcinki trzonów obu kości udowych z silnie 
zaznaczonymi przyczepami odpowiednich mięśni tego odcinka. Podobne zmiany 
zaobserwowano na trzonach obu kości łokciowych. Dobiegają końca procesy ko-
stnienia m.in. końca mostkowego obojczyków, odcinków kręgów kości krzyżowej 
i krawędzi górnej talerza biodrowego. Na kościach miednicznych zmiany na po-
wierzchni spojenia łonowego są w fazie III lub IV, wskazując na wiek osobnika 
(około 22–24 lat lub 25–26 lat) [Piontek 1999]. Średnica głowy kości ramieniowej 
wynosi 40 × 39 mm. Średnica głowy kości udowej wynosi 48 × 48 mm. Średnica 
głowy kości promieniowej wynosi 22 mm. Jedyny uraz czytelny na kościach to 
uszkodzenie przedniej części paliczka dalszego i złamanie paliczka bliższego le-
wego palucha, z uszkodzeniem jego głowy i  jej podziałem na dwie płaszczyzny. 
Na głowie tylko tego lewego palucha toczyły się już silne zmiany zwyrodnieniowe. 
Pomiary kości przedstawiono w tabeli 3.

Nie stwierdzono innych istotnych zmian patologicznych.
Szkielet należy do osobnika młodego zmarłego w wieku Adultus tj. około 

24–25 roku życia, płci żeńskiej. Z pomiarów wskaźników (tab. 2) wynika, że kobieta 
miała głowę krótką (nadkrótkoczaszkowy), średnią, niską, o wąskim czole, średnio 
wysokich oczodołach i szerokim nosie. Charakteryzowała się dużą pojemnością mó-
zgoczaszki, która wg L. Manouvriera wynosiła 1707,0 cm3, a średnią pojemnością 
wg T. Belniak (1453,1 cm3). Przyżyciowa wysokość ciała kobiety wynosiła według 
metody L. Manouvriera 158,7 cm, a według metody M. Trotter i G.C. Gleser 
160,0 cm (tab. 3). Kobieta była średniego wzrostu.
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Tabela 3. Pomiary kości pozaczaszkowych wg Rudolfa Martina i Karla Sallera [1957]
Table 3. Measurements of extracranial bones according to Rudolf Martin and Karl Saller [1957]

Kość Pomiar
Wartość (w mm)

prawa lewa

obojczyk
długość największa (1) 131 133

obwód trzonu (6) 39 38

ramieniowa
długość największa (1) 319 315

szerokość nasady dalszej (4) 57 —
najmniejszy obwód trzonu (7) 59 60

promieniowa
długość największa (1) — 228
najmniejszy obwód (3) — 42

łokciowa
długość największa (1) 252 247
najmniejszy obwód (3) 38 39

udowa
długość największa (1) 432 426

obwód w środku trzonu (8) 82 84
szerokość kłykci (21) 75 79

piszczelowa
długość największa (1a) 340 337

najw. szer. nasady górnej (3) 72 72
obwód trzonu (10) 73 73

strzałkowa
długość największa (1) 328 328

obwód w środku trzonu (4) 35 34

wysokość ciała
(w cm)

według M. Trotter i G.C. Gleser
161,4 160,7

160,0

według L. Manouvriera
159,1 158,3

158,7
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Badania podwodne jeziora Lednica —  
nowe otwarcie w 2017 roku. 

Kolejny most w akwenie lednickim

W 2017 roku Zakład Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu po raz kolejny podjął prace badawcze 

związane z rozpoznaniem podwodnego dziedzictwa archeologicznego jeziora Led-
nica. Tegoroczne prospekcje prowadzone pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Pydyna 
oraz dr. Krzysztofa Radki, w których uczestniczyli studenci i doktoranci wymienionej 
uczelni, przebiegały w dwóch etapach. Początkowo realizowano prace nawiązujące do 
wcześniejszych badań mostu zachodniego (poznańskiego), by następnie skoncentro-
wać się na podjętych po raz pierwszy w polskich wodach śródlądowych podwodnych 
badaniach nieinwazyjnych z wykorzystaniem sonaru wielowiązkowego i profilera 
dennych osadów (jeziornych) oraz magnetometru. Ten etap badań był możliwy 
dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich (oddział 
w Warszawie) oraz Instytutem Morskim w Gdańsku (dr. Benedyktem  Hacem) — 
dysponentem specjalistycznej aparatury do badań sejsmicznych i magnetometrycz-
nych. Nowatorski charakter owych badań, realizowanych w ramach projektu Kolebka 
Piastów — archeologiczne prospekcje podwodne w rejonie Jeziora Lednickiego, zdecydował 
o ich dofinansowaniu ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz gminy Łubowo. 

Zanim omówię wyniki, jakich dostarczyły tegoroczne podwodne badania nie-
inwazyjne, warto kilka słów poświęcić wcześniejszym pracom podwodnym w jezio-
rze Lednica oraz dokonanym w ich trakcie odkryciom wczesnośredniowiecznych 
mostów, bowiem badania te mają już swoją długą historię.

W latach 1959–1961 członkowie Poznańskiego Klubu Płetwonurków PTTK 
dokonali pierwszej w Polsce penetracji wód jeziora Lednica — odkryli wówczas 
pierwszą łódź (dłubankę) lednicką, długą na 10,19 m. Wyciągnięto ją na po-
wierzchnię w 1960 roku a eksponowana jest obecnie na wystawie archeologicznej 
w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Płetwonurkowie natrafili również na 
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relikty mostów — wschodniego i zachodniego. Wkrótce przeszkolono w pracach 
podwodnych studentów archeologii UAM w Poznaniu, którzy w 1961 roku przy-
stąpili do prac prowadzonych wówczas na Ostrowie Lednickim pod kierunkiem 
Jerzego Łomnickiego i Andrzeja Nowaka. Badania skoncentrowano na reliktach 
mostu zachodniego — odkryto jego konstrukcje nośne (pale) i przedstawiono 
pierwszą rekonstrukcję.

Nowy etap w pełni naukowych prac podwodnych zainicjowano jednak dopiero 
od 1982 roku, kiedy to Muzeum na Lednicy podjęło w ramach Interdyscypli-
narnego Zespołu do Badań Ostrowa Lednickiego i Jego Osadniczego Zaplecza 
współpracę z Zakładem Archeologii Podwodnej UMK w Toruniu. Od tego czasu 
(z przerwami) trwają do chwili obecnej badania obydwu mostów — początkowo 
były prowadzone pod kierunkiem prof. Andrzeja Koli i dr. Gerarda Wilke, aktualnie 
zaś pracami kieruje wspomniany wcześniej Andrzej Pydyn. 

Wyniki tych badań podwodnych wyznaczyły precyzyjnie trasę przebiegu oby-
dwu mostów — zachodniego (poznańskiego) o długości 438 m oraz wschodniego 
(gnieźnieńskiego) liczącego sobie 187 m — określiły ich datowanie oraz fazy wielu 
kolejnych przebudów. Dokonano również rekonstrukcji tych nawodnych urządzeń 
komunikacyjnych oraz wydobyto niezwykle bogate serie wczesnośredniowiecznych 
zabytków — w tym niezwykłą na Niżu Europejskim kolekcję uzbrojenia z czasów 
kształtowania się państwa Piastów (i szerzej).

Ustalono, że obydwa mosty zbudowano w sezonie zimowo-wiosennym 963–
964, wykorzystując do ich budowy drewno dębowe (incydentalnie wiąz). Były one 
wielokrotnie przebudowywane np. w latach 991, 995, 1007–1008, 1015–1018 czy 
w 1033 roku, kiedy odnotowano ostatnią z takich napraw. Mosty zniszczono pod-
czas najazdu czeskiego księcia Brzetysława na Wielkopolskę (1038). Nie zostały 
później odbudowane.

Technika budowy mostów oparta była na wiązkach pali (3–4 pale w wiązce) 
stanowiących ich nośne konstrukcje, na których wspierała się jezdnia (wykonana 
z szerokich do 50 cm dranic). Wiązki pali osadzone były w belkach stężeniowych 
z otworami do osadzenia pali, oddalonymi od siebie na odległość 480–490 cm 
(i wyznaczającymi szerokość mostów). Dla przykładu można podać, że do budowy 
obydwu mostów użyto 1 462 pali (filarów), wykonanie zaś całej ich konstrukcji 
wymagało ścięcia 3 400 do 3 800 drzew.

Lednickie mosty to największe z mostowych przepraw znanych z  terenu 
państwa wczesnopiastowskiego, których skala może być w pełni porównywalna 
z konstrukcjami tego typu znanymi np. z Meklemburgii. W X wieku były to jedne 
z najdłuższych mostów w środkowej i północnej Europie. Oceniając wydobyte w ba-
daniach podwodnych ogromne ilości uzbrojenia oraz przedmiotów codziennego 
użytku, stwierdzić można, że ich bogactwo wykracza daleko poza Wielkopolskę, 
bowiem ranga tego zbioru sytuuje go wśród największych kolekcji zabytków, jakie 
udało się pozyskać ze śródlądowych wód jeziornych w obszarze Europy. 

Podsumowaniem badań podwodnych są dwa tomy monografii Wczesnośrednio-
wieczne mosty przy Ostrowie Lednickim — pierwszy pt. Mosty traktu gnieźnieńskiego 
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pod red. Z. Kurnatowskiej wydany w 2000 roku i drugi pt. Mosty traktu poznań-
skiego pod red. A. Koli, G. Wilkego wydany w roku 2014 — oraz praca A. Koli 
z 2016 roku zamieszczona w monografii Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno-stołeczny 
ośrodek pierwszych Piastów stanowiącej dziewiąty tom w serii Origines Polonorum. 

Nowy etap badań podwodnych wyznaczyły prace, o których realizacji wspo-
mniałem na początku tej noty. Badania nieinwazyjne podjęte w jeziorze Lednica 
w 2017 roku (trwające od 17 lipca do 22 września) miały na celu wykorzystanie na 
szeroką skalę nowoczesnej aparatury, która do tej pory stosowana była wyłącznie 
w akwenach morskich, a użycie jej do badań w śródlądowym zbiorniku wodnym 
stanowiło pierwszą tego typu próbę badawczą i swoisty test specjalistycznych urzą-
dzeń użytych przy tym projekcie. Wyniki tych prac przyniosły wiele niespodzianek 
oraz odkrycie obiektu uznawanego do tej pory za miejscową legendę — kolejnego 
mostu zbudowanego przy jednej z jeziornych wysp. 

Pierwszym etapem projektu była szeroka analiza map jeziora Lednica oraz 
dostępnych danych archiwalnych. W ich wyniku wytypowano obszary o najwięk-
szym prawdopodobieństwie wystąpienia podwodnych stanowisk archeo logicznych. 
Następnie przy pomocy zespołu archeologów podwodnych miejsca te zostały prze-
szukane. Dzięki tym działaniom zarejestrowano kilkanaście nowych stanowisk kul-
turowych oraz odnaleziono pochodzące z różnych epok przedmioty, wśród których 
znajdowały się między innymi piastowskie topory i grot włóczni czy współczesny 
karabin Mauser.

Kolejny etap prac związany był z badaniami hydroakustycznymi z użyciem 
sondy wielowiązkowej, która pozwoliła na wykonanie bardzo dokładnego skanu 
dna jeziornego oraz każdego elementu wystającego ponad namulisko denne. W re-
zultacie powstał obraz dokumentujący zarówno osady denne i zagadkowe obiekty 
(200 punktów) wypiętrzające się powyżej nich. Sprawdzenie owych 200 podwod-
nych anomalii przyniosło zaskakujące rezultaty związane z odkryciem kolejnego 
mostu zbudowanego w przeszłości na jeziorze Lednica.

To już trzecia z przepraw mostowych odkrytych w badaniach podwodnych — 
tym razem dzięki nowoczesnej aparaturze naukowej. Odsłonięte konstrukcje daw-
nego mostu związane są nie z Ostrowem Lednickim, lecz z jedną z mniejszych wysp 
jeziora Lednica, zwaną Ledniczką. Most łączył zachodni brzeg tej wyspy z poznań-
skim (zachodnim) brzegiem jeziornym i osiągał długość 120 m. Jego konstrukcje 
nośne tworzyły gniazda pali, elementy poziome zaś to belki stężeniowe z otworami 
w odległości 380 cm, które wyznaczały szerokość mostu, a przeznaczone były do 
osadzenia pionowych pali nośnych. Pierwsze datowania drewna konstrukcyjnego 
mostu określają jego chronologię na ostatnie dziesięciolecie XIII wieku (data ścięcia 
drewna — 1293 r.) i początek XIV wieku, co pozwala na łączenie tej przeprawy 
z siedzibą lokalnego możnowładcy (rodu Latalskich ?), którego wieżę obronną 
rozpoznano w badaniach gródka stożkowatego prowadzonych przez Muzeum na 
Lednicy w latach 1989–1990. Pełen okres funkcjonowania tego mostu nie jest 
obecnie znany — uściślą go przyszłe badania — jednak już w tej chwili możemy 
stwierdzić, że istnienie tej przeprawy poświadcza wysoki status wielkopolskich
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Ryc. 1. Jezioro Lednica. Archeolodzy podwodni w rejonie odkrytego mostu przy wyspie 
Ledniczce; fot. Archiwum Ekspedycji Podwodnej UMK

możnych w czasach odradzania się państwa polskiego u schyłku XIII wieku. Od-
krycie tej nawodnej drogi komunikacyjnej potwierdza również wartość tradycji 
i ludowego przekazu o moście przy wyspie Ledniczka, które dotychczas negowano 
i bagatelizowano, a którym, jak na to wskazuje opisany przykład, warto się bacznie 
przyglądać i je analizować.

Aktualnie nadal trwają szczegółowe analizy danych odnoszących się do kształtu 
dna jeziora Lednica oraz skanów z magnetometru protonowego, które wraz z na-
stępnymi badaniami mostu prowadzącego na Ledniczkę przybliżą szerokie spek-
trum badawcze związane z pracami podwodnymi, wzbogacą naszą wiedzę o mo-
stach z epoki późnych Piastów oraz pokażą wartość wielodyscyplinarnego podejścia 
(w duchu neopragmatyzmu) w badaniach archeologicznych.



Ryc. 2. Podwodne prace badawcze wspomagał specjalistyczny sprzęt dokumentujący 
ukształtowanie dna jeziornego; fot. Krzysztof Radka

Ryc. 3. Jezioro Lednica. Płetwonurek w trakcie namierzania zabytków zalegających na 
linii nowo odkrytego mostu; fot. Krzysztof Radka



Ryc. 4. Jezioro Lednica. W trakcie badań obejmujących cały akwen odkryto kolejne mili-
taria jak widoczny na zdjęciu topór; fot. Krzysztof Radka
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Profesor Stanisław Suchodolski  
dziewiątym Laureatem 

Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego powołana została uchwałą Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego 12 czerwca 2009 roku. 

Idea ustanowienia Nagrody wynika ze szczególnej roli województwa wiel-
kopolskiego, które dziedziczy spuściznę wielkiego rodu Piastów — założycieli 
państwa polskiego.

Nagroda jest honorowa i jest wyrazem docenienia wybitnych badań naukowych 
i różnorodnej promocji wiedzy dotyczącej dynastii piastowskiej, a także ochrony pia-
stowskiego dziedzictwa kulturowego. Nagrodę powołano w celu uhonorowania szcze-
gólnego wkładu w poszerzanie i propagowanie wiedzy o Piastach i początkach naszego 
państwa. Nagroda przyczynia się do przekazywania unikatowej wiedzy o dynastii pia-
stowskiej, a także prezentowania chronionego piastowskiego dziedzictwa kulturowego.

Orzeł (symbol Nagrody) stanowi odniesienie do legendarnych i historycznych 
symboli państwowości polskiej, a Lednica nawiązuje do ruin znajdujących się na 
Ostrowie Lednickim, a więc do rezydencji pierwszych Piastów, jednego z najstar-
szych i najlepiej zachowanych obiektów architektonicznych z okresu tworzenia 
państwowości polskiej — do miejsca, gdzie rezydowali pierwsi piastowscy władcy 
Mieszko I i Bolesław Chrobry.

Tegoroczny Laureat Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego — profesor 
Stanisław Suchodolski — jest polskim numizmatykiem, archeologiem i historykiem 
mediewistą, który na trwałe wpisał się w poznanie dziejów Polski piastowskiej. Od 
początku swej działalności naukowej główne zainteresowania naukowe Laureata 
skoncentrowane są na dziejach mennictwa średniowiecznego. Profesor szczególnie 
poświęcił się badaniu początków monety i mennictwa Piastów. Dobitnie wskazał, 
że moneta jest nie tylko źródłem numizmatycznym, ale też historycznym, archeo-
logicznym, ikonograficznym. Jego prace, ukazujące się od końca lat 50. ubiegłego 
stulecia, pozwalają śledzić dzieje nie tylko regionalne, nie tylko ziem piastowskich, 
ale także przemiany kulturowe średniowiecznej Europy Zachodniej. Jego prace 
naukowe i popularne w sposób jasny i prosty objaśniają funkcjonowanie monety 
w przeszłości, umożliwiając zrozumienie znaczenia pieniądza współcześnie.



Ryc. 1. Laureat Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego profesor Stanisław Suchodol-
ski; fot. Mariola Jóźwikowska



Ryc. 2. Uroczystość wręczenia Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego w  Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy; fot. Mariola Jóźwikowska

Ryc. 3. Wręczenie Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego profesorowi Stanisławowi 
Suchodolskiemu w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka 
przez Dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego Włodzimierza Mazurkiewicza; fot. Mariola Jóźwikowska





Borys Paszkiewicz

Laudacja ku czci  
Profesora Stanisława Suchodolskiego 

z okazji wręczenia Mu Nagrody 
Lednickiego Orła Piastowskiego 

nad Lednicą, 30 maja 2017 roku

Dostojni Goście, 
Czcigodny Laureacie, 
Szanowni Państwo, 

przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia laureata Lednickiego Orła Piastow-
skiego i wskazania Jego zasług. Jakież przymioty winny predestynować do takiej 
nagrody? Cechy orła, które nasuwają się od razu, to zwycięskość i bystry wzrok. 
Tymczasem w drugiej księdze Aviarium Hugona z Folieto czytamy takie oto słowa: 

Aquilae vocabulo subtilis sanctorum intelligentia exprimitur. Unde idem propheta 
dum sub animalium specie Evangelistas quattuor se vidisse describeret. In eis qu-
artum animal, id est, Iohannem significans, qui volando deseruit terram, quia per 
subtilem intelligentiam interna mysteria Verbum videndo penetravit1. 

Mamy więc wśród owych przymiotów subtelną inteligencję przenikającą tajemnice 
Słowa. Gdzież są ukryte, konstytuujące naszą, polską wspólnotę, tajemnice świa-
dectw historycznych, utrwalonych przed wiekami, które dziś wymagają krytycznego 
spojrzenia? Joachim Lelewel powiada, że w naukach dających poznawać źrzódła 
historyczne, które zawsze są owocem krytyki historycznéj, wiodącej do odrzucania 

1 Fizjologi i Aviarium. Średniowieczne traktaty o symbolice zwierząt, oprac. S. Kobielus, Kraków 
2005, s. 157. Hugo cytuje tutaj — nieznacznie trawestując — św. Grzegorza Wielkiego: Sancti 
Gregorii Papae I, cognomento Magni, Opera Omnia, ed. J.-P. Migne, t. II, Lutetiae Parisiorum 
1857 (= Patrologiae cursus completus 76), szp. 625 (Moralium libri, sive Expositio in librum B. Iob, 
Pars IV, lib. 31, cap. xlvii: 94).
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fałszywych, ochronienia resztki uszkodzonych źródeł, jedne (z tych nauk) odnoszą się 
tylko do jednej epoki historycznej, gdy inne chętnie się rozciągają do wszystkich cza-
sów, na przykład numismatyka. […] Zajmuje się bowiem Numismatika poznawaniem 
i objaśnianiem wielkiéj części źrzódeł historycznych, pomników z postaci pomniejszych 
pospolicie z metalu urządzonych 2. 

Już u początku nowoczesnej nauki wiedziano wszelako, że z monety wypływa 
nie tylko wiedza o przeszłości. Francesco Petrarca w ten sposób opisuje swoje 
spotkanie z cesarzem Karolem IV w Mantui pod koniec 1354 roku: 

Sumpta igitur ex verbis occasione, aliquot sibi aureas argenteasque nostrorum prin-
cipum effigies, minutissimis ac veteribus litteris inscriptas, quas in deliciis habebam, 
dono dedi, in quibus et Augusti Caesaris vultus erat pene spirans: et ecce, inquam, 
Caesar, quibus successisti, ecce quos imitari studeas et mirari, ad quorum formam 
atque imaginem te componas, quos praeter te unum, nulli hominum daturus eram: 
tua me movit auctoritas3.

Petrarka, żywiący nadzieję na wskrzeszenie przez Karola starożytnej chwały Ce-
sarstwa Rzymskiego, w monetach widział szczególne medium przekazu wiedzy 
o wielkiej przeszłości, która miała posłużyć rekonstrukcji, budowie na nowo wspa-
niałej teraźniejszości i przyszłości. Numizmatyka — wiedza o zabytkowych mone-
tach — została tu potraktowana nie tylko jako pierwszorzędne źródło historyczne, 
ale jako nośnik aktualnej idei politycznej. Gdy wprowadzane w 1994 roku pienią-
dze na nowo budowanej polskiej Rzeczypospolitej miały pokazać współczesnemu 
suwerenowi zamkniętą w monetach pierwszych Piastów chwałę przodków do 
podziwiania i naśladowania, posłużono się zdjęciami, którymi ilustrował swe prace 
Stanisław Suchodolski. 

Nietrudno tedy wyciągnąć wniosek, że i Hugo z Folieto, i Petrarka, i Lelewel 
byliby wskazali jako oczywistego laureata Lednickiego Orła Piastowskiego Pro-
fesora Stanisława Suchodolskiego, uczonego od sześćdziesięciu z górą lat przeni-
kającego wzrokiem intelektu tajemnice Polski piastowskiej.

Stanisław Suchodolski urodził się 4 maja 1936 roku w Warszawie i w wieku 
ośmiu lat, w strasznym 1944 roku, był mieszkańcem warszawskiej Woli i świad-
kiem jej losów. Szczęśliwie przeżył, by po wojnie powrócić do rodzinnego miasta 
i w nim pozostać. Mimo wcześnie widocznych talentów i zainteresowań archeo-
logicznych — a może właśnie z ich powodu — nie został w 1953 roku przyjęty 
na studia: nie dlatego, że miał dopiero siedemnaście lat, ale ze względu na nie-
słuszne klasowo pochodzenie. Dopiero po półroczu dane Mu było podjąć stu-
dia archeologiczne, a potem historyczne, i raz jeszcze pilnością i pracowitością 
nadrobić zabrany przez złych ludzi czas. Wśród Jego mistrzów wielu było wy-

2 J. Lelewel, Polska. Dzieje i rzeczy jéj, t. V, Poznań 1863, s. 289–290, 301.
3 Francisci Petrarcae Epistolae de rebus familiaribus et variae, studio et cura I. Fracassetti, vol. 2, 

Florentiae 1862, s. 520.
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bitnych uczonych, ale zapytany o najważniejszego zawsze wskazywał Ryszarda 
Kiersnowskiego, mediewistę przystępnego w obejściu a imponującego dorobkiem 
i odwagą naukową, nigdy nieusatysfakcjonowanego stanem badań i osiągniętej 
wiedzy. Przez wiele dekad tworzyli znany astronomom układ gwiazdy podwójnej, 
krążącej wokół wspólnego środka ciężkości, znakomicie uzupełniając swe zaintere- 
sowania i prace.

Dzisiejszy Laureat zrazu dzielił pracę naukową między numizmatykę i archeo-
logię, od początku jednak jego główne zainteresowania i kolejno osiągane stopnie 
naukowe wiązały się ze starszą i szacowniejszą z dyscyplin. Na tym też polu osiągnął 
najwięcej, rozpoznając całość mennictwa polskiego do początku XIII wieku i na 
nowo je układając, dalej rozszerzając swe badania na Europę Środkową, karoliński 
Zachód, a wreszcie na czasy schyłku Cesarstwa Rzymskiego i okres Wędrówek Lu-
dów. Profesor Suchodolski nie unikał też wycieczek w późniejsze dzieje Polski i ich 
numizmatyczne świadectwa. Cenioną przez Hugona z Folieto subtelną umiejętność 
rozróżniania prawdy od fałszu bez trudu odnajdzie czytelnik na kartach rozpraw 
Laureata: Moneta polska w X/XI wieku, Początki mennictwa w Europie Środkowej, 
Wschodniej i Północnej, Mennictwo polskie w X i XI wieku i Moneta możnowładcza 
i kościelna w Polsce wczesnośredniowiecznej. Każde z tych dzieł przyniosło wielki 
zasób nowej wiedzy nie tylko o monetach, ale nade wszystko o ludziach, którzy 
je wykonywali i emitowali, przyjmowali, wymieniali, oszczędzali i wreszcie tracili, 
o panach i poddanych. Żaden rzetelny historyk polskiego średniowiecza nie poważy 
się tych prac pominąć.

Małodusznie byłoby tedy zżymać się na usunięcie z naszych dziejów takiego 
emblematu, jak „denar Mieszka Pierwszego”, bo przecież otrzymaliśmy w zamian 
nieoczekiwaną wiedzę o Mieszku Drugim i strukturze państwa jego ojca. Choćby 
kto ubolewał nad odebraniem monet Władysławowi Laskonogiemu, nie może nie 
cieszyć się z zupełnie nowego impulsu w badaniach mennictwa okresu dzielnico-
wego, z otwarcia nowych perspektyw badawczych. Czesi mogą podobnie żałować 
czeskich monet Bolesława I, Węgrzy — protestować przeciw umieszczeniu na 
liście najstarszych mennic węgierskich słowackiego dziś Pożonia-Presławy, ale 
usuwanie fałszu z ustaleń naukowych zawsze daje lepsze rozeznanie rzeczywistości 
i wzbogaca także kulturę naszych sąsiadów.

Osiągnięcia naukowe Stanisława Suchodolskiego są tej miary, że najwyższe 
światowe wyróżnienie w dziedzinie numizmatyki, nagrodę Archera M. Hunting-
tona, Amerykańskie Towarzystwo Numizmatyczne przyznało Mu w 1998 roku 
przede wszystkim za pracę Moneta i obrót pieniężny w Europie Zachodniej, opubli-
kowaną po polsku, a w językach zachodnich znaną jedynie z fragmentów. Wielce 
ceniony jest też przyznawany przez Francuskie Towarzystwo Numizmatyczne Jeton 
de vermeil, a listę polskich honorów otwiera Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski, za którym idzie nagroda Lux et Laus, przyznana przez Stały Komitet 
Mediewistów Polskich w roku 2015. Bo też moneta — jak stwierdził Laureat 
w tytule jednej ze swych prac — okazała się w Jego ręku „źródłem wszechstron-
nym — materialnym, pisanym i ikonograficznym”, którego poznawanie i objaśnianie 
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przyniosło nową wiedzę dotyczącą nie tylko dziejów Polski, ale całej wczesnośre-
dniowiecznej Europy.

Jest też Laureat od wielu dziesięcioleci towarzyszem badań Lednicy. Ta współ-
praca długo odbywała się w zaciszu gabinetów. Bieżącej publikacji doczekał się 
wszelako rewelacyjny skarb kwartników śląskich z ruin kościoła na Ostrowie Led-
nickim, zatem monet z początku XIV wieku, wykraczających chronologią poza 
zwykły zakres badań Stanisława Suchodolskiego. Okazało się, że wypracowana 
przezeń metodyka znakomicie sprawdza się w aplikacji do materiału z późniejszej 
epoki. Ostatnio dopiero ujrzeliśmy w druku podsumowanie wielu dekad współpracy 
w badaniach cmentarzyska w Dziekanowicach. Nowa wiedza, wyprowadzona przez 
Laureata z monet ujawnionych w materiale archeologicznym, zaprzeczyła dotych-
czasowym przekonaniom badaczy i sfalsyfikowała niejedną naukową legendę, ale 
przecież tego właśnie należało od Niego oczekiwać, i to właśnie dziś doceniono.

Oprócz niosącego tę nową wiedzę, ogromnego dorobku drukowanego wy-
kształcił Stanisław Suchodolski liczne grono doktorantów, którzy niemal wszyscy 
dziś pracują naukowo, przedłużając ścieżki wytyczone przez swego Mistrza. Ta 
niezwykła inspiracja wraz z żelazną dyscypliną badawczą i odwagą kwestionowania 
ustalonych (również przez samego siebie) prawd przechodzi dziś już do kolejnego, 
trzeciego pokolenia badaczy i sprawia, że numizmatyka jako dyscyplina historyczna 
rozwija się w naszym kraju dynamicznie i powiększa wiedzę w postępie dotąd 
niewidzianym. 

I tak oto znaleźliśmy w dziełach Profesora Stanisława Suchodolskiego nie 
tylko subtelną inteligencję i przenikliwość spojrzenia, ale i zwycięstwo prawdy 
nad fałszem, „górny pęd” naszego lednickiego orła, który służy i Polsce, i światu.

A przecież, by choć szkicowo dopełnić omówienie zasług Laureata, należy 
jeszcze przynajmniej wspomnieć o Jego żywej działalności popularyzatorskiej — 
popularnonaukowej książce Denar w kalecie, licznych odczytach, obszernych wypo-
wiedziach dla mediów — oraz o pracach organizacyjnych: wieloletnim kierowaniu 
Komisją Numizmatyczną Komitetu Nauk Historycznych PAN, zespołami badaw-
czymi oraz redakcją „Wiadomości Numizmatycznych” — wiodącego polskiego 
periodyku naukowego poświęconego numizmatyce. 

Słuszne tedy i godziwe jest, by nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego przy-
padła uczonemu obdarzonemu nie tylko przenikliwością spojrzenia, ale i subtelną 
inteligencją, zdolną zgłębiać tajemnice przeszłości. 

Ad multos annos, drogi Panie Profesorze!
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IZABELLA 2016

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w Konkursie na Wydarzenie Mu-
zealne Roku w Wielkopolsce Izabella 2016 zostało nagrodzone dwiema 

statuetkami Grand Prix i wyróżnione dwoma Pierwszymi Nagrodami.
W kategorii Działalność Naukowa i Wydawnicza zgłoszono Interdyscyplinarny 

projekt naukowo-badawczy zakończony publikacją Ostrów Lednicki. Rezydencjonal-
no-stołeczny ośrodek pierwszych Piastów (koordynator projektu Anna Wrzesińska). 
Projekt prowadzony od kilku lat przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 
a zakończony całościową publikacją wielodyscyplinarnych materiałów z Ostrowa 
Lednickiego, stanowiska archeologicznego pozostającego pod naukową opieką 
Muzeum, został nagrodzony statuetką Grand Prix. Publikacja ta to imponujące 
wydawnictwo w serii ORIGINES POLONORUM prezentującej najcenniejsze 
obiekty dla historii i kultury Polski. Opracowanie i publikacja studiów w ramach 
tej serii nadają mu najwyższą rangę, tym bardziej że ukazało się ono w rocznicę 
1050-lecia chrztu Mieszka I. Publikacja została przygotowana przez pracowników 
Muzeum przy współudziale wybitnych naukowców z kraju i zagranicy. Wyko-
rzystano w niej wyniki najnowszych badań z wykorzystaniem metod z zakresu 
nauk przyrodniczych i fizyko-chemicznych. Ze względu na swą interdyscypli-
narność wiarygodnie pokazuje ona naukową dyskusję nad tym ośrodkiem i  jego 
dawnym charakterem. Prezentowane są w niej wybrane zagadnienia i znaleziska 
związane z tym ważnym dla historii i kultury polskiej miejscem. Ostrów Lednicki 
to największa z wysp położonych na jeziorze Lednica (środkowa Wielkopolska), 
która we wczesnym średniowieczu stanowiła jeden z najważniejszych punktów 
osadniczych na mapie kulturowej tworzącego się państwa pierwszych Piastów. To 
właśnie na tej wyspie pierwsi władcy dynastii Piastów założyli jeden ze swoich 
grodów stołecznych. W jego obrębie postawili zespół obiektów sakralnych sta-
nowiących najstarsze zabytki tego typu na naszych ziemiach. Znajdowało się tu 
rezydencjonalno-stołeczne centrum państwowe, przeżywające największą świet-
ność w 2. połowie X i na początku XI wieku. Położenie na wyspie sprawiło, że do 
naszych czasów pozostałości dawnej architektury zachowały się w formie trwałej 
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ruiny. Przedłożona publikacja jest pierwszym tak obszernym syntetycznym opra-
cowaniem tego miejsca w historiografii polskiej i europejskiej (zawiera tłumaczenia 
na j. angielski). Autorami studiów naukowych zamieszczonych w monografii są 
wybitni specjaliści zajmujący się zagadnieniami wczesnego średniowiecza, zarówno 
pracownicy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (archeolodzy, historycy, 
przyrodnicy), jak i zaproszeni do projektu przedstawiciele renomowanych placówek 
naukowych w Polsce i zagranicą (archeolodzy, archeolodzy podwodni, historycy 
sztuki, analitycy). 

Redaktor serii: Przemysław Urbańczyk 
Redakcja naukowa tomu: Zofia Kurnatowska, Andrzej Marek Wyrwa 
Autor projektu okładki publikacji: Wojciech Kujawa

W kategorii Działalność Edukacyjna, Promocyjna, Marketingowa zgłoszono 
 Milenijny program edukacyjny (koordynatorzy projektu Mariola Olejniczak i Jakub 
Kamiński), który został nagrodzony statuetką Grand Prix. 

W kategorii Działalność Wystawiennicza zgłoszono wystawę Okruchy świętości. 
Relikwie Drzewa Krzyża Świętego (koordynator projektu Janusz Górecki), który 
został nagrodzony Nagrodą Pierwszą.

W kategorii Konserwacja, Ochrona Dziedzictwa Kultury, Inwestycje zgłoszono 
projekt Ostrów Lednicki. Prace konserwatorsko-restauratorskie kaplicy pałacowej oraz 
południowego basenu chrzcielnego (koordynatorzy projektu: Arkadiusz Tabaka i Da-
niel Tomczyk), który został nagrodzony Nagrodą Pierwszą.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 22 maja 2017 roku w Muzeum 
Zamek Górków w  Szamotułach. Nagrody wręczał Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woźniak i Prezes Fundacji Muzeów Wielkopolskich 
Jan Maćkowiak. 



Ryc. 1. Izabella 2016. Dwie nagrody Grand Prix; fot. Mariola Jóźwikowska



Ryc. 2. Izabella 2016. Nagrodzeni pracownicy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy; 
fot. Wojciech Kujawa
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Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia 
Muzeów na Wolnym Powietrzu

Od 21 do 25 sierpnia 2017 roku odbywała się dwudziesta ósma konferencja 
Stowarzyszenia Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu (28. Association 

of European Open Air Museum Conference)1, której przedmiot sformułowano 
następująco: The Resilient, Entrepreneurial Museum and Master Planning. 

Gospodarzem konferencji były muzea znajdujące się w regionie West Mid-
lands w środkowo-zachodniej Anglii: Black Country Living Museum i Ironbridge 
Gorge Museums. Zapraszając na obrady, Andrew Lovett, dyrektor Black Coun-
try Living Museum, zapowiedział, że będzie to najbardziej różnorodna dyskusja 
o miejscu muzeów we współczesnym świecie i o tym, jak pozwalają one ludziom 
zrozumieć świat. 

Pierwszego dnia, po otwarciu konferencji przez Lowella Wiliama, prezesa 
zarządu Black Country Living Museum, oraz Andrew Lovetta, zastanawiano się 
nad przyszłością muzeów na wolnym powietrzu. Lowell William stwierdził, że 
warunkiem przetrwania muzeów jest to, że ludzie będą chcieli płacić za wizytę, 
a muzeum ze swej strony zadba o edukację jako wartość dodaną. Wymaga to za-
trudniania dobrze wykształconych pracowników, którzy w należyty sposób będą 
opłacani — muzeum staje się wówczas konkurencyjne wobec innych ścieżek kariery. 

W swoim przemówieniu dr Patrick Green, emerytowany dyrektor Museums 
Victoria w Australii, podkreślał ważność muzeów w codziennym życiu. Jego zda-
niem mogą one przyczyniać się do spójności społecznej oraz dobrego zdrowia 
umysłowego społeczeństwa. Stwierdził, że „cenną zaletą, którą muzea posiadają 
jest to, że są one niezawodne jako źródło informacji. A z tego zaufania bierze się 
odpowiedzialność”. 

Następnie rozważano, czy muzea powinny przyjmować wyłącznie odwiedza-
jących, którzy zapłacą za wstęp. Tony Butler, dyrektor Museum of East Anglian 
Life, uznał, że nie ma czegoś takiego jak darmowe muzeum oraz zadał pytanie, 

1 O konferencjach AEOM pisano w kronikach Studiów Lednickich t. X (2010) i t. XI (2012).
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czy byłoby ono „elitarne” bez państwowych pieniędzy. Skonkludował wypowiedź 
stwierdzeniem, że w miastach ważna jest swobodnie dostępna przestrzeń, którą 
zapewnia właśnie muzeum. Andrew Lovett zauważył, że niezależność zarządza-
nia umożliwia mu decydowanie o losie instytucji. Podkreślił też niezwykłą wagę 
bezpieczeństwa finansowego, bowiem wówczas łatwiej podjąć ryzyko.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę między innymi na to, że muzea zmieniły 
rozłożenie akcentów: z „bycia o czymś” na „bycie dla kogoś”.

Kolejnym punktem programu była praca zespołowa, dzięki której starano 
się odpowiedzieć na pytanie, jak przyczyniamy się do bycia przedsiębiorczym, 
wykorzystując potencjał: 1. kolekcji, 2. pracowników i zarządzających, 3. partne-
rów i darczyńców, 4. programu, 5. komunikacji i marketingu. Każdy z uczestni-
ków miał możliwość wybrać temat, poznać inne podejścia do przedmiotu oraz 
podyskutować.

Drugi dzień poświęcono prezentacjom planów wybranych muzeów:

 — Anna Brennand, dyrektor generalny Ironbridge Gorge Museums 
 — Thomas Bloch Ravn, dyrektor Den Gamle By
 — Tudor Sălăgean, dyrektor Muzeul Etnografic al Transilvaniei.

Zreferowano także zrealizowane projekty oraz poruszono istniejące problemy:

 — Michael Schimek, Museumsdorf Cloppenburg
 — Iuliana Grumazescu, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”
 — Beth Thomas, St Fagan’s National Museum of History
 — Tina Karlsson, Friluftsmuseet Gamla Linköping.

Podczas konferencji uczestnicy mieli przyjemność zapoznać się z ekspozycjami 
muzeów goszczących:

 — Black Country Living Museum, które opowiada historię regionu nazywa-
nego Black Country, bogatego w żelazo, węgiel, wapień i ogniotrwałą glinę; 
w XIX wieku stał się on centrum przemysłu wydobywczego i metalowego. 
Muzeum prezentuje sposób życia mieszkańców tego regionu przez zgroma-
dzone domy, sklepy, warsztaty rzemieślnicze, szkołę, komunikację: tramwaje 
i autobusy;

 — Ironbridge Gorge Museum jest swoistym konsorcjum dziesięciu muzeów. 
Odwiedziliśmy: Blists Hill Victorian Town, które jak nazwa wskazuje, opo-
wiada o  czasach, kiedy panowała w Wielkiej Brytanii królowa Wiktoria; 
Coalbrookdale Museum of Iron, gdzie można dowiedzieć się, w jaki sposób 
żelazo z Coalbrookdale zmieniło świat; Darby Houses, gdzie można zobaczyć, 
jak żyli i czym zajmowali się członkowie rodziny Darbych — potentatów 
branży metalurgicznej — którzy odegrali znaczącą rolę w rewolucji prze-
mysłowej; The Iron Bridge — pierwszy most żelazny (żeliwny) zbudowany 
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w 1779 roku nad rzeką Severn — i Tollhouse — stojący w pobliżu punkt 
poboru opłat; 

 — Avoncroft Museum of Historic Buildings, które w swoich zbiorach posiada 
rozmaite budynki: domy (z których najstarszy pamięta czasy średniowiecza, 
a najmłodszy został zbudowany z prefabrykatów w latach 40. XX wieku), 
stodołę, stajnię, spichlerz, młyn, lodownię i wiele innych uratowanych przed 
zniszczeniem. Muzeum to bowiem działa jak pogotowie ratunkowe: jeśli ktoś 
posiada budynek o wartości historycznej, to proponuje przekazanie go mu-
zeum, które następnie szuka darczyńcy gotowego sfinansować translokację 
i konserwację obiektu.

Konferencję zakończyło Walne Zebranie AEOM. Do Stowarzyszenia przyjęto 
szesnastu nowych członków, m.in. Adrianę Garbatowską (Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy) i Jarosława Gałęzę (Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu). Wy-
brano także zarząd na kolejną dwuletnią kadencję: prezydentem został Henrik 
Zipsane, a członkami Anke Hufschmidt, Hilde Schoefs, Richard Evans, David 
Eveleigh oraz Jarosław Gałęza. 

Zdecydowano o konferencjach w następnych latach: planowana na rok 2021 
odbędzie się w Skansenie w Sztokholmie, w 2023 roku zaś gospodarzami będą 
Szabadtéri Néprajzi Muzeum w Szentendre i Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie 
Gusti” w Bukareszcie. 

Najbliższa konferencja odbędzie się w sierpniu 2019 roku w Polsce, a zor-
ganizują ją Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy.

Ryc. 1. Black Country Living Museum, Canal Street; fot. Adriana Garbatowska



Ryc. 2. Black Country Living Museum, Old Birmingham Road; fot. Adriana Garbatowska

Ryc. 3. The Iron Bridge and Tollhouse, rogatka; fot. Adriana Garbatowska



Ryc. 4. Blists Hill Victorian Town, główna ulica miasteczka; fot. Adriana Garbatowska

Ryc. 5. Blists Hill Victorian Town, sklep cukierniczy; fot. Adriana Garbatowska



Ryc. 6. Blists Hill Victorian Town, wesołe miasteczko; fot. Adriana Garbatowska

Ryc. 7. Coalbrookdale Museum of Iron; fot. Adriana Garbatowska



Ryc. 8. Avoncroft Museum of Historic Buildings, dom miejski z Bromsgrove; 
fot. Adriana Garbatowska

Ryc. 9. Avoncroft Museum of Historic Buildings, budynki gospodarcze: stodoła, 
stajnia, szopa; fot. Adriana Garbatowska



Ryc. 10. Nowi członkowie AEOM; fot. Mateusz Słomiński
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