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„Pan na Lednicy” – wspomnienie 
o prof. Andrzeju Marku Wyrwie (1955-2022)

‘Master of the Lednica’ – memories 
of prof. Andrzej Marek Wyrwa (1955-2022)

Profesor Andrzej Marek Wyrwa, humanista, naukowiec, historyk i archeolog, 
menedżer kultury – świetny organizator wielu projektów naukowych i  po-
pularnonaukowych, wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu (przez prawie 40 lat wykształcił kilka pokoleń studentów i dokto-
rantów), „Pan na Łeknie” (badania archeologiczne w latach 1982-2008) i „Pan 
na Lednicy” (przez 14 lat zarządzał Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy), 
redaktor wielu monografi i, serii wydawniczych i czasopism, pionier badań in-
terdyscyplinarnych, pozwalających uzyskać względnie całościowy obraz prze-
szłości. Człowiek dobry, po prostu rodzinny (dumny z wnucząt), szanowany 
przez władzę i  w  wysokich kręgach kościelnych, przyjaciel artystów (znał 
się na sztuce – grał na skrzypcach, pisał utwory literackie, malował i  rzeź-
bił) i pomysłodawca „Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego”, organizator 
niezapomnianych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski (Dzwon Mieszka 
i Dobrawy) oraz budowniczy trzeciego – po zniszczeniu w 1. poł. XI wieku – 
mostu pontonowego na wyspę.

Urodził się w Krzyżu Wielkopolskim 22 marca 1955 roku. Dzieciństwo spędził 
w rodzinnym Drawsku, gdzie ukończył szkołę podstawową, potem naukę kon-
tynuował w  Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sucharskiego w  Krzyżu 
Wlkp. (lata 1970-1974). Lektury, ruiny, mury i kościoły w okolicy oraz poznawa-
nie miejsc historycznych w czasie niezapomnianych wczasów rodzinnych w wa-
gonach PKP wcześnie rozbudziły Jego zainteresowania przeszłością. Dlatego po 
maturze wybrał historię (specjalizację nauczycielską) na Wydziale Filozofi czno-
-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu (UAM). Od 
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1975 roku, czyli drugiego roku, studiował w trybie indywidualnym pod kierun-
kiem prof. dr. hab. Jerzego Strzelczyka. Na trzecim roku historii rozpoczął stu-
dia na drugim kierunku – archeologii. Pracę magisterską z historii pt. „Geneza 
i  początki klasztorów cysterskich w  Wielkopolsce” napisał pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Jerzego Strzelczyka (1978). Natomiast trzy lata później ukończył 
archeologię na podstawie pracy „Rola kamienia w  kulturze wczesnośrednio-
wiecznej Polski” zrealizowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Żaka. 

W 1979 roku rozpoczął studia doktoranckie z zakresu historii i teorii kultury. 
20 maja 1985 roku obronił doktorat – „Kronika Alberyka z Trois-Fontaines jako 
źródło do dziejów Europy Środkowo-Wschodniej i  Wschodniej” (promotorem 
był prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk). W  1996 roku otrzymał stopień dr. hab. na 
podstawie dorobku i  pracy pt. „Procesy fundacyjne wielkopolskich klasztorów 
cysterskich linii altenberskiej. Łekno, Ląd, Obra” (1995), w następnym roku zo-
stał profesorem nadzwyczajnym, a w 2004 roku profesorem zwyczajnym.

Od 1984 roku był pracownikiem naukowym Instytutu Historii UAM w Pozna-
niu i całą swoją karierę naukową związał z tą uczelnią. Prowadził zajęcia z prahi-
storii ziem polskich i kultury wczesnośredniowiecznej, historii średniowiecznej 
Polski i  powszechnej. Z  wielkim zaangażowaniem i  pasją prowadził seminaria 
magisterskie (studia stacjonarne i  zaoczne) z  zakresu monastycyzmu i  historii 
kultury na ziemiach polskich. W latach 2004-2009 wykładał też w Wielkopolskiej 
Wyższej Szkole Turystyki i  Zarządzania w  Poznaniu. Często wspominał trzech 
mistrzów: prof. prof. Kazimierza Tymienieckiego (1887-1968), Gerarda Labudę 
(1916-2010) i Jana Żaka (1923-1990).

Pan Profesor nazywał siebie badaczem i „cystersologiem” (lubił wykopaliska 
i prace terenowe – w Łeknie, Lądzie i Tarnowie Pałuckim). Badania nad zakonem 
cystersów rozpoczął w latach 70. XX wieku. Przez wiele lat studiował dzieje i kul-
turę tego zakonu. W 1983 roku założył Zespół do badań nad historią i kulturą 
cystersów w Polsce, działający w Instytucie Historii UAM w Poznaniu. W latach 
1985-1989 był członkiem Centre Européen de Recherche sur les Congrégations 
et les Ordres Religieux działającego przy Université de Saint-Étienne we Francji.

Bardzo wymownie w tym względzie brzmi fragment wypowiedzi Pana Profe-
sora: „Im bardziej wgłębiałem się w poszczególne zagadnienia [związane z dzie-
jami i kulturą cystersów], tym szerzej otwierały się przepastne archiwa z nowy-
mi źródłami – archiwa sensu stricto i archiwum ziemi, gdzie zdeponowane były 
nowe, nierozpoznane dotychczas zasoby źródłowe” (2017). Badania te znalazły 
wyraz w ponad 500 publikacjach naukowych i popularnonaukowych związanych 
z Zakonem Cysterskim.

Na początku swojej kariery zawodowej (w latach 1976, 1978, 1980) uczestni-
czył w badaniach rzymskiego obozu legionowego – Ekspedycja Archeologiczna 
„Novae” (w Bułgarii).

W latach 1982-2008 kierował Ekspedycją Archeologiczną „Łekno” i zainicjo-
wał interdyscyplinarne badania łekneńskiego kompleksu osadniczego, które do-



„Pan na Lednicy” – wspomnienie o prof. Andrzeju Marku Wyrwie (1955-2022)

11

prowadziły do spektakularnego odkrycia m.in. reliktów przedromańskiej rotun-
dy, związanej z grodem w Łeknie, powstałej przed fundacją klasztoru cystersów, 
a także kościoła i zabudowań klasztornych. Interdyscyplinarne badania w Łeknie 
w znaczący sposób pogłębiły wiedzę o szarych braciach i Zakonie Cysterskim na 
ziemiach polskich. W ramach wieloaspektowych badań terenowych łekneńskiego 
centrum osadniczego Pan Profesor współpracował m.in. z Tomaszem Kasprowi-
czem, Elżbietą Miłosz, Piotrem Namiotą i Maciejem Przybyłem (z UAM i Mu-
zeum Archeologicznego w Poznaniu). Badania te realizowane były przy współ-
pracy archeologów, historyków i antropologów z wykorzystaniem nowoczesnych, 
niekiedy pionierskich, metod (datowanie metodą 14C węgli drzewnych z zapraw 
murarskich obiektów architektonicznych). Wiele tych opracowań ukazało się 
w sześciu tomach Studiów i materiałów do dziejów Pałuk, które redagował. Dum-
ny był, że w badaniach wykopaliskowych w Łeknie brało udział kilkuset studen-
tów, którzy obecnie pełnią odpowiedzialne funkcje w różnych instytucjach. Była 
to znakomita szkoła (prze)życia, zarazem niezapomniana dwumiesięczna (cza-
sem dłuższa) przygoda naukowa. 

W kręgu zainteresowań naukowych prof. A.M. Wyrwy była także historia ar-
cheologii i muzealnictwa, zwłaszcza dzieje badań Ostrowa Lednickiego. Doceniał 
szczególnie rolę hrabiego Albina Węsierskiego, pierwszego opiekuna piastowskiej 
wyspy. Miał świadomość, że Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w dużym 
stopniu kontynuuje dzieło rozpoczęte przez tego patriotę i miłośnika starożytno-
ści (w 2021 roku odnalazł – jak dotychczas jedyne – fotografi e Hrabiego).

Od 1992 roku był koordynatorem naukowym prac nad organizacją szlaku cy-
sterskiego w Wielkopolsce oraz konsultantem naukowym badań archeologiczno-
-architektonicznych na obiektach pocysterskich w  Wielkopolsce i  na Pomorzu 
Zachodnim, a  od 2003 roku Przewodniczącym Rady Koordynacyjnej Szlaku 
Cysterskiego w  Polsce przy opacie Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów. 
Był także członkiem Rady Programowej ds. Szlaku Piastowskiego, powołanej 
w 2011 roku przez pana Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego. 

Podziwialiśmy niespożyte siły i tysiące pomysłów Pana Profesora. Nie oszczę-
dzał się – był obecny w wielu gremiach uczelnianych, muzealnych i pozanauko-
wych; zawsze miał czas, by przyjąć nowe obowiązki, łagodzić spory czy udzielać 
rad. Aktywnie działał m.in.: w  Uniwersyteckim Centrum Archeologii Średnio-
wiecza i Nowożytności przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (od 
1992), Instytucie Geografi i Historycznej Kościoła w Polsce przy KUL w Lublinie 
(od 2001), Komisji Historii Architektury Sakralnej Polskiego Komitetu Narodo-
wego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS (od 2007), Poznań-
skim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, w Oddziale Wielkopolskim Stowarzyszenia 
Naukowego Archeologów Polskich (wiceprezes i  członek zarządu [przez kilka 
kadencji]), Towarzystwie Miłośników Łekna (założyciel), Towarzystwie Przyja-
ciół Ziemi Pałuckiej w Wągro wcu (od 2000), Towarzystwie Miłośników Miasta 
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Poznania (od 2001). W  latach 1998-2002 był członkiem Rady Muzeum przy 
Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, od 2002 roku członkiem Rady 
Muzeum przy Muzeum Regionalnym w  Wągrowcu (a w latach 2002-2006 jej 
przewodniczącym), członkiem Rady Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej UAM 
w Poznaniu (od 2005) i Rady Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (od 2019).

Za badania i  działalność naukowo-dydaktyczną otrzymał wiele nagród na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wyróżnień i listów gra-
tulacyjnych od władz m.in. Wągrowca i Wielenia. W 2005 roku został wyróżnio-
ny Nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie upowszech-
niania i ochrony dóbr kultury, w 2006 roku – za badania nad cystersami w Polsce 
– Srebrny Pierścień Milenijny Archidiecezji Wrocławskiej, ustanowionym przez 
kard. Henryka Gulbinowicza. Ponadto był uhonorowany m.in. Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Od-
znaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

Od 2008 roku Pan Profesor pełnił funkcję Dyrektora Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy. W tym czasie rozszerzył zakres swoich zainteresowań nauko-
wych o badania nad początkami chrześcijaństwa w Polsce i dzieje stołeczno-rezy-
dencjonalnego ośrodka pierwszych Piastów na Ostrowie Lednickim. Angażował 
się w zarządzanie Instytucją Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 
Wyrazem tego są przeprowadzone na niespotykaną skalę, wieloaspektowe, specja-
listyczne badania poszczególnych kategorii zabytków z badań archeologicznych 
(włączone do zbiorów Muzeum) oraz liczne publikacje. Niestrudzony i wymaga-
jący jako redaktor naczelny „Studiów Lednickich” dążył do rozwoju czasopisma 
i  nadania mu ogólnopolskiego i  międzynarodowego charakteru. W  2009 roku 
zreorganizował „Bibliotekę Studiów Lednickich”, wydzielając w jej ramach pięć 
serii obejmujących odrębne typy publikacji o zróżnicowanym zakresie meryto-
rycznym. Był pomysłodawcą i redaktorem periodyku „Museion Poloniae Maio-
ris”. Z Jego inicjatywy Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 2009 roku podjął 
Uchwałę o ustanowieniu prestiżowej „Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego”, 
która corocznie jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań na-
ukowych i upowszechnianie wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski 
i Europy oraz ochronę piastowskiego dziedzictwa kulturowego.

Jako dyrektor miał wizję „swojego (i  naszego) muzeum”. Często na spotka-
niach, które dotyczyły nowych projektów powtarzał: „ja już to widzę”. Za Jego 
sprawą Muzeum zostało włączone w organizację obchodów 1050. rocznicy chrztu 
księcia Mieszka I i symbolicznego chrztu Polski. Kulminacją wielu wydarzeń zor-
ganizowanych przez Muzeum, związanych z  tymi obchodami były państwowo-
-kościelne uroczystości na Ostrowie Lednickim 14 kwietnia 2016 roku. Z wiel-
kim zaangażowaniem starał się promować historyczne znaczenie dokumentu 
fundacyjnego klasztoru w Łeknie z 1153 roku, najdawniejszego dokumentu znaj-
dującego się w polskich archiwach. Profesor A.M. Wyrwa był inicjatorem pere-



„Pan na Lednicy” – wspomnienie o prof. Andrzeju Marku Wyrwie (1955-2022)

grynacji tego ważnego dokumentu do źródeł, czyli do Łekna, z okazji jego wpisu 
na krajową listę UNESCO „Pamięć Świata”.

W  ostatnich latach działalności naukowo-badawczej i  organizacyjno-
-administracyjnej całe serce i siły oddał Muzeum Pierwszych Piastów na Ledni-
cy; wytrwale dążył, by pełniło rolę kluczowego w skali kraju, centralnego ośrod-
ka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z  początkami państwa 
polskiego, dynastii piastowskiej i początkami chrześcijaństwa w Polsce. W  tym 
celu przeprowadził wiele ważnych inwestycji, w tym jedną z największych w po-
nad 50-letniej historii Muzeum, pn. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbu-
dowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy”. Tym samym zrealizował wielkie marzenie kil-
ku generacji badaczy i muzealników, zapoczątkowane w 1856 roku przez Albina 
Węsierskiego, o godnym prezentowaniu dziedzictwa Ostrowa Lednickiego zwie-
dzającym. 

I  tak, 7 października 2022 roku za pośrednictwem połączenia on-line, Pan 
Profesor brał udział w otwarciu nowego budynku i zakończeniu drugiego etapu 
inwestycji. Po uroczystości snuł plany realizacji trzeciego, ostatniego z zaplono-
wanych etapów rozbudowy infrastruktury Muzeum. Przy tym projekcie wytrwale 
pracował do końca, pomimo ciężkiej choroby zarządzał instytucją i  inwestycją. 
Zmarł 17 listopada 2022 roku. 

„Nie tak się umawialiśmy Panie Profesorze, nie tak...” – ciągle brzmią słowa 
pożegnania pana Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 
bo przecież jeszcze tyle niedokończonego, nasz Mistrzu i Przyjacielu, …i każdego 
16 maja, w święto patrona Polski, św. Andrzeja Boboli, na wyspie bicie dzwonu 
Mieszko i Dobrawa, będzie nam i Ciebie przypominało – bo to Twoje imieniny, 
Panie Dyrektorze! 

Andrzej Kowalczyk, Jakub Linetty, Andrzej Sikorski
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Burgen in Hamburg – Ein Forschungs- 
und Ausstellungsprojekt in Hamburg

Grody w Hamburgu. Projekt badawczo-wystawienniczy 
w Hamburgu

abstract: In den vergangenen Jahren hat sich das Archäologische Museum Ham-
burg auf die Untersuchung und wissenschaft liche Neubetrachtung der beiden wich-
tigsten Befestigungsanlagen im Zentrum von Hamburg konzentriert. Die Ergebnis-
se der jüngsten Ausgrabungen in der Hammaburg (2005-2006) und der Neuen Burg 
(2014-2020) trugen maßgeblich zur Neubewertung der frühmittelalterlichen Stadtent-
wicklung Hamburgs bei. 

Die annähernd lückenlose Entwicklung der Stadt von den Anfängen als einfa-
che sächsische Befestigungsanlage über die namengebende Hammaburg bis hin zur 
„Neuen Burg“ als eine der größten Befestigungen Norddeutschlands kann durch die 
archäologischen Untersuchungen nachgezeichnet werden. Künft ige Forschungen der 
übrigen Befestigungsanlagen im Stadtgebiet werden sicher weitere wichtige Ergebnisse 
zur Entwicklung der Region während des Mittelalters liefern. 
stichworte: Archäologie, Stadtgeschichte, Mittelalter, Burgen, Hamburg, Hamma-
burg

abstrakt: W ostatnich latach Muzeum Archeologiczne w Hamburgu skoncentro-
wało swoje prace naukowe na zbadaniu i ponownej analizie dwóch najważniejszych 
założeń obronnych w  centrum Hamburga. Prace wykopaliskowe przeprowadzono 
w Hammaburg (2005-2006) i Neue Burg (2014-2020), a ich wyniki pozwoliły na po-
nowną ocenę urbanistycznego rozwoju wczesnośredniowiecznego Hamburga.

Dzięki badaniom archeologicznym można prześledzić niemalże nieustanny rozwój 
miasta, trwający od jego początków jako prostego saksońskiego założenia grodowego, 
poprzez rozwój Hammaburg, od którego miasto wzięło swoją nazwę, aż po powstanie 
Neue Burg jako jednego z największych założeń obronnych w północnych Niemczech. 
Przyszłe badania pozostałych grodów występujących na terenie miasta z pewnością 
dostarczą kolejnych ważnych materiałów dotyczących rozwoju regionu w okresie śre-
dniowiecza. 
słowa kluczowe: archeologia, historia miasta, średniowiecze, grody, Hamburg, 
Hammaburg
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abstract: In recent years, the Archaeological Museum Hamburg has focused on 
the investigation and scientifi c re-examination of the two most important fortifi ca-
tions in the centre of Hamburg. Th e results of the recent excavations at Hammaburg 
(2005-2006) and Neue Burg (2014-2020) contributed signifi cantly to the re-evaluation 
of Hamburg’s early medieval urban development. 

Th e almost seamless development of the city from its beginnings as a simple Saxon 
fortifi cation via the Hammaburg, which gave it its name, to the “Neue Burg” as the 
largest fortifi cation in northern Germany, can be traced through the archaeological 
investigations. Future research on the other fortifi cations in the city area will certainly 
yield further important results on the development of the region during the Middle 
Ages. 
keywords: archaeology, urban history, Middle Ages, fortifi cations, Hamburg, Ham-
maburg

Mit dem Forschungsschwerpunkt „Burgen in Hamburg“ schlägt das Archäolo-
gische Museum ein neues Kapitel der frühen Stadtgeschichte auf und nimmt die 
mittelalterlichen Befestigungsanlagen der Stadt in den Blickpunkt. Die histori-
schen Überlieferungen werden mit den Ausgrabungsergebnissen an der Neuen 
Burg verknüpft  und die neuesten Forschungen zu Hamburgs sogenannten „dunk-
len Jahrhunderten“ präsentiert. In der Sonderausstellung „Burgen in Hamburg – 
Eine Spurensuche“ (25.11.2021 bis 21.08.2022) sowie in der gleichnamigen, reich 
bebilderten Publikation, wurden diese Ergebnisse der breiten Öff entlichkeit vor-
gestellt. Im Folgenden sollen die neuen Erkenntnisse zu den Anfängen der Stadt 
Hamburg kurz vorgestellt werden1.

Burgen als mächtige Zeugnisse einer längst vergangenen Zeit ziehen die Men-
schen seit der Romantik in ihren Bann und befl ügeln ihre Phantasie vom Leben 
im Mittelalter. Auch in Hamburg gibt es Spuren dieser fernen Zeit, die aber ober-
tägig nicht mehr sichtbar sind, sondern nur noch archäologisch erforscht werden 
können.

Im frühen Mittelalter gab es hier Befestigungsanlagen, die den wichtigen Wa-
renumschlagplatz zwischen Nord- und Mitteleuropa schützten und die vor al-
lem als befestigte Wohnsitze einen unentbehrlichen Schutzort und Machtfaktor 
für Herzöge und Kirchenfürsten darstellten. Archäologisch betrachtet gibt diese 
wichtige Phase der Hamburger Stadtgeschichte aber immer noch viele Rätsel auf. 

1 In diesem Beitrag werden im wesentlichen die Publikationen „Mythos Hammaburg“ [Weiss 
R.-M., Klammt A. (Hrsg.) 2014] sowie „Burgen in Hamburg“ [Weiss R.-M. (Hrsg.) 2021] zusam-
mengefasst, weiterführende Literatur fi ndet sich im Anhang. 
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Abb. 1. Verbreitung der Burgen im Stadtgebiet von Hamburg: 1 – Hammaburg, 2 – Neue Burg, 
3 – sog. Bischofsburg, 4 – Mellingburg, 5 – Süllberg, 6 – Spökelburg, 7 – Falkenberg, 8 – Horeburg, 
9 – Rönneburg, 10 – Riepenburg, 11 – Moorburg, 12 –Wilhelmsburg, 13 – Bergedorf, 14 – Do-
ckenhuden, 15 – angebliche Burg in der Alster, 16 – Hohenfelde, 17 – Hamm, 18 – Wandsbek, 
19 – Tonndorf, 20 – Farmsen, 21 – Oldenfelde, 22 – Bergstedt, 23 – Wohldorf. Hergestellt von 
Archäologisches Museum Hamburg
Ryc. 1. Rozmieszczenie grodów w obszarze miejskim Hamburga. 1 – Hammaburg, 2 – Neue Burg 
(nowy gród), 3 – tak zwany Bischofsburg (gród biskupi), 4 – Mellingburg, 5 – Süllberg, 6 – Spökel-
burg, 7 – Falkenberg, 8 – Horeburg, 9 – Rönneburg, 10 – Riepenburg, 11 – Moorburg, 12 – Wil-
helmsburg, 13 – Bergedorf, 14 – Dockenhuden, 15 – domniemany zamek w Alster, 16 – Hohen-
felde, 17 – Hamm, 18 – Wandsbek, 19 – Tonndorf, 20 – Farmsen, 21 – Oldenfelde, 22 – Bergstedt, 
23 – Wohldorf. Oprac. Archäologisches Museum Hamburg
Fig. 1. Distribution of fortifi cations in the urban area of Hamburg. 1 – Hammaburg, 2 – Neue 
Burg (new fortifi cation), 3 – so-called Bischofsburg (bishop’s castle), 4 – Mellingburg, 5 – Süllberg, 
6 – Spökelburg, 7 – Falkenberg, 8 – Horeburg, 9 – Rönneburg, 10 – Riepenburg, 11 – Moorburg, 
12 – Wilhelmsburg, 13 – Bergedorf, 14 – Dockenhuden, 15 – presumed Alster castle, 16 – Hohen-
felde, 17 – Hamm, 18 – Wandsbek, 19 – Tonndorf, 20 – Farmsen, 21 – Oldenfelde, 22 – Bergstedt, 
23 – Wohldorf. Prepared by Archäologisches Museum Hamburg
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Die Hammaburg – Missionsort am nördlichen Ufer der Elbe

Die Keimzelle Hamburgs, die Hammaburg, konnte in den 1950er Jahren auf dem 
heutigen Domplatz durch Ausgrabungen lokalisiert werden. Hamburg trägt die 
Burg zwar im Namen, doch sucht man sie im heutigen Stadtbild vergebens: Nicht 
einmal ein Straßenname weist heute auf die Gründungssiedlung der Stadt hin2. 

Der Siedlungsplatz liegt verkehrsgeografi sch ideal auf einem Geestrücken 
nahe der Mündung der Alster in die Elbe. Am nördlichen Elbufer verläuft  ein 
alter Handelsweg, der zur nahen Furt über die Alster führt. 

Abb. 2. Die Lage der Hammaburg I–III, links mit dem näherungsweise ermittelten natürlichen 
Relief. Grafi k: T.-J. Müller für das Archäologische Museum Hamburg
Ryc. 2. Położenie Hammaburga I–III z określoną w przybliżeniu naturalną rzeźbą terenu. Grafi kę 
dla Archäologisches Museum Hamburg oprac. T.-J. Müller
Fig. 2. Location of Hammaburg I–III, with natural relief approximately specifi ed. Graphic design 
by T.-J. Müller for Archäologisches Museum Hamburg

2 Siehe Weiss [2014]. 
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Die älteste Befestigung (Hammaburg I) aus dem 8. Jahrhundert hatte einen 
Durchmesser von nur 50 m und schützte den Hof eines Angehörigen der sächsi-
schen Führungselite. Seit dem 6. Jahrhundert war es immer wieder zu Konfl ikten 
zwischen Franken und Sachsen gekommen. Diese endeten erst mit Expansions-
politik Karls des Großen bzw. der Niederlage der Sachsen und der endgültigen 
Eroberung Nordelbiens im Jahr 804 im Zuge der Sachsenkriege (772-804). Von 
nun an gehörte Hamburg zum fränkischen Reich.

Um 820 wurde die fränkische Reichsgrenze im heutigen Schleswig-Holstein 
bzw. Mecklenburg-Vorpommern gegen die Dänen und Slawen weiter ausgebaut. 
In diesem Zuge wurde auch die Hammaburg auf ca. 75 m Durchmesser deut-
lich vergrößert (Hammaburg II). 834 machte Kaiser Ludwig der Fromme (* 778; 
† 840) durch die Entsendung des Missionars Ansgar (* 801; † 865) Hamburg 
zum bedeutenden Missionsstützpunkt und damit zum zentralen Ort ganz Nord-
elbiens.

845 überfi elen Wikinger die Hammaburg verheerend, woraufh in sie ein hal-
bes Jahrhundert brach lag. Erst nach der Ernennung Hamburgs zum Erzbistum 
im Jahr 893 (Hammaburg III) wurde sie neu aufgebaut. Sie war mit einem Durch-
messer von 140 m größer als je zuvor. 120 Jahre später wurde die Hammaburg als 
Befestigung aufgegeben; die genaueren Umstände sind unbekannt, doch könnte 
eine Phase dauerhaft en Friedens mit den benachbarten Slawen ab 1020 dazu ge-
nutzt worden sein, die alte und beengte Hammaburg durch einen neuen Befes-
tigungsbau an anderer Stelle, nämlich am anderen Ufer der Alster, zu ersetzen3. 

Die Neue Burg in der Alsterniederung

Während die Hammaburg auf der sandigen Geest lag, wurde ihr Nachfolgebau, 
die Neue Burg, in der Alsterniederung erbaut und stellt einen vorläufi gen Hö-
hepunkt der Bedeutung der Siedlung dar. Diese Entwicklung war möglich ge-
worden durch ein enges Bündnis zwischen dem weltlichen Machthaber, Herzog 
Bernhard II. (* nach 990; † 1059), und dem geistlichen Machthaber, Erzbischof 
Unwan († 1029). Gemeinsam lenkten sie die Geschicke Hamburgs für 16 Jahre.

Das verwendete Bauholz der Neuen Burg ist durch die Lagerung unter Luft -
abschluss in den immer feuchten Flusssedimenten der Alster selbst nach 1000 
Jahren nahezu unversehrt erhalten. Die Baumstämme wirken bei ihrer Ausgra-
bung oft  wie frisch geschlagen und weisen sogar noch die Rinde auf. 

3 Die älteste Nachricht über die Aufgabe der Hammaburg stammt von dem Chronisten Adam 
von Bremen, der um 1075 schreibt: „Denn auch der Herzog gab damals die alte Hamburger Feste 
auf und ließ für sich und die Seinen zwischen Elbe und Alster eine neue Burg errichten“. [Ausge-
wählte Quellen… 2000].
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Abb. 3. Rekonstrukion der Neuen Burg um 1021. Blickrichtung nach Nordwest. Grafi k: R. Warze-
cha für das Archäologische Museum Hamburg
Ryc. 3. Rekonstrukcja wyglądu Neue Burg z  około 1021 roku. Widok w  kierunku północno-
-zachodnim. Grafi kę dla Archäologisches Museum Hamburg oprac. R. Warzecha
Fig. 3. Reconstruction of the Neue Burg circa 1021. View toward the northwest. Graphic design by 
R. Warzecha for Archäologisches Museum Hamburg

Diese perfekte Erhaltung der Hölzer ermöglicht uns heute einzigartige Ein-
blicke in die Baukonstruktion der Neuen Burg. Auch können die verwendeten 
Holzarten – Erle, Birke und Eiche – genau bestimmt werden. Von großem Wert 
für die Rekonstruktion der Baugeschichte und damit auch für die Hamburger 
Stadtgeschichte ist aber die Möglichkeit, durch die Jahrringdatierung das Fäll-
datum jedes einzelnen Baumstammes ermitteln zu können. Das Ergebnis die-
ser dendrochronologischen Untersuchungen ergab, dass die in der Neuen Burg 



Burgen in Hamburg – Ein Forschungs- und Ausstellungsprojekt in Hamburg

23

verbauten Baumstämme im Herbst/Winter 1021 gefällt wurden und aus ihnen 
ein gewaltiger ovaler Ringwall mit einem Außendurchmesser von 171 m in 
O-W-Ausdehnung und 156 m in N-S-Ausdehnung entstand (Abb. 3). Die Höhe 
des Burgwalls betrug mindestens 5,50 m, seine Breite maß an der Basis ca. 36 m, 
die umschlossene Innenfl äche umfasste ca. 7.800 m². 

Bauherr war Herzog der Billunger Bernhard II. Als Nachfolgebau der Ham-
maburg kam der Neuen Burg eine Schlüsselrolle bei der Sicherung der jungen 
Handelsstadt zu. Ihr mächtiger Wall schützte den Westen Hamburgs gegen feind-
liche Angriff e, während der Heidenwall am Speersort die Stadt nach Osten si-
cherte. 

Die Neue Burg war im 11. Jahrhundert eine der größten Burganlagen Nord-
deutschlands und damit die sichtbare Manifestation der Herrschaft  Hamburgs 
über Nordelbien, auch wenn Hamburg weder für den Herzog noch für den Erz-
bischof Hauptresidenz war.

Abb. 4. Die hervorragende Erhaltung der Bauhölzer im Wall der Neuen Burg ist auf die Lagerung 
im immer feuchten Milieu der Flusssedimente zurückzuführen. Der Schnitt ist an dieser Stelle, 
von links nach rechts, 6 m breit. Foto: M. Eckert, Archäologisches Museum Hamburg
Ryc. 4. Doskonały stan zachowania drewna wału Neue Burg wynika z zalegania w zawsze wilgot-
nym środowisku osadów rzecznych. Przecięcie ma w tym miejscu 6 metrów szerokości (od lewej 
do prawej). Fot. M. Eckert, Archäologisches Museum Hamburg
Fig. 4. Th e excellent state of preservation of the timber of the Neue Burg embankment results from 
the river sediments lying in an environment that is always moist. Th e intersection is 6 metres wide 
at this point (from left  to right). Photo by M. Eckert, Archäologisches Museum Hamburg
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Abb. 5. Die Lage von Neuer Burg und dem sogenannten Heidenwall ab dem 11. Jahrhundert. 
Grafi k: K.-P. Suchowa, Archäologisches Museum Hamburg
Ryc. 5. Lokalizacja Nowego Zamku i tzw. Heidenwall od XI wieku. Oprac. grafi ki: K.-P. Suchowa, 
Archäologisches Museum Hamburg
Fig. 5. Location of the New Castle and the so-called Heidenwall from the 11th century. Graphic 
design by K.-P. Suchow, Archäologisches Museum Hamburg

Doch das Verhältnis zwischen den Herzögen und dem der Kirche kühlte nach 
dem Tod von Erzbischof Unwan 1029 deutlich ab. Bereits 1062 übertrug Hein-
rich IV. (* 1050; † 1106) auf Betreiben des neuen Bremer Erzbischofs Adalbert 
(um 1000; † 1072) Bernhards Sohn Ordulf († 1072) die gut 60 km östlich von 
Hamburg gelegene Ratzeburg, Kreis Herzogtum Lauenburg. Dieser nutzte diese 
Burg als neuen Stützpunkt, um von hier aus die Ostexpansion voranzutreiben. 
Mit dieser Verlagerung ging auch die Bedeutung Hamburgs als Missionszentrum 
zur Christianisierung der Slawen verloren. Als schließlich mit Herzog Magnus 
(* um 1045; † 1106), der letzte Billunger 1106 starb, erlosch die mächtige Dynas-
tie nach fünf Generationen und die Besitztümer wurden neu verteilt. Die neuen 
Herren über Holstein und Stormarn waren nun die Grafen von Schauenburg. Die 
Neue Burg spielte dabei längst keine wichtige Rolle mehr, wurde 1139 bei Terri-
torialstreitigkeiten zerstört und anschließend aufgegeben.



Burgen in Hamburg – Ein Forschungs- und Ausstellungsprojekt in Hamburg

25

Gründung der Neustadt: Keimzelle des Handels

Den entscheidenden Schub für das Wiedererstarken Hamburgs brachte die 
Gründung der Neustadt im Jahr 1188 durch Graf Adolf III. von Schauenburg 
(* 1160; † 1225). Wohl aus Sorge um eine mögliche Rückkehr des 1180 gestürz-
ten rechtmäßigen Landesherrn Heinrich des Löwen (* um 1129; † 1195) ließ 
Adolf III. die seit 1139 verwaiste Neue Burg komplett mit Erde verfüllen und 
radial parzellieren.

Für die Neubebauung der so entstandenen ca. 50 „tortenstückförmigen“ 
Grundstücke wurden Kaufl eute aus Friesland, Westfalen und Flandern mit ihren 
Familien angeworben. Durch zahlreiche Privilegien wie kostenloses Bauland, Fi-
scherei-, Weide- und Holznutzungsrechte sowie Zollfreiheit auf der Elbe konnten 
die Siedler in die neue Stadt gelockt werden. Das Gebiet der Neuen Burg gilt 
heute als die Keimzelle der Hamburger Neustadt. Mit ihr begann der Aufstieg 
Hamburgs zur künft igen Hansestadt4.

Die Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen im Zentrum der Stadt 
veränderten die Bewertung der historischen Abläufe, die bisher fester Bestand-
teil der Hamburgischen Geschichtsschreibung waren. In den kommenden Jah-
ren wird sich das Archäologische Museum intensiv mit den anderen Burgen 
im Stadtgebiet beschäft igen und schon jetzt kann gesagt werden, dass auch hier 
spannende neue Erkenntnisse zur Stadtgeschichte zu erwarten sind.

* * *

Dzięki realizacji projektu badawczego „Burgen in Hamburg” (Grody w  Ham-
burgu), dotyczącego średniowiecznych założeń miasta, Muzeum Archeologiczne 
w Hamburgu otworzyło nowy rozdział w badaniu wczesnej historii metropolii. 
Przekazy historyczne zestawiono z  wynikami wykopalisk w  Neue Burg, jedno-
cześnie prezentując dane z  najnowszych badań nad tzw. „ciemnymi wiekami” 
Hamburga. W  dalszej części artykułu zostaną krótko przedstawione uzyskane 
wyniki przeprowadzonych badań5.

Grody jako potężne świadectwa minionej epoki urzekają ludzi od czasów ro-
mantyzmu, inspirując i wywierając wpływ na kształtowanie się wyobrażeń na te-
mat życia w średniowieczu. Również w Hamburgu istnieją ślady tych odległych 
czasów – w żywej tkance miasta są już one dzisiaj niewidoczne, można je jednak 
poznać dzięki badaniom archeologicznym. We wczesnym średniowieczu znajdo-
wały się tu założenia obronne, które chroniły ważny punkt przeładunkowy towa-
rów między północną i środkową Europą, przede wszystkim zaś jako rezydencje 

4 Siehe hierzu Weiss [2021].
5 Powyższy artykuł podsumowuje informacje zawarte głównie w dwóch publikacjach: Mythos 

Hammaburg [Weiss R.-M., Klammt A. (Hrsg.) 2014] oraz Burgen in Hamburg [Weiss R.-M. (Hrsg.) 
2021]; dalsza literatura została umieszczona w bibliografi i. 
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obronne, zapewniały ochronę i  stanowiły symbol władzy książąt i  dostojników 
kościelnych. Jednak z archeologicznego punktu widzenia ta ważna faza historii 
Hamburga wciąż kryje wiele tajemnic. 

Hammaburg – miejsce misji na północnym brzegu Łaby

Zalążek Hamburga, Hammaburg, dzięki wykopaliskom z lat 50. XX wieku został 
zlokalizowany na terenie dzisiejszego Domplatz (Placu Katedralnego). Hamburg 
posiada wprawdzie słowo „gród” w  swojej nazwie, jednak śladów założeń gro-
dowych na próżno szukać w dzisiejszym pejzażu miasta – nawet nazwa ulicy nie 
nawiązuje do zabudowy wczesnośredniowiecznej6. 

Miejsce dla założenia tej osady na wzniesieniu położonym w pobliżu zbiegu 
dwóch rzek, Alster i Łaby, wybrano idealnie. Na północnym brzegu Łaby prze-
biegał bowiem stary szlak handlowy, który prowadził do pobliskiego brodu na 
rzece Alster. Najstarsze założenie grodowe (Hammaburg I) z VIII wieku miało 
średnicę zaledwie 50 m i chroniło dwór członka saksońskiej elity rządzącej. Od 
VI wieku dochodziło do nieustannych konfl iktów między Frankami i  Sasami. 
Zakończyły się one dopiero wraz z ekspansywną polityką Karola Wielkiego lub 
klęską Sasów i ostatecznym podbojem terenów położonych nad północną Łabą 
w 804 roku w trakcie wojen saskich (772-804). Od tego czasu Hamburg należał 
do Cesarstwa Franków.

Około 820 roku granica państwa Franków na terenie dzisiejszego Szlezwiku-
-Holsztynu lub Meklemburgii-Pomorza Przedniego została dodatkowo rozsze-
rzona o tereny należące do Duńczyków i Słowian. W tym czasie również Ham-
maburg został znacząco powiększony do średnicy około 75 m (Hammaburg II). 
W 834 roku cesarz Ludwik Pobożny (778-840), wysyłając do Hamburga misjo-
narza Ansgara (801-865), uczynił gród ważną stacją misyjną i centralnym ośrod-
kiem (chrystianizacji?) północnych terenów nadłabskich.

Po niszczycielskim ataku Wikingów w 845 roku Hammaburg przez pół wieku 
pozostawał w  ruinie. Został odbudowany dopiero po ustanowieniu go arcybi-
skupstwem w 893 roku (Hammaburg III). Posiadając w tym okresie 140 m śred-
nicy, był większy niż kiedykolwiek wcześniej. Sto dwadzieścia lat później Ham-
maburg został opuszczony jako osada obronna. Dokładne okoliczności tego nie 
są znane, jednakże okres trwałego pokoju z sąsiednimi Słowianami od 1020 roku 
mógł zostać wykorzystany do zastąpienia starego i  ciasnego Hammaburga no-
wym założeniem obronnym na drugim brzegu rzeki Alster7.

6 Por. Weiss [2014]. 
7 Najstarsza wiadomość o opuszczeniu Hammaburga pochodzi z kroniki Adama z Bremy, który 

około 1075 roku pisze tak: „W tym czasie książę zrezygnował również ze starej twierdzy hamburskiej 
i zbudował nowy zamek dla siebie i swoich między Łabą a Alsterą” [Ausgewählte Quellen… 2000].
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Neue Burg na Nizinie Alsterskiej

Podczas gdy Hammaburg usytuowany był na piaszczystych nieużytkach (Geest: 
mało żyzne tereny północnych Niemiec – przyp. tłum.), jego następca – Neue 
Burg, został zbudowany w dolinie rzeki Alster i stanowił kulminacyjny pod wzglę-
dem znaczenia punkt osady. Taki rozwój wydarzeń stał się możliwy dzięki ścisłe-
mu sojuszowi między świeckim władcą, księciem Bernardem II (po 990-1059), 
a dostojnikiem kościelnym, arcybiskupem Unwanem (?-1029). Wspólnie decydo-
wali oni o losach Hamburga przez 16 lat.

Drewno użyte do budowy Neue Burg zachowało się po upływie 1000 lat w nie-
mal nienaruszonym stanie dzięki zaleganiu w pozbawionych dostępu powietrza, 
zawsze wilgotnych osadach rzeki Alster. Po wydobyciu pnie drzew często wygląda-
ją, jakby były świeżo ścięte, niektóre nawet mają jeszcze korę. Tak doskonały stan 
zachowania drewna pozwala na unikalny wgląd w budowę Neue Burg. Można też 
precyzyjnie określić rodzaje użytego drewna – są nimi: olcha, brzoza i dąb. Naj-
większą wartość dla rekonstrukcji historii budowy grodu, a tym samym dla histo-
rii miasta stanowi jednak możliwość określenia daty ścięcia każdego pojedynczego 
pnia drzewa za pomocą datowania pierścieni drzew (dendrochronologii). Wyniki 
badań dendrochronologicznych wykazały, że drzewa wykorzystane w Neue Burg 
zostały ścięte jesienią bądź zimą 1021 roku i że powstały z nich potężne, owalne 
obwałowania o średnicy zewnętrznej 171 m na osi/linii E-W i 156 m na osi/linii 
N-S (ryc. 3). Wysokość wału wynosiła co najmniej 5,50 m, jego szerokość u pod-
stawy około 36 m, zamknięty teren wewnętrzny zajmował około 7 800 m². 

Założycielem grodu był książę Bernard II z  Billung. Jako następca grodu 
Hammaburg, Neue Burg odegrał kluczową rolę w zabezpieczeniu młodego mia-
sta handlowego. Jego potężny wał chronił zachodnią część Hamburga przed ata-
kami wroga, podczas gdy tzw. Heidenwall w  Speersort zabezpieczał miasto od 
jego wschodniej strony.

W XI wieku Neue Burg był jednym z największych założeń grodowych w pół-
nocnych Niemczech, stanowiąc tym samym widoczny przejaw ówczesnej domi-
nacji Hamburga nad północnymi terenami nadłabskimi, mimo że miasto nie 
było ani główną rezydencją księcia, ani arcybiskupa. Stosunki między książęta-
mi a Kościołem znacznie się jednak ochłodziły po śmierci arcybiskupa Unwana 
w 1029 roku. Już w 1062 roku, za namową nowego arcybiskupa Bremy, Adalberta 
(ok. 1000-16.03.1072), syn Bernarda II – Ordulf (?-1072), otrzymał od Henryka IV 
(1050-1106) zamek Ratzeburg, położony ponad 60 km na wschód od Hamburga. 
Ordulf wykorzystał ten zamek jako nową bazę, z której mógł kontynuować swoją 
ekspansję na wschód. Wraz z przeniesieniem ośrodka władzy Hamburg utracił 
również znaczenie centralnego ośrodka misyjnego chrystianizacji Słowian. Kiedy 
książę Magnus (ok. 1045-1106), ostatni z  rodu Billungów, zmarł w  1106 roku, 
potężna dynastia wygasła po pięciu pokoleniach, a  posiadłości zostały ponow-
nie podzielone. Nowymi panami Holsztynu i  Sztormarnu zostali hrabiowie 
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von Schauenburg. Nowy Gród, który nie odgrywał już od dawna ważnej roli, został 
zniszczony w 1139 roku podczas sporów terytorialnych, a następnie opuszczony.

Założenie Neustadt: zalążek handlu

Decydującym impulsem do odrodzenia Hamburga stało się założenie w 1188 roku 
przez hrabiego Adolfa III von Schauenburga (1160-1225) Neustadt. Prawdopodob-
nie w  obawie przed ewentualnym powrotem prawowitego władcy, Henryka Lwa 
(1129-1195), obalonego w 1180 roku, Adolf III nakazał całkowicie zasypać oraz pro-
mieniście rozparcelować opuszczony od 1139 roku Neue Burg. Do nowego zago-
spodarowania powstałych w ten sposób około 50 działek, przypominających swoim 
kształtem porcję tortu, zwerbowani zostali wraz z rodzinami kupcy z Fryzji, West-
falii i  Flandrii. Liczne przywileje w  postaci przyznawanych praw do darmowych 
gruntów budowlanych, rybołówstwa, wypasu i pozyskiwania drewna, a także zwol-
nienienia z ceł na Łabie, przyciągały osadników do nowego miasta. Obszar Neue 
Burg jest dziś uważany za zalążek hamburskiego Neustadt (Nowego Miasta). Zapo-
czątkowało to wzrost znaczenia Hamburga jako przyszłego miasta hanzeatyckiego8.

Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w centrum miasta zmie-
niły ocenę procesów historycznych stanowiących integralną część historiografi i 
Hamburga. W najbliższych latach Muzeum Archeologiczne będzie intensywnie 
zajmować się innymi grodami występującymi na terenie miasta i już teraz można 
spodziewać się nowych ekscytujących informacji na temat historii Hamburga.

Przetłumaczone przez Beatę Nowakowską i Danutę Banaszak
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Strongholds in Hamburg. Research and exhibition project in Hamburg

S u m m a r y

In recent years, the Archaeological Museum Hamburg has focused on the investigation and 
scientifi c re-examination of the two most important fortifi cations in the centre of Hamburg. 
Th e results of the recent excavations at Hammaburg (2005-2006) and Neue Burg (2014-2020) 
contributed signifi cantly to the re-evaluation of Hamburg’s early medieval urban develop-
ment. 

Th e almost seamless development of the city from its beginnings as a simple Saxon forti-
fi cation via the Hammaburg, which gave it its name, to the ‘Neue Burg’ as the largest fortifi -
cation in northern Germany, can be traced through the archaeological investigations. Future 
research on the other fortifi cations in the city area will certainly yield further important 
results on the development of the region during the Middle Ages.
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Wczesnośredniowieczne rybołówstwo mieszkańców Ostrowa 
Lednickiego na podstawie materiałów z badań podwodnych

abstrakt: Połów ryb był jednym z powszechnych sposobów pozyskiwania pożywie-
nia we wczesnym średniowieczu. Znaczenie tego pokarmu rosło wraz z upowszechnia-
niem się chrześcijaństwa i wymogiem przestrzegania postów. Stąd także w przypadku 
mieszkańców Ostrowa Lednickiego rybołówstwo musiało być powszechną i codzienną 
praktyką zdobywania pożywienia. Dzięki wieloletnim podwodnym badaniom arche-
ologicznym prowadzonym w jeziorze pozyskano zbiór ponad 30 przedmiotów iden-
tyfi kowanych jako narzędzia związane z rybołówstwem. Natomiast analiza szczątków 
kostnych znalezionych podczas badań lądowych dała możliwość rekonstrukcji składu 
gatunkowego ryb i  preferencji kulinarnych mieszkańców Ostrowa Lednickiego we 
wczesnym średniowieczu. Pozwala to, w oparciu o dane z obydwu obszarów badań, re-
konstruować ów ważny fragment życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców okolic 
jeziora Lednica, jakim było rybołówstwo.
słowa kluczowe: rybołówstwo, wczesne średniowiecze, Ostrów Lednicki, arche-
ologia podwodna

abstract: Fishery was one of the common ways of obtaining food in the early Middle 
Ages. Th e importance of this element grew along with the spread of Christianity and 
the requirement to observe fasts. Th is way of obtaining food must have been common 
for the inhabitants of Ostrów Lednicki as well. A collection of more than 30 objects 
identifi ed as fi shing equipment was obtained through years of underwater archaeolog-
ical research. Th e analysis of skeletal remains found during land surveys has provided 
an opportunity to reconstruct the composition of fi sh species and culinary preferences 
of the inhabitants of Ostrów Lednicki in the early Middle Ages. By combining these 
two types of sources, it is possible to reconstruct that part of the life of early medieval 
people which was made up of fi shery.
keywords: fi shery, early Middle Ages, Ostrów Lednicki, underwater archaeology 
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Wstęp

W okresie wczesnego średniowiecza w miejscach, gdzie pozwalało na to środowi-
sko naturalne, rybołówstwo było jednym z powszechnych sposobów zdobywania 
pożywienia. Można przyjąć, że zasadnicza część ówczesnego społeczeństwa po-
siadała podstawowe umiejętności połowu ryb. Znaczenie tego pokarmu wzrosło 
wraz z  przyjęciem chrześcijaństwa i  wymogiem przestrzegania postów [Hensel 
1987: 148; Makowiecki 2003: 124]. Taki sposób pozyskiwania pożywienia mu-
siał być powszechny również wśród mieszkańców Ostrowa Lednickiego, wyspy 
położonej na jeziorze Lednica. Wieloletnie podwodne badania archeologiczne 
prowadzone w  jej najbliższym otoczeniu dostarczyły dużego zbioru przedmio-
tów identyfi kowanych z narzędziami służącymi do połowu ryb. Natomiast ana-
liza szczątków kostnych pozyskanych w trakcie badań lądowych dała możliwość 
odtworzenia składu gatunkowego ryb i  preferencji kulinarnych mieszkańców 
Ostrowa Lednickiego we wczesnym średniowieczu. W  efekcie, kompilacja da-
nych z obu wymienionych rodzajów źródeł, wraz z ich odniesieniem do materia-
łów etnografi cznych, pozwoliła na wiarygodną rekonstrukcję rybołówstwa upra-
wianego na jeziorze Lednica. 

 Badania podwodne jeziora Lednica

Wyspa Ostrów Lednicki wraz z mieszczącymi się na niej pozostałościami wcze-
snośredniowiecznego założenia grodowego oraz palatium usytuowana jest na je-
ziorze Lednica. Kompleks ten był jednym z najważniejszych ośrodków państwa 
wczesnopiastowskiego. Jest to również jedno z najważniejszych podwodnych sta-
nowisk archeologicznych w Polsce, które zostało odkryte przez Poznański Klub 
Płetwonurków PTTK w 1959 roku [Kola, Wilke 2000: 19]. Od 1982 wody jeziora 
Lednica badane są nieprzerwanie przez zespół naukowców z Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu, reprezentowany obecnie przez Centrum Archeologii 
Podwodnej UMK [Kola 2000: 12; Kola et al. 2016: 107]. Czterdzieści lat badań 
podwodnych pozwoliło na przeprowadzenie głębokiej analizy dwóch mostów 
wczesnośredniowiecznych [Kurnatowska 2000; Kola, Wilke 2014; Kola et al. 
2016] i siedmiu łodzi jednopiennych [Ossowski 2014], dostarczając jednocześnie 
największej w Europie Środkowej kolekcji wczesnośredniowiecznych militariów 
[Kurnatowska 2000; Kola, Wilke 2014; Sankiewicz 2013: 26] oraz licznego zbioru 
innych zabytków archeologicznych. Jedną z grup uzyskanych zabytków, pozwa-
lającą na rekonstrukcję aspektów życia codziennego, są pozostałości narzędzi ry-
backich. Artefakty te niosą za sobą dużą ilość niezwykle ciekawych informacji.
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 Materiały

W tekście opisane zostały przedmioty zinterpretowane przez ich odkrywców jako 
fragmentarycznie bądź w całości zachowane narzędzia rybackie. Ich pierwotna 
identyfi kacja nie zawsze pokrywa się z interpretacjami autorów tekstu.

Opisywane przedmioty pochodzą z badań podwodnych prowadzonych przy 
tzw. moście „gnieźnieńskim” i  moście „poznańskim”. Oprócz jednego zabytku, 
którego wiek wydatowano metodą radiowęglową, chronologia opisywanych 
przedmiotów została określona na podstawie kontekstu ich znalezienia, czyli 
wieku reliktów mostów, wokół których je pozyskano. Wspomniane mosty funk-
cjonowały od lat 60. X wieku do lat 30. XI wieku, i tak też można określić chro-
nologię udokumentowanych w ich kontekście narzędzi rybackich [Krąpiec 2000; 
Wilke 2000; Kola et al. 2016: 111-117]. Oczywiście należy uwzględnić, że ruiny 
mostów mogły być miejscem połowu ryb także w okresie późniejszym, jednakże 
wyodrębnienie takich artefaktów spośród grupy odnalezionych nie było możliwe.

Fragmenty narzędzi kolnych

Podczas badań tzw. mostu „gnieźnieńskiego”, łączącego Ostrów Lednicki z lądem 
od strony wschodniej, zlokalizowano dwa obiekty zinterpretowane jako fragmen-
ty narzędzi kolnych do połowu ryb. Pierwsze z  nich to sześciozębne narzędzie 
połączone w wiązkę dzięki technice zgrzewania (ryc. 1.1). W materiałach arche-
ologicznych nie ma niestety analogii do tego typu przyrządu. Znane są natomiast 
podobne narzędzia z  materiałów etnografi cznych, m.in. z  kolekcji przechowy-
wanej w Muzeum Etnografi cznym w Toruniu. Drugi znaleziony zabytek to dwa 
elementy najprawdopodobniej tego samego narzędzia osadzone na wspólnym 
trzonku (ryc. 1.2) [Znamierowska-Prüff erowa 1988; Szulta 2000: 109]. 

Podczas badań mostu „poznańskiego”, położonego przy zachodnim brzegu 
wyspy, również znaleziono dwa zabytki zinterpretowane jako elementy narzędzi 
kolnych. Stanowi je para dwupalczastych widełek, które najprawdopodobniej były 
osadzone na jednym trzonku (ryc. 1.3). Na wierzchołkach kolców nie zachowały 
się zadziory [Radka 2014: 158]. Podobne dwupalczaste ości zostały znalezione 
podczas badań na stanowisku Nowy Dworek [Błędowski et al. 2020, ryc. 197].

Opisane powyżej zabytki w większości przypadków interpretuje się jako na-
rzędzia kolne do połowu ryb. W polskim tradycyjnym rybołówstwie takim na-
rzędziom przypisywano zróżnicowane nazwy, określając je m.in. mianem: ości,
oścień, ość, woska, ostki czy wiścia [Kłodnicki 1992: 117]. Podczas połowu łowca 
kłuł ryby narzędziem kolnym, nie wypuszczając go z dłoni. Dlatego taki sposób 
połowu stosowany był zazwyczaj przy bezwietrznej pogodzie oraz na płyciznach, 
gdzie spokojna woda umożliwiała łatwiejsze wypatrzenie ryb, a  silny nurt nie 
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Ryc. 1. Rybitwy, stan. 3a (1, 2) i 3b (3), gm. Łubowo. Fragmenty narzędzi kolnych znalezionych 
podczas badań mostów Ostrowa Lednickiego. Fot. M. Popek
Fig. 1. Rybitwy, site 3a (1, 2) and 3b (3), Łubowo municipality. Fragments of spiked tools found 
during the survey of the bridges of Ostrów Lednicki. Photo by M. Popek
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przeszkadzał w manewrowaniu łodzią. W nocy dla lepszej widoczności używano 
pochodni bądź lamp, rzadziej w  samej łodzi rozpalano ognisko, na podkładzie 
z darni, torfu lub piasku. W niektórych miejscach, np. na jeziorze Żarnowieckim 
stosowano tę metodę, brodząc po pas w wodzie. W materiałach etnologicznych 
można znaleźć przykłady wielu rodzajów tego typu narzędzi, co jest prawdopo-
dobnie związane z  faktem, że ości można było zbudować z powszechnych i  ła-
two dostępnych materiałów [Świniarski 1975: 17-18; Znamierowska-Prüff erowa 
1988: 31-32; Kłodnicki 1992: 116-117]. Jednocześnie z  badań etnografi cznych 
wynika, że ryby łowione za pomocą narzędzi kolnych szybciej się psuły. Stąd taki 
sposób połowu stosowano zazwyczaj na bieżąco, w  momentach doraźnego za-
potrzebowania na ryby. Ościami posługiwali się głównie rybacy niezawodowi – 
mężczyźni, młodzież, a  sporadycznie także dzieci [Kłodnicki 1992: 128]. Fakt 
odnalezienia opisanych przedmiotów na jeziorze Lednica w  reliktach mostów, 
a więc w miejscach o znacznej głębokości, w świetle wyników badań rybołówstwa 
śródlądowego jest znacząca. Oznacza, że ze względu na dużą głębokość, sięgającą 
kilku metrów, nie były one tam raczej używane, lecz najprawdopodobniej zostały 
zagubione podczas transportu. Jednocześnie nieznaczna ilość odnalezionych za-
bytków pozwala sądzić, że narzędzia kolne nie były na terenie jeziora stosowane 
do połowu ryb na szeroką skalę.

Błyszczyki lub błystki

Błystka zgodnie z  defi nicją była metalową przynętą, która ze względu na swój 
wygląd (kształt, odbijanie refl eksów światła) oraz sposób poruszania się w wo-
dzie, przypominając małą rybę lub inne żywe stworzenie, służyła wabieniu ryb 
drapieżnych. Z powodu tych cech nazwa  przedmiotu przybierała różne formy. 
Zamiennie przynętę określano m.in. mianem błysku, błyskawki, błyszcza itp. 
[Olszewski 1992: 110].

W  materiałach archeologicznych pochodzących z  badań podwodnych je-
ziora Lednica można wyróżnić dwa rodzaje błystek: (1) przynęty z  haczykiem 
wtopionym w  blaszkę i  (2) przynęty bez haczyka. W  trakcie eksploracji mo-
stu „gnieźnieńskiego” znaleziono sześć przedmiotów zidentyfi kowanych jako 
błyszczyki (błystki). Większość z nich wykonana została z brązu, cyny i ołowiu 
(ryc. 2), w  jednym przypadku mamy do czynienia z  zabytkiem posrebrzanym. 
Długość odnalezionych przedmiotów wynosi od 3,5 do 7,8 cm. Dwa zabytki 
z mostu „gnieźnieńskiego” posiadają kształt małej ryby i mają haczyki przymo-
cowane do dolnej części [Szulta 2000: 109]. W wątpliwość należy poddać identy-
fi kację błystki posrebrzanej i wykonanej z brązu. Brąz i srebro były materiałami, 
z których wykonywano przedmioty prestiżowe, stąd trudno sądzić, by korzystano 
z nich przy budowie narzędzi służących do połowu ryb. 
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Podczas badań mostu „poznańskiego” odnaleziono tylko jeden zabytek, któ-
ry można zaliczyć do tej kategorii przedmiotów. Jest to ołowiana blaszka, która 
posiada wtopiony haczyk (ryc. 2.5). Ma ona prostokątny kształt z  jednym koń-
cem zaokrąglonym. W górnej części przedmiotu znajduje się otwór, przez który 
przeplatano linkę, za którą błystkę ciągnięto za łodzią. W zimie taki rodzaj przy-
nęty mógł być wykorzystywany przy połowach pod lodem. W takich warunkach 
bardziej od „błysku” istotny był ciężar przynęty. W okolicach mostu zachodniego 
znaleziono także inną błystkę, wykonaną z aluminium, co dyskwalifi kuje ją z da-
towania na okres średniowiecza [Radka 2014: 158]. 

Dla błyszczek pierwszego typu, czyli bez wtopionego haczyka, znane są ana-
logie ze stanowiska w Szczecinie-Podzamczu oraz Wolina. Zabytki ze Szczecina 
na podstawie pozycji stratygrafi cznej zostały wydatowane na XIII wiek. Ponadto 
podobne zabytki znaleziono podczas badań podwodnych jeziora Bobięcińskiego 
Wielkiego [Matuszewska-Kola, Kola 1985: 34; Rulewicz 1994: 130; Chudziak et 
al. 2011: ryc. 24]. Natomiast zabytki analogiczne do błystek z  wtopionym ha-
czykiem znane są z Pomorza Gdańskiego, zwłaszcza z badań średniowiecznego 
Gdańska. Wyłowiono je także z Zatoki Puckiej i jeziora Salino [Kostrzewski 1960: 
257; Rulewicz 1994: 127]. Podczas badań podwodnych bardzo ciekawy egzem-
plarz z dodatkowym kółeczkiem znaleziono także na stanowisku Nowy Dworek 
[Błędowski et al. 2020: ryc. 197].

Wśród narzędzi stosowanych do połowu metodą „na haczyk” wyróżnia się 
dwa typy: wędy  i sznury [Świniarski 1975: 18-26; Kłodnicki 1992:138]. Błystki 
są zazwyczaj interpretowane jako elementy węd lub wędek. W  źródłach etno-
grafi cznych nie ma wielu wzmianek o  stosowaniu błystek w  połowach. Znane 
są jednak przypadki (z  terenów środkowej Narwii, górnej Biebrzy i  Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego), że taka przynęta była ciągnięta za łódką bądź wyko-
rzystywana do łowienia pod lodem. Taka forma połowu stosowana była głównie 
do pozyskiwania ryb drapieżnych: szczupaków, okoni i niekiedy pstrągów. Jesz-
cze na początku XX wieku wędy ręczne były rzadko używane przez rybaków, ze 
względu na ich małą wydajność w porównaniu z innymi formami połowu. Wy-
korzystywały je głównie dzieci i młodzież. W źródłach historycznych pojawiają 
się wzmianki o poławianiu ryb wędą. Gall Anonim w swojej kronice komentuje 
korzystanie z  wędki przez Jarosława Mądrego, uważając ten fakt za powód do 
wstydu [Znamierowska-Prüff erowa 1988: 36-38; Kłodnicki 1992: 143-144]. Ma-
teriały etnografi czne nie wskazują, by tego typu przynęty używane były w poło-
wach masowych, tzw. „sznurami”. [Świniarski 1975: 18-26; Znamierowska-Prüf-
ferowa 1988: 38]. Co ciekawe, P.E. Leśniewski w pozycji z 1837 roku opisującej 
rybactwo w Polsce, w części poświęconej narzędziom do łowów „rozrywkowych” 
nie wspomina o  tego typu sztucznych przynętach stosowanych przy wędach/
wędkach [Leśniewski 1837: 166-178]. Ciekawą koncepcję wysunął również J. Ko-
strzewski. Odnosząc się do zwyczajów rybaków estońskich, stwierdził, że tego 
typu przybory mogły być wykorzystywane do ciągnięcia za łodzią lub czółnem. 
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Ryc. 2. Rybitwy, stan. 3a (1, 5, 6), stan. 3b (2-4, 7), gm. Łubowo. Przedmioty zidentyfi kowane jako 
błystki, znalezione podczas badań mostów Ostrowa Lednickiego.  Fot. M. Popek
Fig. 2. Rybitwy, site 3a (1, 5, 6), site 3b (2-4, 7), Łubowo municipality. Objects identifi ed as fi shing 
lures found during surveys of the bridges of Ostrów Lednicki. Photo by M. Popek
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Miałyby wtedy służyć do połowu dużych drapieżnych ryb [Kostrzewski 1960: 
262]. Ciekawą defi nicję błystek podlodowych oraz interpretację związanych 
z  nimi znalezisk archeologicznych zaproponował W. Olszewski. Na podstawie 
analiz etnografi cznych, które porównał ze znaleziskami z jeziora Bobięcińskiego 
Wielkiego, stwierdził, że błystki odlane z ołowiu, imitujące kształt ryby, służyły 
do łowienia pod lodem [Matuszewszka-Kola, Kola 1985; Wilke 1985; Olszewski 
1991: 110-111]. 

Podsumowując można stwierdzić, że odnalezione na jeziorze Lednica błystki 
w  kształcie ryb, z  wtopionym haczykiem lub bez, są pozostałościami narzędzi 
rybackich, najprawdopodobniej wędek. 

Ci ężarki

W trakcie badań podwodnych mostu „gnieźnieńskiego” znaleziono osiem obiek-
tów interpretowanych jako ciężarki do sieci. Dwa z  tych przedmiotów były wy-
konane z  gliny i  miały formę beczułkowatą (ryc. 3.1-2). Znaleziono także serię 
przedmiotów wykonanych z ołowiu, które przez ich odkrywców zidentyfi kowane 
zostały jako ciężarki do sieci. Jeden z tych przedmiotów mógł być prawdopodobnie 
ołowianą plombą kupiecką (ryc. 3.6). Należy jednak rozważyć, czy nie został on 
wtórnie użyty jako ciężarek. Cztery z odnalezionych przedmiotów to owalne cien-
kie blaszki, wstępnie zinterpretowane jako ciężarki do wędek. Jeden okrągły cięża-
rek posiada wyraźny odcisk stempelkowy w kształcie swastyki [Szulta 2000: 109]. 

W trakcie badań mostu „poznańskiego” znaleziono tylko jeden gliniany cię-
żarek do sieci, tzw. grzęzę (ryc. 3.4). Ma on beczułkowaty kształt i swoją formą 
przypomina dwa inne zabytki znalezione w  trakcie badania mostu „gnieźnień-
skiego”.

Ciężarki do sieci, zwłaszcza gliniane, to dosyć częste znalezisko, pozyskiwa-
ne zwłaszcza w trakcie badań podwodnych. Analogiczne przedmioty znaleziono 
na stanowiskach w: Lubniewicach, Nowym Dworku, Przełazach, Nętnie, Łasinie 
i Mrągowie [Chudziak et al. 2011: ryc. 80, ryc. 103; Chudziak et al. 2016: ryc. 99, 
ryc. 164, ryc. 192; Chudziak, Kaźmierczak 2020: ryc. 96, ryc. 143; Błędowski et 
al. 2020: ryc. 197, ryc. 244] Bardziej skomplikowana wydaje się interpretacja cię-
żarków ołowianych. M. Rulewicz [1994] wymienia kilka znalezisk tego typu, ana-
logicznych do tych z Ostrowa Lednickiego, jednakże zaznacza, że są to artefakty 
stosunkowo rzadkie [Rulewicz 1994: 186]. Warto też podkreślić, że serię przed-
miotów o  podobnej morfologii, znalezionych na stanowisku w  Lubniewicach, 
zinterpretowano jako utensylia kupieckie [Błędowski et al. 2020: 157, ryc. 139]. 
Z dużym prawdopodobieństwem można  przyjąć, że rybacy najchętniej korzy-
stali z ciężarków, których koszt wyprodukowania był niewielki, i łatwo zastępo-
walnych w wypadku ich zagubienia. Tłumaczyłoby to, dlaczego powszechniejsze 
w użyciu były ciężarki kamienne lub gliniane.
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Ryc. 3. Rybitwy, stan. 3a (4, 7-11) i  3b (1-3, 5, 6), gm. Łubowo. Obiekty zidentyfi kowane jako 
ciężarki do sieci. Fot. M. Popek
Fig. 3. Rybitwy, site 3a (4, 7-11) and 3b (1-3, 5, 6), Łubowo municipality. Objects identifi ed as net 
weights. Photo by M. Popek
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W materiale etnologicznym dosyć powszechne są ołowiane ciężarki stosowa-
ne do wędek. Do sieci używano grzęz wykonanych z kamieni lub gliny [Znamie-
rowska-Prüff erowa 1988: 94; Kłodnicki 1992: 141]. Uznaje się, że tego typu zabyt-
ki to pozostałości połowów wykonywanych sieciami. W materiale etnologicznym 
można wyróżnić dość dużą różnorodność sieci rybackich, m.in. sieci skrzelowe, 
oplatające czy matniowe. W  obrębie tych trzech grup występuje wiele wariacji 
nazw i konstrukcji [Kłodnicki 1992: 214-242]. Jednak pozyskany materiał arche-
ologiczny nie pozwala na szersze wnioski dotyczące połowu przy ich użyciu. 

Pły waki

W trakcie badań mostu „gnieźnieńskiego” odkryto 5 przedmiotów zidentyfi ko-
wanych jako pływaki do sieci (ryc. 4). Cztery z nich wykonane są z kory, a jeden 
z drewna [Szulta 2000: 109]. 

Natomiast badania mostu „poznańskiego” przyniosły 3 tego typu przedmioty, 
głównie wykonane z kory. Tylko jeden z nich posiada drewniany rdzeń, z koro-
wym pierścieniem wokół niego (ryc. 4.4). Każdy z odnalezionych pływaków po-
siada inną formę. Jeden ma kształt owalny z pojedynczym otworem umieszczo-
nym centralnie (ryc. 4.2); drugi, z analogicznym usytuowaniem otworu w środku 
– kształt czworokąta (ryc. 4.7). Trzeci z pływaków, wykonanych w całości z kory, 
przypomina swoim kształtem trapez równoramienny (ryc. 4.8). W tym przypad-
ku otwór nie znajduje się pośrodku, lecz umieszczony jest blisko krótszej pod-
stawy pływaka (trapezu). Ostatni pływak przypomina koralik z kory i jako jedy-
ny posiada drewniany rdzeń oraz korowy pierścień. Możliwe, że mógł on pełnić 
funkcję spławika do wędki [Radka 2014: 159]. Podobny pływak w kształcie trape-
zu został znaleziony podczas badań podwodnych na stanowisku Nowy Dworek 
[Błędowski et al. 2020: ryc. 196]. Również z  badań lądowych znane są korowe 
pływaki. Znaleziono je między innymi podczas badań wyspy Ledniczki na tym 
samym jeziorze [Kowalczyk, Pawlak 2021: 15]. Dosyć duże zespoły tego typu za-
bytków zarejestrowane zostały również podczas badań ośrodków wczesnomiej-
skich, między innymi na stanowiskach: Szczecin-Wzgórze Zamkowe, Szczecin-
-Podzamcze, Gdańsk, stan. 1, Kamień Pomorski [Rulewicz 1994: 134, 168-172]. 
Tego typu zabytki mogą być interpretowane jako spławiki do wędek oraz pływaki 
do sieci lub sznurów [Kłodnicki 1992: 140]. Jednak w  większości przypadków 
w literaturze opisywane są jako pozostałości dawnych sieci. Analiza morfologicz-
na pływaków nie pozwala, na dopasowanie ich do konkretnego typu sieci.
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Ryc. 4. Rybitwy, stan. 3a (2, 4, 7, 8) i 3b (1, 3, 5, 6), gm. Łubowo. Pływaki do sieci znalezione pod-
czas badań podwodnych. Fot. M. Popek
Fig. 4. Rybitwy, site 3a (2, 4, 7, 8) and 3b (1, 3, 5, 6), Łubowo municipality. Net fl oats found during 
underwater surveys. Photo by M. Popek
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Puła pki na ryby

W  trakcie badań reliktów konstrukcji mostu „poznańskiego”, prowadzonych 
w  sezonie 2015, pod poziomymi elementami budowli dokonano odkrycia po-
zostałości pułapki na ryby – wierszy. Całkowita długość zabytku wynosiła około 
160 cm, maksymalna szerokość około 180 cm. Obiekt wykonany był z wikliny, 
której pręty rozchodziły się promieniście od wierzchołka, tworząc kształt wachla-
rza (ryc. 5). Odnalezione szczątki świadczą, że konstrukcja przedmiotu opiera-
ła się na dwóch grubych obręczach, wykonanych również z wikliny. Co 10 cm 
konstrukcja była łączona powrozem. W  środku obiektu najprawdopodobniej 
znajdowało się 8 kamieni (znaleziono je na środku odnalezionego obiektu), które 
zinterpretowano jako balast. Pomiędzy nimi wystąpiły szczątki kostne [Gręzak 
et al. 2018: 164].

Znalezisko to zinterpretowane zostało jako relikt wierszy, czyli rodzaju stoż-
kowatego kosza z wlotem zwężającym się ku końcowi. Wiersze wyplatane były 
zazwyczaj z wierzby. Z materiałów etnografi cznych znane są także wiersze z tzw. 
sercem (gardłem), czyli dodatkowym elementem w  kształcie lejka, uniemożli-
wiającym złowionym rybom wydostanie się z  pułapki [Świniarski 1975: 31-33; 
Znamierowska-Prüff erowa 1988: 44]

Analogiczny przedmiot znaleziono podczas badań podwodnych na stano-
wisku Nowy Dworek [Chudziak et al. 2016: ryc. 194]. Również z  badań lądo-
wych znane są pojedyncze znaleziska podobnych przedmiotów. Podczas badań 

Ryc. 5. Rybitwy, stan. 3a, gm. Łubowo. Pułapka na ryby in situ. Fot. M. Popek
Fig. 5. Rybitwy, site 3a, Łubowo municipality. A fi sh trap in situ. Photo by M. Popek



Wczesnośredniowieczne rybołówstwo mieszkańców Ostrowa Lednickiego…

43

Ostrówka w  Opolu znaleziono podobną wierszę, bardzo przypominającą zna-
lezisko z  jeziora Lednica [Hołubowicz 1955: 215, ryc. 13]. Natomiast w  trakcie 
badań na stanowisku nr 1 w Gdańsku znaleziono wiklinową wierszę datowaną 
na 1. połowę XII wieku [Rulewicz 1994: 197]. Na tym stanowisku znaleziono 
także pozostałości dwóch więcierzy w  poziomach osadniczych datowanych na 
2. połowę XI i 1. połowę XIII wieku [Rulewicz 1994:93].

W  obiekcie odnalezionym na jeziorze Lednica zlokalizowano szczątki ryb. 
Z wykonanych analiz wynika, że były to pozostałości osobników należących do 
czterech taksonów. Najliczniejsze były kości okonia (Perca fl uviatilis), równie 
licznie wystąpiły pozostałości suma (Silurus glanis), niewielka część odnalezio-
nego materiału pochodziła od ryb z rodziny karpiowatych (Cyprinidae). Wśród 
wymienionych szczątków zidentyfi kowano również jeden ząb szczupaka (Esox 
lucius), który prawdopodobnie dostał się do wierszy przypadkowo, wraz z osa-
dami z  dna jeziora. Wśród szczątków ryb z  rodziny karpiowatych, liczących 
16 fragmentów, tylko 4 udało się precyzyjnie rozpoznać, i zostały one przypisane 
do płoci. Wiadomo, że pochodziły od dwóch osobników. Nie jest natomiast do 
końca jasne, czy obecność zachowanych kości tego gatunku wynika z  tego, że 
płocie wpłynęły do wierszy samodzielnie, czy też były one pokarmem licznych 
ryb mięsożernych, znajdujących się w pułapce [Gręzak et al. 2018: 168]. 

Wśród licznych kości ryb, w wierszy odkryte zostały również trzy kości ssa-
ków. Wszystkie należały prawdopodobnie do świni. Okoń i sum, których szcząt-
ki występowały w materiale znajdującym się w wierszy, są rybami drapieżnymi, 
można zatem przypuszczać, że zastawiona w jeziorze pułapka miała na celu upo-
lowanie właśnie tych gatunków ryb – o czym świadczyć mogą odnalezione kości 
prosięcia. Tzw. nóżki lub kawałki żeber zostały prawdopodobnie wykorzystane 
jako zanęta [Kłodnicki 1992: 162; Gręzak et al. 2018: 169]. 

Odnaleziona samołówka została umieszczona na dnie lub w  toni jeziora 
prawdopodobnie już po zniszczeniu mostu lub zaprzestaniu jego użytkowania. 
Świadczą o tym daty radiowęglowe, które wskazują, że pochodzi ona z XII wieku 
[Gręzak et al. 2018: 175]. Oznacza to, że rumowisko mostu musiało być chętnie 
odwiedzanym siedliskiem ryb, atrakcyjnym dla rybaków. 

Materiały etnologiczne pokazują, że tego typu pułapki umieszczane były 
w  konkretnych miejscach: przesmykach między szuwarami, na granicy strefy 
roślinności przybrzeżnej i obszaru otwartej toni wodnej, w miejscach porośnię-
tych sitowiem oraz przy korzeniach drzew znajdujących się w wodzie [Kłodnicki 
1992: 162]. Pozostałości mostów były również wykorzystywane jako miejsca na 
pułapki, ponieważ ich rumowiska były atrakcyjnym miejscem siedliskowym dla 
ryb. Ponadto z  fragmentów konstrukcyjnych mostu można było korzystać jako 
elementu służącego do mocowania samołówek [Gręzak et al. 2018: 176]. 
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Ekwip unek pomocniczy

Oprócz narzędzi używanych bezpośrednio do połowu ryb, np. sieci, w  skład 
ekwipunku rybaków wchodziło wiele przyborów pomocniczych. Pomagały one 
łowczym chodzić po oblodzonym jeziorze, przechowywać złowione ryby czy 
chociażby wytwarzać sprzęt rybacki. Podczas badań podwodnych jeziora Ledni-
ca znaleziono zabytki, które zinterpretowano jako ekwipunek pomocniczy stoso-
wany przez rybaków. 

Podczas badań podwodnych mostu „poznańskiego” znaleziono 5 egzemplarzy 
żabek lub inaczej raków, służących do chodzenia po lodzie. Dzięki doczepianiu 
ich do butów, rybak zyskiwał punkt zaczepienia i podparcia, przemieszczając się 
po śliskiej powierzchni zamarzniętej wody. Wszystkie wspomniane przedmioty 
wykonane zostały z żelaza. Dwie z odnalezionych żabek mają kształt trójkątny, 
z trzema zadziorami na każdym z wierzchołków (ryc. 6.2, 6.3, 6.4). Dwie kolej-
ne wyposażone są w pojedyncze haki umieszczone na elemencie stabilizującym. 
Ostatni z odkrytych raków ma kształt łukowaty z trzema haczykami (ryc. 6.1) – 
po jednym umieszczonym na każdym z końców przedmiotu i jednym usytuowa-
nym pośrodku łuku [Radka 2014: 159]. Raki o trójkątnym kształcie znaleziono 
również podczas badań podwodnych w  jeziorze Bobięcińskim Wielkim [Chu-
dziak et al. 2020: ryc. 59].

Żabki stosowane były powszechnie przez rybaków jeszcze po II wojnie świa-
towej. Stosowane były do chodzenia po lodzie w  trakcie zimowych połowów 
w przeręblach. Ich forma właściwie nie zmieniła się od wczesnego średniowiecza 
[Znamierowska-Prüff erowa 1988: 106-107]. 

Analiza przedmiotu uznanego za łęk [Radka 2014: 160] nie potwierdza wcze-
śniejszych ustaleń. Przedmiot ten to fragment drewna z  dwoma wcięciami na 
końcach. Kształt i morfologia zabytku nie pozwala na jednoznaczne stwierdze-
nie, że przedmiot ten jest pozostałością po łęku.

Materi ały archeozoologiczne

Niezwykle istotnym źródłem do poznania rybołówstwa, a także preferencji ku-
linarnych społeczności zamieszkującej Ostrów Lednicki są szczątki kostne ryb. 
Najwięcej tego typu materiałów pochodzi z badań lądowych [Makowiecki 2001]. 
Podczas badań podwodnych mostów „gnieźnieńskiego” i  „poznańskiego” nie 
zarejestrowano tego typu materiałów [Makowiecki, Makowiecka 2014]. Mogło 
to być spowodowane zastosowaniem określonej metodyki badań, ale też faktem, 
że szczątki kostne – jeśli nie zaistniała jakaś celowa działalność ludzka – 
mogły dostawać się do warstw osadowych wskutek naturalnego cyklu życio-
wego tych zwierząt. Przypadek wiklinowej pułapki jest zupełnie odmienny. 
W tej sytuacji – co też uznano podczas analizy znaleziska – większość kostnych 
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Ryc. 6. Rybitwy, stan. 3a (1, 3) i 3b (2, 4), gm. Łubowo. Obiekty zidentyfi kowane jako raki do cho-
dzenia po lodzie, znalezione podczas badań mostów Ostrowa Lednickiego. Fot. M. Popek
Fig. 6. Rybitwy, site 3a (1, 3) and 3b (2, 4), Łubowo municipality. Objects identifi ed as ice-walking 
crampons found during surveys of bridges of Ostrów Lednicki. Photo by M. Popek
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szczątków ryb znalazła się w obiekcie na skutek działalności rybackiej [Gręzak et al. 
2018].

Analiza szczątków kostnych ryb pochodzących z  badań lądowych została 
przeprowadzona przez D. Makowieckiego. Autor opracowania wyciągnął rów-
nież bardzo ciekawe wnioski dotyczące konsumpcji tych zwierząt przez społecz-
ność Ostrowa Lednickiego [Makowiecki 2001].

Szczątki kostne ryb z badań lądowych pochodziły z wykopów umieszczonych 
w grodzie oraz na podgrodziu [Makowiecki 2001: 16]. Podczas analizy zidentyfi -
kowano wśród nich m.in. pozostałości takich gatunków ryb jak: jesiotr zachodni 
(Acipenser sturio), łososiowate (Salmonidae), karpiowate (Cyprindae), sum (Silu-
rus glanis), szczupak (Esox lucius), leszcz (Abramis brama) czy okoń (Perca fl u-
viatilis). Dzięki analizom archeozoologicznym udało się także zrekonstruować 
wielkości niektórych gatunków. Ryby karpiowate, których szczątki znalezione 
zostały w  materiale archeologicznym, charakteryzowały się znacznymi rozmia-
rami. Leszcze posiadały długość między 55-60 cm, bolenie osiągały nawet 70 cm, 
a  liny mieściły się w przedziale 40-45 cm. Jesiotry spożywane przez mieszkań-
ców wyspy posiadały wielkość od 1,8 do 3 m, szczupaki oscylowały najczęściej 
między 50-70 cm, choć zarejestrowano także szczątki sztuk sięgających nawet 
100 cm. Natomiast sumy poławiane na jeziorze Lednica we wczesnym śre-
dniowieczu osiągały średnią wielkość 80-90 cm, ale zdarzały się t eż okazy do 
130 cm długości. Wszystko więc wskazuje, że do konsumpcji wybierano raczej 
duże sztuki [Makowiecki 2001: 90]. Zastanawiające jest, czy taki wybór jakościo-
wy ryb wynikał ze świadomego zarządzania zasobami jeziora, czy dokonywany 
był pod wpływem preferencji smakowych. Na pozyskanie szczątków jedynie du-
żych sztuk – co zostało podkreślone przez autora analizy – mogły wpłynąć  też 
metody wykopaliskowe, które nie pozwoliły na wykrycie pozostałości małych ryb.

Z  danych uzyskanych przez D. Makowieckiego wynika, że najwięcej kości 
ryb odnaleziono w okolicach kościoła II. Mieszkańcy tej części wyspy szczegól-
nie preferowali jesiotra, którego rozmiary wahały się od 1,8 do 3 m długości, co 
wagowo odpowiada przedziałowi od 50 do 180 kg. Również sumy i  szczupaki 
spożywane w  okolicach kościoła II były znacznej masy, która wahała się od 
15 do nawet 30 kg. Pozostałe gatunki spożywanych ryb także były ponad średniej 
wielkości [Makowiecki 2001: 102].

Większość ryb zarejestrowanych w  materiale archeologicznym należała do 
gatunków słodkowodnych. Pozwala to sądzić, że były one poławiane w najbliż-
szej okolicy, w  otaczającym Ostrów jeziorze Lednica lub w  pobliskich ciekach 
i zbiornikach wodnych. Na tym tle szczególnie interesująca w badanym materiale 
wydaje się obecność ryb łososiowatych, które nie mogły pochodzić z wymienio-
nych źródeł. Tego typu ryby, szczególnie cenione ze względu na walory smakowe, 
były spożywane wyłącznie przez wyższe warstwy średniowiecznego społeczeń-
stwa. Na Ostrów Lednicki jesiotr sprowadzany był najprawdopodobniej z Wisły, 
Noteci, Warty i być może Bałtyku. Spożywali go zwłaszcza mieszkańcy okolic ko-
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ścioła II, gdzie najprawdopodobniej dostarczany był w ramach książęcego regale 
lub dziesięciny [Mikołajczyk 1972: 125; Makowiecki 2001: 102-103]. Podobną 
tendencję można obserwować także na innych stanowiskach archeologicznych 
w Polsce, gdzie badano tego typu materiał archeozoologiczny. Zgodnie z ustale-
niami D. Makowieckiego gatunki ryb spożywane w grodach i na podgrodziach 
Wielkopolski różniły się od siebie. W  grodach zamieszkiwanych przez wyższe 
warstwy społeczne częściej spożywano jesiotra, szczupaka lub suma [Makowiec-
ki 2003: 123-124]. Wszystko wskazuje na to, że społeczność zamieszkująca gród 
położony na Ostrowie Lednickim potrzebowała znacznych ilości ryb. Prawdopo-
dobnie było to związane z wysublimowanym gustem kulinarnym elit, jak i prak-
tykami religijnymi, które po przyjęciu chrześcijaństwa wiązały się z zakazem spo-
żywania mięsa w okresach postu, nie ograniczając jednocześnie konsumpcji ryb. 
Dotyczyło to zwłaszcza członków hierarchii kościelnej [Makowiecki 2001: 103; 
Wyrwa 2012: 20]. 

Wczesn ośredniowieczne rybołówstwo na jeziorze Lednica

Poławianie ryb na masową skalę wymagało dużej wiedzy o rybach i  ich środo-
wisku, a także znajomości i umiejętności dostosowywania odpowiednich technik 
do pozyskiwania określonych gatunków. Mając na uwadze dodatkowo fakt, że we 
wczesnym średniowieczu jeziora i rzeki stanowiły regale książęce, można wysnuć 
wniosek, że rybołówstwo było już w  tym okresie zajęciem wyspecjalizowanym 
[Hensel 1987: 147-148; Makowiecki 2003: 124]. Dlatego można przypuszczać, 
że właśnie w  okresie wczesnego średniowiecza wyodrębnił się zawód rybaka 
[Ostrowski 2019: 9].

Postępująca chrystianizacja wymagała praktykowania dni postnych. Oby-
czaj ten był narzucany nawet siłą, o  czym poświadcza w  swojej Kronice biskup 
Th ietmar, pisząc, że Bolesław Chrobry kazał wybijać zęby tym, którzy nie prze-
strzegali siedemdziesiątnicy, inaczej nazywanej przedpościem. W  tym okresie, 
czyli siedemdziesiąt dni przed Wielkanocą, spożywanie mięsa było zabronione 
[Samsonowicz 1995: 5-7]. Im bardziej chrześcijaństwo zadomawiało się na tere-
nach piastowskich, tym zwiększała się ilość dni postnych. Różne źródła podają, 
że mogło być ich od 130 do nawet 250. Sytuacja ta zwiększała popyt na ryby do 
tego stopnia, że dni postne zaczęto nazywać „dniami rybnymi” [Cios 2007: 12; 
Hoff mann 2000: 337].

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na ryby w państwie piastowskim nastała 
konieczność wprowadzenia regulacji prawnych. Dotyczyły one nie tylko samego 
połowu, lecz także tak niezbędnych czynności jak konserwacja i  transport zło-
wionych ryb. W  ramach regale rybnego podwładni mieli obowiązek oddawać 
swój połów na rzecz księcia. Najprawdopodobniej dotyczyło to tylko „dużego 
rybołówstwa”, wykonywanego jazami i  niewodami [Samsonowicz 1995: 5-7]. 



Mateusz Popek, Szymon Mosakowski, Kacper Baranowski, Michał Ostrowski, Konrad Lewek

48

Wykonawcami regale rybołówczego byli tzw. piscatores, czyli rybitwowie. Trzeba 
podkreślić, że regale nie służyły ochronie przyrody, lecz interesowi warstw uprzy-
wilejowanych. Rybołówstwo, w  przeciwieństwie do łowiectwa, nigdy nie było 
częścią wychowania rycerskiego. Spowodowało to mniejszy udział tego zawodu 
w dokumentach średniowiecznych. Z tego powodu obraz rybołówstwa i związa-
nych z nim przepisów prawnych w X-XI wieku jest niesatysfakcjonujący. 

Złowione ryby, na które, jak już wyżej wspomniano, był ogromny popyt, bar-
dzo szybko ulegały zepsuciu, co mogło być niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego 
też naturalną potrzebą życiową było stosowanie ich konserwacji, pozwalającej na 
zabezpieczenie pokarmu przed procesami gnilnymi. W porównaniu do technik 
i metod połowu, kwestia ta jest opisana wyjątkowo skromnie, a  literatura ogra-
nicza się do ogólników. Dostępne opisy najczęściej nie dotyczą samego procesu 
konserwacji, lecz tego, co było jej przedmiotem [Bukowski 1967: 49]. Fakt, że 
ziemie polskie we wczesnym średniowieczu były zasobne w ryby, podaje już Ibra-
him Ibn Jakub, który pisząc o kraju Mieszka, mówi, że „obfi tuje on w żywność, 
mięso, miód i rybę”. Najważniejszymi metodami konserwacji ryb we wczesnym 
średniowieczu było: suszenie, wędzenie (na gorąco i na zimno), solenie i kiszenie. 

Suszeniu poddawano przeważnie ryby mało tłuste. W przypadku, gdy metodą 
tą konserwowano ryby tłustsze, następowało odchudzanie tkanki mięsnej w wy-
niku naturalnego ubytku tłuszczu. Technika suszenia była stosowana na skalę 
masową, w  celu przechowywania ryb przez dłuższy okres. Mniejsze znaczenie 
miało obsuszanie w dymie, które sprawdzało się dobrze w obróbce ryb tłustych. 
W średniowieczu jako sposób konserwacji stosowano także marynowanie (przy 
użyciu soli) i kiszenie ryb w jamach lub specjalnych naczyniach. Być może Gall 
Anonim, przywołując pieśń wojów Krzywoustego: „Ojcom naszym wystarczały 
ryby słone i cuchnące”, wspomina właśnie o smaku i zapachu kiszonek rybnych 
[Bukowski 1967: 52]. Najpopularniejszą techniką konserwacji było wędzenie ryb, 
którego dodatkowym skutkiem były walory smakowe. Właściwy proces wędzenia 
poprzedzało podsuszanie i odsuszanie – w dzisiejszych czasach zabieg ten prze-
prowadza się jednofazowo, łącznie z  procesem samego wędzenia. Do wędzenia 
stosowano specjalne jamy i  paleniska, jak te znalezione w  Biskupinie (stanowi-
sko 2a) w osadzie wczesnośredniowiecznej. Jamy posiadały kształt gruszkowaty, 
miały głębokość około 110 cm, a średnica ich wlotu wynosiła 80 cm. Na ich dnie 
znaleziono kości i  łuski ryb. Niektóre z  jam posiadały na dnie nawet specjalną 
wkładkę kamienną. Podobne obiekty znaleziono również w Kruszwicy [Bukowski 
1967: 57].

Oprócz samych narzędzi łownych dla wczesnośredniowiecznych rybaków 
bardzo istotna była wiedza o  życiu i  zachowywaniu ryb. To właśnie ta wiedza 
pozwalała na zwiększenie wydajności połowów. Obserwacje, jakie w tym zakresie 
czyniono, w dużej mierze posiadały charakter lokalny i różniły się w zależności 
od rejonu połowów. Stąd rodzaje stosowanych technik połowu ryb były w pewien 
sposób wymuszane przez środowisko naturalne, w którym funkcjonowali i pra-
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cowali rybacy. Niemniej część zasad związanych z  uprawianiem rybołówstwa 
była uniwersalna [Kłodnicki 1991: 21-43; Hoff mann 2000: 343].

Wody na terenach Polski od zawsze były bogate w dużą ilość gatunków ryb. Śre-
dniowieczni rybacy stosowali różne przynęty i odmienne metody połowu na kon-
kretne gatunki, aby móc wyłowić z wody pożądaną rybę. Bez względu na obraną 
metodę połowu, w każdej sytuacji potrzebna była odpowiednia przynęta, co wcho-
dziło w zakres wiedzy i doświadczenia każdego rybaka [Leśniewski 1837: 157].

Opierając się na danych i materiałach zebranych podczas badań archeologicz-
nych oraz odnosząc się do wiedzy historycznej i etnografi cznej, można w pewnym 
zakresie zrekonstruować rybołówstwo uprawiane na jeziorze Lednica w  okresie 
wczesnego średniowiecza. Oczywiście nie będzie to rekonstrukcja pełna, gdyż 
wiele aktywności rybackich nie mogło pozostawić po sobie żadnych archeolo-
gicznych śladów. Do takich metod połowu można zaliczyć łapanie rękoma czy 
na tzw. pętlę. Nie znaleziono także haczyków, które montowano na sznurach ha-
czykowych, inaczej motowężach, które były dosyć powszechnym sposobem poło-
wu ryb [Znamierowska-Prüff erowa 1988: 24-42; Ostrowski 2017]. Być może brak 
odnalezienia takich haczyków można tłumaczyć stosowaną techniką eksploracji, 
która nie pozwoliła na zarejestrowanie tego typu zabytków. Niemniej nawet te 
przedmioty i materiały kostne, które udało się odnaleźć podczas badań archeolo-
gicznych, pozwalają odtworzyć pewien zakres czynności rybackich stosowanych 
w  średniowieczu na jeziorze Lednica. Są wśród nich obecne przedmioty stoso-
wane zarówno do połowów masowych, jak i  indywidualnych. W  obrębie tech-
nik masowych należy zaznaczyć połowy sieciami, których pozostałości w posta-
ci pływaków i ciężarków znaleziono podczas badań. Tą metodą łowiono lokalne 
śródlądowe gatunki ryb. Do masowo stosowanych metod połowu można zaliczyć 
również zastawianie pułapek na ryby. Jedna z tego typu wierszy, wraz z pozostało-
ściami przynęty i łupu, została odnaleziona podczas badań mostu „poznańskiego”. 
Wykorzystywanie tego rodzaju pułapek było metodą, która pozwalała na łapanie 
ryb drapieżnych. Różnego rodzaju aktywności rybackie służyły dostarczaniu dużej 
ilości ryb mieszkańcom Ostrowa Lednickiego. Popyt na tego typu pokarm zwięk-
szał się zwłaszcza w okresie postów. Ryby łowiono cały rok, ale najbardziej inten-
sywne połowy odbywały się wiosną i wczesnym latem [Makowiecki 2003: 125]. 

Materiał archeologiczny pozwala także na potwierdzenie stosowania przez ry-
baków Ostrowa Lednickiego metod połowu wymagającej pracy tylko jednej oso-
by, przy pomocy narzędzi kolnych, takich jak ościenie. Tym sposobem poławia-
no duże ryby, być może szczupaki. Być może największe i najbardziej atrakcyjne 
sztuki trafi ały na stół książęcy, co mogą sugerować badania archeozoologiczne.

Do bardzo ciekawych zabytków należą też błystki, które interpretowane są 
jako elementy wędek. Jest to dosyć mało wydajna metoda połowu. Niemniej, 
jednego z  dowodów na ich wykorzystywanie dostarcza strona z  anglosaskiego 
modlitewnika datowanego na ok. 1000 rok, na którym św. Piotr z sukcesem łowi 
ryby na wędkę. Należy też rozważyć możliwość praktykowania połowu ryb jako 
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sposobu rekreacji. Wiadomo, że w Europie średniowiecznej łowienie ryb dla ce-
lów rozrywkowych czy nawet sportowych było znane. Sam zwyczaj jest praw-
dopodobnie starszy, gdyż już w V w n.e. biskup Clermont, Sydoniusz Apolina-
ry, wspomina o  takiej formie rozrywki wśród wyższych warstw społeczeństwa. 
Pewne przesłanki o  rekreacyjnym łowieniu ryb pojawiają się także w  polskich 
źródłach historycznych z XIII wieku [Hoff mann 1985; 2000: 343; Cios 2007: 47].

Istotnym aspektem rekonstrukcji rybołówstwa lednickiego jest porównanie 
materiału ichtiologicznego i archeologicznego, które wskazuje na ich kompaty-
bilność. Gatunki ryb zidentyfi kowane dzięki analizie kości mogły być poławia-
ne narzędziami rozpoznanymi w  zabytkach archeologicznych. Dlatego można 
stwierdzić, że duża część ryb spożywanych przez mieszkańców Ostrowa Lednic-
kiego pozyskiwana była na miejscu. Jednocześnie w  strefach zamieszkiwanych 
przez elity odnaleziono ślady ryb importowanych. Świadczy to o większych wy-
maganiach elitarnych warstw społeczeństwa lednickiego. 

Ślady  intensywnie uprawianego rybołówstwa obserwowane w badaniach podwod-
nych i lądowych Ostrowa Lednickiego sugerują, że gdzieś w pobliżu grodu musiało 
znajdować się zaplecze rybackie. Być może rolę tę pełniła położona na zachodnim 
brzegu jeziora wieś Rybitwy, której nazwa w rodzimym żargonie oznaczała rybaków. 
Być może właśnie tam średniowieczni rybacy przetwarzali ryby złapane na potrzeby 
książęcego dworu. Popyt na ryby był tak duży, że mimo intensywnie uprawianego ry-
bołówstwa lokalnego, pewne pożądane przez dwór gatunki były dodatkowo sprowa-
dzane na Ostrów Lednicki spoza najbliższej okolicy. Należały do nich ryby łososiowa-
te oraz jesiotr, ze względu na walory smakowe szczególnie cenione i pożądane przez 
wyższe warstwy społeczne. Z pewnością można stwierdzić, że rybołówstwo stanowiło 
znaczący fragment życia społeczności zamieszkującej okolice Ostrowa Lednickiego, 
a jego znaczenie stawało się coraz większe wraz z postępującą chrystianizacją państwa 
pierwszych Piastów. Popyt na ryby stale rósł, a  ich  połów stawał się coraz istotniej-
szym sposobem zdobywania pożywienia. Świadczą o tym odnalezione podczas ba-
dań archeologicznych liczne artefakty związane z rybołówstwem.
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Early medieval fi shery of the inhabitants at Ostrów Lednicki based on 
underwater survey materials

S u m m a r y

In the early Middle Ages, fi shery was one of the primary means of obtaining food. Th is ac-
tivity was also one of the daily activities of the community living on Ostrów Lednicki, as 
recorded in the historical material.

During more than forty years of underwater research, a signifi cant collection of items 
related to fi shery was amassed. As a result, it is possible to try to reconstruct this aspect of 
the economy. In addition, thanks to the results of archaeozoological studies, it is possible not 
only to infer the fi shing techniques, but also the culinary preferences of the inhabitants of 
Ostrów Lednicki.

Among the relics, one can distinguish objects used for both mass and individual fi shing. 
Mass fi shing techniques can include net fi shing, the remains of which in the form of fl oats 
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and weights were found during the survey. Mass fi shing methods can also include the use 
of fi sh traps. One of such wicker fi sh traps („wiersza”), along with bait and loot, was found 
during surveys of the Poznan Bridge. Such fi shing activities were used to provide large quan-
tities of fi sh for the inhabitants of Lednicki Ostrów. 

Th e archaeological material also allows us to distinguish quite individual fi shing me-
thods. Th ese included the use of spiked tools such as fi sh gigs. Among the very interesting 
relics are also fi shing lures, which are interpreted as elements of fi shing rods. Th is is a rather 
ineffi  cient fi shing method. However, evidence for the use of fi shing rods is provided by a text 
from a page from an Anglo-Saxon prayer book dating to around 1000, on which St. Peter 
successfully fi shes with a fi shing rod.

An important aspect of the reconstruction of the Lednica fi shery is the comparison of 
ichthyological and archaeological material, which are compatible. Fish species identifi ed 
through bone analysis could have been fi shed with tools identifi ed in archaeological relics. 
Th erefore, it can be concluded that a large part of the fi sh consumed by the inhabitants of 
Ostrów Lednicki was obtained locally. It should also be noted that traces of imported fi sh 
have been found in areas where the elites resided.

Despite such intensive local fi shery, the demand for fi sh was so great that certain species 
desired by the princely court were brought to Ostrów Lednicki. Th ese species were salmonid 
fi sh and sturgeon, whose taste qualities made them particularly desirable to the upper classes.

Th e Lednica fi shery provided a means of quite important occupation for the community 
living on the island. Th e amount of fi sh, the variety of fi shing methods suggests that it was an 
important way of acquiring food, and the demand for such dishes grew with the development 
of Christianity in the early Piast state.
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Reforma uwłaszczeniowa we wsi Sławno

abstrakt: W poniższym artykule poruszona została problematyka reformy uwłasz-
czeniowej oraz procesu regulacji i separacji gruntów we wsi Sławno. Reforma uwłasz-
czeniowa wprowadzona na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego w 1823 roku wraz 
z  towarzyszącymi reformami agrarnymi była jednym z  najistotniejszych epizodów 
w historii wielkopolskiej wsi. W ich wyniku przekształcono nie tylko strukturę własno-
ściową i ustrój społeczno-gospodarczy panujący na wsi, ale także trwałym i głębokim 
zmianom uległ krajobraz kulturowy. W toku wieloletniej procedury zakończonej poro-
zumieniem (recesem) w 1839 roku utworzono w Sławnie 14 w pełni niezależnych dzie-
dzicznych gospodarstw włościańskich, wolnych od wszelkich służebności wobec dworu. 
słowa kluczowe: reforma uwłaszczeniowa, regulacja i separacja gruntów, Sławno, 
pańszczyzna, krajobraz kulturowy, chłopi

abstract: Th e following article deals with the problems of the enfranchisement 
reform and the process of land regulation and separation in the village of Sławno. 
Th e enfranchisement reform introduced in the Grand Duchy of Posen in 1823, along 
with the accompanying agrarian reforms, was one of the most signifi cant episodes 
in the history of the Wielkopolska countryside. As a result, not only was the owner-
ship structure and socio-economic system of the village transformed, but the cultural 
landscape was also permanently and profoundly altered. In the course of a multi-year 
procedure that ended with an agreement (recession) in 1839, 14 fully independent he-
reditary landowner farms were created in Sławno, free of any easements to the manor. 
keywords: enfranchisement reform, land regulation and separation, Sławno, serfdom

Reforma uwłaszczeniowa, realizowana stopniowo przez władze pruskie na pod-
stawie ustawy z  1823 roku była jednym z  kamieni milowych w  dziejach wsi 
wielkopolskiej1. Dotyczy to zarówno skali regionalnej, jak i  mikroregionalnej 
i lokalnej. Reforma ta wraz z towarzyszącymi jej pozostałymi reformami agrar-
nymi diametralnie zmieniała ustrój gospodarczy i  społeczny na wsi, i  tym sa-

1 Więcej o  reformie uwłaszczeniowej w  Wielkim Księstwie Poznańskim zobacz: Kniat 1939; 
Jakóbczyk 1951, 1951-1952: 139-166; Groniowski 1976: 54-63; Florkowski 1983: 247-253; Mikulski, 
Raszeja 2017: 23-41; Linetty 2020: 129-149, 2021a: 51-78.
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mym zakończyła kilkuwiekowe trwanie systemu folwarczno-pańszczyźnianego. 
Te fundamentalne zmiany doprowadziły do przyspieszonych i znaczących prze-
mian krajobrazu kulturowego [Plit 2016: 78]. Z tego też powodu dokładna ana-
liza przebiegu wdrażania reformy uwłaszczeniowej jest nieodzowna w badaniach 
nad przemianami przestrzeni kulturowo-historycznej, a  także samych dziejów 
poszczególnych obszarów i miejscowości. Może też stanowić interesujący przy-
czynek do zgłębiania codzienności rodzin chłopskich w  I  połowie XIX wieku, 
szczególnie w  sprawie utrzymywania osób starszych, w  tym wdów. Dlatego za 
rzecz szczególnie istotną uważam stopniową i systematyczną analizę wdrażania 
reformy uwłaszczeniowej we wsiach położonych nad jeziorem Lednica, czy-
li w  mikroregionie niezwykle istotnym dla dziejów całego regionu i  państwa. 
Z  tego też powodu w  poprzednim numerze „Studiów Lednickich” ukazał się 
mój artykuł poruszający tematykę uwłaszczeniową we wsi Lednogóra [Linetty 
2021a]. Obecnie postaram się omówić tę problematykę dla wsi Sławno. Tego ro-
dzaju analiza pozwoli na rozpoznanie kierunków przemian zachodzących w kra-
jobrazie omawianej wsi – poprzez zastosowanie zasad metody retrogresywnej 
pozwoli uchwycić jego kształt w  końcowej fazie funkcjonowania systemu fol-
warczno-pańszczyźnianego, jak i  prześledzić zmiany wywołane w  krajobrazie 
przez reformę [Mikulski, Raszeja 2017: 24].

Reformy agrarne I połowy XIX wieku były konsekwencją zmieniających się 
warunków gospodarczych i społecznych. Z jednej strony gospodarka folwarczno-
-pańszczyźniana – oparta na trójpolówce, charakteryzująca się rozdrobnieniem 
posad rolnych, tworzących mozaikowy układ pól – przestawała być wystarcza-
jąco efektywna w  warunkach rozpoczynającej się rewolucji przemysłowej. Po-
trzebne były szerokie reformy, łącznie z  przejściem od trójpolówki do płodo-
zmianu [Mikulski, Raszeja 2017: 24]. Z drugiej strony problemem coraz częściej 
zauważanym od XVIII wieku była niedola ludności wiejskiej, w tym najbardziej 
uwłaczające poddaństwo z pańszczyzną, które sprowadzało ludność chłopską do 
statusu ludności de facto niewolnej. Niektórzy dostrzegali w ludności chłopskiej 
znaczący czynnik polityczny. Polscy postępowi patrioci pragnęli rozwiązać pro-
blem poddaństwa i  pańszczyzny, licząc na zaangażowanie szerokich mas ludo-
wych w walce o niepodległość Ojczyzny (wzorem rewolucyjnej Francji). 

Na konieczność podjęcia reform agrarnych, obejmujących zniesienie poddań-
stwa i pańszczyzny oraz uwłaszczenie chłopów, zwracano uwagę już w XVIII wie-
ku. Wśród przyczyn były względy społeczne i ekonomiczne, w tym dostrzeżenie 
niesprawiedliwości dotykającej ludność chłopską, oraz nieefektywność systemu 
folwarczno-pańszczyźnianego. Zacofany ustrój społeczno-ekonomiczny wsi był 
jednym z największych problemów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, znacząco 
wpływającym na słabość, a wręcz niemoc państwa. Dlatego też przedstawiciele 
ruchu reformatorskiego dążyli do rozwiązania tego problemu. Niestety pierw-
sze próby przeprowadzenia zmian w tym zakresie podjęto dopiero w obliczu za-
grożenia niepodległości państwa. W  okresie Sejmu Czteroletniego próbowano 
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Ryc. 1. Sławno na fragmencie mapy Davida Gilly’ego z  końca XVIII wieku. 
Źródło 1
Fig. 1. Sławno on an excerpt from David Gilly’s map of the late 18th century. 
Source 1

Ryc. 2. Sławno na fragmencie mapy Urmesstichblatt z 1830 roku. Źródło 2
Fig. 2. Sławno on a fragment of the Urmesstichblatt map from 1830. Source 2
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ograniczać pańszczyznę. Bardziej stanowcze kroki podjęto w  trakcie insurekcji 
kościuszkowskiej. W  Uniwersale połanieckim, ogłoszonym 7 maja 1794 roku, 
ograniczono poddaństwo chłopów, przyznając im wolność osobistą i nieusuwal-
ność z gruntów. Zmniejszono także wymiar pańszczyzny [Groniowski 1976: 11]. 
Ostatecznie jednak dorobek reformatorów w  końcu istnienia Rzeczpospolitej 
w tym zakresie był dość skromny. Po 1772 roku państwa zaborcze – Prusy i Au-
stria – próbowały wprowadzać reformy rolne na terenach wcielonych do obu 
państw w wyniku I rozbioru Polski. W Galicji Austriacy nadali chłopom wolność 
osobistą. Na terenach przyłączonych do Prus zniesiono pańszczyznę w królew-
szczyznach [Jakóbczyk 1951: 23]. Ograniczono też poddaństwo i  sądownictwo 
patrymonialne [Groniowski 1976: 34-35]2. 

Sławno jest miejscowością położoną nad jeziorem o tej samej nazwie [Cho-
iński 1992: 33, 88], o dawnej i niezwykle interesującej historii sięgającej średnio-
wiecza3. Po raz pierwszy w źródłach historycznych odnotowano ją w dokumencie 
wystawionym w Gnieźnie 1 kwietnia 1235 roku przez księcia Władysława Odo-
nica. Dokument ten potwierdzał wcześniejsze przekazanie wsi Sławno i Włókna 
przez dawnego arcybiskupa Henryka Kietlicza na rzecz arcybiskupstwa gnieź-
nieńskiego [KDW I, nr 179; por. Kozierowski 1934: 189; Marcyniuk 2014: 14]. Po 
śmierci Kietlicza wieś miał zająć tymczasowo Władysław Laskonogi. Miejscowość 
ucierpiała w trakcie najazdu krzyżackiego w 1331 roku, co potwierdza dokument 
procesu warszawskiego z 1339 roku [KDW II, nr 1192; por. Marcyniuk 2014: 19]. 
Własność arcybiskupa została potwierdzona przywilejem króla Kazimierza Wiel-
kiego z 1357 roku [Marcyniuk 2014: 19]. Sławno pozostawało własnością arcy-
biskupów gnieźnieńskich przez kilka stuleci, aż do 1578 roku, kiedy to, za cza-
sów arcybiskupa Stanisława Karnkowskiego, przekazano Sławno poznańskiemu 
kolegium jezuitów [Marcyniuk 2014: 25]. Była to znacząca osada z  kościołem 
parafi alnym erygowanym prawdopodobnie w  początkach XIV wieku [Joannis 
de Lasco 1880: 53]. Z pierwszego okresu funkcjonowania parafi i w Sławnie za-
chowały się wzmianki o proboszczach. W dokumencie z 1384 roku został wspo-
mniany proboszcz Tomasz [KDW II 1279], w kolejnym z 1397 roku – Wojciech, 
w  latach 1417-38 – Dobrogost, w 1443 roku – Jan, kanonik kruszwicki, z 1475 
roku – Wincenty Ludomski, a z 1482 – Jan Latalski [Kozierowski 1934: 189]. We-
dług Liber benefi ciorum Jana Łaskiego, parafi a sławieńska w początkach XVI stu-
lecia obejmowała następujące wsie: Myszki, Witkowo, Gorzuchowo, Zakrzewo, 
Kamionek, Skrzetuszewo, Witakowice, Wolanki, Charzewo, Barkowo, Głębokie, 
Węgorzewo, Popkowicze, Ujazd, Brudzewo i Gądecz [Joannis de Lasco 1880: 53-
-56]. W 1697 roku Mikołaj Kamieński uposażył w Sławnie szpital dla ubogich, któ-
ry funkcjonował aż do przełomu XIX i XX wieku [Kozierowski 1934: 190]. Sama 
miejscowość miała charakter miasteczka. W  świetle dokumentów z  Archiwum 

2 Więcej o reformach agrarnych w Prusach Południowych: Wąsicki 1957: 87-88, 250-272; Łu-
kasiewicz 2015: 172-182.

3 Więcej o dziejach Sławna: Marcyniuk 2014.
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Archidiecezjalnego w Gnieźnie [źródło 8] Sławno miało otrzymać prawa miej-
skie od króla Augusta III. W  1785 roku ufundowano także drewniany kościół 
cmentarny pw. św. Rozalii, który stoi do dzisiaj4. Świadczy to o dużym znaczeniu 
i  zamożności miejscowości. Być może aspiracjami miejskimi należy tłumaczyć 
także układ zabudowy miejscowości, w  którym jest wyraźnie zaznaczony po-
dział na część plebańsko-folwarczną z jednej strony i część włościańską z drugiej 
(zob. ryc. 1-3).

Od połowy XVIII wieku właścicielami miejscowości byli Węsierscy, któ-
rzy odcisnęli swój znaczny ślad w  dziejach i  pamiątkach związanych ze Sław-
nem. Sławno zakupił w 1756 roku Aleksander Węsierski [Marcyniuk 2014: 31]. 
W  1770 roku Krzysztof Węsierski wraz z  małżonką, Konstancją z  Tuchołków, 
ufundowali drewnianą fi gurę św. Jana Nepomucena, znajdującą się obecnie 
w  Wielkopolskim Parku Etnografi cznym w  zbiorach Muzeum Pierwszych Pia-
stów na Lednicy [Romanow-Kujawa 1994: 263; Linetty 2021b: 278]. Upamiętnia 
ich do dziś tablica znajdująca się na zewnętrznej ścianie kaplicy rodowej Węsier-
skich, która została zbudowana przy kościele pw. św. Mikołaja, po jego południo-
wej stronie. Pierwszą kaplicę zbudowano w 1776 lub 1777 roku z fundacji Miko-
łaja i Teodora Węsierskich [zob. Kozierowski 1934: 190; Marcyniuk 2014: 43]5. 
Niestety 30 lipca 1803 roku [zob. Marcyniuk 2014: 50] drewniany kościół para-
fi alny spłonął i przez długi czas w jego miejscu był pusty plac, na którym znajdo-
wała się tylko kaplica św. Jana Nepomucena, którą ogień oszczędził (zob. ryc. 3). 
Nową murowaną świątynię wzniesiono w  tym miejscu dopiero w  latach 1842-
-1843 [Linetty 2021b: 286; por. Marcyniuk 2014].

W swoich badaniach historycznych nad dziejami Sławna ksiądz Stanisław Ko-
zierowski odnotował dawne nazwy związane z  tą miejscowością: Czarny Bród, 
Gąsówek, Kozłowy Dół, Łozisko, Stawiska, Struga Sławińska, Młokicie, Ostrako-
wice; przy Kamionku: Bachorze, Przyspy, Trzciniec; przy Skrzetuszewie: Czyrno-
wo, Dąbrówka, Osówka, Wolanki6; a w stronę Łagiewnik: Witkowo i Witkowice 
[Kozierowski 1934: 190]. 

Głównymi źródłami historycznymi do zagadnienia reform agrarnych z I poł. 
XIX wieku w Sławnie są mapy i źródła pisane, a szczególnie reces uwłaszczeniowy 
wsi Sławno oraz inne dokumenty dotyczące procedury regulacyjnej zgromadzone 
w zespole Pruskiej Komisji Generalnej, w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy 
[źródło 5-7]7. Reces zachował się w dwóch egzemplarzach: jeden przechowywa-
ny jest w  Archiwum Państwowym w  Poznaniu [źródło 4], drugi w  Archiwum 
Państwowym w  Bydgoszczy [źródło 7]. W  ścisłym związku z  wymienionymi 
źródłami pisanymi pozostaje mapa uwłaszczeniowo-regulacyjna, sporządzona 

4 Kozierowski pisze błędnie o kościele św. Barbary [1934: 190].
5 Kozierowski podał datę 1777.
6 Wolanki – zanikła osada nad brzegiem jeziora Lednica, na północ od Rybitw. 
7 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 52 Pruska Komisja Generalna, powiat Gniezno, Sławno, 

sygn. 1287-1299.
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w 1827 roku przez mierniczego Schnepela, przechowywana w Archiwum Państwo-
wym w Poznaniu [źródło 3, ryc. 3-4]. Jest to mapa sporządzona w skali 50 prętów 
na 1 cal decymalny (188 m na 3,7 cm)8. Mapy tego rodzaju były tworzone na ob-
szarze Wielkiego Księstwa Poznańskiego przez pruskich mierniczych na potrzeby 
uwłaszczenia chłopów i regulacji stosunków wiejskich oraz towarzyszących mu 
reform agrarnych. Były to mapy rękopiśmienne, tworzone stosunkowo prostymi 
metodami przez mierniczych tzw. niższej geodezji [Górska-Gołaska 1965: 5, 7, 22]. 
Dzięki tego rodzaju źródłom kartografi cznym mamy szansę rozpoznać układ 
przestrzenny poszczególnych wsi z okresu poprzedzającego uwłaszczenie oraz re-
gulację dróg i gruntów, a tym samym prześledzić zmiany zachodzące w krajobra-
zie kulturowym, spowodowane reformami agrarnymi. Mapy te przygotowywane 
były zazwyczaj w trzech egzemplarzach: pierworys tworzono dla Pruskiej Komi-
sji Generalnej, czystorys dla właściwej landratury, trzeci egzemplarz wydawano 
stronom na żądanie [Górska-Gołaska 1965: 14]. W przypadku Sławna dysponu-
jemy czystorysem sporządzonym dla landratury w Gnieźnie, przechowywanym 
w Archiwum Państwowym w Poznaniu [źródło 3].

Starając się uwzględnić i   poprawnie wykorzystać potencjał map uwłaszcze-
niowo-regulacyjnych do badań metodą retrogresywną, należy uwzględnić ich 
liczne nieścisłości i  błędy. Należy mieć także świadomość, że źródła te należy 
analizować łącznie z  rozpoznaną, związaną z  nimi dokumentacją archiwalną 
reformy uwłaszczeniowej i  regulacji, a  szczególnie z  recesami. Omawiając treść 
mapy, należy wspomnieć, że zagrody chłopskie oznaczono kolorem czarnym, 
budynki folwarczne i  dworskie, podobnie jak kościoły i  budynki plebańskie – 
kolorem czerwonym. Nowo wytyczone w wyniku reformy granice pól, drogi i za-
budowania włościańskie zaznaczono czerwonym tuszem. Na mapach uwłaszcze-
niowych udokumentowano dawny, mozaikowy, układ rozdrobnionych gruntów 
oraz przedregulacyjną sieć drogową [Mikulski, Raszeja 2017: 32].

Mapa uwłaszczeniowo-regulacyjna Schnepela z 1827 roku obejmuje zabudo-
wania plebańskie i kościelne, budynki folwarczne, zagrody włościańskie, a  tak-
że przedregulacyjny podział gruntów, tworzący typowy dla późnej gospodarki 
folwarczno-pańszczyźnianej układ mozaikowy. Zagrody włościańskie, oznaczone 
kolorem czarnym, były zgrupowane w północnej części wsi, wzdłuż drogi do Że-
lic. Wśród tych zabudowań rozpoznać można także pięć budynków oznaczonych 
na czerwono. Były to prawdopodobnie budynki należące do dworu, w tym być 
może wymieniane w dokumentach regulacyjnych: kuźnia, karczma, zagroda go-
spodarstwa czynszowego i budynki komornicze. W południowej części miejsco-
wości znajdowały się budynki kościelne, w tym plebania, szpital i plac kościelny 
z zaznaczonymi niewielkimi budynkami (być może wzmiankowaną kaplicą św. 
Jana Nepomucena), szkoła, a także, na wschód od nich położony dwór z folwar-

8 Pręt – pruska jednostka miary długości. 1 pręt = 3,76 m [Szymański 2001: 178]; 1 cal decymal-
ny = 3,77 cm [Górska-Gołaska 1965: 78].
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kiem. Pomiędzy częściami włościańską a plebańsko-dworską znajdował się ciek 
i staw. W części plebańsko-dworskiej znajdowało się także jedno gospodarstwo 
włościańskie. Na wschód od zabudowy Sławna znajdował się kościół pw. św. Ro-
zalii oraz otaczający go cmentarz parafi alny. Na zachód od zabudowań Sławna, 
na południe od jeziora, zaznaczono czerwonym kolorem budynek o  nieznanej 
funkcji, należący prawdopodobnie do dworu (ryc. 3 i 4). Na wspomnianej ma-
pie zaznaczono także fi gury/krzyże przydrożne, a  także lasy i  łąki. Na północ 
i  na wschód od zabudowań wiejskich znajdowały się lasy sosnowe oraz brzo-
zowo-sosnowe. W północnej części gruntów Sławna, przy granicy z Myszkami, 
rósł las dębowy. Począwszy od granicy z Zakrzewem, poprzez lasy, wzdłuż cieku 
przebiegającego między zabudowaniami Sławna, rozpościerały się łąki, których 
nazwy zachowały się na mapie: Chybżyzna, położona przy granicy z Zakrzewem, 
oraz Chłopskie Łąki zlokalizowane na północ od zabudowań włościańskich. Od-
notowano także nazwy leśnych polan: Grzybówka na wschodzie oraz Wielki Dół
i  Bielawa w  południowej części Sławna. W  centrum miejscowości znajdowało 
się jezioro. Czerwonym tuszem oznaczono także poseparacyjny podział gruntów, 
sporządzony prawdopodobnie przez mierniczego Demmlera9 w 1834 roku. Spo-
śród zaznaczonych na mapie krzyży/fi gur, jedna znajdowała się na placu kościel-
nym, w  północno-wschodniej jego części, druga natomiast była zlokalizowana 
przy drodze ze Sławna do Myszek, we włościańskiej części wsi.

Uzupełnieniem dla mapy Schnepela są pozostałe źródła kartografi czne, szcze-
gólnie najdawniejsze mapy topografi czne tego obszaru, jak mapa Davida Gil-
ly’ego z  końca XVIII [źródło 1] oraz mapa Urmesstichblatt z  około 1830 roku 
[źródło 2]. Na obu mapach Sławno ma zbliżony układ zabudowy. Należy jednak 
zaznaczyć, że na mapie Gilly’ego nie zaznaczono żadnej z  obu istniejących we 
wsi świątyń. Z drugiej strony, na mapie Urmesstischblatt są one naniesione, choć 
w miejscu kościoła parafi alnego znajdował się w okresie jej powstania pusty plac, 
na którym stała jedynie kaplica św. Jana Nepomucena.

Kluczowym dokumentem dla poruszanej problematyki jest reces uwłasz-
czeniowy Sławna. Jest to dokument sporządzony 29 lipca 1839 roku w  dwóch 
językach – polskim i  niemieckim na 67 stronach i  składający się z  dwudziestu 
ustępów. 

W świetle informacji zawartych w recesie wieś Sławno w momencie ogłosze-
nia rozkazu gabinetowego z 6 maja 1819 roku składała się z: folwarku pańskie-
go, kościoła katolickiego, plebanii wraz z gruntami „w polu”, szpitala z grunta-
mi (będącego własnością dziedzica i  opłacanego przez niego corocznie kwotą 
80 złotych polskich), jedenastu posad włościańskich równej wielkości, posady 
rolnej połączonej z karczmą pańską, posady rolnej połączonej z kuźnią pańską 
oraz jednej posady czynszowej. Gospodarzami w tym czasie byli: Jan Jaśkowiak, 

9 Chodzi o Georga Adolfa Demmlera, żyjącego w latach 1804-1886 wykonawcę mapy uwłasz-
czeniowo-regulacyjnej wsi Lednogóra i wielu innych miejscowości.
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Ryc. 3. Mapa uwłaszczeniowo-regulacyjna wsi Sławno z 1827 roku, sporządzona przez miernicze-
go Schnepela. Źródło 3
Fig. 3. Th e 1827 enfranchisement-regulation map of the village of Sławno, drawn up by the 
surveyor Schnepel. Source 3

Maciej Krzyżanek, Bartłomiej Koteras, Jan Malczewski, Piotr Krzyżanek, Mar-
cin Królczyk, Maciej Królczyk, Antoni Jóźwiak, Antoni Napierała, Piotr Świątek 
i Szymon Brzozowski. Gospodarstwo połączone z karczmą należało do Michała 
Kruczyńskiego, posada z  kuźnią do Wawrzyna Bulmańskiego, a  gospodarstwo 
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czynszowe do Bartłomieja Cieślaka [źródło 4]. Późniejsze zmiany własnościowe 
omówimy poniżej.

Regulacja stosunków w Sławnie została zapoczątkowana na wniosek gospoda-
rzy z 16 września 1826 roku [źródło 4]. Dwór odmówił prawa do udziału w re-
gulacji właścicielom posady z  kuźnią, posady z  karczmą i  posady czynszowej. 
O ich prawie do udziału w procedurze musiał rozstrzygnąć sąd (źródło 4). Tym 
samym w efekcie procedury uwłaszczeniowej, a we wspomnianych przypadkach 
na mocy wyroków sądowych, uwłaszczeniem objęto ostatecznie wszystkich jede-
nastu gospodarzy posad rolnych, jak i posady połączone z karczmą i kuźnią oraz 
posadę czynszową. W ramach toczącej się regulacji sądownie rozstrzygnięto też 
sprawy pomiędzy Michałem Kruczyńskim a dominium w Sławnie oraz pomiędzy 
Wawrzyńcem Bulmańskim a Michałem Koperskim i dominium w Sławnie [źró-
dło 6, pismo z 22 września 1831 roku]. 

W trakcie wieloletniej procedury uwłaszczeniowej zachodziły zmiany własno-
ściowe powodowane sprzedażą lub dziedziczeniem określonych gruntów. W ten 
sposób posadę z kuźnią Wawrzyn Bulmański odstąpił kowalowi Michałowi Ko-
perskiemu, który z kolei sprzedał ją później kowalowi Andrzejowi Cegielskiemu 
za 140 talarów [źródło 4]. Po śmierci Jana Malczewskiego w 1829 roku, gospo-
darstwo po nim, za zgodą dziedzica Kazimierza Węsierskiego, objął Marceli Mal-

Ryc. 4. Zabudowania wsi Sławno na mapie Schnepela z 1827 roku. Źródło 3
Fig. 4. Th e buildings of the village of Sławno on Schnepel’s map of 1827. Source 3
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czewski (w chwili śmierci ojca mający 24 lata). Został on zobowiązany do ułoże-
nia stosunków z matką, wdową po Janie, Marianną z Kolanczyków Malczewską. 
Na mocy tego zobowiązania Marceli Malczewski ofi arował swojej matce dozgon-
nie: mieszkanie i opał w domu do posady należącym, paszę letnią i zimową dla 
jednej krowy, jednej świni (maciory) i dwóch gęsi, pięć zagonów roli na kartofl e, 
po jednym zagonie na len i  jeden na kapustę, obok tych posianych lub posa-
dzonych przez gospodarza, cztery wiertle10 żyta, jeden wiertel jęczmienia, jeden 
wiertel grochu i  jeden wiertel tatarki, wydawanych rocznie w  kwartalnych ra-
tach. Zagony dla matki gospodarz powinien sam nawozić obornikiem i uprawiać, 
matka zaś powinna dać zasiew [źródło 5, pismo z 24 września 1830 roku, por. 
źródło 4]. Z przywołanych dokumentów Pruskiej Komisji Generalnej wiemy, że 
oprócz syna Marcela, Jan Malczewski miał z małżeństwa z Marianną syna Ignace-
go – mającego w chwili śmierci ojca 35 lat, a także syna Wincentego – mającego 
lat 30, 26-letniego syna Piotra, oraz 15-letnią córkę Agnieszkę [źródło 5, pismo 
z 24 września 1830 roku]. 

W podobnym do powyższego przypadku, ze względu na wiek i słabość zdro-
wia, Piotr Świątek przekazał gospodarstwo synowi Tomaszowi na podstawie ugo-
dy z 26 kwietnia 1834 roku [źródło 6, pismo z 26 kwietnia 1834 roku]. Ugoda 
składała się z trzech ustępów. W pierwszym stwierdzano, że Piotr Świątek prze-
kazuje swojemu synowi Tomaszowi gospodarstwo i  wszelkie prawa do niego. 
W ustępie drugim obszernie regulowano zobowiązania syna względem rodziców: 
ojca Piotra i matki Anny z Koterasów. Tomasz miał zapewniać rodzicom bezpłat-
ne mieszkanie i  opał w  domu należącym do gospodarstwa, wolną paszę letnią 
i zimową dla jednej krowy, maciory, świni i dwóch gęsi do chowu. Zobowiąza-
ny był też w dwóch kwartalnych ratach dostarczać pięć wiertli żyta, pięć wiertli 
grochu, dwa wiertle jęczmienia, jeden wiertel tatarki oraz osiem garncy rzepaku 
na olej i  osiem kwart soli. Tomasz miał także zapewnić rodzicom dwa zagony 
na kartofl e, w „sześć w długości staja” i w szerokości sześciu skib. Wspomniane 
zagony rodziców powinien obsiewać i  uprawiać gospodarz obok własnych za-
gonów z podobnymi uprawami. Nasiona natomiast powinni dostarczyć rodzice. 
W przypadku śmierci jednego z małżonków świadczenia w naturze i w zagonie 
miały być zmniejszone o połowę (oprócz paszy, opału i mieszkania). W ustępie 
trzecim podpisano ugodę [źródło 4; źródło 6, pismo z  26 kwietnia 1834 roku; 
por. źródło 4]. 

Po śmierci Piotra Krzyżanka w  1833 roku, gospodarstwo przeszło na jego 
syna Franciszka, który w chwili śmierci ojca był 30-letnim parobkiem. W związ-
ku z przejęciem gospodarstwa, Franciszek Krzyżanek podjął zobowiązania wobec 
owdowiałej matki Julianny z Wieczorków. W chwili śmierci Piotr Krzyżanek miał 
też 17-letniego syna Wojciecha i córkę Kunegundę, zamężną z parobkiem dwor-

10 Wiertel (ćwierc berlińska) – pruska jednostka miary ciał sypkich. 1 wiertel = 4 garnce = 13,74 
litra [Szymański 2001: 179].
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skim Mikołajem Woźniakiem [źródło 6, pismo z  28 sierpnia 1833; oraz pismo 
z 29 sierpnia 1833 roku; por. źródło 4].

Po śmierci Marcina Królczyka w 1832 roku gospodarstwo odziedziczył jego 
syn Maciej, mający w chwili śmierci ojca 25 lat. W wyniku dziedziczenia podjął 
on zobowiązania wobec owdowiałej matki, Jadwigi z Pająków. Marcin Królczyk 
miał też córkę Łucję, mającą w tym czasie 20 lat, 16-letnią córkę Elżbietę i 12-let-
nią córkę Małgorzatę [źródło 6, pismo 28 sierpnia 1833; por. źródło 4]. 

Zarówno Franciszek Krzyżanek, jak i  Maciej Królczyk byli zobowiązani do 
zapewnienia matkom wolnego od opłat mieszkania i opału w domach należących 
do ich gospodarstw. Mieli ponadto zapewnić paszę zimową i pastwiska letnie dla 
jednej krowy, maciory i dwóch gęsi. Mieli także przekazywać po cztery wiertle 
miary poznańskiej żyta, jeden wiertel jęczmienia, jeden wiertel grochu i  jeden 
tatarki. Każdy z gospodarzy był zobowiązany, aby należycie przygotować rolę pod 
kartofl e i kapustę. Rola miała być wielkości pięciu zagonów stajowych, szerokich 
na pięć skib, zlokalizowanych w miejscu, w którym gospodarz sam sadził warzy-
wa [źródło 4]. Mieli ją dobrze uprawiać i należycie nawozić obornikiem. Byli tak-
że zobowiązani do bezpłatnego zwożenia dojrzałych warzyw z pola. Gospodarze 
winni także wyprawić przyzwoity pogrzeb po śmierci swoich matek. 

Także po śmierci Antoniego Jóźwiaka w  1828 roku gospodarstwo po nim 
przejął jego syn, Franciszek Jóźwiak [por. źródło 4]. 

W trakcie wieloletniej procedury regulacyjnej właścicieli zmieniał także dwór 
z folwarkiem. Do lutego 1827 roku dziedzicem Sławna był Teodor Węsierski. Po 
jego śmierci majątek odziedziczyli synowie: Nepomucen, Wojciech i małoletni Ka-
zimierz oraz córka Franciszka [źródło 6, pismo z 22 września 1831 roku]. Nepomu-
cen Węsierski odsprzedał swój dział Józefowi Rzepeckiemu, wcześniejszemu dzier-
żawcy Myszek [źródło 5, pismo z  22 stycznia 1830 roku]. Jednakże 23 września 
1830 roku wszyscy spadkobiercy Teodora Węsierskiego ponownie widnieli jako 
właściciele Myszek i Sławna [źródło 5, pismo z 23 września 1830 roku]. W póź-
niejszych dokumentach jako dziedzic widnieje Kazimierz Węsierski, który został 
wyłącznym właścicielem na mocy układu zawartego 17 czerwca 1832 roku w kró-
lewskim sądzie pokoju w Rogoźnie z siostrą Franciszką Korytowską [źródło 6, pi-
smo z 28 sierpnia 1833]. Natomiast w recesie uwłaszczeniowym z 1839 roku jako 
właściciel Sławna podany jest Henryk Ludwik Neumann [źródło 4]. 

Szczegóły regulacji Sławna ustalono podczas szeregu spotkań z  udziałem 
przedstawicieli Pruskiej Komisji Generalnej oraz zainteresowanych stron. Już 
18 maja 1829 roku zebrali się wezwani: ksiądz Teodor Kieramuszewski – pro-
boszcz, oraz gospodarze – Jan Jaśkowiak, Maciej Krzyżanek, Bartłomiej Koteras, 
Jan Malczewski, Piotr Krzyżanek, Marcin Królczyk, Maciej Królczyk, Franciszek 
Jóźwiak, Piotr Świątek, Szymon Brzozowski, Bartłomiej Cieślak i  Michał Kru-
czyński. W  późniejszym czasie stawił sie gospodarz Michał Koperski, zabrakło 
natomiast Antoniego Napierały. Osoby niepiszące na kuratora piśmiennego wy-
znaczyły Andrzeja Piórkowskiego. Zgromadzeni zeznali, że dawny gospodarz, 
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Antoni Jóźwiak, zmarł rok wcześniej (1828), a jego żona przed sześciu laty, wsku-
tek czego gospodarstwem zawiaduje obecnie Franciszek Jóźwiak. Ze strony dwo-
ru nie przybył żaden przedstawiciel. Uczestnikom spotkania przedłożono mapę 
Sławna sporządzoną przez mierniczego Schnepela w 1827 roku, a także regestry 
pomiarowe i bonitacyjne. Zauważono, że mierniczy pomylił się w numeracji po-
sad gospodarzy11. Ustalono też, że łąki oznaczone na mapie numerami 12 i 13 – 
w rejestrze zapisane jako przynależne do gościńca – należą naprawdę do Michała 
Kruczyńskiego. Zgromadzonym przedłożono także bonitację, którą ci zaakcep-
towali. 

Komisja Generalna musiała także rozstrzygać spory pomiędzy dworem a go-
spodarzami. Przykładowo w piśmie z 7 kwietnia 1829 roku Józef Rzepicki, dzier-
żawca Sławna i Myszek, wniósł skargę na gospodarza Piotra Świątka o to, że ten 
miał prześladować i  nachodzić komornika dworskiego, mieszkającego u  niego 
w izbie, którą obsadzał dotąd dwór swoimi parobkami. Świątek chciał zmusić ko-
mornika do wyprowadzki i miał nawet pobić jego i jego żonę. Komisja pouczyła 
gospodarza Świątka, aby ten nie ważył się nachodzić komorników i przypomnia-
ła, że jeszcze nie jest właścicielem posady, na której gospodarzy. Zakomunikowa-
no mu także, że przy kolejnym takim występku Komisja wystąpi o ukaranie go 
w Sądzie Kryminalnym [źródło 5, pismo z 7 kwietnia 1829 roku]. 

Na kolejnym spotkaniu 23 września 1830 roku stawili się: dziedzic, Kazimierz 
Węsierski, który oświadczył, że wszystkie spawy majątkowe ze współspadkobier-
cami po Teodorze Węsierskim zostały sądownie rozstrzygnięte, oraz 10 gospo-
darzy – Jan Jaśkowiak, Maciej Krzyżanek, Bartłomiej Koteras, Piotr Krzyżanek, 
Marcin Królczyk, Maciej Królczyk, Szymon Brzozowski, Bartłomiej Cieślak, 
Antoni Napierała i  Michał Koperski. Wyjaśniono wówczas sprawę sukcesji po 
zmarłym Janie Malczewskim. Jak już wspomniano, gospodarstwo po nim przejął 
najmłodszy syn Marceli. Na spotkaniu przedstawiono dziedzicowi Kazimierzo-
wi Węsierskiemu mapę wykonaną przez mierniczego Schnepela i ten zgłosił do 
niej kilka uwag. Stwierdził, że łąka oznaczona numerem 12 została błędnie przy-
pisana Michałowi Kruczyńskiemu, a w  istocie należy do dworu, co Kruczyński 
zresztą potwierdził. Węsierski zaznaczył, że pola oznaczone czerwoną literą G, 
a położone przy północnej granicy wsi, należą tak naprawdę do Myszek, a nie do 
Sławna. Oprócz tych uwag przyjął plan, pomiary i bonitację. Następnie wyjaśnio-
no sporne kwestie, w tym sprawę gruntów wcześniej odebranych gospodarzom. 
Stwierdzono, że wspomniane we wcześniejszych podaniach gospodarzy grunty 
zostały odebrane nie w  1821 roku, jak pierwotnie przez pomyłkę podali, ale 

11 Jan Jaśkowiak – nie nr 1, ale nr 11; Maciej Krzyżanek– nie nr 2, lecz nr 10; Bartłomiej Kote-
ras – nie nr 3, lecz nr 9; Jan Malczewski – nie nr 4, lecz nr 8, Piotr Krzyżanek – nie nr 5, lecz nr 7; 
Marcin Królczyk nr 6; Maciej Królczyk – nie 7, lecz 5; Antoni Królczyk – nie nr 8, lecz 4; Antoni 
Napierała – nie nr 9, lecz 3; Piotr Świątek – nie nr 10, lecz 2, Szymon Brzozowski – nie 11, lecz nr 1 
[źródło 5, pismo z 18 maja 1829].



Reforma uwłaszczeniowa we wsi Sławno

69

1818 roku, co potwierdził Kazimierz Węsierski12. Kwestia ta miała z  pewno-
ścią związek ze zjawiskiem rugowania chłopów z ich posad przed 1819 rokiem. 
Właściciele ziemscy, spodziewający się rychłej reformy uwłaszczeniowej, podej-
mowali akcję usuwania chłopów z gospodarstw i włączania ich powierzchni do 
gruntów folwarcznych, mając nadzieję, że w  ten sposób nie będą one podlegać 
uwłaszczeniu. Wzbudzało to zrozumiały opór i protesty ludności wiejskiej. Zja-
wisko to ukróciły władze pruskie w 1819 roku [Jakóbczyk 1951: 26; Jakóbczyk 
1951-1952: 153; Groniowski 1976: 42]. W  dalszej kolejności podczas zebrania 
ustalono, że utrzymanie inwentarza spoczywa bezpośrednio na każdej posadzie. 
Gospodarze oświadczyli, że wszystkie pastwiska położone między posadami go-
spodarzy a dworem były dotąd wspólne i nie było wyjątków w postaci Dołków, 
Chłopskich Łąk czy Chybek. Gospodarze oświadczyli także, że do tej pory otrzy-
mywali drewno za drobne usługi wykonywane na rzecz dworu. Nie ustanowiono 
w tym czasie żadnej ugody odnośnie do tzw. „darmoch”. Dziedzic uznał także, że 
do tej pory gospodarzom służyło wspólne pastwisko na gruntach folwarcznych. 
Kazimierz Węsierski oświadczył także, że Michał Koperski i Michał Kruczyński 
powinni postawić zabudowania na nowych posadach samodzielnie, ponieważ ich 
dotychczasowe zagrody leżą pomiędzy zabudowaniami należącymi do dworu, 
a wieś jest położona osobno [źródło 5, pismo z 23 września 1830 roku]. 

Następnego dnia załatwiono sprawę wspomnianych tzw. „darmoch”, obowią-
zujący dotąd wymóg pracy na rzecz dworu w następującym wymiarze czasowym: 
 1 Praca w ogrodzie i przy kartofl ach 15 dni
 2. Praca przy kapuście    2 dni
 3. Praca przy lnie    10 ½ dnia
 4. Bielenie płótna   2 dni
 5. Pranie i strzyżenie owiec  3 dni
 6. Wypasanie świń   8 dni
 7. Podnoszenie budynków  1 dzień
 8. Ubijanie oleju   1 dzień
 9. Stróża dzienna   14 ½ dnia
10. Rąbanie przerębla   ½ dnia

Łącznie oznaczało to 57 i pół dnia pracy obciążeń na rzecz dworu. Gospoda-
rze wnieśli, aby to obciążenie zostało uwzględnione odtąd w czynszu [źródło 5, 
pismo z 24 września 1830 roku]. 

Kolejne sprawy uzgodniono na spotkaniu 28 sierpnia 1833 roku, na którym 
stawili się: dziedzic, Kazimierz Węsierski, oraz gospodarze: Jan Jaśkowiak, Maciej 
Krzyżanek, Bartosz Koteras, Julianna z Wieczorków – wdowa po Piotrze Krzy-
żanku, Maciej Królczyk młodszy– syn zmarłego Marcina Królczyka, Maciej Król-
czyk starszy, Szymon Brzozowski, Antoni Napierała, Marcel Malczewski, Piotr 

12 W piśmie z 23 września 1830 roku stwierdzono, że grunty zostały odebrane „przed 12-tu laty”. 
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Świątek i Franciszek Jóźwiak. Dodatkowo stawili się: kowal – Michał Koperski, 
czynszownik – Bartłomiej Cieślak i posiadacz posady po gościńcu – Michał Kru-
czyński. Na spotkaniu rozwiązano szereg szczegółowych problemów. Dziedzic, 
Kazimierz Węsierski, wnosił, aby grunty położone przy granicy Sławna z  wsią 
Żelice, oznaczone na mapie literą C, przeznaczono na wynagrodzenie sławień-
skiej plebanii. Jednakże tę decyzję w późniejszym okresie zmieniono. Kazimierz 
Węsierski ponownie poinformował, że grunty oznaczone na mapie literą G i ko-
lorem czerwonym w wyniku podziału dokonanego pomiędzy sukcesorami Teo-
dora Węsierskiego zostały włączone do sąsiednich Myszek. Po uwzględnieniu 
interesu plebanii, reszta gruntów znajdujących się przed uwłaszczeniem we wła-
daniu gospodarzy miała zostać przeznaczona do ponownego podziału między 
nimi, wliczając w to grunty dworskie położone pomiędzy ich polami. Kazimierz 
Węsierski zgłosił także potrzebę regulacji drogi do Zakrzewa. Droga ta miała sta-
nowić granicę pomiędzy nowymi posadami gospodarskimi a gruntami folwarku, 
i tak też się stało [zob. ryc. 2 i 3]. 

Zainteresowanym stronom przedstawiono także wysokość obliczonego rocz-
nego czynszu z nowych gospodarstw, który łącznie dla jedenastu gospodarzy miał 
wynosić 15 talarów13, 3 srebrne grosze i 9 fenigów (w tym 2 talary i 6 srebrnych 
groszy daniny dwudziestu czterech procent). Dziedzic uznał taką kwotę za wy-
starczającą, gospodarze jednak początkowo zaprotestowali, twierdząc, że jest zbyt 
wysoka i nie będą w stanie jej opłacać. Dziedzic postraszył gospodarzy, że w tej 
sytuacji wniesie o rozstrzygnięcie wysokości czynszu przez wyrok sądu, oświad-
czając jednocześnie zebranym, że jeśli okaże się ono niekorzystne dla nich, zosta-
ną obciążeni kosztami sądowymi. Pomimo tego sprawę skierowano do sądu. Wy-
sokość czynszu trzech pozostałych gospodarzy rozpatrywano osobno ze względu 
na odmienną ich sytuację. Bartłomiej Cieślak miał płacić rocznie czynszu 4 talary, 
27 srebrnych groszy i 1 fenig, oraz dwudziestoczteroprocentową daninę w wyso-
kości 1 talara i 4 srebrnych groszy, co łącznie oznaczało 6 talarów, 1 srebrny grosz 
i 11 fenigów. Michał Kruczyński miał płacić czynszu 3 talary, 26 srebrnych groszy 
i 10 fenigów oraz daninę 24 procent, czyli 25 srebrnych groszy – łącznie dawało 
to 4 talary, 21 srebrnych groszy i  10 fenigów. Wysokość tych kwot uległa jesz-
cze zmianom przed ostatecznym przyjęciem recesu uwłaszczeniowego. Dziedzic 
miał pozostawić jedenastu gospodarzom oraz Bartłomiejowi Cieślakowi dotych-
czasowe zagrody z  budynkami do dowolnego użytkowania, natomiast Michał 
Kruczyński i Michał Koperski mieli je odstąpić dworowi. W zamian Kruczyński 
miał otrzymać zagrodę dworską, w której dotąd mieszkali komornicy, oznaczoną 
na mapie nr 26. Koperski miał otrzymać nową posadę odosobnioną od pozo-
stałych, na której miał własnym kosztem wznieść zabudowania. Do tego czasu 
mógł mieszkać w izbie komorniczej u Bartłomieja Cieślaka. Ustalenie wysokości 
czynszu Michała Koperskiego odroczono do kolejnego roku. Sprawę czynszu je-

13 1 talar = 30 srebrnych groszy = 360 fenigów [Szymański 2001: 594].
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denastu gospodarzy miał rozstrzygnąć wyrok sądu. Bartłomiej Cieślak, Michał 
Kruczyński i Michał Koperski zastrzegli przy tym, że ponieważ wspomniany spór 
ich nie dotyczy, nie mogą zostać pociągnięci do opłacenia ewentualnych kosztów, 
które wynikną z wyroku sądowego [źródło 6, pismo z 28 sierpnia 1833]. 

Podpisana ugoda, zawarta między dziedzicem a  gospodarzami, składała się 
z 12 ustępów. W świetle pierwszego ustępu dziedzic nadawał jedenastu gospoda-
rzom oraz Bartłomiejowi Cieślakowi i kowalowi, Michałowi Koperskiemu, łącz-
nie 663 morgi14 ziemi z prawem pełnej własności, wolne od służebności wobec 
dworu i podlegające prawu pełnego dziedziczenia. Każdy z wymienionych miał 
otrzymać po około 51 mórg ziemi. Oprócz tego dziedzic przeznaczył 25 mórg 
Michałowi Kruczyńskiemu. Drugi ustęp stanowił, że grunty włościańskie mają 
być wytyczone „aż ku drodze idącej ze Sławna do Zakrzewa”. W trzecim ustępie 
ustalono, że jedenastu gospodarzy oraz Bartłomiej Cieślak zachowają budynki, 
zagrody i  ogródki, które posiadali do tej pory, łąki zaś oznaczone literami DII 
miały pozostać we władaniu dziedzica. Ustalono także, że Michał Kruczyński 
i Michał Koperski mają odstąpić dziedzicowi budynki, które dotychczas używali, 
wraz z zagrodami i ogrodami. Kruczyński otrzymał w zamian chałupę komorni-
czą wraz z ogrodem, oznaczoną na mapie nr 26. Budynki gospodarcze miał sobie 
postawić w  ciągu trzech lat. Koperski miał dostać zupełnie oddzielną posadę, 
na której własnym kosztem miał postawić wszystkie budynki w ciągu trzech lat. 
Do tej pory miał mieszkać w izbie w domu Bartłomieja Cieślaka. Ustęp czwar-
ty dotyczył dotacji urzędu sołeckiego. Ustęp piąty omawiał dotację szkoły, któ-
rą w całości na siebie brał dziedzic. Ustalono, że szkoła ma zostać przeniesiona 
w nowe miejsce przy zagrodach gospodarzy, bo jak stwierdzono, nie może pozo-
stać w dotychczasowym miejscu. W praktyce jednak nie zrealizowano tego za-
mierzenia. Ustęp szósty określał wysokość czynszu dla każdego z gospodarstw na 
14 talarów i 6 srebrnych groszy rocznie, a dla posady Kruczyńskiego na połowę 
tej kwoty. Czynsz miał być płacony w dwóch rocznych ratach, na św. Marcina i na 
św. Wojciecha. W ustępie siódmym stwierdzono, że wszyscy gospodarze, z wyjąt-
kiem Kruczyńskiego, mają składać meszne przysługujące kościołowi w wysoko-
ści 12 wiertli żyta i takiej samej ilości owsa. Podatek w wysokości 24% miał być 
odciągnięty od czynszu. Ustęp ósmy określał datę ostatnich zasiewów na dotych-
czasowych gruntach. Gospodarze mieli po raz ostatni obsiać stare grunty jesienią 
1833 roku i wiosną 1834 roku. Natomiast już jesienią 1834 roku oziminę mieli 
zasiać na nowych gruntach [źródło 6, pismo z 28 sierpnia 1833 roku]. 

W  ustępie dziewiątym ustanowiono termin realizacji przeprowadzanej re-
gulacji gruntów na początek 1836 roku. Od tego czasu ustawać miały wszyst-
kie dotychczasowe obowiązki gospodarzy względem dworu i wchodzić w życie 
nowe ustalenia objęte układem. Ustęp dziesiąty stanowił, że układ regulacyjny 

14 Według pruskiego systemu miar i wag 1 morga reńska wynosiła 180 prętów kwadratowych, 
czyli 0,2553 ha, a 1 pręt kwadratowy odpowiadał powierzchni 0,14 ara [Szymański 2001: 179].
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nie zmienia nic w sprawie propinacji i polowań. W ustępie jedenastym stwier-
dzano, że gospodarze będą ponosić ciężary komunalne. W  ustępie dwunastym 
strony zgadzały się, aby posady określone w umowie miały założone nowe księgi 
hipoteczne, do których miał zostać wpisany nowo ustalony czynsz. 

W  ugodzie ustalono także, że izby komornicze, wykorzystywane przez dwór 
w domach gospodarzy, mają pozostać utrzymane do dnia św. Wojciecha 1839 roku. 
Do tego czasu ludzie dworscy, mieszkający w tych izbach, powinni się dokładać do 
„kominowego” [źródło 6, pismo z 28 sierpnia 1833].

W kolejnych pismach wprowadzano korekty do przyjętych ustaleń. Przykła-
dowo w piśmie z 13 marca 1834 roku Kazimierz Węsierski wycofał swój wniosek 
z 28 sierpnia 1833 roku o przyznanie gruntów położonych przy granicy z Żelica-
mi (lit. C) plebanii. W zamian prosił, żeby zostały one przyznane gospodarzom, 
jednak z wyjątkiem 6 mórg usytuowanych prostopadle do jeziora, przy drodze 
ze Sławna do Ujazdu, które miały pozostać własnością dworu [źródło 6, pismo 
z 13 marca 1834 roku]. 

Ostatecznie 26 kwietnia 1834 roku zebrano się, aby zatwierdzić uzgodnio-
ne działy ziemi, które zostały wytyczone poprzedniego dnia przez Konduktora 
Regencyjnego Demmlera, według wniosku dziedzica z 13 marca 1834 roku. Na 
zatwierdzeniu zgromadzili się: Józef Świniarski – pełnomocnik dziedzica, oraz 
gospodarze – Jan Jaśkowiak, Maciej Krzyżanek, Bartłomiej Koteras, Franciszek 
Krzyżanek, Maciej Królczyk starszy, Maciej Królczyk młodszy, Szymon Brzozow-
ski, Antoni Napierała, Marcel Malczewski, Tomasz Świątek, Franciszek Jóźwiak, 
Michał Koperski, Bartłomiej Cieślak, Michał Kruczyński. Wszyscy zgromadzeni 
zaakceptowali nowy podział regulacyjny i  przeprowadzoną separację gruntów. 
Zgodnie z umową z 28 sierpnia 1833 roku ostatnią oziminę mieli posiać jesie-
nią 1834 roku. Uzgodniono także, że pełnomocnik dziedzica wyda gospoda-
rzom drewno potrzebne do reperacji budynków. Następnie jednak gospodarze, 
przyjmując nadane działy, zażądali dodatkowo łąk i pastwiska, a Maciej Królczyk 
młodszy także boru. Jednakże pełnomocnik dziedzica stwierdził, że będzie się 
trzymał ugody z 28 sierpnia 1833 roku i nie widzi konieczności nadania kolej-
nych gruntów gospodarzom, gdyż otrzymali już działy przewidziane w tej ugo-
dzie [źródło 6, pismo z 26 kwietnia 1834 roku]15. 

Na 24 kwietnia 1834 roku uzgodniono termin wyznaczenia planu separacyj-
nego między gruntami dominalnymi a gruntami przekazanymi na własność go-
spodarzom [źródło 6, pismo z 25 kwietnia 1834 roku]. 

W świetle recesu podpisanego 29 lipca 1839 roku, w wyniku reformy uwłasz-
czeniowej, w Sławnie utworzono 14 gospodarstw włościańskich należących do: 

15 Jan Jaśkowiak otrzymał dział nr 2, Macie Krzyżanek dział nr 3, Bartłomiej Koteras dział nr 4, 
Michał Kruczyński dział nr 5, Marcelli Malczewski dział nr 6, Bartłomiej Cieślak dział nr 7, Fran-
ciszek Krzyżanek dział nr 8, Maciej Królczyk młodszy dział nr 9, Maciej Królczyk starszy dział 
nr 10, Antoni Jóźwiak dział nr 11, Antoni Napierała dział nr 12, Tomasz Świątek nr 13, a Szymon 
Brzozowski dział nr 14.
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Jana Jaśkowiaka, Macieja Krzyżanka, Bartłomieja Koterasa, Marcela Malczew-
skiego, Franciszka Krzyżanka, Macieja Królczyka młodszego, Macieja Królczyka 
starszego, Franciszka Jóźwiaka, Antoniego Napierały, Tomasza Świątka, Szymo-
na Brzozowskiego, Michała Kruczyńskiego (karczmarza), Andrzeja Cegielskiego 
(kowala) i Bartłomieja Cieślaka. 

Gospodarze zrzekali się swoich dotychczasowych gruntów w zamian za nowo 
wytyczone posady. W odróżnieniu jednak od analogicznego przypadku w Led-
nogórze zachowywali w  większości swoje dawne zagrody i  domostwa [Linetty 
2021a]. Zrezygnować z  nich na rzecz dworu musiał tylko Michał Kruczyński 
(karczmarz) i  Andrzej Cegielski (kowal). Gospodarze otrzymali na nieograni-
czoną własność łącznie 692 morgi i  69 dziewięć prętów kwadratowych ziemi, 
podzielonych pomiędzy 14 gospodarzy. Andrzejowi Cegielskiemu przypadły 
44 morgi i  124 pręty kwadratowe (na mapie uwłaszczeniowo-regulacyjnej 
pod nr 1. jako dział Michała Koperskiego)16, Janowi Jaśkowiakowi 58 mórg 
i 30 prętów kwadratowych (na mapie pod nr 2.), Maciejowi Krzyżankowi 48 mórg 
i 72 pręty kwadratowe (na mapie pod nr 3.), Bartłomiejowi Koterasowi 48 mórg 
i  168 prętów kwadratowych (na mapie pod nr 4.), Michałowi Kruczyńskiemu 
25 mórg i 109 prętów kwadratowych (na mapie pod nr 5.), Marcelemu Malczew-
skiemu 53 morgi i  12 prętów (na mapie pod nr 6.), Bartłomiejowi Cieślakowi 
52 morgi i 113 prętów kwadratowych (na mapie pod nr 7.), Franciszkowi Krzy-
żankowi 47 mórg i 115 prętów kwadratowych (na mapie pod nr 8.), Maciejowi 
Królczykowi młodszemu 50 mórg i  24 pręty kwadratowe (na mapie pod nr 9. 
jako dział Marcina Królczyka), Maciejowi Królczykowi starszemu 52 morgi 
i 143 pręty kwadratowe (na mapie pod nr 10.), Antoniemu Jóźwiakowi 47 mórg 
i  73 pręty kwadratowe (na mapie pod nr 11.), Antoniemu Napierale 53 morgi 
i 12 prętów kwadratowych (na mapie pod nr 12.), Tomaszowi Świątkowi 57 mórg 
i  9 prętów kwadratowych (na mapie pod nr 13.) i  Szymonowi Brzozowskiemu 
52 morgi i 145 prętów kwadratowych (na mapie pod nr 14.). 

Nowo wytyczone i  uregulowane granice odseparowanych pól zostały ozna-
czone w terenie kopcami ziemnymi, które zostały zarejestrowane, ponumerowa-
ne i naniesione na mapę uwłaszczeniowo-regulacyjną.

16 Andrzej Cegielski otrzymał 11,4 ha; Jan Jaśkowiak 14, 87 ha; Maciej Krzyżanek 13,26 ha; 
Bartłomiej Koteras 12,49 ha, Michał Kruczyński 6,53 ha; Marcieli Malczewski 13,54 ha; Bartłomiej 
Cieślak 13,43 ha, Franciszek Krzyżanek 12,16 ha; Maciej Królczyk młodszy 12,8 ha; Maciej Królczyk 
starszy 13,48 ha; Antoni Jóźwiak 12,1 ha; Antoni Napierała 13,55 ha; Tomasz Świątek 14,56 ha; Szy-
mon Brzozowski 13,47 ha.
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W zamian za przekazane na własność grunty i  zniesienie pańszczyzny wło-
ścianie zostali zobowiązani do płacenia czynszu na rzecz dworu. Trzynastu z nich 
płaciło po 13 talarów, a  Michał Kruczyński 6 talarów i  15 srebrnych groszy. 
Czynsz opłacano w dwóch rocznych ratach, na św. Marcina i na św. Wojciecha. 
Włościanie zostali także zobligowani do płacenia na rzecz państwa 24% podatku 
(„ofi ary”) ciążącego na wsi, a wynoszącego 65 talarów, 23 srebrne grosze i 2 fenigi 
rocznie. Z tej kwoty 16 talarów i 6 srebrnych groszy opłacali włościanie. Każdy 
z nich był zobowiązany do opłaty rocznie 1 talara i 6 srebrnych groszy, z wyjąt-
kiem Michała Kruczyńskiego, który płacił 18 srebrnych groszy rocznie. Pozostała 
część kwoty podatku w wysokości 49 talarów i 19 srebrnych groszy pozostawała 
do zapłaty przez dziedzica. Każdy gospodarz przyjął do opłaty podymne według 
„wytkniętej” taryfy. 

Każdy włościanin, z  wyjątkiem Michała Kruczyńskiego, był zobowiązany 
przed i po regulacji do uiszczania mesznego17 na rzecz plebanii w Sławnie. Do 
czasu regulacji chłopi dostarczali w ramach mesznego łącznie 11 wiertli i 8 garn-
cy, czyli 12 szefl i i  10 i  14/16 garncy według miary berlińskiej żyta i  owsa. Po 
regulacji mieli natomiast dostarczać 15 i ⅝ garncy miary berlińskiej żyta i takiej 
samej ilości owsa. Michał Kruczyński pozostał zwolniony od tej daniny. 

17 Meszne – dawna obowiązkowa danina na rzecz plebana opłacana przeważnie w zbożu.

Ryc. 5. Współczesny układ wsi Sławno, www.geoportal.pl, z dn. 17.11.2022 r.
Fig. 5. Contemporary layout of Sławno village, www.geoportal.pl, of November 17, 2022
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Oprócz gruntów dla włościan wytyczono pola na uposażenie szkoły w Sław-
nie, obejmujące 8 mórg i 110 prętów kwadratowych (w tym 3 morgi i 69 prętów 
kwadratowych ogrodu, 4 morgi i  150 prętów kwadratowych roli oraz 72 pręty 
kwadratowe pastwiska). Grunt szkolny wytyczono wzdłuż północnego brzegu 
jeziora Sławno oraz na południe od nowo wytyczonej drogi w  kierunku Żelic 
i posad włościańskich. Na uposażenie urzędu sołeckiego przeznaczono 2 morgi 
i 109 prętów kwadratowych ziemi, położonej przy drodze do Myszek [reces 4]. 

Reces regulował także kwestię izb komorniczych, z  których korzystał dwór 
w  zagrodach włościańskich. Miały być one użytkowane, jak już wspominano 
w poprzedniej ugodzie, nie dłużej niż do dnia św. Wojciecha 1839 roku, a później 
przejść na rzecz poszczególnych włościan. 

Włościanie zostali zobowiązani do partycypowania w ciężarach komunalnych, 
obejmujących obowiązek utrzymywania dróg polnych. Sami mieli odpowiadać za 
prace pociągowe oraz dodatkowo za prace ręczne wraz z Michałem Kruczyńskim 
i Andrzejem Cegielskim oraz innymi mieszkańcami wsi. Po stronie dominium 
pozostawało utrzymywanie mostów. W ramach ciężarów komunalnych włościa-
nie zobowiązani byli do utrzymywania haków, ręcznych sikawek, drabin na da-
chu i wiader do wody na wypadek pożaru. Włościanie zobowiązani byli także do 
utrzymywania rowów w granicach swoich posad oraz uczestniczenia w utrzymy-
waniu stróża nocnego. Dominium zostało zobowiązane do przekazania drewna 
na nowe budynki włościańskie, przygotowane uprzednio przez cieślę Eldrachera 
z Gniezna [źródło 4]. Grunty włościańskie zostały oznaczone kopcami, a dostęp 
do nich miała ułatwiać droga prowadząca do Żelic i Myszek [źródło 4].

Termin realizacji regulacji przypadał na Nowy Rok 1835 roku, kiedy ustały 
wszystkie przedregulacyjne obowiązki włościan. Pierwszy czynsz włościanie mie-
li zapłacić na św. Wojciecha 1836 roku. Separacja gruntów została wykonana już 
jesienią 1834 roku, kiedy to włościanie zasiali oziminę. Wówczas ustała wszelka 
wspólność pastwisk. Kwestia gruntów kościelnych została uregulowana odrębnie. 

Sprawę wynagrodzenia plebanii za przysługujące jej dotychczas prawo do 
bezpłatnego drewna z lasów pańskich w Sławnie i w sąsiednich Myszkach, także 
do używania darmowego pastwiska dla bydła, uregulowano w odrębnym recesie, 
zawartym 16 listopada 1842 roku pomiędzy proboszczem Sławna – ks. Teodorem 
Kieramuszewskim, a dziedzicem Sławna – Ludwikiem Neumannem, i  dziedzi-
cem Myszek – Wojciechem Węsierskim. W zamian za dotychczasowe prawo do 
wolnego wyrębu w lasach Sławna i Myszek, plebanii w Sławnie przyznano 4 tala-
ry, wypłacane corocznie w równych częściach przez dziedziców Sławna i Myszek, 
corocznie na św. Michała, tj. 29 września. Ponadto plebanii przyznano deputat 
w  wysokości dwudziestu sążni drewna dębowego lub brzozowego rocznie, lub 
w zamian – 30 sążni miękkiego drewna, po połowie od obu dziedziców18. W za-
mian za wolny dostęp do pastwiska pańskiego w  Sławnie, plebania otrzymała 

18 W recesie doprecyzowano, że sążeń odpowiada wielkości 108 stóp kubicznych (kwadratowych).



Reforma uwłaszczeniowa we wsi Sławno

79

grunty w trzech lokalizacjach o łącznej powierzchni 83 mórg i 93 prętów kwadra-
towych. Termin realizacyjny ustalono na dzień 14 maja 1842 roku [źródło 9]19. 

W wyniku umowy dla każdego gospodarstwa, a także dla gruntów szkolnych 
i  sołeckich, założono osobne księgi hipoteczne. Do ksiąg gospodarzy wpisano 
przyjęte przez nich czynsze [źródło 4].

W wyniku reformy uwłaszczeniowej oraz regulacji i separacji gruntów utwo-
rzono w Sławnie 14 gospodarstw włościańskich niezależnych od dworu. Była to 
liczba porównywalna z gospodarstwami utworzonymi w ramach reformy uwłasz-
czeniowej w Lednogórze i Moraczewie, gdzie także powstało 14 gospodarstw20. 
W Sławnie utworzono trzynaście gospodarstw o wielkości od 44 mórg i 124 prę-
tów kwadratowych do 58 mórg i 30 prętów kwadratowych oraz jedno gospodar-
stwo o powierzchni około 25 mórg i 109 prętów kwadratowych. Były to gospodar-
stwa nieco mniejszych rozmiarów od gospodarstw utworzonych w  Lednogórze 
(gdzie powstało 9 gospodarstw o powierzchni od 60 mórg i 8 prętów kwadrato-
wych do 71 mórg i 99 prętów kwadratowych i 5 gospodarstw o powierzchni od 
32 do 33 mórg i  55 ½ prętów kwadratowych), a  także w  sąsiednich Myszkach 
(gdzie powstały gospodarstwa o  powierzchni od 47 do 65 mórg). Jednakże 
w przypadku Sławna gospodarze nie musieli przenosić swoich zagród i tworzyć 
nowej odrębnej osady, zatrzymując swoje zabudowania w dawnych lokalizacjach. 
Tym samym w wyniku reformy uwłaszczeniowej nie doszło do utworzenia nowej 
osady, a zmiany w zabudowie wsi były niewielkie. Z tego też powodu w przypad-
ku Sławna przedregulacyjny układ wsi został zachowany w stosunkowo dobrym 
stopniu.
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Enfranchisement reform in Sławno village

S u m m a r y

Th e article addresses the issue of the enfranchisement reform and the regulation and se-
paration of land in the village of Sławno, currently located within the boundaries of the Led-
nica Ethnographic Park. Th e enfranchisement reform was introduced in the Grand Duchy 
of Posen by the Prussian authorities in 1823. It had already been prepared since 1815, that is, 
since the return of Prussian power to Wielkopolska. Th e enfranchisement reform was also 
coupled with other agrarian reforms, and the regulation and separation of rural land. Th is 
was one of the most signifi cant episodes in the history of the Wielkopolska countryside, 
permanently ending the centuries-long persistence of the feudal and serfdom system. As a re-
sult, not only was the ownership structure and the socio-economic system of the countryside 



Jakub Linetty

transformed, but the cultural landscape was also permanently and profoundly changed. In 
the course of a multi-year procedure culminating in an agreement („reces”) in 1839, 14 fully 
independent hereditary landowner farms were established in Sławno, free of any easements to 
the manor. Th is included thirteen farms ranging in size from about 47 to about 58 morgens 
and one farm of about 25 morgens.

Translated by Marta Koszko

otrzymano (received): 19.08.2022; zrecenzowano (revised): 24.08.2022; zaakceptowano (accepted): 19.12.2022

dr Jakub Linetty
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Archiwum
Dziekanowice 32
62-061 Lednogóra
e -mail: jakub.linetty@lednica.pl

 https://orcid.org/0000-0003-4372-7085



Materiały i analizy
Materials and analyses





85

Studia Lednickie
t. XXI (2022), s. 85-108

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

DOI: 10.34698/sl.21.2022.04

Paweł Banaszak, Piotr Wawrzyniak

Wyniki badań archeologicznych z epoki brązu, późnego okresu 
wpływów rzymskich i starszych faz wczesnego średniowiecza na 
nowo odkrytym stanowisku nr 62 (AZP 52-25/184) w Lusowie, 

gm. Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie

abstrakt: Na nieodnotowane dotąd w rejestrach konserwatorskich stanowisko ar-
cheologiczne w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne, natrafi ono przypadkowo podczas 
robót budowlanych. W  trakcie prowadzonych przez okres tygodnia ratowniczych 
badań wykopaliskowych odsłonięto 24 obiekty nieruchome, głównie jamy (w  tym 
zasobowe), domniemany obiekt mieszkalny bądź gospodarczy oraz paleniska i doły 
posłupowe, utożsamiane z osadnictwem ze schyłkowego okresu wczesnej epoki brązu 
ludności kultury łużyckiej (epoka brązu?), kultury przeworskiej (późny okres wpły-
wów rzymskich?) oraz z fazy B wczesnego średniowiecza. Nowo odkryte stanowisko 
wpisano do rejestru jako Lusowo 62 (AZP 52-25/184).
słowa kluczowe: ratownicze badania archeologiczne, stanowisko wielokulturowe, 
wczesna epoka brązu, późny okres wpływów rzymskich, starsze fazy wczesnego śre-
dniowiecza, obiekty, ceramika

abstract: A previously unlisted archaeological site in Lusowo, Tarnowo Podgórne 
municipality, was discovered by accident during construction works. During the week-
-long rescue excavations, 24 immovable objects were uncovered, mainly pits (including 
resource pits), a presumed dwelling or outbuilding, as well as hearths and postholes, 
identifi ed with settlements from the late Early Bronze Age of the Lusatian culture 
(Bronze Age?), the Przeworsk culture (late Roman infl uence?) and Phase B of the early 
Middle Ages. Th e newly discovered site was registered as Lusowo 62 (AZP 52-25/184).
keywords: rescue archaeological investigations, multicultural site, early Bronze Age, 
late Roman infl uences, later phases of the early Middle Ages, objects, ceramics

Informacje wstępne

Na nawarstwienia kulturowe występujące na nieodnotowanym dotąd w rejestrze 
Archeologicznego Zdjęcia Polski stanowisku w  Lusowie natrafi ono przypadko-
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wo podczas pogłębiania wykopu pod fundamenty jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego. Przedstawiciel kierownictwa budowy zgłosił dokonane odkrycie 
autorom niniejszego tekstu, którzy po przeprowadzeniu wizji lokalnej potwier-
dzili obserwacje dokonane przez ekipę budowlaną. Niestety, roboty ziemne re-
alizowano bez nadzoru archeologicznego, który nie był wymagany w warunkach 
budowy. Wskutek tego wraz z  humusem zdjęta została znacząca część nawar-
stwień kulturowych i  zachowały się głównie partie spągowe obiektów o  miąż-
szości nieprzekraczającej kilkunastu centymetrów. Niemniej roboty budowlane 
wstrzymano i  po uzyskaniu pozwolenia od Powiatowego Konserwatora Zabyt-
ków w Poznaniu przystąpiono do ratowniczych badań wykopaliskowych. Prace, 
zgodnie z obowiązującymi w praktyce archeologicznej standardami, prowadzono 
w wykopie o powierzchni 735 m2 (ryc. 1-2), zlokalizowanym pośród wolnostoją-
cej zabudowy willowej wzniesionej na południowo-wschodnich peryferiach Lu-
sowa, bezpośrednio przy granicy z  miejscowością Batorowo, w  kwadracie ulic: 
Zakrzewska, Grzybowa i Boczna. 

Pod względem fi zjografi cznym przywołane stanowisko zajmuje fragment cy-
pla wcinającego się w podmokłe dolinki, drenowane przez niewielkie bezimien-
ne cieki uchodzące do pobliskiego Jeziora Lusowskiego, i będąc posadowionym 
na nieznacznym wyniesieniu, ma, jak się zdaje, ekspozycję okrężną. Analiza do-
stępnych źródeł z  zasobu Archeologicznego Zdjęcia Polski wykazała, że obszar 
omawianego cypla oraz terenów z nim graniczących jest stosunkowo mocno na-
sycony stanowiskami archeologicznymi, które ciągną się wzdłuż wspomnianych 
cieków na odcinku około 1,5 kilometra, niemalże do południowo-wschodniego 
skraju Jeziora Lusowskiego. Dominuje tutaj osadnictwo z epoki brązu i późnego 
okresu żelaza1. W najbliższym sąsiedztwie stanowiska Lusowo 62 zlokalizowano 
jeszcze dwa inne punkty – Lusowo 17 (AZP 52-25/99) i  Lusowo 18 (AZP 52-
-25/98) – ze śladami osadniczymi ludności kultury łużyckiej i kultury przewor-
skiej oraz z wczesnego średniowiecza i czasów nowożytnych (ryc. 3)2. 

W  ramach podziału geologiczno-geografi cznego omawiany obszar znajdu-
je się w  południowo-wschodniej części mikroregionu Równiny Poznańskiej 
(315.516), stanowiącej część mezoregionu Pojezierza Poznańskiego (315.51) 
[Kondracki 1981: 294-296].

1 Zob. mapę arkusza AZP 52-25 oraz karty właściwych stanowisk archeologicznych, przecho-
wywane w archiwach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i Powiatowego Konserwatora Zabyt-
ków w Poznaniu.

2 Zob. karty w/w stanowisk archeologicznych autorstwa Alicji Rączki, przechowywane w archi-
wum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
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Ryc. 1. Lusowo, stan. 62 (AZP 52-25/184), gm. Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie. Lokaliza-
cja wykopu badawczego na mapie do celów projektowych. W górnym prawym narożu na planie 
z Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Tarnowo Podgórne oznaczono strzałką miejsce badań. 
Oprac. P. Wawrzyniak
Fig. 1. Lusowo, site 62 (AZP 52-25/184), Tarnowo Podgórne municipality, Wielkopolskie Voivo-
deship. Location of the research excavation on the map for design purposes. In the upper right 
corner on the plan from the Spatial Information System of Tarnowo Podgórne Municipality the 
location of the survey is marked with an arrow. Prepared by P. Wawrzyniak
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Ryc. 2. Lusowo, stan. 62 (AZP 52-25/184), gm. Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie. Widok ogólny 
wykopu badawczego nr I/20. Stan na 15 kwietnia 2020 roku. Ujęcie od strony SE. Fot. P. Banaszak
Fig. 2. Lusowo, site 62 (AZP 52-25/184), Tarnowo Podgórne municipality, Wielkopolskie Voivodeship. 
General view of test pit no. I/20 as of April 15, 2020. Shot from the SE side. Photo by P. Banaszak

Ryc. 3. Zespół stanowisk archeologicznych usytuowanych na terenie wsi Lusowo wzdłuż dwóch 
bezimiennych cieków uchodzących do Jeziora Lusowskiego. Widok od strony SE. Lokalizację sta-
nowiska Lusowo 62 (AZP 52-25/184) oznaczono krzyżykiem. Oprac. P. Wawrzyniak na podstawie 
wcześniejszych ustaleń A. Rączki
Fig. 3. A  complex of archaeological sites located in the village of Lusowo along two nameless 
watercourses fl owing into Lake Lusowskie. View from the SE side. Th e location of site Lusowo 
62 (AZP 52-25/184) is marked with a cross. Prepared by P. Wawrzyniak on the basis of previous 
arrangements by A. Rączka
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Materiały

W trakcie prowadzonych przez tydzień prac wykopaliskowych w wykopie ujaw-
niono 24 obiekty nieruchome, głównie jamy (w  tym zasobowe), ale także do-
mniemany obiekt mieszkalny/gospodarczy oraz paleniska i  doły posłupowe – 
wszystkie utożsamiane z  osadnictwem ze schyłkowego okresu wczesnej epoki 
brązu ludności kultury łużyckiej (epoka brązu?), kultury przeworskiej z późnego 
okresu wpływów rzymskich bądź z okresu wczesnego średniowiecza (faza B). Dla 
siedmiu obiektów nie ustalono metryki (zob. ryc. 4, tab. 1). Obiekty rejestrowano 
na tle żółtego drobnoziarnistego piasku z występującymi w nim soczewkami gli-
ny i żwiru, skupiskami kamieni oraz przeplamieniami beżowego piasku – calca, 
sprawiającego wrażenie utworu plamiastego i niejednorodnego.

Eksploracja poszczególnych obiektów i  nawarstwień przyniosła stosunko-
wo niewielki zbiór ruchomych materiałów źródłowych, w  tym 98 fragmentów 
ceramiki3 – w  zdecydowanej większości o  metryce wczesnośredniowiecznej – 
10 drobnych ułamków kości zwierzęcych, 1 artefakt krzemienny i 2 grudki polepy 
oraz niewielki dwustożkowy przęślik gliniany, również wczesnośredniowieczny. 

Ryc. 4. Lusowo, stan. 62 (AZP 52-25/184), gm. Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie. Wykop 
nr I/20. Plan zbiorczy obiektów na tle siatki arowej: 1 – schyłkowy etap wczesnej epoki brązu, 2 – kultu-
ra łużycka, 3 – kultura przeworska, 4 – wczesne średniowiecze, 5 – nieokreślone. Oprac. P. Wawrzyniak
Fig. 4. Lusowo, site 62 (AZP 52-25/184), Tarnowo Podgórne municipality, Wielkopolskie Voivo-
deship. Trench no. I/20. Summary plan of the objects against the background of the acre grid: 
1 – late Early Bronze Age stage, 2 – Lusatian culture, 3 – Przeworsk culture, 4 – early Middle Ages, 
5 – undetermined. Prepared by P. Wawrzyniak

3 Po wyklejeniu liczba ta zmalała do 91 jednostek taksonomicznych.
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Tab. 1. Lusowo, stan. 62 (AZP 52-25/184), gm. Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie. Ogólna cha-
rakterystyka funkcji obiektów w rozbiciu na poszczególne fazy zasiedlania. Oprac. P. Wawrzyniak
Tab. 1. Lusowo, site 62 (AZP 52-25/184), Tarnowo Podgórne municipality, Wielkopolskie Voivo-
deship. General characteristics of the function of the facilities by settlement phase. Prepared by 
P. Wawrzyniak

Faza zasiedlania 
(przynależność 

kulturowa)

Funkcja obiektu
Sumamieszkalna/ 

gospodarcza(?) palenisko jama 
zasobowa jama dół 

posłupowy
schyłkowy etap 
wczesnej epoki 
brązu (około 
połowy 
II tysiąclecia 
p.n.e.)

– – – 4 – 4

EB (kultura 
łużycka) 

– – – 1 - 1

POWR (kultura 
przeworska)

– – – 2 - 2

faza B 
wczesnego 
średniowiecza

1 5 2 2 - 10

? – – – 5 2 7
Suma 1 5 2 14 2 24

Katalog obiektów

W katalogu zamieszczono podstawowe informacje dotyczące obiektów nierucho-
mych, zarejestrowanych w trakcie badań archeologicznych na stanowisku Luso-
wo 62, które przypisano osadnictwu wczesnobrązowemu: ludności kultury łużyc-
kiej z epoki brązu, ludności kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego 
oraz społecznościom z wczesnych faz wczesnego średniowiecza. Przedstawione 
poniżej informacje dotyczą:
– lokalizacji obiektów w obrębie hektarów, arów i ćwiartek (lokalizacja),
– ogólnego opisu z uwzględnieniem wymiarów (długości, szerokości i głęboko-

ści) oraz stratyfi kacji wypełnisk obiektów (opis),
– rodzaju i  ilości znalezionego ruchomego materiału źródłowego (ceramiki) 

wraz z opisem bardziej charakterystycznych znalezisk (inwentarz),
– przypisanych obiektom funkcji (funkcja),
– przynależności kulturowej i chronologii (przynależność kulturowa i chrono-

logia).
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Pozostałe informacje zawarto w uwagach. Umieszczono także ryciny wybra-
nych obiektów.

Obiekt nr 1
Lokalizacja: hektar XV ar 67, ćw. A
Opis: w rzucie poziomym zbliżony do kolistego, w przekroju pionowym płasko 
nieckowaty i o następujących wymiarach: długość – 0,62 m, szerokość – 0,58 m, 
głębokość – 0,19 m. Eksplorację poprowadzono od wysokości 91,06 m n.p.m. 
Wypełnisko stanowiła szarobrunatna spiaszczona próchnica o strukturze jedno-
rodnej 
Inwentarz: brak
Funkcja: jama o nieokreślonej funkcji
Przynależność kulturowa i chronologia: nieokreślona

Obiekt nr 2
Lokalizacja: hektar XV ar 67, ćw. A
Opis: w  rzucie poziomym owalny, w  przekroju pionowym nieckowaty. W  czę-
ści południowej zalegała, sięgająca dna, soczewka szarej spiaszczonej próchnicy 
otoczona jasnoszarą spiaszczoną próchnicą o strukturze jednorodnej. Wymiary: 
długość – 0,94 m, szerokość – 0,78 m, głębokość – 0,3 m. Eksplorację poprowa-
dzono od wysokości 11,02 m n.p.m. 
Inwentarz: brak
Funkcja: dół posłupowy
Przynależność kulturowa i chronologia: nieokreślona

Obiekt nr 3
Lokalizacja: hektar XV, ar 56, ćw. D
Opis: wyeksplorowany częściowo. W  rzucie poziomym był prawdopodobnie 
owalny, w przekroju pionowym trapezowaty o płaskim dnie. Jego wymiary były 
następujące: długość  >0,89 m, szerokość – 0,94 m, głębokość – 0,58 m. Eksplo-
rację poprowadzono od wysokości 91,21 m n.p.m. Wypełnisko obiektu dwuwar-
stwowe o strukturze jednorodnej, złożone z szarej spiaszczonej próchnicy z po-
jedynczymi kamieniami w stropie i ciemnoszarej, także spiaszczonej próchnicy 
w spągu (ryc. 5, 10.1)
Inwentarz: 18 fragmentów ceramiki. Wyróżniono: fragmenty brzegów 3 garn-
ków o esowatych(?) profi lach, z delikatnymi śladami obtaczania przykrawędzio-
wego i ściętymi krawędziami brzegów (ryc. 11.5-6, 8), oraz fragment dna bliżej 
nieokreślonego naczynia o średnicy 10 cm i grubości 1,9 cm (ryc. 11.7)
Funkcja: jama zasobowa
Przynależność kulturowa i chronologia: wczesne średniowiecze, faza B
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Ryc. 5. Lusowo, stan. 62 (AZP 52-25/184), gm. Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie. Profi l 
obiektu nr 3 – jamy zasobowej. Fot. P. Banaszak
Fig. 5. Lusowo, site 62 (AZP 52-25/184), Tarnowo Podgórne municipality, Wielkopolskie Voivo-
deship. Th e profi le of object no. 3 – of a resource pit. Photo by P. Banaszak

Obiekt nr 4
Lokalizacja: hektar XV, ar 56, ćw. C/B
Opis: w  rzucie poziomym kolisty, w  przekroju pionowym nieckowaty o  nastę-
pujących wymiarach: długość – 0,98 m, szerokość – 0,94 m, głębokość – 0,27 m. 
Eksplorację poprowadzono od wysokości 91,04 m n.p.m. Jego wypełnisko sta-
nowiła brunatno-jasnoszara spiaszczona próchnica z  kamieniami o  strukturze 
jednorodnej
Inwentarz: 2 fragmenty ceramiki pochodzące od tego samego, dość dużego na-
czynia o schropowaconej powierzchni i ozdobionego dookolną listwą plastyczną, 
w przekroju trójkątną (ryc. 11.1)
Funkcja: jama o nieokreślonej funkcji
Przynależność kulturowa i chronologia: schyłkowy etap wczesnej epoki brązu, 
prawdopodobnie około połowy II tys. p.n.e.

Obiekt nr 5
Lokalizacja: hektar XV, ar 56, ćw. AB
Opis: w rzucie poziomym nieregularny, w przekroju pionowym nieckowaty o na-
stępujących wymiarach: długość – 3,06 m, szerokość – 1,8 m, głębokość – 0,35 m. 
Eksplorację poprowadzono od wysokości 91,09 m n.p.m. Wypełnisko stanowiła 
ciemnoszara spiaszczona próchnica ze spalenizną o  strukturze niejednorodnej 
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W stropie obiektu zarejestrowano nieregularne skupiska przepalonych kamieni 
będących pozostałościami bruku
Inwentarz: 4 fragmenty ceramiki, 10 drobnych ułamków kości zwierzęcych (od-
padów pokonsumpcyjnych)
Funkcja: palenisko
Przynależność kulturowa i chronologia: wczesne średniowiecze, faza B

Obiekt nr 6
Lokalizacja: hektar XV, ar 56/57, ćw. B/A
Opis: w rzucie poziomym zbliżony do owalnego, w przekroju pionowym płasko 
nieckowaty o pofalowanym dnie i o następujących wymiarach: długość – 2,86 m, 
szerokość – 1,45 m, głębokość – 0,18 m. Eksplorację poprowadzono od wysokości 
91,14 m n.p.m. Wypełnisko obiektu stanowiła szara średnio spiaszczona próchni-
ca ze spalenizną i pojedynczymi kamieniami (pozostałości bruku?) o strukturze 
jednorodnej (ryc. 6, 10.3)
Inwentarz: 6 fragmentów ceramiki, 1 grudka polepy i dwustożkowy przęślik gli-
niany o średnicy 2,8 cm, wysokości 1,8 cm i średnicy otworu 1 cm (ryc. 11.3)
Funkcja: palenisko
Przynależność kulturowa i chronologia: wczesne średniowiecze, faza B

Obiekt nr 7
Lokalizacja: hektar XV, ar 46, ćw. A
Opis: wyeksplorowany częściowo. W  rzucie poziomym obiekt był prawdopo-
dobnie owalny, w przekroju pionowym nieckowaty o następujących wymiarach: 

Ryc. 6. Lusowo, stan. 62 (AZP 52-25/184), gm. Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie. Strop 
obiektu nr 6 – paleniska. Fot. P. Banaszak
Fig. 6. Lusowo, site 62 (AZP 52-25/184), Tarnowo Podgórne municipality, Wielkopolskie Voivo-
deship. Th e ceiling of facility no. 6 – hearths. Photo by. P. Banaszak
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długość >1,16 m, szerokość – 1,32 m, głębokość – 0,54 m. Eksplorację poprowa-
dzono od wysokości 91 m n.p.m. Jego wypełnisko było wielowarstwowe o struk-
turze niejednorodnej. W  stropie obiektu zarejestrowano brunatnoszarą spiasz-
czoną próchnicę o  miąższości dochodzącej do 0,24 m, niżej szarą spiaszczoną 
próchnicę o miąższości 0,34 m, a jeszcze niżej, w poziomie spągu, warstewkę be-
żowego piasku, a pod nim warstwę szarej spiaszczonej próchnicy. Łączna miąż-
szość tych warstw wynosiła 0,12 m
Inwentarz: 2 fragmenty ceramiki
Funkcja: jama o nieustalonej funkcji
Chronologia: prawdopodobnie kultura łużycka, epoka brązu
Uwagi: 1 fragment ceramiki pochodzi z wczesnej epoki brązu, tutaj wystąpił na 
złożu wtórnym

Obiekt nr 8
Lokalizacja: hektar XV, ar 46, ćw. D
Opis: obiekt w  rzucie poziomym kolisty, w  przekroju pionowym nieckowaty 
o  następujących wymiarach: długość – 0,92 m, szerokość – 0,87 m, głębokość 
– 0,08 m. Eksplorację poprowadzono od wysokości 90,93 m n.p.m. Wypełnisko 
obiektu stanowiła szara spiaszczona próchnica przemieszana z żółtym piaskiem 
o strukturze niejednorodnej
Inwentarz: brak
Funkcja: jama o nieokreślonej funkcji
Przynależność kulturowa i chronologia: nieokreślona

Obiekt nr 9
Lokalizacja: hektar XV, ar 45/46, ćw. D/C
Opis: w  rzucie poziomym owalny, nieco nieregularny, w  przekroju pionowym 
płasko nieckowaty o  następujących wymiarach: długość – 1,74 m, szerokość – 
1,46 m, głębokość – 0,08 m. Eksplorację poprowadzono od wysokości 91,16 m 
n.p.m. Wypełnisko obiektu było jednowarstwowe, złożone z  szarej próchnicy 
przemieszanej z żółtym piaskiem o strukturze niejednorodnej 
Inwentarz: brak
Funkcja: jama o nieokreślonej funkcji
Przynależność kulturowa i chronologia: nieokreślona

Obiekt nr 10
Lokalizacja: hektar XV, ar 45, ćw. AB
Opis: w rzucie poziomym zbliżony do prostokątnego, w przekroju pionowym pła-
sko nieckowaty o następujących wymiarach: długość – 3,4 m, szerokość >1,9 m, 
głębokość – 0,2 m. Eksplorację poprowadzono od wysokości 60,89 m n.p.m. 
Wypełnisko obiektu charakteryzowała wielowarstwowa i niejednorodna struktu-
ra. W jego stropie zalegała kilkunastocentymetrowa warstwa szarej spiaszczonej 
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próchnicy z kamieniami i zlokalizowanym pośrodku skupiskiem bardzo drobnych 
przepalonych kości, niżej zarejestrowano żółty piasek o miąższości około 0,05 cm 
z przeplamieniami szarej próchnicy. Od strony wschodniej przylegała plama sza-
robrunatnej spiaszczonej próchnicy z cętkami żółtego piasku (ryc. 7, 10.5)
Inwentarz: 8 fragmentów ceramiki i 1 grudka polepy
Funkcja: obiekt mieszkalny/gospodarczy(?)
Przynależność kulturowa i chronologia: wczesne średniowiecze, faza B
Uwagi: Aż 5 fragmentów ceramiki pochodzi z wczesnej epoki brązu, tutaj wystą-
piły na złożu wtórnym 

Obiekt nr 11
Lokalizacja: hektar XV, ar 45, ćw. A
Opis: w rzucie poziomym zbliżony do owalnego, w przekroju pionowym niecko-
waty o następujących wymiarach: długość – 3,1 m, szerokość – 1,38 m, głębokość – 
0,16 m. Eksplorację poprowadzono od wysokości 91,13 m n.p.m. Jednowarstwowe 
wypełnisko obiektu stanowiła szara spiaszczona próchnica ze śladami spalenizny 
i skupiskami przepalonych kamieni o strukturze jednorodnej (ryc. 10.4)
Inwentarz: 2 fragmenty ceramiki. Wyróżniono: 1 fragment wylewu, prawdopo-
dobnie garnka (ryc. 11.9)
Funkcja: palenisko
Przynależność kulturowa i chronologia: wczesne średniowiecze, faza B

Ryc. 7. Lusowo, stan. 62 (AZP 52-25/184), gm. Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie. Rzut 
obiektu nr 10 – domniemanego obiektu mieszkalnego bądź gospodarczego. Fot. P. Banaszak
Fig. 7. Lusowo, site 62 (AZP 52-25/184), Tarnowo Podgórne municipality, Wielkopolskie Voivo-
deship. A plan of object no. 10 – a presumed residential or farm building. Photo by P. Banaszak
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Obiekt nr 12
Lokalizacja: hektar XV, ar 44/45, ćw. D/C
Opis: w rzucie poziomym nieregularny, nieco zbliżony do owalnego, w przekroju 
pionowym schodkowy symetryczny o następujących wymiarach: długość – 1,96 m, 
szerokość – 1,84 m, głębokość – 0,64 m. Eksplorację poprowadzono od wyso-
kości 91,2 m n.p.m. Wypełnisko obiektu było wielowarstwowe o strukturze nie-
jednorodnej. W stropie zalegała warstwa brunatno-szarej spiaszczonej próchnicy 
o miąższości 0,25 m, zaś niżej układ czterech warstw w postaci szarej spiaszczo-
nej próchnicy o miąższości dochodzącej do 0,25 m, następnie jasnoszarej silnie 
spiaszczonej próchnicy o miąższości około 0,2 m i ponownie – w spągu – war-
stwa szarej spiaszczonej próchnicy kilkucentymetrowej grubości. Z  boku, od 
strony zachodniej, przylegała do tego układu warstwa żółtego drobnoziarnistego 
piasku z przeplamieniami szarej spiaszczonej próchnicy (ryc. 10.2) 
Inwentarz: 7 fragmentów ceramiki i 1 artefakt krzemienny
Funkcja: jama zasobowa(?)
Przynależność kulturowa i chronologia: wczesne średniowiecze, faza B
Uwagi: 1 fragment ceramiki oraz artefakt krzemienny przypisano ludności z epo-
ki wczesnego brązu, wystąpiły tutaj na złożu wtórnym

Obiekt nr 13
Lokalizacja: hektar XV, ar 44, ćw. A, B, D
Opis: w rzucie poziomym owalny, w przekroju pionowym nieckowaty o nastę-
pujących wymiarach: długość – 1,88 m, szerokość – 1,18 m, głębokość – 0,34 m. 
Eksplorację poprowadzono od wysokości 91,13 m n.p.m. Jednowarstwowe wy-
pełnisko obiektu stanowiła szaro-brunatna spiaszczona próchnica o  strukturze 
jednorodnej 
Inwentarz: 2 fragmenty ceramiki
Funkcja: jama o nieokreślonej funkcji
Przynależność kulturowa i chronologia: schyłkowy etap wczesnej epoki brązu, 
prawdopodobnie około połowy II tys. p.n.e.

Obiekt nr 14
Lokalizacja: hektar XV, ar 34/35, ćw. D/C
Opis: w rzucie poziomym w kształcie wydłużonego owalu, w przekroju piono-
wym płasko nieckowaty o następujących wymiarach: długość – 2,4 m, szerokość 
– 1,02 m, głębokość – 0,16 m. Eksplorację poprowadzono od wysokości 91,13 m 
n.p.m. Wypełnisko obiektu było jednowarstwowe złożone z  szarej spiaszczonej 
próchnicy ze śladami spalenizny o strukturze jednorodnej
Inwentarz: 2 fragmenty ceramiki. Wyróżniono 1 fragment wylewu garnka o śred-
nicy 18 cm ze śladami delikatnego obtaczania partii przykrawędziowej i ściętą na 
zewnętrz krawędzią (ryc. 11.12)
Funkcja: palenisko
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Przynależność kulturowa i chronologia: wczesne średniowiecze, faza B
Uwagi: 1 fragment ceramiki pochodzi z epoki wczesnego brązu, tutaj wystąpił na 
złożu wtórnym

Obiekt nr 15
Lokalizacja: hektar XV ar 34, ćw. D
Opis: w rzucie poziomym zbliżony do owalnego, w przekroju pionowym płasko 
nieckowaty i następujących wymiarach: długość – 1,16 m, szerokość – 0,96 m, 
głębokość – 0,09 m. Eksplorację poprowadzono od wysokości 91,06 m n.p.m. 
Wypełnisko obiektu jednowarstwowe, które stanowiła szara spiaszczona próch-
nica o strukturze jednorodnej 
Inwentarz: 1 fragment ceramiki
Funkcja: jama o nieokreślonej funkcji
Przynależność kulturowa i chronologia: schyłkowy etap wczesnej epoki brązu, 
prawdopodobnie około połowy II tys. p.n.e.

Obiekt nr 16
Lokalizacja: hektar XV, ar 34, ćw. BD
Opis: w rzucie poziomym zbliżony do owalnego, w przekroju pionowym płasko 
nieckowaty o nieregularnym dnie i następujących wymiarach: długość – 0,95 m, 
szerokość – 0,74 m, głębokość – 0,1 m. Eksplorację poprowadzono od wysokości 
91,02 m n.p.m. Wypełnisko obiektu jednowarstwowe, stanowiła je szara spiasz-
czona próchnica o strukturze jednorodnej
Inwentarz: brak
Funkcja: jama o nieokreślonej funkcji
Przynależność kulturowa i chronologia: nieokreślona

Obiekt nr 17
Lokalizacja: hektar XV, ar 34/35, ćw. D/C
Opis: w rzucie poziomym zbliżony do kolistego, w przekroju pionowym niecko-
waty o następujących wymiarach: długość – 1,78 m, szerokość – 1,6 m, głębokość 
– 0,22 m. Jego eksplorację poprowadzono od wysokości 91,1 m n.p.m. Wypełni-
sko obiektu jednowarstwowe, złożone z brunatno-szarej spiaszczonej próchnicy 
Inwentarz: 2 fragmenty ceramiki
Funkcja: jama o niekreślonej funkcji
Przynależność kulturowa i chronologia: wczesne średniowiecze, faza B

Obiekt nr 18
Lokalizacja: hektar XV, ar 34, ćw. B
Opis: w rzucie poziomym owalny, w przekroju pionowym nieckowaty o następu-
jących wymiarach: długość – 0,98 m, szerokość – 0,81 m, głębokość – 0,1 m. Eks-
plorację poprowadzono od wysokości 90,96 m n.p.m. Wypełnisko obiektu było 
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jednowarstwowe, złożone z brunatno-szarej spiaszczonej próchnicy o strukturze 
jednorodnej
Inwentarz: brak
Funkcja: jama o nieustalonej funkcji
Przynależność kulturowa i chronologia: nieokreślona

Obiekt nr 19
Lokalizacja: hektar XV, ar 24/34, ćw. D/B
Opis: w rzucie poziomym owalny, w przekroju pionowym nieckowaty(?) o nastę-
pujących wymiarach: długość – 1,26 m, szerokość – 0,82 m, głębokość – 0,12 m. 
Eksplorację poprowadzono od wysokości 90,99 m n.p.m. Wypełnisko jedno-
warstwowe o  charakterze jednorodnym złożone z  brunatno-szarej spiaszczonej 
próchnicy, w stropie obiektu zalegały pojedyncze kamienie 
Inwentarz: 8 fragmentów ceramiki. Wyróżniono: fragment garnka baniastego 
o łagodnym esowatym profi lu i krótkiej szyjce. Średnica jego wylewu wynosi 16 cm, 
największa wydętość brzuśca 17,4 cm, a grubość ścianki około 0,7 cm. Krawędź 
wylewu ścięto na zewnątrz, a  partię przykrawędziową delikatnie obtoczono 
(ryc. 11.11). Ponadto zarejestrowano jeszcze jeden fragment wylewu od bliżej 
nieokreślonego naczynia (ryc. 11.10) 
Funkcja: jama o nieustalonej funkcji
Przynależność kulturowa i chronologia: wczesne średniowiecze, faza B

Obiekt nr 20
Lokalizacja: hektar XV, ar 24, ćw. D
Opis: w rzucie poziomym w kształcie wydłużonego owalu, w przekroju pionowym 
nieckowaty o następujących wymiarach: długość – 1,14 m, szerokość – 0,56 m, 
głębokość 0,11 m. Eksplorację poprowadzono od wysokości 90,89 m n.p.m. Wy-
pełnisko obiektu jednowarstwowe, złożone z szaro-brunatnej spiaszczonej próch-
nicy przemieszanej z piaskiem o strukturze niejednorodnej
Inwentarz: 1 fragment ceramiki – fragment niewielkiego baniastego garnka 
z brzegiem łukowato zagiętym do wewnątrz o średnicy wylewu 12 cm, najwięk-
szej wydętości brzuśca 16 cm i grubości ścianki oscylującej w przedziale 0,4-1 cm 
(ryc. 11.4) 
Funkcja: jama o nieustalonej funkcji
Przynależność kulturowa i chronologia: późny okres wpływów rzymskich

Obiekt nr 21
Lokalizacja: hektar XV, ar 24, ćw. D
Opis: w rzucie poziomym owalny, w przekroju pionowym nieckowaty o następu-
jących wymiarach: długość – 1,06 m, szerokość – 0,8 m, głębokość – 0,21 m. Eks-
plorację poprowadzono od wysokości 90,86 m n.p.m. Wypełnisko obiektu jedno-
warstwowe, złożone z brunatnej spiaszczonej próchnicy o strukturze jednorodnej 
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Inwentarz: 2 fragmenty ceramiki
Funkcja: jama o nieokreślonej funkcji
Przynależność kulturowa i chronologia: kultura przeworska, późny okres wpły-
wów rzymskich

Obiekt nr 22
Lokalizacja: hektar XV, ar 24, ćw. B
Opis: w  rzucie poziomym owalny, w  przekroju pionowym płasko nieckowaty 
o  następujących wymiarach: długość – 1,46 m, szerokość – 1,06 m, głębokość 
– 0,11 m. Eksplorację poprowadzono od wysokości 90,64 m n.p.m. Wypełnisko 
jednowarstwowe, które stanowiła ciemnoszara próchnica przemieszana z brunat-
noszarą i żółtym piaskiem o strukturze niejednorodnej 
Inwentarz: 1 fragment ceramiki
Funkcja: jama o nieokreślonej funkcji
Przynależność kulturowa i  chronologia: schyłkowy etap wczesnej epoki brą-
zu(?), prawdopodobnie około połowy II tys. p.n.e.

Obiekt nr 23
Lokalizacja: hektar XV, ar 14/24, ćw. D/B
Opis: w rzucie poziomym zbliżony do prostokątnego o zaokrąglonych narożach, 
w przekroju pionowym płasko nieckowaty o następujących wymiarach: długość 
– 3,74 m, szerokość – 1,76 m, głębokość – 0,13 m. Eksplorację poprowadzono od 
wysokości 90,56 m n.p.m. Wypełnisko dwuwarstwowe niejednorodne, złożone 
z ciemnoszarej lekko spiaszczonej próchnicy ze śladami spalenizny i pozostało-
ściami bruku kamiennego zalegającej w  centrum obiektu, otoczone po bokach 
żółtym piaskiem z cętkami szarej spiaszczonej próchnicy (ryc. 8-9)
Inwentarz: 13 fragmentów ceramiki. Wyróżniono: 1 fragment partii przydennej 
niewielkiego naczynia o średnicy 10 cm i grubości ścianki 1,5 cm (ryc. 11.13)
Funkcja: palenisko
Przynależność kulturowa i chronologia: wczesne średniowiecze, faza B

Obiekt nr 24
Lokalizacja: hektar XV, ar 14, ćw. CD
Opis: w  rzucie poziomym kolisty, w  przekroju pionowym nieckowaty o  nastę-
pujących wymiarach: długość – 0,4 m, szerokość – 0,46 m, głębokość – 0,27 m. 
Eksplorację poprowadzono od wysokości 90,57 m n.p.m. Wypełnisko jednowar-
stwowe, które stanowiła szaro-brunatna spiaszczona próchnica o strukturze jed-
norodnej 
Inwentarz: brak
Funkcja: dół posłupowy
Przynależność kulturowa i chronologia: nieokreślona
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Ryc. 8. Lusowo, stan. 62 (AZP 52-25/184), gm. Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie. Rzut 
obiektu nr 23 – paleniska. Fot. P. Banaszak
Fig. 8. Lusowo, site 62 (AZP 52-25/184), Tarnowo Podgórne municipality, Wielkopolskie Voivo-
deship. A plan of object no. 23 – hearths. Photo by P. Banaszak

Ryc. 9. Lusowo, stan. 62 (AZP 52-25/184), gm. Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie. Profi l 
obiektu nr 23 – paleniska. Fot. P. Banaszak
Fig. 9. Lusowo, site 62 (AZP 52-25/184), Tarnowo Podgórne municipality, Wielkopolskie Voivo-
deship. Th e profi le of object no.23 – hearths. Photo by P. Banaszak
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Ryc. 10. Lusowo, stan. 62 (AZP 52-25/184), gm. Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie. Rzuty i pro-
fi le wczesnośredniowiecznych jam zasobowych (ob. nr 3, 12), palenisk (ob. nr 6, 11) oraz domnie-
manego obiektu mieszkalnego/gospodarczego (ob. nr 10). Legenda: 1 – humus, 2 – szara próchnica, 
ciemnoszara próchnica, 4 – ciemnoszara próchnica ze spalenizną, 5 – ciemnoszara próchnica ze 
śladami spalenizny, 6 – brunatnoszara próchnica, 7 – jasnoszara próchnica, 8 – żółty piasek z prze-
plamieniami szarej próchnicy, 9 – szarobrunatna próchnica z  przeplamieniami żółtego piasku, 
10 – kamień, 11 – kości zwierzęce, 12 – wkop. Rys. P. Banaszak. Oprac. S. Kałagate, P. Wawrzyniak
Fig. 10. Lusowo, site 62 (AZP 52-25/184), Tarnowo Podgórne municipality, Wielkopolskie Voivo-
deship. Projections and profi les of early medieval resource pits (object no. 3, 12), hearths (object no. 
6, 11) and a presumed dwelling/household structure (object no. 10). Legend: 1 – humus, 2 – grey 
humus, 3 – dark grey humus, 4 – dark grey humus with burn marks, 5 – dark grey humus with burn 
marks, 6 – brownish grey humus, 7 – light grey humus, 8 – yellow sand with stains of grey humus, 
9 – greyish grey humus with stains of yellow sand, 10 – stone, 11 – animal bones, 12 – trench. Drawn 
by P. Banaszak. Prepared by S. Kałagate, P. Wawrzyniak
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Ryc. 11. Lusowo, stan. 62 (AZP 52-25/184), gm. Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie. Wybór ma-
teriałów ceramicznych z okresu: 1 – wczesnego brązu; 2, 4 – późnego okresu wpływów rzymskich; 
3, 5-13 – wczesnego średniowiecza, faza B (3, 5-13). Rys. B. Wielgus-Wawrzyniak, P. Wawrzyniak
Fig. 11. Lusowo, site 62 (AZP 52-25/184), Tarnowo Podgórne municipality, Wielkopolskie Voivo-
deship. A selection of ceramic materials from the period: 1 – Early Bronze Age; 2, 4 – late Roman 
period of infl uence; 3, 5-13 – early Middle Ages, phase B (3, 5-13). Drawn by B. Wielgus-Wawrzy-
niak, P. Wawrzyniak
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Analiza materiału. Ustalenia kulturowo-chronologiczne

Odkryte na stanowisku obiekty stanowią zaledwie drobną część dużego i  nie-
zmiernie interesującego kompleksu osadniczego zalegającego na południowy 
wschód od Jeziora Lusowskiego (ryc. 3). Zasięg tego skupiska został, jak się wy-
daje, w miarę precyzyjnie określony już podczas badań powierzchniowych prze-
prowadzonych w połowie lat 80. minionego wieku, aczkolwiek w wymienionym 
okresie nie odkryto wszystkich stanowisk. 

W wyniku przeprowadzonych badań na wymienionym obszarze o powierzch-
ni zaledwie 7 arów zarejestrowano aż cztery fazy osadnicze, z których najstarsza 
sięga połowy II tysiąclecia p.n.e., zaś najmłodsza VIII stulecia naszej ery. 

Faza I – wczesna epoka brązu, prawdopodobnie około 
połowy II tysiąclecia p.n.e.

Z fazą I można łączyć cztery obiekty (nr 4, 13, 15 i 22) w postaci bliżej nieokreślo-
nych pod względem funkcjonalnym jam, zlokalizowanych w obu częściach wyko-
pu (ryc. 4). W trakcie ich eksploracji pozyskano jedynie kilkanaście fragmentów 
ceramiki, w  tym ułamki stosunkowo dużego naczynia z umieszczoną na przej-
ściu szyi w brzusiec charakterystyczną listwą plastyczną o przekroju trójkątnym, 
wydobyte z obiektu nr 4. Zewnętrzną powierzchnię tego pojemnika schropowa-
cono, obrzucając ją grudkami gliny z  domieszką białego tłucznia, podczas gdy 
ścianki wewnętrzne naczynia starannie wygładzono (ryc. 11.1). Analogie do tego 
typu naczyń, reprezentujących stylistykę postunietycką, można odnaleźć w  ze-
społach osadowych ze schyłkowego etapu wczesnej epoki brązu w Wielkopolsce, 
np. w Bruszczewie, stan. 5, pow. kościański [Czebreszuk 2015: fi g. 4.46, 4.80, 4.96; 
Czebreszuk, Jaeger, Stróżyk 2015: pl. 5.30]. Wskazanemu etapowi pradziejów od-
powiada również technologiczna charakterystyka opisywanego pojemnika, któ-
ry został wykonany z  gliny zawierającej domieszkę średnioziarnistego tłucznia 
kamiennego z niewielkim dodatkiem grubszej jego frakcji o charakterystycznej 
białej barwie. Na podkreślenie zasługuje uformowanie stosunkowo cienkich ścia-
nek (w granicach 7-8 mm) tego sporego naczynia, którego wielkości nie można 
jednak określić. Z warstwy podjęto również niewielki fragment naczynia zdobio-
nego tzw. ornamentem tekstylnym4.

Trudno ocenić znaczenie omawianych znalezisk. Uważamy jednak, że są one 
wartościowym świadectwem penetracji terenów środkowej Wielkopolski przez 
niewielkie grupy ludności z końcowego etapu wczesnej epoki brązu. 

4 W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować p. Patrycji Silskiej z Muzeum Archeolo-
gicznego w Poznaniu za udzielenie wyczerpujących konsultacji przy określaniu wczesnobrązowych 
materiałów ceramicznych.
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Faza II – kultura łużycka, epoka brązu(?)

Do wymienionej fazy przypisano zaledwie jeden obiekt (nr 7) o  nieokreślo-
nej funkcji. Odnaleziony w  nim nieliczny i  mało charakterystyczny inwentarz 
(2 fragmenty ceramiki) nie pozwolił na bliższe uściślenie jego chronologii.

Faza III – kultura przeworska, późny okres wpływów rzymskich

Faza III reprezentowana jest przez dwa obiekty (nr 20 i 21). Z obiektu nr 20 wydo-
byto fragment stosunkowo niewielkiego baniastego garnka z brzegiem zagiętym 
łukowato do wewnątrz (ryc. 11.4), co według typologii zaproponowanej przez 
Henryka Machajewskiego i  Ryszarda Pietrzaka dla ceramiki z  późnego okresu 
rzymskiego pozyskanej na stanowisku 226 w Poznaniu-Nowym Mieście pozwala 
zaliczyć go do typu A.1.3. [Machajewski, Pietrzak 2008: 364, tabl. 48: 6-7].

Faza IV – wczesne średniowiecze, faza B

Na wczesne średniowiecze, fazę B, określono pozostałości obiektu mieszkalnego 
bądź gospodarczego? (nr 10), pięciu palenisk (nr 5-6, 11, 14, 23), dwóch jam za-
sobowych (nr 3, 12) oraz dwóch jam o nieokreślonej funkcji (nr 17, 19). Poszcze-
gólne obiekty zalegały w różnych punktach wykopu badawczego, w szczególności 
w  jego partii centralnej (ryc. 4). Z wyjątkiem jam zasobowych były zachowane 
w nie najlepszym stanie, jedynie w partiach spągowych, ponieważ w trakcie zdej-
mowania humusu wykop został zbyt głęboko przegłębiony.

Domniemany, częściowo odsłonięty obiekt mieszkalny bądź gospodarczy za-
chował się w postaci w miarę regularnej czworobocznej plamy szarej spiaszczonej 
próchnicy o wymiarach 3,4 x >1,9 m (ryc. 10.5). Nie zauważono żadnych elemen-
tów dawnej konstrukcji założenia, a w trakcie eksploracji nie natrafi ono na jakie-
kolwiek przedmioty sugerujące jednoznacznie jego funkcję. Wydobyte z wypeł-
niska fragmenty ceramiki wskazują jednak wyraźnie na wczesnośredniowieczną 
metrykę założenia. Wszystkie paleniska, rozrzucone na całej powierzchni wyko-
pu, były zorientowane na linii E-W. Były to duże konstrukcje o wymiarach w gra-
nicach 2,4/3,74 x 1,02/1,76 m, stosunkowo płytkie, o  maksymalnej miąższości 
0,35 m (ryc. 10.3-4). We wszystkich obiektach, z  wyjątkiem nr 14, zaobserwo-
wano pozostałości bruków kamiennych. Obiekty sklasyfi kowane jako jamy zaso-
bowe, zlokalizowane w części południowej wykopu (ryc. 10.1-2), wymykają się 
nieco kryteriom podanym w przeszłości przez Jana Michalskiego [1983: 156 i n.]. 
Charakteryzują się owalnym bądź zbliżonym do owalnego kształtem, w przekro-
ju są nieckowate lub prostokątne, posiadają wymiary 1,96 x 1,86 m, a ich głębo-
kość dochodzi do zaledwie 0,65 m5. Pozostałe jamy, nieokreślone funkcjonalnie, 
w niczym nie odbiegają natomiast od spotykanych na osadach z tego okresu.

5 Pamiętajmy jednak, że ich partię stropową zniesiono podczas głębienia wykopu.
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Trudno ocenić charakter zbadanego wycinka osady, w ślad za Andrzejem Mi-
chałowskim należy jednak założyć, że należał on do strefy gospodarczej osiedla 
[Michałowski 2003:145]. 

Chronologię najmłodszej fazy użytkowania omawianego stanowiska wyzna-
czono na podstawie ceramiki6. Wydobyte z poszczególnych obiektów fragmenty 
naczyń składają się na zwarty stylistycznie i technologicznie zespół. Na ich sto-
sunkowo wysoką jakość wpłynął odpowiedni dobór glinianego surowca, schu-
dzonego najczęściej średnio- bądź gruboziarnistym tłuczniem, który stosowano 
w  dużych ilościach, cienkościenność (fragmenty o  grubości ścianek powyżej 
0,8 mm pojawiały się rzadko) i dobry wypał. Niemalże bez wyjątku była to cera-
mika całkowicie ręcznie lepiona [por. Pawlak, Pawlak 2019a: 243] lub ze śladami 
delikatnego obtaczania, wręcz „przecierania” partii przykrawędziowych, a poza 
jednym fragmentem brzuśca, niezdobiona. 

Wyróżniono następujące formy:
– okaz słabo profi lowanego garnka o przypuszczalnej średnicy wylewu 18 cm, 

ściętej na zewnątrz krawędzi brzegu i ze śladami delikatnego obtaczania przy-
krawędziowego (ryc. 11.12). Pojemnik prawdopodobnie typu II wg klasyfi -
kacji ceramiki dla materiałów z grodziska w nieodległej Dąbrówce, gm. Do-
piewo [Pawlak, Pawlak 2019a: 221]. Zapewne do tej samej rodziny naczyń 
przynależy fragment wylewu przedstawiony na ryc. 11.8;

– średniej wielkości niezdobiony garnek baniasty z nisko umieszczonym zało-
mem i krótkim, wyłożonym na zewnątrz wylewem o średnicy 16 cm, najwięk-
szej wydętości brzuśca 17,4 cm i  grubości ścianki 0,7 cm. Krawędź brzegu 
ścięto, także na zewnątrz, a powierzchnię naczynia w części podkrawędziowej 
poddano delikatnemu zabiegowi obtaczania (ryc. 11.11). Pojemnik przypisa-
no typowi XVII [Pawlak, Pawlak 2019a: 226].
W obiekcie nr 6 znaleziono ponadto niewielki dwustożkowaty przęślik glinia-

ny (ryc. 11.3). Analiza śladów użytkowania zaobserwowanych wokół otworu tego 
przedmiotu wskazała, że był on przeznaczony do wytwarzania przędzy z surow-
ców organicznych7.

Zebrany podczas badań materiał ceramiczny przypisano fazie B wczesnego 
średniowiecza w myśl ustaleń dokonanych dla ceramiki z tego okresu przez Zofi ę 
Hilczerównę [1967: 78-139]. 

6 Niezbędnych konsultacji przy jej określaniu udzielił p. Paweł Pawlak. Niniejszym składamy 
serdeczne podziękowania.

7 Za udzielenie informacji składamy serdeczne podziękowania p. Barbarze Wielgus z Wydziału 
Archeologii UAM w Poznaniu.
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Podsumowanie. Wnioski i materiały do wytycznych konserwatorskich

Badania przeprowadzone na stanowisku nr 62 w  Lusowie przyniosły nadspo-
dziewane rezultaty. Uchwycono bardzo interesujące pozostałości osadnictwa 
pradziejowego i wczesnodziejowego, w tym coraz częściej spotykanie w Wielko-
polsce świadectwa obecności „wczesnobrązowej” społeczności postunietyckiej, 
przypadające na połowę II tysiąclecia p.n.e., ślady osadnictwa ludności kultury 
łużyckiej z epoki brązu(?) oraz ludności kultury przeworskiej z późnego okresu 
wpływów rzymskich, a nade wszystko niezmiernie interesujące relikty wczesno-
średniowiecznej osady z VIII wieku n.e., doskonale korespondujące z odkryciami 
dokonanymi kilka lat wcześniej na grodzisku w nieodległej Dąbrówce [Pawlak, 
Pawlak 2019b: 491-497].

Do lat 90. ubiegłego stulecia kompleks stanowisk archeologicznych zlokalizo-
wany w południowo-wschodniej części Lusowa był z punktu widzenia ochrony 
konserwatorskiej względnie bezpieczny. Obraz ten uległ diametralnej zmianie 
w ostatnim ćwierćwieczu na skutek żywiołowo rozrastającego się budownictwa 
mieszkaniowego, którego rozwój na niemalże wszystkich gruntach wymienione-
go obszaru stworzył zagrożenie całkowitego zniszczenia zalegających pod ziemią 
reliktów dawnego osadnictwa, w tym zabytków odkrytych w 2020 roku na sta-
nowisku Lusowo 62. Problem ten jest znacznie szerszy, dotyczy również innych 
terenów, w  szczególności podmiejskich, niezwykle atrakcyjnych dla potencjal-
nych inwestorów, którzy są zainteresowani ich przejęciem i zabudową. Bez syste-
mowych rozwiązań na poziomie ogólnokrajowym problem ten będzie lawinowo 
narastał ze szkodą dla wszystkich zainteresowanych stron, a w szczególności dla 
ukrytych w „archiwum ziemi” pozostałości zamierzchłych struktur osadniczych.
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Results of archaeological investigations from the Bronze Age, the late Roman 
infl uence period and the older phases of the early Middle Ages at the newly 

discovered site no. 62 (AZP 52-25/184) in Lusowo, Tarnowo Podgórne 
municipality, Wielkopolskie Voivodeship

S u m m a r y

Th e Lusowo 62 site was discovered accidentally while conducting construction works on the 
southeastern outskirts of Lusowo, Tarnowo Podgórne municipality. It occupies a fragment of 
a promontory which cuts into marshy valleys, drained by small nameless watercourses fl ow-
ing into nearby Lake Lusowskie. Th e analysis of sources from the Archaeological Photograph 
of Poland resource showed that the area of this promontory and its bordering areas is heav-
ily saturated with archaeological sites stretching along the aforementioned watercourses for 
about 1.5 kilometers, almost to the southeastern edge of the aforementioned Lusowskie Lake. 
Th e settlement from the Bronze Age and Late Iron Age dominates here. Th e newly discovered 
site was registered as Lusowo 62 (AZP 52-25/184).

Rescue excavations carried out over a period of a week revealed 24 objects in the con-
struction trench (mainly pits – including resource pits, a presumed dwelling or outbuilding, 
hearths and postholes), which were attributed to the settlements from the late Early Bronze 
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Age phase, the population of the Lusatian culture (Bronze Age?), the Przeworsk culture from 
the late Roman infl uence period(?) and phase B of the early Middle Ages. Dating of indi-
vidual objects was based on the ceramics. Particularly noteworthy was a small collection of 
early Bronze Age ceramic fragments in a post-Unetice style, including a vessel fragment with 
a distinctive plastic moulding placed on the transition of the neck to the belly, triangular in 
cross-section, with references to materials from Bruszczewo, site 5, Kościan county. However, 
the site is dominated by early medieval pottery, strongly resembling wares from the nearby 
tribal stronghold in Dąbrówka, site 2, Dopiewo municipality. Several forms characteristic of 
the Early Medieval Phase B were distinguished in the retrieved collection, primarily poorly 
profi led or bulbous pots. 

Until the 1990s, archaeological sites located in the southeastern part of Lusowo were rela-
tively safe from the point of view of conservation. Vibrantly expanding housing development 
in the area in the last 25 years, however, has created a serious threat to the relics of the ancient 
settlement lying in the ‘archive of the earth’, including the monuments located within the 
newly discovered Lusowo 62 site, threatening to destroy them completely. Th e above problem 
also aff ects many other areas, especially suburban areas, extremely attractive to potential 
investors interested in acquiring and developing them. Without systemic solutions at the 
national level, the problem will grow exponentially to the detriment of all stakeholders, espe-
cially the remains of ancient settlement structures hidden underground.

Translated by Marta Koszko
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Relikty osady z młodszych faz wczesnego średniowiecza 
na stanowisku nr 39 w Krąplewie, gm. Stęszew, 

woj. wielkopolskie

abstrakt: Artykuł poświęcony jest osadzie, której pozostałości odkryto na stano-
wisku 39 w Krąplewie, pow. poznański. Jej funkcjonowanie przypada na schyłek XII 
i 1. połowę XIII wieku. Pozostałości dość regularnie rozmieszczonej zabudowy roz-
mieszczone są wzdłuż traktu wiodącego z Poznania na południe, w kierunku Śląska. 
Kluczowe znaczenie dla rozwoju osadnictwa w tym rejonie miały brody, które umoż-
liwiały przebycie szerokiej i trudnej do pokonania doliny Samicy Stęszewskiej. Duże 
nagromadzenie obiektów związanych z metalurgią wskazuje, że służebności miesz-
kańców osady, prócz tradycyjnych powinności o charakterze rolniczym, były związane 
także z pozyskiwaniem rud żelaza i ich obróbką.
słowa kluczowe: wczesne średniowiecze, zabudowa mieszkalna, piwniczki, osad-
nictwo służebne, szlaki komunikacyjne, metalurgia żelaza, odważniki ołowiane, bi-
żuteria z brązu

abstract: Th e article is devoted to a settlement, the remains of which were disco-
vered at site 39 Krąplewo, Poznań county. Its functioning dates to the late 12th and the 
1st half of the 13th century. Remnants of fairly regularly spaced buildings are distri-
buted along the route leading from Poznań south towards Silesia. Fords were crucial to 
the development of settlements in the area, making it possible to traverse the wide and 
diffi  cult valley of the Samica Stęszewska River. Th e large accumulation of sites related 
to metallurgy indicates that the easements of the settlement’s inhabitants, in addition 
to their traditional duties of an agricultural nature, were also related to the extraction 
of iron ore and its processing.
keywords: Early Middle Ages, residential buildings, cellars, servant settlements, 
transportation routes, iron metallurgy, lead weights, bronze jewellery
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Badania archeologiczne na stanowisku nr 39 w  Krąplewie, gm. Stęszew, które 
przeprowadzono w 2016 roku, poprzedziły budowę drogi ekspresowej S5 Poznań-
-Wrocław1. Rozpoznano wówczas obszar około 55 arów, rejestrując 144 obiekty 
oraz materiał zabytkowy łączony z  neolitem, eneolitem, epoką brązu, okresem 
przedrzymskim, wczesnym średniowieczem oraz 1. poł. XX wieku. Artykuł ze 
względu na obszerność materiałów ograniczono wyłącznie do młodszych faz 
wczesnego średniowiecza2. 

Krąplewo położone jest w obrębie Pojezierza Stęszewskiego, niewielkiego mi-
kroregionu południowo-zachodniej części Pojezierza Poznańskiego. Jego głów-
ną oś stanowi Samica Stęszewska, która wraz z mniejszymi ciekami: Kanałem 
Trzcielińskim i Trzebawką, tworzy rozległą dolinę. Płynące wielu korytami rzeki, 
rozlewające się lokalnie w jeziora, oraz wzniesienia Ozu Mosińsko-Bukowskiego 
składają się na charakterystyczny krajobraz tego rejonu. Stanowisko nr 39, które-
go część rozpoznano w części kolidującej z budowaną trasą, położone jest około 
300 m na północ od obecnych zabudowań Krąplewa, na zachodnim stoku wznie-
sień otoczonych od wschodu przez jezioro Dębno, od zachodu przez Samicę, na-
tomiast od północy przez Kanał Trzcieliński (ryc. 1). 

Stanowisko zostało odkryte w trakcie robót ziemnych bezpośrednio poprze-
dzających budowę drogi (wcześniejsze rozpoznanie uniemożliwiał las porasta-
jący ten teren), zatem pełną wiedzę na temat stratygrafi i mogliśmy uzyskać wy-
łącznie na podstawie profi li ziemnych widocznych w południowej części wykopu. 
W stropie znajdowała się próchnica leśna o miąższości 0,1-0,2 m, zalegająca na 
warstwie akumulacyjnej, z  której pochodził stosunkowo liczny materiał zabyt-
kowy, datowany na okres od wczesnego średniowiecza po nowożytność. Poniżej 
rejestrowano humus pierwotny – warstwę szarobrunatnej próchnicy, miejscami 
intensywnie nasyconą spalenizną. W spągowych partiach profi lu wydzielała się 
warstwa podglebia oraz calec, który w tej części tworzył gliniasty piasek. Ponie-
waż odhumusowanie prowadzono bez nadzoru archeologa, niemal w  całości 
zostały usunięte warstwy zalegające powyżej calca, które zawierały materiał za-
bytkowy i  zapewne także obiekty. Skutki tego były szczególnie dotkliwe w  za-
chodniej części głównego wykopu, która znajdowała się w  strefi e niewielkiego 
nieckowego zagłębienia z grubą warstwą akumulacyjną. Wyraźnie mniejszą licz-
bę obiektów w tym rejonie oraz ich mniejsze rozmiary można tłumaczyć właśnie 
zniszczeniem warstw zalegających powyżej calca.

1 Badania przy budowie drogi S5 na odcinku Poznań-Zachód–Wronczyn na zlecenie GDDKiA, 
Oddział w Poznaniu, prowadziła Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Alina Jaszewska, na-
tomiast pracami w terenie kierowała autorka. 

2 Artykuł bazuje na opracowaniu sporządzonym na potrzeby inwestora [E. Pawlak 2016. Opra-
cowanie wyników badań archeologicznych prowadzonych w 2016 r. na stanowisku 39 w Krąplewie, 
gm. Stęszew w związku z budową drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław].
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Ryc. 1. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Położenie stanowiska na podkładzie mapy 1:10 000 i ma-
pie hipsometrycznej (za: https://www.geoportal.gov.pl [dostęp 04.10.2022]): 1 – rekonstruowany 
zasięg stanowiska, 2 – obszar rozpoznany wykopaliskowo. Oprac. E. Pawlak
Fig. 1. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. Location of the site on the background of 1:10,000 
map and hypsometric map (aft er: https://www.geoportal.gov.pl [dostęp 10.09.2022): 1 – recon-
structed range of the site, 2 – area recognized by excavations. Prepared by E. Pawlak
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Osadnictwo wczesnośredniowieczne

Najliczniejsza grupa obiektów jest związana z osadą datowaną na młodsze fazy 
wczesnego średniowiecza. Na ten okres datuje się w sposób pewny 39 obiektów, 
a dla kolejnych 9, ze względu na charakter wypełniska i lokalizację, przyjęto ana-
logiczne datowanie. Na zabudowę wsi złożyły się pozostałości budynków miesz-
kalnych, piece metalurgiczne, jamy zasobowe, dołki posłupowe, paleniska oraz 
rozmaite obiekty związane z gospodarczą działalnością mieszkańców. Tworzyły 
one wyraźne skupiska, które interpretujemy jako pozostałości zagród (ryc. 2). 
Całość rozciąga się w  paśmie o  szerokości około 20 m, położonym w  niecko-
watym obniżeniu pomiędzy wzniesieniami po wschodniej i  zachodniej stronie 
osady, które opada w kierunku Samicy Stęszewskiej.

Poziom użytkowy osady wczesnośredniowiecznej znajdował się w  stropie 
warstwy akumulacyjnej, która ze względu na wymogi technologiczne w znacznej 
mierze została usunięta. Co za tym idzie, usunięte zostały stropowe partie części 
obiektów (w całości te, które wkopano na mniejszą głębokość) oraz utworzona 
w czasie ich użytkowania warstwa kulturowa. Pewne wyobrażenie o jej zawarto-
ści dają badania tego terenu przeprowadzone przy użyciu wykrywacza metalu, 
podczas których na niewielkim obszarze o powierzchni 5-6 arów, położonym na 
zachód od reliktowo zachowanej warstwy akumulacyjnej (rejon styku hektarów 
I i II), odkryto 29 przedmiotów metalowych, z których część z pewnością należy 
wiązać z  wczesnym średniowieczem. Wśród nich znajdują się między innymi: 
ołowiane odważniki i porcje surowca ołowianego, okucie brązowe, nit i haczyk 
z żelaza. 

Zabudowa mieszkalna

Najlepiej zachowanym budynkiem był obiekt 40, odkryty w północno-zachodniej 
części rozpoznanego obszaru. Rozległe założenie o czworobocznym zarysie, zo-
rientowane zgodnie z osią zabudowy osady, miało wymiary w stropie 3,36 x 3,2 m. 
Wkop pod zasadniczą część budynku sięgał od 0,18 do 0,25 m poniżej stropu 
calca3 (ryc. 3-4). Poniżej wykonano dwa mniejsze zagłębienia, które interpretuje-
my jako piwniczki. Należy podkreślić ich odmienność od piwniczek, które jesz-
cze do niedawna można było spotkać w domach – zasadnicza różnica polega na 
większej głębokości tych ostatnich, która wymagała zastosowania schodów lub 
drabiny. Zagłębienia odkrywane w  obrębie reliktów wczesnośredniowiecznych 
domostw służyły do przechowywania przedmiotów lub pożywienia, do których 
sięgano bezpośrednio z poziomu podłogi. 

3 Zróżnicowanie głębokości wiązało się z posadowieniem budynku na stoku i koniecznością 
utrzymania podłogi w poziomie.
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Ryc. 2. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Rozplanowanie obiektów z uwzględnieniem faz zasiedle-
nia. Rys. E. Pawlak
Fig. 2. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. Layout of the object with consideration of settle-
ment phases. Drawn by E. Pawlak
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Ryc. 3. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Przekroje poziome obiektu 40 na poziomie stropu calca 
i stropu piwniczek. Rys. E. Pawlak
Fig. 3. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. Horizontal cross-sections of object 40 at the level 
of the calc roof and basement ceiling. Drawn by E. Pawlak
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Ryc. 4. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Profi le obiektu i wybór fragmentów naczyń z obiektu 40. 
Rys. i oprac. E. Pawlak
Fig. 4. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. Object profi les and the selection of vessel frag-
ments from object 40. Drawn and edited by E. Pawlak
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Odmienność formalna, rodzaj wypełniska i  zawartość obu piwniczek wska-
zują na zróżnicowany sposób ich użytkowania. Pierwsza, umieszczona od stro-
ny zachodniej, miała kształt zbliżony do prostokąta o  zaokrąglonych narożach 
i wymiary 1,5 m (w osi N-S) x 1,2 m (w osi E-W), a jej dno znajdowało się około 
0,15-0,2 m poniżej spągu budynku. Na wypełnisko składała się wyłącznie szara 
próchnica z niewielkimi wtrętami żółtej gliny w spągu. 

Drugie zagłębienie, równoległe do poprzedniego, miało znacznie regular-
niejszy kształt i  posiadało wymiary 2,8 x 1,5 m. Prostokątny kształt, zarówno 
w przekroju poziomym, jak i pionowym, był efektem zastosowania szalunku, któ-
rym – jak można sądzić na podstawie warstw brunatnej próchnicy zachowanych 
szczątkowo na obrzeżach wkopu – były pionowo ustawione dranice osadzone 
albo w  przyciesi, albo zaparte od wewnątrz poziomo ułożonymi belkami. Wy-
pełnisko tworzyły warstwy ciemnoszarobrunatnej próchnicy, miejscowo silnie 
nasycone węglami drzewnymi i szczątkami spróchniałego drewna. 

Zaskakującym odkryciem było palenisko położone w północnej części dru-
giej z piwniczek – odsłonięto tu koncentrację kamieni osadzonych w spaleniźnie, 
której towarzyszyła warstwa szarego, lekko gliniastego popiołu przemieszanego 
z piaskiem (ryc. 7). Bryłki polepy, zalegające licznie w obrębie spalenizny, a także 
na obrzeżach wkopu, mogą być łączone z tokiem glinianym, na którym znajdo-
wało się palenisko, wylepieniem ścian bądź też z rodzajem kopuły.

W odległości około 65 m na południowy zachód od obiektu 40 odsłonięto relikty 
kolejnego domostwa. Przypomnijmy, że był położony w strefi e, w której w trakcie odhu-
musowania usunięto warstwę akumulacyjną, a wraz z nią zapewne część reliktów osady. 
Interpretację odkryć ułatwił charakterystyczny układ pary jam 15 i 16, nawiązujących 
do piwniczek położonych poniżej domostwa 40. Pierwsza z nich – większa i położona 
po stronie zachodniej – miała rozmiary w stropie 3,99 x 1,3 m i  zagłębiona była na 
0,82 m (ryc. 8). Jej zasadnicza część, zarówno w przekroju poziomym, jak i pionowym, 
miała kształt prostokątny. W spągu zalegał bruk kamienny o rozmiarach około 1 x 2 m, 
zbudowany z drobnych kamieni, między którymi miejscowo zalegała spalenizna. Po-
łudniową część jamy, na długości około 1,5 m, wkopano na głębokość zaledwie 0,3 m. 
Skoncentrowana w  tym rejonie warstwa spalenizny o  miąższości 0,1-0,2 m pozwala 
wskazać właśnie południowo-zachodnią część budynku (określanego dalej jako 15/16) 
jako miejsce położenia paleniska. Na wypełnisko składała się głównie ciemnoszarobru-
natna próchnica, przemieszana w spągu i od strony północnej z brunatną i jasnobru-
natną próchnicą. Druga, znacznie mniejsza piwniczka miała w stropie kształt prosto-
kątny, z owalnie uformowanymi krótszymi bokami, rozmiary 1,8 x 0,87 i miąższość 
0,12 m. Podobnie jak w przypadku mniejszego zagłębienia w budynku 40, wypełnisko 
miało tu charakter jednorodny i składała się na nie ciemnoszarobrunatna próchnica.

Podczas eksploracji obiektu 15 odkryto 368 ułamków naczyń, natomiast 
z obiektu 16 pochodzą zaledwie 2 fragmenty. Rozmieszczenie obu piwniczek daje 
możliwość odtworzenia niezachowanej zagłębionej części budynku, której kształt 
mógł być zbliżony do kwadratu o boku ok. 4 m.
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Ryc. 5. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Wybór fragmentów naczyń z obiektu 40. Oprac. E. Pawlak
Fig. 5. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. A  selection of vessel fragments from object 40. 
Prepared by E. Pawlak
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Ryc. 6. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Wybór fragmentów naczyń z obiektu 40. Oprac. E. Pawlak
Fig. 6. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. Selection of vessel fragments from object 40. Pre-
pared by E. Pawlak
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Ryc. 7. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Palenisko w północnej części piwniczki w obiekcie 40. 
Fot. P. Banaszak
Fig. 7. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. Th e hearth in the northern part of the basement in 
the object no. 40. Photo by P. Banaszak
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Ryc. 8. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Obiekty 15 i 16: przekroje poziomy i pionowy oraz wybór 
fragmentów naczyń. Oprac. E. Pawlak
Fig. 8. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. Objects 15 and 16: horizontal and vertical sections 
and a selection of vessel fragments. Drawn and edited by E. Pawlak
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Ryc. 9. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Wybór ceramiki z obiektu 15. Oprac. E. Pawlak
Fig. 9. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. A selection of ceramics from object 15. Prepared 
by E. Pawlak
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Ryc. 10. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Obiekt 33: 1 – przekroje poziomy i pionowy, 2 – sprzącz-
ka żelazna, 3 – wybór ceramiki. Oprac. E. Pawlak
Fig. 10. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. Object 33: 1 – horizontal and vertical sections, 
2 – iron buckle, 3 – selection of vessel fragments. Prepared by E. Pawlak
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Do opisanych założeń nawiązuje obiekt 33, choć w tym przypadku mamy do 
czynienia z  pojedynczą jamą. W  stropie wykopu, wokół obiektu rejestrowano 
reliktowo zachowaną warstwę o nieregularnym zarysie, która zapewne stanowi-
ła pozostałość płycej wkopanej części budynku. Prostokątny w przybliżeniu za-
rys obiektu miał wymiary 3,16 x 1,36 m; dno trapezowatego w przekroju wko-
pu znajdowało się na głębokości 0,64 m (ryc. 10.1). Na wypełnisko składała się 
szarobrunatna próchnica z  dodatkiem ciemnoszarobrunatnej próchnicy, węgli 
drzewnych i wtrętami piasku calcowego w spągu. Podobnie, jak to miało miejsce 
w większych piwniczkach przy budynkach 40 i 15/16, z eksploracji obiektu po-
chodzi liczny zbiór 217 fragmentów naczyń.

Odmiennie od pozostałych prezentuje się zespół jam: 2, 3 i 14, które odsłonię-
to w  obrębie warstwy szarej próchnicy o  stosunkowo regularnym czworobocz-
nym zarysie (ryc. 11) i wymiarach 5,6 m (w osi N-S) x 3,8-2,2 m (w osi E-W). 
Największą część założenia stanowił obiekt 2, zorientowany prostopadle do jego 
osi. Na zachód od niego położony był obiekt 3, a na skraju najmniejszy z całe-
go kompleksu obiekt 14. Wymiary poszczególnych jam wynosiły odpowiednio: 
2,83 x 1,38 m, 1,92 x 1,34 m i 0,82 x 0,6 m. Ich głębokość mieściła się w granicach 
0,25-0,34 m. Wydaje się, że w przypadku opisywanego kompleksu mamy do czy-
nienia z pozostałościami jednego budynku (dalej oznaczanego numerem 1/2/14), 
którego poziom użytkowy znajdował się powyżej odnotowanego w czasie badań 
stropu obiektów. Odnalezione zagłębienia stanowią najprawdopodobniej pozo-
stałość po jego podziale wewnętrznym. Na mieszkalną funkcję może wskazywać 
regularne, prostokątne w przekroju poziomym palenisko (obiekt 14), na którego 
wypełnisko składała się spalenizna z licznymi przepalonymi kamieniami.

W trakcie badań zarejestrowano wyłącznie najbardziej zagłębione w podłoże 
części budynków mieszkalnych. Daje to jednak wystarczającą podstawę do od-
tworzenia zarówno ich minimalnych wymiarów, zagłębienia czy też organizacji 
przestrzeni. Pełnymi wymiarami dla wziemnej części domostwa dysponujemy 
jedynie w przypadku obiektu 40, którego powierzchnia użytkowa wynosiła oko-
ło 10 m2. W pozostałych przypadkach zakładamy, że ściany domostwa musiały 
być posadowione poza granicami wkopów piwniczek – maksymalne wymiary 
i powierzchnia piwniczek musiałyby zatem odpowiadać minimalnej powierzchni 
i  wymiarom budynków. Przyjmując tę zasadę, powierzchnię domostwa 2/3/14 
można ustalić na około 17 m2, budynku 15/16 – na nie mniej niż 16 m2, a budyn-
ku 33 – na nie mniej niż 10 m2. 

We wszystkich przypadkach mamy do czynienia z  budowlami, których po-
ziom użytkowy posadowiony był poniżej powierzchni gruntu. Najpełniejszych 
informacji w tym względzie dostarczył obiekt 40. Jak wspomnieliśmy, wkop pod 
budynek miał głębokość około 0,2 m, licząc od stropu calca. Aby odtworzyć 
poziom użytkowy wewnątrz domostwa, należy do tej wartości dodać grubość 
ówczesnego humusu, która wraz z  podglebiem wynosiła około 0,4 m, a  także 
uwzględnić mocowanie i  poszycie podłogi. Po uwzględnieniu wszystkich tych 
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Ryc. 11. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Obiekty: 2, 3, 14 – przekroje poziome i pionowe. Oprac. 
E. Pawlak
Fig. 11. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. Objects: 2, 3, 14 – horizontal and vertical cross 
sections. Prepared by E. Pawlak
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Ryc. 12. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Naczynia i szydło z obiektu 2. Oprac. E. Pawlak
Fig. 12. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. Vessels and an awl from object 2. Prepared by 
E. Pawlak
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elementów można przyjąć, że podłoga w obiekcie 40, a zapewne także w pozosta-
łych domostwach, znajdowała się na głębokości około 0,5 m. 

Sposób rozplanowania piwniczek w obrębie właściwego wkopu pod budynek 
narzucał rozwiązania dotyczące mocowania podłogi. Przestrzeń pomiędzy brze-
giem wkopu a brzegiem piwniczek (w obiekcie 40 jej szerokość wynosiła 0,15 m 
w ścianie wschodniej i 0,7 m w ścianie zachodniej) oraz dzieląca oba zagłębienia, 
tworzyła swoiste „półki” – legary mogły być więc osadzone wzdłuż kierunków 
wschód-zachód, a prostopadle do nich układano poszycie podłogi. 

Zastanawia sposób użytkowania większej z piwniczek w obiekcie 40 – szalowa-
nie ścian, jej stosunkowo płytkie zagłębienie (około 0,25 m poniżej dna wkopu pod 
budynek), a przede wszystkim palenisko umieszczone w spągu, mogą wskazywać, 
że przynajmniej częściowo była nieosłonięta. Byłaby to więc wydzielona w płasz-
czyźnie podłogi zagłębiona przestrzeń o wymiarach 2,8 x 1,5 m, która pełniła funk-
cję kuchenną (związaną z przechowywaniem i  termiczną obróbką pożywienia4). 
Wziąwszy pod uwagę, że powierzchnia domostwa wynosiła nieco ponad 10 m2, 
to strefa kuchenna zajmowała dość dużą jego część (około 4 m2). Obecność takie-
go rozwiązania sprawia, że wejście do budynku musiało znajdować się po stronie 
północno-zachodniej, zatem od strony traktu, wzdłuż którego rozmieszczona była 
zabudowa wsi. Destrukty paleniska zalegające w południowej części założeń 2/3/14 
oraz 15/16 zdają się poświadczać zwyczaj umieszczania tego rodzaju urządzeń po-
niżej poziomu użytkowego domostwa, po przeciwnej stronie do wejścia. 

Zabudowa gospodarcza

W bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych rejestrowano jamy gospo-
darcze, związane zapewne z magazynowaniem produktów żywnościowych. Z do-
mostwem 40 związany był magazyn 39, z założeniem 1/2/14 sąsiadował obiekt 6, 
natomiast położonemu na wschodnim skraju osady budynkowi 15/16 towarzy-
szyła jama 17. Odległości dzielące budynki od jam były zróżnicowane i wynosiły 
od 2,5 do 5,5 m. Pierwsza z jam magazynowych w stropie miała kształt prosto-
kątny z zaokrąglonymi narożami od strony północnej, natomiast owalny w czę-
ści południowej. Jej wymiary wynosiły 2,9 x 1,9 m; dno wkopu o trapezowatym 
przekroju sięgało 0,45 m głębokości (ryc. 13.1). 

Kształt ten nie jest jedynie efektem wykonania regularnego wkopu w stabil-
nym podłożu, ale wskazuje na obecność drewnianej konstrukcji (skrzyni, koryta, 
kłody?) umieszczonej wewnątrz zagłębienia. Podobnych rozwiązań doszukuje-

4 Umieszczanie żywności w  pobliżu paleniska mogło się wiązać z  kilkoma kwestiami – była 
to przestrzeń stosunkowo sucha, a wyższa temperatura mogła sprzyjać ówczesnym praktykom ku-
linarnym, opartym na różnego rodzaju polewkach, bryjach i  kiszonkach. Produkty wymagające 
niższych temperatur przechowywano w magazynach poza domostwem, tzw. spichrzach zimnych 
[Limisiewicz 2014: 305], lub w mniejszych piwniczkach w domostwach.
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my się także w  obiektach 6 (ryc. 14) i  45. W  obu przypadkach, ze względu na 
zniszczenia górnych partii obiektu, regularny czworoboczny kształt był czytelny 
dopiero w  spągu. Rozmiary umieszczonych w  jamach gospodarczych drewnia-
nych skrzyń mieściły się odpowiednio w  granicach 2,2 x 1,7 m i  1,4 x 1,2 m. 
Podobny, prostokątny kształt, zarówno w przekroju poziomym, jak i pionowym 
miał obiekt 18, choć w tym przypadku istotna różnica dotyczy obecności dołków 
posłupowych: 47, 48 i 49 (być może także 50), rozlokowanych wzdłuż jego pół-
nocnej granicy na długości około 2,5 m (ryc. 15.1). Pomimo braku podobnych 
elementów po południowej stronie można domyślać się, że mamy do czynienia 
z reliktami budynku słupowego, którego użytkowanie wiązało się raczej z gospo-
darczymi zajęciami mieszkańców osady. Jest to jedyny na stanowisku przykład 
budowli słupowej – w  pozostałych przypadkach dołki posłupowe rejestrowano 
pojedynczo, bez kontekstu pozwalającego na ich interpretację.

Wśród obiektów gospodarczych towarzyszących zabudowie mieszkalnej zwraca-
ją uwagę te związane z metalurgią. Zróżnicowanie pod względem formy, wypełnisk 
oraz materiału zabytkowego świadczy o różnorodnym przeznaczeniu, począwszy od 
wytopu rudy, po obróbkę i przetwarzanie surowca (tab. 1). Ich szczególne nagroma-
dzenie jest widoczne po południowej stronie reliktów domostwa 40, gdzie odkryto 
aż 4 tego typu obiekty: 38, 25, 21 i 20. W czasie badań pozyskaliśmy 58 brył żużli 
i spieków pochodzących z wypełnisk obiektów: 2, 4, 5, 6, 7, 21, 35, 39 i 56 (ryc. 16) 
oraz z powierzchni wykopu. Wyróżniają się w tej grupie jamy, z których pochodzą 
liczniejsze znaleziska: 25 brył z obiektu 21, 4 z obiektu 13 i 10 z obiektu 38. Nie jest 
to zbiór jednorodny – występują w nim zarówno spieki, niekiedy niemal zeszklone, 
nie zawierające metalu, jak i bryły wytopionego żelaza. Można przyjąć, że w niektó-
rych spośród wymienionych obiektów dokonywano wytopu rudy, jednak sygnalizo-
wana już ich różnorodność formalna utrudnia wskazanie tych, w których możliwe 
było przeprowadzenie tego procesu. Szczególną uwagę zwraca niewielki, zachowany 
w spągowej części obiekt 20, o kolistym kształcie w stropie i rozmiarach 0,81 x 0,69 m 
(ryc. 17.1). Wokół wypełniska zachowała się kilkucentymetrowej grubości warstwa 
przepalonego na pomarańczowo piasku, która świadczy o wysokich temperaturach 
panujących we wnętrzu pieca. Pomimo braku znalezisk, które można by łączyć z wy-
topem, właśnie ten obiekt można określić jako pozostałość dymarki. 

Wyjątkowo duża liczba zabytków metalowych, wśród których wystąpiły amor-
fi czne bryłki żużla, noże i  ich fragmenty, pręty, blachy lub ułamki nieokreślo-
nych przedmiotów, pochodzi ze stosunkowo niewielkiego (1,81 x 0,69 x 0,23 m) 
obiektu 21, który można interpretować jako pracownię kowalską (ryc. 17.1-11). 
W skład tej samej zagrody, położonej przy budynku 40, wchodziły dwa kolejne 
piece: 34 i 38. Oba miały dwudzielną budowę (ryc. 18, 21), jednak różnice doty-
czące zarówno formy ich części wziemnej, jak i wypełniska pozwalają przyjąć, że 
miały nieco inne przeznaczenie. W żadnym przypadku nie natrafi ono na pozo-
stałości części naziemnej – jedynie w przypadku pieca 25 bardzo duża zawartość 
brył polepy potwierdza obecność nad paleniskiem glinianej kopuły (ryc. 15.2).
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Ryc. 13. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Obiekt 39: przekroje poziomy i  pionowy oraz wybór 
fragmentów naczyń. Oprac. E. Pawlak
Fig. 13. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. Object 39: horizontal and vertical sections and 
a selection of vessel fragments. Prepared by E. Pawlak
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Ryc. 14. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Obiekt 6: przekroje poziomy i pionowy oraz fragmenty 
żarna. Oprac. E. Pawlak
Fig. 14. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. Object 6: horizontal and vertical sections and 
fragments of a quern. Prepared by E. Pawlak
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Ryc. 15. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Przekroje poziome i pionowe obiektów 18, 47-50 i 25 
oraz wybór fragmentów naczyń z obiektu 25. Oprac. E. Pawlak
Fig. 15. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. Horizontal and vertical cross-sections of objects 
18, 47-50 and 25, and a selection of vessel fragments from object 25. Prepared by E. Pawlak
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Ryc. 16. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Bryły żużla odkryte w obiektach: 2 (1), 7 (2), 35 (3) i 21 
(4, 5). Oprac. E. Pawlak
Fig. 16. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. Cinder blocks: 1 – from object 2; 2 – from object 
7; 3 – from object 35; 4-5 – uncovered at object 21. Prepared by E. Pawlak
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Ryc. 17. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Obiekt 21: przekroje poziomy i pionowy, zabytki żelazne 
i fragmenty naczyń. Oprac. E. Pawlak
Fig. 17. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. Object 21: horizontal and vertical sections, iron 
relics and vessel fragments. Prepared by E. Pawlak
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Ryc. 18. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Obiekt 34 – przekroje poziomy i  pionowy. Oprac. 
E. Pawlak
Fig. 18. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. Object 34 – horizontal and vertical sections. Pre-
pared by E. Pawlak
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Wydaje się, że pobliskie dno doliny Samicy i  Kanału Trzcielińskiego było 
najbliższym miejscem, z którego możliwe było pozyskiwanie rud limonitowych, 
poddawanych później obróbce na terenie osady. Nieckowate ukształtowanie te-
renu, odsłoniętego od strony doliny, niewątpliwie sprzyjało uzyskaniu cyrkulacji 
powietrza pożądanej dla użytkowania wszelkiego rodzaju pieców. 

Ze względu na sygnalizowane już wcześniej problemy ze stanem zachowania 
pozostałości osady w niżej położonych partiach stanowiska, trudno ocenić, czy 
urządzenia związane z metalurgią istniały we wszystkich zagrodach. Możliwe, że 
przetwórstwem żelaza zajmowali się wyłącznie mieszkańcy zagrody przy budyn-
ku 40, a  pojedyncze znaleziska żużli wwypełniskach innych, dalej położonych 
obiektów mają charakter wtórny. 

Ceramika

W czasie badań pozyskano liczny zbiór ceramiki, który w  trakcie opracowania 
został zredukowany do 2803 jednostek taksonomicznych (w efekcie wyklejenia 
bądź łączenia w zespoły elementów pochodzących z tych samych naczyń). Anali-
zowany materiał jest dość rozdrobniony, co przekłada się na niewielką możliwość 
rekonstrukcji form naczyń lub choćby ich większych partii. 

Zbiór ceramiki wczesnośredniowiecznej z  Krąplewa w  całości zakwalifi ko-
wano do wytworów ręcznie lepionych i  całkowicie obtaczanych. Naczynia zo-
stały wykonane na kole, z  mas garncarskich schudzonych w  głównej mierze 
drobnoziarnistym tłuczniem (stwierdzonym w 51,44% zbioru). Średnioziarnistą 
(1-2 mm) i  gruboziarnistą domieszkę (2-3 mm i  powyżej 3 mm) rejestrowano 
odpowiednio w  44,41% i  4% zbioru. Zawartość domieszki określono intuicyj-
nie. Największy odsetek, niemal 55%, stanowi ceramika schudzona dużą ilością 
domieszki. Bardzo duża ilość cechuje ponad 12%, średnia – prawie 29,5%, nato-
miast mała – zaledwie 3,61% zbioru. 

Pod względem grubości ścianek największy udział – 58,27%, mają naczynia 
o  ściankach mieszczących się w  przedziale 0,5-0,7 cm. Niemal równy udział – 
18 i 21%, odnosi się do okazów cienko- (<0.5 cm) i grubościennych (0,7-1 cm). 
Naczynia o grubszych ściankach (powyżej 1 cm) rejestrowano w niewielkim za-
kresie – ogółem ich odsetek wynosi 0,86% (najwięcej w zbiorze den – 4,21%). 

Niemal na wszystkich dnach naczyń (221 egzemplarzy pochodzących z obiek-
tów i  powierzchni wykopów) odnotowano podsypkę – najczęściej stosowano 
popiół (38,5%) oraz specjalnie wyselekcjonowany tłuczeń (36,28%), przeważnie 
drobno- i średnioziarnisty. Piasek odnotowany został dziesięciokrotnie (4,42%). 
Stosunkowo duży odsetek (9,73%) stanowią dna, w przypadku których określenie 
rodzaju zastosowanej podsypki było niemożliwe ze względu na zły stan zachowa-
nia. W czasie formowania na kole kładziono pod dno tzw. podkładkę centrującą 
[Rzeźnik 1995: 42 i n.] w formie płaskiego lub nieco wypukłego krążka, którego 
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często notowaną pozostałością jest tzw. pierścień dookolny, widoczny na obwo-
dzie podstawy naczynia (odnotowany w 44,69% den). O stosowaniu podkładek 
świadczą dodatkowo negatywy drewna lub mat, zapewne roślinnych, stwierdzo-
ne na 24 dnach (10,62%) bądź negatywy tkanin, których odciski widnieją na 
2 egzemplarzach. 

Zaledwie w czterech przypadkach odnotowano znaki garncarskie, przy czym 
dwukrotnie ich forma jest prawie nieczytelna. Na jednym z den widnieje prawdo-
podobnie krzyż równoramienny wpisany w kwadrat, na drugim – równoramien-
ny krzyż z rozszerzonymi końcówkami ramion (ryc. 22.2). Ciekawy przykład sta-
nowi naczynie z obiektu 11, w którego dnie wykonano wtórnie otwór o średnicy 
około 2 cm. Na wewnętrznej stronie ścianki oraz wylewie znajdują się ciemne 
zacieki po smolistej substancji, które wskazują, że wykorzystywano je w procesie 
pozyskiwania dziegciu.

Znaczny, a w wielu przypadkach decydujący wpływ na uzyskanie odpowied-
nich walorów estetycznych miało zastosowanie dodatkowych zabiegów związa-
nych z opracowaniem uformowanych już czerepów. W zdecydowanej większości 
obie powierzchnie naczyń cechuje szorstka faktura (zewnętrznej w 96,12% i we-
wnętrznej w  98,36%), przypominająca niekiedy „gęsią skórkę” [Rzeźnik 1995: 
75]. Ceramika o  gładkiej fakturze powierzchni zewnętrznej i/lub wewnętrznej 
stanowi niewielki odsetek. W ponad połowie zbioru widoczna jest angoba, którą 
nanoszono przeważnie poprzez zanurzanie naczyń w rzadkim roztworze glinki, 
po wstępnym ich podsuszeniu, jeszcze przed wypałem. Efekty takich zabiegów 
obserwowane są najczęściej na obydwu stronach ścianek, rzadziej wyłącznie na 
jednej powierzchni (zewnętrznej – w 38,75% i wewnętrznej – 11,37%).

 Ceramika z Krąplewa ma przeważnie brunatną (41,71%), szarą (29,75%) lub 
ceglastą (24,7%) barwę powierzchni zewnętrznej. Materiały o kremowej i  czar-
nej barwie stanowią niewielki udział. Nieco inne proporcje odnoszą się do po-
wierzchni wewnętrznej – najczęściej jest to barwa szara (47,53%), rzadziej ce-
glasta (24,15%) i brunatna (17,89%), a najrzadziej kremowa (7,79%) lub czarna 
(2,31%). Niemal w  równych proporcjach wystąpiły naczynia o  jednorodnym 
i dwubarwnym przekroju ścianek. 

W  związku z  dużym rozdrobnieniem materiału klasyfi kacji formalnej pod-
dano wyłącznie wylewy. W  grupie tej znalazło się 230 jednostek, co stanowi 
83,03% ogółu wylewów (stan zachowania nie pozwalał na zaszeregowanie czę-
ści niewielkich fragmentów do konkretnego typu). Klasyfi kacja objęła 28 typów 
(ryc. 23, 24):
I  – wylewy łukowato wygięte na zewnątrz, krawędź ukształtowana pionowym 
ścięciem, nieposzerzona w stosunku do grubości szyjki. Wylewy tego typu stano-
wią 3,04% ogółu (7 egz.);
II – formy zbliżone do egzemplarzy typu I, jednakże o nieznacznie poszerzonym 
brzegu w dolnej partii – nieco szerszym niż grubość ścianki. Stanowią one 1,74% 
ogółu wylewów (4 egz.); 
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Ryc. 19. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Wybór fragmentów naczyń z obiektu 34. Oprac. E. Pawlak
Fig. 19. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. A selection of vessel fragments from object 34. 
Prepared by E. Pawlak
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Ryc. 20. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Wybór fragmentów naczyń, skobel i nieokreślony przed-
miot żelazny z obiektu 34. Oprac. E. Pawlak
Fig. 20. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. A selection of vessel fragments – a staple and an 
unspecifi ed iron object from object 34. Prepared by E. Pawlak
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Ryc. 21. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Obiekt 38 – przekroje poziomy i pionowy oraz wybór 
fragmentów naczyń. Oprac. E. Pawlak
Fig. 21. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. Object 38 – horizontal and vertical sections and 
a selection of vessel fragments. Prepared by E. Pawlak
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Ryc. 22. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Wybór fragmentów naczyń z obiektu 38. Oprac. E. Pawlak
Fig. 22. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. A selection of vessel fragments from object 38. 
Prepared by E. Pawlak
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III – formy nawiązujące do typów I i II – łukowato i regularnie wygięte na ze-
wnątrz, ale ścięte nie pionowo, lecz lekko skośnie, uformowane prosto lub nie-
znacznie łukowato. Brzeg jest lekko, dwustronnie poszerzony w stosunku do gru-
bości ścianki. Wylewy tego typu stanowią 1,3% ogółu (3 egz.);
IV – wylewy łukowato wygięte na zewnątrz, z krawędzią nieposzerzoną, opraco-
waną łukowato. Odsetek wylewów tego typu wynosi 1,74% (4 egz.);
V – okazy łukowato wygięte na zewnątrz, z niewielkim łagodnym wgłębieniem 
od strony wewnętrznej i obłym kształtem od strony zewnętrznej. Wylewy te sta-
nowią 1,3% ogółu (3 egz.);
VI – okazy łukowato wygięte na zewnątrz, z brzegiem uformowanym nieznacz-
nie łukowato, poszerzonym w dolnej części w stosunku do grubości ścianki. Od-
setek wylewów typu VI wynosi 1,3% (3 egz.);
VII – wylewy o  dość znacznie ścienionej krawędzi, wyciągniętej ku górze. Od 
strony wewnętrznej znajduje się charakterystyczne wgłębienie. Od strony ze-
wnętrznej brzeg ma formę wypukłą. Okazy zaliczone do typu VII stanowią 
10,87% ogółu (25 egz.);
VIII – okazy niemal analogiczne do wylewów typu VII, jednakże z silniej zaak-
centowanym wgłębieniem od strony wewnętrznej. Wylewy tego typu stanowią 
2,17% ogółu (5 egz.);
IX – okazy z wrębem od strony wewnętrznej i z łagodnie łukowato ukształtowa-
ną krawędzią, nieznacznie tylko ścienioną w stosunku do grubości ścianki. Od 
strony zewnętrznej wylewy mają nieznacznie obłą formę lub są pionowo bądź 
lekko ukośnie ścięte. Okazy zaliczone do typu IX stanowią 5,22% ogółu wylewów 
(12 egz.);
X – okazy charakteryzujące się wyraźnym poszerzeniem w  końcowej partii, 
z  krawędzią opracowaną półowalnie lub kątowo. Wylewy tego typu stanowią 
1,3% ogółu (3 egz.);
XI – wylewy łukowato wygięte na zewnątrz, dość silnie ścienione dwustronnie. 
Ich udział wynosi 1,74% (4 egz.);
XII – wylewy wygięte na zewnątrz w przybliżeniu pod kątem 45˚, z krawędzią 
powstałą przez pionowe, proste, względnie lekko wklęsłe opracowanie brzegu. 
Egzemplarze zaliczone do tego typu stanowią 1,3% ogółu (3 egz.);
XIII – wylewy charakteryzujące się wydłużonym profi lem, znacznie wygiętym na 
zewnątrz i ścienionym. Od strony zewnętrznej są one diagonalnie ścięte lub – co 
częstsze – opracowane półowalnie. Część z nich ma od strony wewnętrznej ufor-
mowany wrąb. Odsetek wylewów tego typu jest jednym z najwyższych i wynosi 
13,48% (31 egz.);
XIV – okazy regularnie, łukowato wygięte na zewnątrz, o  ścienionej krawędzi, 
z  niewielkim wgłębieniem od strony wewnętrznej i  z  częścią zewnętrzną ufor-
mowaną pionowym bądź lekko skośnym, prostym ścięciem. Wylewy tego typu 
stanowią 2,17% ogółu (5 egz.);
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XV – wylewy charakteryzujące się wyraźnym wyodrębnieniem szyjki, a ponadto 
stosunkowo silnym wysunięciem brzegu na zewnątrz o  krawędzi opracowanej 
półowalnie. Do typu XV zaliczono zaledwie dwa wylewy, co stanowi 0,87% ogółu;
XVI – okazy łagodnie łukowato wygięte na zewnątrz, z  dwustronnie, dość sy-
metrycznie i  stosunkowo wydatnie poszerzonym brzegiem, opracowanym od 
strony zewnętrznej prostym – pionowym, względnie lekko skośnym ścięciem 
lub ukształtowanym nieznacznie łukowato. Dzięki poszerzeniu brzegu, od jego 
wewnętrznej strony znajduje się wyraźnie zaznaczony wrąb. Wylewy tego typu 
stanowią 3,04% (7 egz.);
XVII – okazy zbliżone do wylewów typu XVI, lecz mniej łagodnie wygięte na 
zewnątrz, przez co profi l wylewu nie ma formy zbliżonej do esowatej. W przy-
padku typu XVII brzusiec naczynia przechodzi bezpośrednio w wylew, z szyjką 
zaakcentowaną jedynie stosunkowo ostrym wgięciem do wnętrza naczynia. Od-
notowano jedynie dwa wylewy tego typu, co stanowi 0,87% ogółu naczyń;
XVIII – wylewy nawiązujące do okazów typu XVI, lecz z  wyraźnie łukowato 
ukształtowanym brzegiem od strony zewnętrznej. Odsetek wylewów tego typu 
wynosi 0,87% (2 egz.);
XIX – okazy nawiązujące do typu XVIII, ale z silniej profi lowanym brzegiem od 
strony zewnętrznej oraz silniejszym dwustronnym poszerzeniem – ku górze oraz 
ku dołowi. Wylewy typu XIX stanowią 1,74% ogółu (4 egz.);
XX – zawiera okazy o brzegu dwustronnie i dość znacznie poszerzonym, z cha-
rakterystycznym dookolnym wgłębieniem – bruzdą umieszczoną zwykle w po-
łowie wysokości części zewnętrznej. Od strony wewnętrznej wylewy tego typu są 
uformowane dwojako – z wrębem lub bez niego. Ich frekwencja jest stosunkowo 
wysoka i wynosi 9,57% (22 egz.);
XXI – gromadzi okazy z brzegiem dwustronnie poszerzonym, z wrębem od stro-
ny wewnętrznej i z charakterystycznym pionowym bądź lekko skośnym, prostym 
(płaskim) ścięciem od strony zewnętrznej. Wylewy typu XXI stanowią 1,74% 
ogółu (4 egz.);
XXII – wylewy ukośnie wychylone na zewnątrz (w przybliżeniu pod kątem 45˚), 
dość znacznie wydłużone, o  brzegu ukośnie ściętym, nieposzerzonym w  sto-
sunku do grubości ścianki. Wewnętrzna strona wylewu w jego górnej partii jest 
uformowana nieznacznie łukowato (nie jest to jednak wrąb). Okazy tego typu 
stanowią 2,17% ogółu (5 egz.);
XXIII – okazy wygięte łukowato na zewnątrz, z wyraźnie wyodrębnioną dwu-
stronnie krawędzią. Frekwencja wylewów tego typu wynosi 1,74% (4 egz.);
XXIV – okazy o dość silnej profi lacji, przeważnie ze słabo wydzieloną szyjką, sil-
nie wyciągnięte na zewnątrz, z wyraźnym wgłębieniem – wrębem w górnej par-
tii od strony wewnętrznej oraz uformowane półowalnie po stronie zewnętrznej. 
Wylewy typu XXIV stanowią 1,74% (4 egz.);
XXV – wylewy o  krępym, wygiętym na zewnątrz, prostokątnym w  przekroju 
poprzecznym brzegu, z poziomą płaską krawędzią. Od strony wewnętrznej za-
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znaczony jest dość wyraźnie wrąb. W zbiorze ceramiki z Krąplewa znajdują się 
jedynie dwa tego typu wylewy;
XXVI – wylewy nawiązujące kształtem do okazów typu XXI, lecz posiadające 
brzeg poszerzony jednostronnie – ku górze. Od strony wewnętrznej znajduje się 
wrąb, a część zewnętrzna brzegu opracowana jest płasko, lekko skośnie lub nie-
znacznie łukowato. Dodatkowo powierzchnia wewnętrzna wylewu opracowana 
jest kątowo. Wylewy tego typu stanowią 2,61% (6 egz.);
XXVII – wylewy uformowane cylindrycznie z bardzo różnorodnymi wariantami 
opracowania krawędzi. Jest to najliczniejszy zbiór wylewów stanowiący 17,83% 
(41 egz.);
XXVIII – zawiera wszystkie przykłady, które ze względu na odmienność mor-
fologiczną trudno było włączyć do jakiegokolwiek wydzielonego wcześniej typu. 
Do tej grupy wylewów zaliczono 12 wylewów, co stanowi 5,65% ogółu.

W zakresie kształtu dolnej części naczyń obserwujemy zdecydowaną domi-
nację form niewyodrębnionych, z  dnem opracowanym prosto, które stanowią 
53,54%. Pozostałą część zbioru stanowią wszelkie odmiany z podstawą wklęsłą. 
Ustalenie proporcji pomiędzy obiema grupami jest pomocne w datowaniu, przyj-
muje się bowiem, że naczynia o dnach płaskich upowszechniły się w młodszych 
stadiach wczesnego średniowiecza i na przełomie wczesnego oraz późnego śre-
dniowiecza, czyli w XII-XIII wieku [Dzieduszycki 1982, tab. 24; Rzeźnik 1998: 
143; Pawlak, Pawlak 2008: 149]. 

Akcentowane już wcześniej duże rozdrobnienie materiału sprawiło, że od-
tworzenie kształtów naczyń było możliwe jedynie w niewielkim stopniu (w ca-
łości zrekonstruowano zaledwie 4 naczynia, a kolejne 7 do strefy poniżej załomu 
brzuśca). Problem ten dobrze ilustruje skala rekonstrukcji wartości średnic wyle-
wów – ustalenia w tym zakresie udało się przeprowadzić w zaledwie 33% zbioru 
(92 naczynia). Zdecydowaną większość stanowią pojemniki średniej wielkości, 
o średnicy wylewu mieszczącej się w granicach 15-20 cm (ich udział wynosi po-
wyżej 67%). Naczynia mniejszych rozmiarów (o  średnicy wylewu w  granicach 
12-14 cm) stanowią zaledwie ok. 6,5% zbioru, a  duże (21-26 cm) – 25%. Na-
czynia bardzo duże (29 cm) odnotowano jednostkowo. Podobnych wniosków 
dostarcza analiza średnic den, które w  niemal 90% zawierają się w  granicach 
8-12 cm. Można więc przyjąć, że użytkowano głównie garnki średniej wielkości, 
zapewne ze względu na ich uniwersalny charakter. Wykorzystywano je zapewne 
do różnych celów, zgodnie z aktualną potrzebą przechowywania, gotowania i po-
dawania posiłków. 

Odsetek ceramiki ornamentowanej wynosi 47,56% zbioru, choć można przyjąć, 
że pierwotnie wszystkie bądź niemal wszystkie naczynia były zdobione [Kościński 
1995: 186]. Zły stan zachowania materiału nie daje podstaw do przedstawienia 
pełnej charakterystyki poszczególnych form dekoracji, występujących niekiedy 
w  kilkuwątkowych zestawieniach. Ogólnie zauważalna jest znaczna standaryza-
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Ryc. 23. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Typologia wylewów naczyń wczesnośredniowiecznych. 
Oprac. P. Pawlak
Fig. 23. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. Typology of early medieval vessel casts. Prepared 
by P. Pawlak
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Ryc. 24. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Zestawienie udziału poszczególnych typów wylewów 
ceramiki wczesnośredniowiecznej. Oprac. P. Pawlak
Fig. 24. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. A list of the proportion of each type of early me-
dieval pottery casts. Prepared by P. Pawlak
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Typ wylewu

cja zarówno motywów zdobniczych, jak i sposobu ich wykonania. Mamy do czy-
nienia wyłącznie z motywami rytymi, pokrywającymi większą część powierzchni 
– niekiedy wolna od niego jest jedynie strefa szyjki oraz bezpośrednio powyżej 
dna. Podstawowy element zdobniczy stanowią dookolne linie ryte, rozmieszczone 
w różnym rozstawie – zwykle dość gęsto w górnej partii naczynia i w większych 
odstępach w  jego niższych partiach. Stanowią one wyłączny rodzaj zdobienia 
w niemal 70% wszystkich fragmentów z ornamentem, a w połączeniu z  innymi 
motywami w aż 97,22%. Żłobkom towarzyszą różne wątki: linia falista – zwykle 
pojedyncza, rzadziej podwójna lub zwielokrotniona (ryc. 4.6, 10.4, 12.5, 25.5); 
ukośne, łezkowate odciski-nacięcia, występujące niemal zawsze w  pojedynczym 
i sporadycznie w podwójnym paśmie (ryc. 4.4-5, 6.3, 12.2, 4, 21.2); podwójny rząd 
odcisków-nacięć tworzących jodełkę (ryc. 6.6). W dwóch przypadkach odnotowa-
no kombinację linii falistej i ukośnych odcisków-nacięć, którym – jak można się 
domyślać – towarzyszyły żłobki, które pokrywały brzusiec (ryc. 6.5, 21.2).

Przedmioty gliniane

Pomimo powszechności występowania przęślików na stanowiskach osadniczych, 
z badań w Krąplewie pochodzi zaledwie jeden przedmiot tego rodzaju. Odkry-
ty w  wypełnisku obiektu 40 przęślik ma formę dwustożkową, jego maksymal-
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Ryc. 25. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Przekroje poziome i pionowe obiektów 4 i 5 oraz wybór 
fragmentów naczyń z obiektu 5. Oprac. E. Pawlak
Fig. 25. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. Horizontal and vertical cross-sections of objects 
4 and 5 and a selection of vessel fragments from object 5. Prepared by E. Pawlak
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na średnica wynosi 2,75 cm, średnica otworu – 0,95 cm, a wysokość – 1,45 cm. 
Wykonano go z gliny żelazistej z niewielką zawartością drobnoziarnistego i śred-
nioziarnistego tłucznia. Uwagę zwraca niezbyt staranne opracowanie widoczne 
w niesymetrycznym kształcie oraz pozostawieniu nierówności powstałych przy 
formowaniu ścianek (ryc. 7.5). 

Pojedyncze znalezisko stanowi fragment dyszy, odkryty w obiekcie 38 – za-
chowała się jedynie jej dolna, niemal zeszkliwiona część, umieszczona pierwotnie 
od strony wnętrza pieca (ryc. 22.3).

Przedmioty metalowe

Ozdoby

W tej grupie zabytków znajdują się 4 przedmioty: kabłączek żelazny, srebrny guz/
aplikacja i dwa brązowe pierścionki. 

Pojedynczy kabłączek skroniowy odkryto w spągu piwniczki obiektu 40. Wy-
konany został z drutu żelaznego o średnicy 0,25 cm, który pierwotnie pokryty był 
koszulką srebrną lub cynową, o czym świadczą nikłe pozostałości nieokreślonego 
„srebrzystego” metalu, które zaobserwowano w trakcie konserwacji przedmiotu. 
Maksymalna średnica kabłąka wynosi 8,1 cm, a minimalna 6,4 cm. Szerokość ta-
śmy, z której uformowane zostało uszko, wynosi 0,35 mm (ryc. 26.1). Kabłączek 
z Krąplewa należy do odmiany C typu III, grupującej ozdoby największych roz-
miarów, o średnicy wewnętrznej powyżej 5 cm [Kóčka-Krenz 1993: 49]. Ozdoby 
tego typu występują przeważnie na stanowiskach datowanych na okres od 2 poł. XI 
do XIV wieku, zasadniczo jednak charakterystyczne są dla zespołów z wieku XII 
i XIII.

Jedyny wykonany ze srebra przedmiot pochodzi z obiektu 2. Jest to niewielka, 
lekko wypukła, gładka tarczka o średnicy 1,35 cm, wykonana z cienkiej srebrnej 
blachy (ryc. 27.1). Po jej wewnętrznej stronie znajduje się przylutowany srebrny 
drut uformowany widełkowato, którego ścienione końce umożliwiały zamocowa-
nie ozdoby w materiale lub cienkiej skórze. 

W wypełniskach obiektów 2 i 6, oddalonych od siebie o zaledwie 2,5 m, od-
kryto dwa pierścionki wykonane z  taśmy brązowej. W  obydwu przypadkach 
jest to taśma płaska, o  równoległych krawędziach, nieznacznie ścienionych na 
końcach. Pierścionek z  obiektu 2 (ryc. 27.2) wykonany jest z  posrebrzonej lub 
cynowanej taśmy brązowej o szerokości 0,5-0,6 cm i długości 7,2 cm. Jej końce 
założone są na siebie na odcinku 5 mm i sklepane. Na całej powierzchni przed-
miotu (z  wyjątkiem miejsca łączenia końców, gdzie w  efekcie sklepania wzór 
uległ niemal całkowitemu zatarciu) znajdują się dekoracje w postaci symetrycz-
nie umieszczonych podwójnych łuków (festonów), a  powierzchnie pomiędzy 
nimi uzupełnione są ukośną szrafurą. Dodatkowy element stanowią niewielkie 
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Ryc. 26. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew: 1 – kabłączek żelazny, 2 – przęślik gliniany, 3 – brązowe 
okucie pochewki, 4 – haczyk żelazny, 5 – igła żelazna z obiektu 17, 6-7 – okucia brązowe z po-
wierzchni wykopu, 8 – dłuto z obiektu 40. Oprac. E. Pawlak
Fig. 26. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality: 1 – iron temple ring, 2 – a clay spindle whorl, 
3 – a bronze fi tting of the sheath, 4 – an iron hook, 5 – an iron needle from object 17, 6-7 – bronze 
fi ttings from the excavation surface, 8 – a chisel from object 40. Prepared by E. Pawlak
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Ryc. 27. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew: 1 – srebrna aplikacja z obiektu 2, 2 – pierścionek brązo-
wy z obiektu 2, 3 – pierścionek brązowy z obiektu 6. Oprac. E. Pawlak
Fig. 27. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality: 1 – a silver applique from site 2, 2 – a bronze ring 
from site 2, 3 – bronze ring from site 6. Prepared by E. Pawlak

pionowe nacięcia umieszczone wzdłuż obu krawędzi. Dekorację naniesiono na 
powierzchnię taśmy przez wybicie ze sztancy, na tyle silne, że jej negatyw jest 
doskonale widoczny po wewnętrznej stronie pierścionka. Druga z ozdób na sku-
tek zalegania w ziemi, albo też przed momentem zdeponowania uległa silnemu 
odkształceniu (ryc. 27.3). Jej gabaryty są zbliżone do poprzedniego okazu: szero-
kość taśmy wynosi 0,45-0,65 cm, długość – 5,69 cm. Dekorację tworzą przedzie-
lone pionowymi liniami segmenty, te zaś składają się z dwóch symetrycznie roz-
mieszczonych łukowatych linii (festonów), obustronnie otoczonych niewielkimi 
nacięciami tworzącymi jodełkę.
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Elementy stroju

Pojedyncze znalezisko sprzączki pochodzi z  obiektu 33, interpretowanego jako 
podpiwniczona część budynku mieszkalnego. Częściowo zniszczony przez ko-
rozję przedmiot ma formę prostokąta (o  ile stan zachowania przedmiotu moż-
na przyjąć za wiarygodną podstawę do ustaleń) o  przybliżonych wymiarach 
2,5 x 3,8 cm (ryc. 10.2). Kolec znajduje się na węższym boku, choć wydaje się, 
że uległ przesunięciu. Przedmiot w pierwotnym stanie nawiązywał do typu 135, 
wydzielonego przez Ingo Heindela [1990: 17, taf. 4]. Sprzączki o podobnej formie 
charakterystyczne są dla zespołów datowanych na późne fazy wczesnego średnio-
wiecza. 

Okucia brązowe

W tej grupie znajduje się kilka zabytków wykonanych głównie z blachy brązowej, 
gładkiej lub zdobionej, zachowanych w całości lub we fragmentach. W większo-
ści przypadków możliwe jest jedynie ogólne stwierdzenie, że pierwotnie służyły 
jako ozdobne aplikacje stroju lub przedmiotów codziennego użytku. 

W całości zachowało się okucie pochewki noża, którym wzmocniono jej część 
znajdującą się u nasady głowni. Wysokość przedmiotu wynosi 3,3 cm, szerokość 
2 cm, a grubość niespełna 0,5 cm. Taśmę pokrywa wybijany punktakiem orna-
ment, na który składa się szereg podwójnych spiral zajmujących niemal jej całą 
powierzchnię oraz dwa rzędy wypukłych punktów rozmieszczone wzdłuż krawę-
dzi (ryc. 26.3). 

Kolejne okucie, a raczej jego fragment, pochodzi z pieca metalurgicznego 21. 
Cienka blaszka brązowa, o  zagiętych lekko trzech brzegach ma wymiary 
1,85 x 2,2 cm (ryc. 21.4). Niewielki fragment okucia został odkryty przy pomocy 
wykrywacza metali, zatem jego datowanie nie jest pewne. Jest to cienka blacha 
brązowa, dekorowana płytkimi wąskimi liniami rytymi oraz wybijanymi punk-
tami (lepiej czytelne są od wewnętrznej strony), w której zachował się jeden nie-
wielki otwór na nit i drugi, znacznie większy (o średnicy 6,5 mm), wokół którego 
znajduje się rodzaj wypukłego „kołnierza” (ryc. 26.7). 

Warto też wspomnieć o fragmencie noża, odkrytym w warstwie akumulacyj-
nej, w południowo-zachodniej strefi e osady, choć bardziej prawdopodobna wy-
daje się jego młodsza metryka. Szczególną uwagę zwraca zamocowaną u nasady 
głowni blacha brązowa, którą jednostronnie odgięto lekko ku górze – tak, aby 
osłaniała okładzinę (ryc. 26.6). Jedną z przesłanek chronologicznych pomocnych 
w  datowaniu tego zabytku jest zamocowanie okładziny do trzpienia w  formie 
płytki przy pomocy nitów żelaznych – sposób ten jest charakterystyczny dla noży 
średniowiecznych i późnośredniowiecznych [Michalik 2007].
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Narzędzia i przedmioty codziennego użytku

Z wypełnisk obiektów 6 i 17 pochodzą dwie igły brązowe (ryc. 14.2, 26.5). Oba 
przedmioty wykonano z  drutu brązowego o  średnicy 1,2 mm, o  nieznacznie 
zróżnicowanych długościach, wynoszących odpowiednio 4,9 cm (pierwotnie 
około 5,1 cm) i 4,6 cm. Uszko zostało utworzone przez jednostronne sklepanie 
końca drutu i wybicie otworu w zaokrąglonej części. Charakterystyczne zgięcie 
widoczne na obu igłach powstało w efekcie użytkowania.

Jednym z lepiej zachowanych przedmiotów jest pochodzące z obiektu 40 dłu-
to. Całkowita długość przedmiotu wynosi 11,75 cm; wymiary w przekroju (mie-
rzone w połowie długości) wynoszą 1,05 x 1,25 cm; wymiary sklepanej główki 
– 1,2 x 2,05 cm (ryc. 26.9). W kontekście metalurgicznych zajęć podejmowanych 
przez mieszkańców krąplewskiej osady, zwłaszcza zagrody przy budynku 40, 
można przyjąć, że dłuta używano do końcowej obróbki żelaza (być może porcjo-
wania surowca) lub wytwarzania konkretnych przedmiotów. 

Najliczniejszą kategorię zabytków, rejestrowaną zarówno w  wypełniskach 
obiektów, jak na powierzchni wykopu, stanowią noże. Oczywiście w  tym dru-
gim przypadku nie mamy pewności co do datowania odnalezionych zabytków, 
zwłaszcza w kontekście ewidentnie nowożytnych znalezisk pochodzących z po-
łudniowo-zachodniej części osady. Część przedmiotów zachowała się w całości 
lub we fragmentach umożliwiających jednoznaczną kwalifi kację funkcjonalną, 
jednak w  kilku przypadkach mamy do czynienia jedynie z  niewielkimi ułam-
kami. Najliczniejsze znaleziska pochodzą z obiektu 21: zachowany w dużej czę-
ści nóż z jednostronnie wyodrębnioną głownią o maksymalnej szerokości 1 cm 
(ryc. 17.3); fragment kolejnego, z obustronnie wyodrębnioną głownią o maksy-
malnej szerokości 1,45 cm (ryc. 17.8); niewielka część głowni szerokiej maksy-
malnie na 1 cm (ryc. 17.7) oraz trzpień i fragment ostrza czwartego egzemplarza 
(ryc. 17.5). Czwarty nóż, również zachowany częściowo, pochodzi z obiektu 36.

Odosobnione znalezisko stanowi szydło żelazne (lub przekłuwacz?) odkryte 
w obiekcie 2. Wydłużoną sztabkę (o całkowitej długości 9,7 cm) z jednej strony 
opracowano prostokątnie na długości 7 cm, natomiast pozostałej części nadano 
przekrój okrągły (ryc. 12.8). 

Z obiektów 21 i 34, wchodzących w skład jednej zagrody, pochodzą dwa sko-
ble zbliżone pod względem formalnym. Pierwszy, o trapezowatym kształcie i wy-
miarach 2,95 x >6 cm, został wykonany z  czworobocznego w  przekroju pręta 
(0,4 x 0,6 cm; ryc. 17.11). Drugi, zachowany w całości, o wymiarach zamykają-
cych się w granicach 2,35 x 3,45 cm, ma delikatniejszą budowę i niesymetrycz-
ny kształt (ryc. 20.5). Wykonano go z  prostokątnego w  przekroju drutu/taśmy 
o zróżnicowanej szerokości (maksymalnie 0,3 cm), ścieniającego się na końcach. 
Przyjmuje się, że tego rodzaju przedmioty, dość powszechnie spotykane na osa-
dach od średniowiecza po współczesność, służyły do spinania elementów kon-
strukcyjnych w obiektach architektonicznych lub narzędziach. 
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Przedmioty ołowiane

Charakterystycznym elementem zbioru zabytków metalowych pochodzących 
z  Kraplewa są przedmioty wykonane z  ołowiu. W  większości przypadków po-
chodzą z powierzchni wykopu i zostały odkryte przy użyciu wykrywacza metalu 
w obrębie warstwy akumulacyjnej; pojedyncze egzemplarze pochodzą z wypeł-
nisk dwóch obiektów5. Jest to zbiór dość zróżnicowany pod względem formal-
nym i wagowym. Dwukrotnie odnotowano stożki z otworem, blachy i amorfi cz-
ne bryłki, a pojedynczo tzw. zwijkę i zawiniętą sztabkę (tab. 2; ryc. 28, 29).

Z  obiektu 34 pochodzi taśma o  szerokości 1-1,2 cm, którą złożono na pół, 
a następnie zwinięto (ryc. 28.4). Podobne zwijki, zaliczone przez Krzysztofa Wa-
chowskiego dla materiałów z Opola do typu A (1974: 179-180), pochodzą m.in. 
z badań na Ostrowie Lednickim, choć ze względu na brak jednoznacznego kon-
tekstu datowane są ogólnie na X-XIII wiek [Tabaka 2005: 132, ryc. 2]. Okazy led-
nickie są jednak wykonane ze znacznie szerszej taśmy i mają raczej postać rurki. 
Arkadiusz Tabaka wykluczył raczej wartość nominalną dla zwijek, powołując się 
na przykład znalezisk z Opola, a w szczególności z Grodna – odkryte tam liczne 
przedmioty tego typu miały zróżnicowaną wagę, co uniemożliwiało traktowanie 
ich jako wymiennika monetarnego [Tabaka 2005: 132]. Autor wskazał na możli-
wość stosowania ich jako plomb do znakowania, choć brak jakichkolwiek pieczę-
ci lub innych oznaczeń (czego nie można wyjaśnić wyłącznie miękkością metalu 
i  łatwością zatarcia ewentualnych wcześniejszych znaków) raczej wyklucza taką 
interpretację. 

Dwa zabytki wykonane z ołowiu mają kształt zbliżony do stożka z otworem 
(ryc. 28.2-3) i zaliczane są do typu C wg K. Wachowskiego [1974: 181-183]. Nie-
kiedy bywają interpretowane jako przęśliki, choć nie przeprowadzono jak dotąd 
niezbędnych badań, np. traseologicznych, które mogłyby potwierdzić takie za-
stosowanie. A. Tabaka przyjmuje, że jeden z tego rodzaju przedmiotów o wydłu-
żonym kształcie, odkryty na Ostrowie Lednickim, mógł pełnić rolę obciążnika 
do sieci [Tabaka 2005: ryc. 4]. Trudno jednak przyjąć, by owe stożkowate formy, 
posiadające wartość chociażby jako surowiec, były użytkowane do zajęć codzien-
nych, w których ograniczano się raczej do najprostszych i łatwo dostępnych su-
rowców. Podobne przedmioty pochodzą z badań w Sosnowcu-Zagórzu i Jaworz-
nie [Rozmus 2014: ryc. 2015:1, 4 i 212:2), Kaliszu-Zawodziu [Rozmus 2014: ryc. 
210:7), a ostatnio także z grodziska w Grodziszczu, gm. Świebodzin6.

5 Pomimo tego, że zaledwie trzy spośród ośmiu przedmiotów znaleziono w obiektach, zdecydo-
waliśmy o włączeniu wszystkich do analizy zabytków wczesnośredniowiecznych. 

6 Materiały związane są z najmłodszą fazą użytkowania grodu i osady przygrodowej na półwy-
spie Jeziora Lubinieckiego (XI-XII wiek), badanych od kilku sezonów przez dr. Bartłomieja Gruszkę 
(w których autorka miała okazję uczestniczyć). Źródło: https://www.facebook.com/multidyscypli-
narnie [dostęp 04.10.2022].
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Tabela 2. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Zestawienie kategorii i  mas zabytków ołowianych. 
Oprac. E. Pawlak
Table 2. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. A  list of categories and masses of lead relics. 
Prepared by E. Pawlak

sztaba stożki zwijka blachy amorfi czne bryłki
Ryc. 28:1 28:2 28:3 28:4 29:2 29:4 29:1 29:3

39 g 9 g 30 g 16 g 11 g 17 g 24 g 2 g

Szerokiej analizie poddał tego rodzaju wytwory Dariusz Rozmus, omawiając 
hutnictwo srebra i ołowiu na pograniczu Górnego Śląska i Małopolski [Rozmus 
2014]. Wydobycie ołowiu ogranicza się w Polsce do obszarów Śląska i Zagłębia 
i tam też koncentrują się (znane dotychczas z literatury) piece hutnicze. Pomimo 
że temperatura topienia ołowiu jest niska i  wynosi zaledwie 327,4˚C, jego ob-
róbka wymaga dość szczególnych warunków technicznych ze względu na niską 
temperaturę parowania i konieczność utwardzania surowca [Rozmus 2014: 49]. 
Wykluczyć raczej należy, aby na terenie stanowiska przetwarzano ołów, choćby 
ze względu na konieczność posiadania dość zaawansowanej wiedzy, zatem obec-
ność tak licznego zbioru zabytków wynikać musi z innych przyczyn.

Często znaleziska ciężarków ołowianych pochodzą z nawarstwień, w których 
znajdowane są przedmioty wiązane z działalnością handlową, co sprzyja uzna-
niu samych zabytków za odważniki handlowe [Rozmus 2014: 216]. Większość 
z  tych znalezisk pochodzi z  głównych wczesnopolskich grodów: Gniezna, Po-
znania, Kalisza-Zawodzia, Płocka, Bytomia Odrzańskiego, Wrocławia, Kałdusa, 
a ostatnio także z badanego w ostatnich latach Grodziszcza w powiecie świebo-
dzińskim. Skłania to do uznania ołowianych ciężarków za formę pieniądza nie-
monetarnego. 

Datowanie

Na podstawie przedstawionej charakterystyki źródeł ruchomych można 
w przybliżeniu określić czas funkcjonowania osady w Krąplewie. Zbiór cerami-
ki pochodzącej z  badań ma zwarty charakter pod względem technostylistycz-
nym – wyraźna standaryzacja w zakresie form naczyń oraz znaczne ogranicze-
nie zdobnictwa do płaszczyznowo rozmieszczonych motywów, opartych przede 
wszystkim na dookolnych żłobkach, pozwalają umieścić go w młodszym stadium 
wczesnego średniowiecza. Do wymienionych cech ceramiki należy dodać dość 
istotny element, jakim jest liczebna przewaga den płaskich – upowszechniają się 
one po połowie XII i w ciągu XIII wieku, wypierając z biegiem czasu dna wklę-
słe. Zaznacza się wówczas także redukcja liczebna den znakowanych – w  serii 
den z Krąplewa ich odsetek jest marginalny. Kluczowe znaczenie ma epizodyczna 
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Ryc. 28. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Przedmioty ołowiane z obiektów: 2 (1), 34 (4) i z po-
wierzchni wykopu (2, 3). Oprac. E. Pawlak
Fig. 28. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. Lead objects: 1 – excavated from object 2; 4 – 
excavated from object 34; 2-3 – excavated from the surface of the excavation. Prepared by E. Pawlak
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Ryc. 29. Krąplewo, stan. 39, gm. Stęszew. Przedmioty ołowiane z  powierzchni wykopu. Oprac. 
E. Pawlak
Fig. 29. Krąplewo, site 39, Stęszew municipality. Lead objects excavated from the excavation sur-
face. Prepared by E. Pawlak
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obecność ceramiki stalowoszarej. Wprawdzie w kilku obiektach (7, 23, 40) znale-
ziono łącznie 3 ułamki naczyń stalowoszarych, jednak w kontekście współwystę-
powania także pojedynczych ułamków ceglastych można przyjąć, że prawdopo-
dobnie mamy do czynienia z materiałami zalegającymi na złożu wtórnym. 

Jak już wspomniano, po zachodniej stronie Samicy odkryto fragment osady, 
na którą złożyło się niemal 150 obiektów, z  których część była związana z  ob-
róbką rudy żelaza. Nie można jej łączyć z  obecną Wielką Wsią, oddaloną od 
stanowiska o  około 700 m, której metrykę należy łączyć z  okresem późnono-
wożytnym. Przyjęliśmy więc, że oba stanowiska pierwotnie tworzyły jedną wieś, 
rozciągającą się na długości niemal 1 km, wzdłuż traktu przecinającego Samicę. 
Wytwory ceramiczne odkryte na stanowisku 29 w pełni odpowiadają tym ze sta-
nowiska 39, choć na pierwszym z nich zabudowa funkcjonowała także w późnym 
średniowieczu. Badania dendrochronologiczne dranic z dwóch studni odkrytych 
na zachodnim brzegu rzeki można więc wykorzystać do weryfi kacji datowania 
osady ze stanowiska 39, określonego metodami archeologicznymi. Uzyskane daty 
zawierają się w granicach pomiędzy schyłkiem XII a połową XIII wieku, odpo-
wiadają zatem w  pełni wcześniejszym ustaleniom dokonanym metodą arche-
ologiczną. Podsumowując, początki osady z młodszych faz wczesnego średnio-
wiecza w Krąplewie można wyznaczyć na koniec (4. ćwierćwiecze?) XII wieku, 
natomiast koniec na połowę XIII wieku.

Podsumowanie

Zdecydowaną większość odkryć dokonanych na stanowisku 39 w Krąplewie łą-
czymy z  wczesnośredniowieczną osadą, na którą składały się relikty zabudowy 
mieszkalnej i gospodarczej, w tym liczne obiekty związane z metalurgią żelaza. 
Tworzą one pasmo rozciągające się na całej rozpoznanej wykopaliskowo prze-
strzeni, na długości około 120 m. Zajmuje ono nieckowate, podłużne zagłębienie, 
położone pomiędzy dwoma wzniesieniami, które opada w  kierunku dawnego 
brodu na Samicy. 

Choć na kartach źródeł pisanych Krąplewo, nazywane początkowo Krampe-
wem, Crampyewem, Crampnyewem, czy wreszcie Krąpiewem, pojawia się do-
piero w roku 1420, kiedy to wymieniony jest ówczesny właściciel, kasztelan po-
znański Mościc ze Stęszewa [Słownik: 445], nie ulega wątpliwości, że początków 
współczesnej wsi należy upatrywać właśnie w rejonie naszych badań oraz poło-
żonego po drugiej stronie rzeki stanowiska 29 [Dębski et al. 2018]. Na drugim ze 
stanowisk odkryto liczne obiekty mieszkalne i gospodarcze, współczesne rozpo-
znanej przez nas osadzie. Pochodzące z nich żużle, spieki i fragmenty glinianych 
dysz świadczą o wydobyciu i obróbce rud żelaza także na tym stanowisku.

Pozostałości osady zajmującej kępy w dnie doliny Samicy i  jej wschodni stok 
stanowią niezwykle cenny przyczynek do badań nad powstawaniem i funkcjono-
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waniem osadnictwa wiejskiego w dobie zmian gospodarczych i społecznych, które 
zachodziły w Polsce doby rozbicia dzielnicowego. Jej początki przypadają na schy-
łek XII stulecia, poprzedzają zatem czas, w którym upowszechnia się osadnictwo 
na prawie niemieckim. Brak pozostałości zabudowy o starszej metryce oraz regu-
larne rozmieszczenie zagród wzdłuż traktu wiodącego ku brodowi na Samicy su-
gerują jednak, że mamy do czynienia z wsią powstałą w wyniku celowej akcji osad-
niczej. Z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że pojawienie się nowej 
wsi w centrum domeny książąt wielkopolskich wiąże się z kolonizacją wewnętrz-
ną, której początki przypadają na połowę wieku XII. Główną rolę w zakładaniu 
nowych osad mieli tzw. wolni goście, którzy zobowiązani byli do pracy na roli 
właściciela ziemi oraz rozmaitych świadczeń określonych w  kontrakcie. Począt-
kowo proces ten opierał się na ludności rodzimej i dopiero od połowy XIII wieku 
nastąpiła intensyfi kacja udziału przybyszów z zachodniej Europy, a prawo polskie 
zostało zastąpione prawem niemieckim [Piskorski 1990: 100]. Niezależnie od tego, 
skąd pochodzili mieszkańcy najstarszego Krąplewa i jakim prawem się posługiwa-
li, byli zobowiązani do szeregu świadczeń – prócz czynszu, który zapewniał stały 
dochód właścicielowi, znajdowały się wśród nich renty odrobkowe i produktowe, 
realizowane najczęściej w zbożu [Wyrozumski 1987: 123]. Nagromadzenie obiek-
tów związanych z metalurgią pozwala wysnuć przypuszczenie, że służebności krą-
plewskiej osady były związane także z pozyskiwaniem rud i ich obróbką. Daniny 
w żelazie, czy to w postaci surowca, czy to w postaci gotowych wytworów, pełniły 
dość istotną rolę ze względu na rosnące zapotrzebowanie na ten materiał – nawet, 
jeśli rudy darniowe nie zapewniały surowca wysokiej jakości, były wystarczająco 
dobre dla wytwarzania niezbędnych narzędzi na lokalnym rynku. 

Materiał do obróbki pozyskiwano zapewne z  pobliskiej doliny Samicy, od-
ległej od stanowiska 39 o  około 200 m. Łatwo dostępne złoża rud darniowych 
występują bezpośrednio poniżej darni, tworząc pokłady o zróżnicowanej rozcią-
głości (maksymalnie do kilkuset metrów) i średniej miąższości, mieszczącej się 
w  przedziale 0,3-0,5 m [Ratajczak, Skoczylas 1999: 49]. Zapewne wstępna ob-
róbka minerałów odbywała się w obrębie doliny – wydobyte bryły płukano, wy-
korzystując albo nurt rzeki, albo uzyskany sztucznie przepływ wody. W trakcie 
tego procesu usuwano z nich nadmiar krzemionki (piasku), okruchów skalnych 
czy wreszcie szczątków roślinnych, a następnie suszono, prażono i porcjowano. 
Wzbogacony surowiec transportowany był z doliny w rejon odkrytych przez nas 
obiektów i tu poddawany dalszej obróbce. 

Rudy darniowe należą do surowców łatwotopliwych – procesy związane z ich 
redukcją do postaci żelaza metalicznego przebiegały w  temperaturach rzędu 
1000-1200oC [Ratajczak, Skoczylas 1999: 66]. Zróżnicowanie obiektów związa-
nych z metalurgią wskazuje, że na terenie osady zarówno wytapiano żelazo, jak 
i przeprowadzano jego wstępną obróbkę. Zapewne część surowca lub gotowych 
wyrobów podlegała sprzedaży lub wymianie, a istotną sugestię w tym względzie 
stanowią liczne przedmioty ołowiane, które odkryto na osadzie, po wschodniej 
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stronie rzeki. Najnowsze interpretacje tego rodzaju znalezisk zmierzają w stronę 
uznania ich za formę pieniądza niemonetarnego [Rozmus 2014: 216].

W odległości około 10 km na północny-wschód od Krąplewa natrafi ono na 
pozostałości innej osady, której służebności w dużej mierze również były zwią-
zane z metalurgią żelaza. W Plewiskach (stan. 21) prócz pozostałości zabudowy 
mieszkalnej i gospodarczej odkryto pracownie związane z obróbką rud pozyski-
wanych z doliny pobliskiego Strumienia Junikowskiego, które datowano od po-
łowy, względnie końca XII do połowy XIII wieku [Pawlak 2016]. Warto tu wspo-
mnieć o  położonym we współczesnych granicach Poznania osiedlu Rudnicze, 
wzmiankowanym po raz pierwszy w  źródłach z  roku 1282 [Słownik: 214-215], 
którego nazwa jednoznacznie wskazuje na profi l działalności mieszkańców. Moż-
na domniemywać, że we wszystkich wymienionych przypadkach mamy do czy-
nienia z osadami służebnymi, zamieszkiwanymi przez rudników zajmujących się 
wydobyciem i przetwórstwem lokalnych rud żelaza, zapewne na potrzeby grodu 
poznańskiego7. 

Wszystkie wymienione osady: Krąplewo (zarówno stanowisko 29 i 39), Plewi-
ska i Rudnicze, położone były wzdłuż rekonstruowanego szlaku wiodącego z Po-
znania w  kierunku Głogowa i  Wrocławia8. Analiza topografi i, kartografi i oraz 
rozmieszczenia pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa prowadzą 
do wniosku, że pierwotnie omijał on kłopotliwe w  podróży doliny Strumienia 
Junikowskiego, Wirynki i południowy odcinek Samicy Stęszewskiej, której licz-
ne rozgałęzienia i rozlewiska wraz z Kanałem Trzcielińskim tworzyły trudną do 
przebycia przeszkodę terenową. Lokalizacja osad nie była więc wyłącznie efektem 
dostępu do lokalnych złóż rud, ale w dużej mierze wynikała ze względów komu-
nikacyjnych. 

Około połowy XIII wieku zanika zabudowa położona na wschodnim stoku 
doliny (w ramach stanowiska 39) – jak się domyślamy, wieś przeniosła się wów-
czas (lub ograniczyła swój zasięg) w pobliże brodu, natomiast jej część zachodnia 
(w ramach stanowiska 29) była użytkowana także w późnym średniowieczu. Być 
może nowa lokalizacja wiązała się ze zmianą podstaw gospodarowania, związaną 
choćby z czasowym wyczerpaniem złóż rud darniowych; mogła też być podykto-
wana zmianami własnościowymi.

7 Podobna osada, datowana na 2. połowę XIII wieku, została odkryta w Gościejewie, pow. obor-
nicki, w pobliżu grodu kasztelańskiego w Rogoźnie [Pawlak 2014].

8 Przesłanką w tym względzie może być metryka kościołów położonych wzdłuż rekonstruowa-
nej i współczesnej trasy wiodącej w kierunku Śląska. W pierwszym przypadku na szlaku znajdowały 
się Skórzewo i Konarzewo, w których pierwsze świątynie powstały odpowiednio w 1306 roku i za-
pewne jeszcze w XIII wieku (od 1391 roku parafi a własna [Kozierowski 1935: 158]). Zdecydowanie 
później wzniesiono kościoły w Komornikach i Stęszewie, które położone są wzdłuż obecnej drogi 
krajowej 311 – pierwszy być może jeszcze w XV wieku, drugi – w 1463 roku. Najstarsze świątynie 
lokowano w ośrodkach grodowych lub miejscowościach o większym znaczeniu w ówczesnej sieci 
osadniczej, której główny szkielet stanowiły właśnie szlaki komunikacyjne.
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Relics of a settlement from the earlier phases of the early Middle Ages at site 
no. 39 in Krąplewo, Stęszew municipality, Wielkopolskie Voivodeship

S u m m a r y

Th e article is devoted to the relics of a settlement discovered at site 39 in Krąplewo, Poznań 
county, whose functioning dates back to the late 12th and the fi rst half of the 13th century. It 
occupied hills stretching on the eastern bank of the Samica Stęszewska River, elevated above 
the valley fl oor by almost 20 metres. Th e remains of residential and farm buildings formed 
a band stretching across the entire area recognized by the excavation, at a length of about 
120 metres. Th e western zone of the settlement was destroyed during the works preceding 
the construction of the road – along with the accumulation layer deposited in this part, the 
ceiling parts of the objects were removed, or those that were buried to a shallow depth were 
removed completely. Th e way the buildings are laid out leads us to guess that they were built 
along the route leading towards the ford on the river. 

Th e remains of a residential building (object 40) were preserved in the best condition. 
Within the boundaries of the 3.36 x 3.32 pit two smaller hollows used as cellars were located. 



Relikty osady z młodszych faz wczesnego średniowiecza na stanowisku nr 39 w Krąplewie…

A hearth located in the larger of the two indicates that food was prepared and stored here. 
In the case of the remaining structures interpreted as relics of residential buildings, only the 
more heavily sunken cellars were preserved: 2, 3 and 14, 15 and 16, and 33. Th e houses were 
accompanied by numerous cavities, mainly associated with the storage of agricultural crops.

Among the outbuildings accompanying the residential buildings, those related to me-
tallurgy are noteworthy. Th e variation in the fi ll, monumental material and form, testifi es to 
a variety of uses, from smelting ore to processing and treating raw material. Th eir particular 
accumulation is evident in the vicinity of the relics of homestead 40, where as many as 4 such 
objects were discovered: 20, 21, 25 and 38. It is diffi  cult to say whether all the homesteads had 
equipment related to metallurgy – it is possible that only the occupants of the homestead at 
building 40 were engaged in metallurgy, and the isolated fi nds of slags in the fi lls of the other 
objects are secondary. Probably, the nearby valley fl oor of the Samica River and the Trzcielin 
Canal was the closest place from which it was possible to extract limonite ores, which were 
later processed at the settlement. Th e accumulation of objects related to metallurgy indicates 
that the easements of the Krąplewo settlement were also related to the extraction of ores and 
their processing. Donations in iron, whether in the form of raw material or fi nished products, 
played a rather important role due to the growing demand for the material – even if turf ores 
did not provide high-quality raw material, they were good enough for the manufacture of 
necessary tools on the local market.

Th e results of archaeological research conducted on the opposite bank of the Samica River 
(site 29) indicate that the numerous residential and economic structures discovered there are 
the remnants of the same settlement that was recognized at site 39. Derived slag, sinter, and 
fragments of clay jets attest to the mining and processing of iron ore in the area as well.

Th e formation of the settlement at Krąplewo, like several other similarly dated settle-
ments discovered west of Poznań, is linked to the internal colonization of the domain of the 
Dukes of Greater Poland, which began in the mid-12th century. Th e analysis of the distribu-
tion of these settlements allows us to reconstruct a supra-regional route, connecting Poznań 
with Silesia, which crossed the wide and inaccessible valley of the Samica River precisely in 
the region of Krąplewo.

Translated by Marta Koszko
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Nowe znaleziska skarbów i monet wczesnośredniowiecznych 
pozyskane w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych 

w pobliżu Ostrowa Lednickiego

abstrakt: Niniejszy artykuł (połączony z obszernym katalogiem) stanowi kontynu-
ację wcześniejszych opracowań dotyczących monet i zapinek rzymskich, odkrytych 
podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych z użyciem wykrywaczy metali 
na wschodnim oraz południowym brzegu jeziora Lednica. W wyniku prac prowa-
dzonych w  latach 2018-2022 na wymienionym obszarze odkryto trzy nowe skarby 
wczesnośredniowieczne oraz kilka tzw. monet luźnych. Do odsłonięcia znalezisk po-
jedynczych doszło w południowej i wschodniej części badanego obszaru, natomiast 
wszystkie znaleziska gromadne (skarby) odkryto w jego części centralnej, na osadach 
nieopodal przyczółka mostu „gnieźnieńskiego”. Najliczniejszy ze skarbów, o łącznej 
wadze 16,93 g, datowany na ok. 1015 rok, składał się z 39 fragmentarycznie bądź w ca-
łości zachowanych monet (islamskich, Rzeszy Niemieckiej, monety angielskiej, monety 
polskiej Bolesława Chrobrego i monet nieokreślonego pochodzenia) oraz z 2 niewiel-
kich ułamków złomu srebrnego (sztabki i taśmy). Kolejne znalezisko gromadne stanowił 
niewielki skarb denarów krzyżowych, które uznano za wybite w mennicach polskich. 
Składał się on z 6 monet o łącznej wadze 4,06 g, które do ziemi złożono na przełomie 
XI/XII wieku. Trzecim odkrytym skarbem był zbiór monet polskich o łącznej wadze 
2,21 g, złożony do ziemi ok. 1143 roku. W jego skład wchodziły moneta Bolesława III 
Krzywoustego (1107-1138) oraz denary Władysława Wygnańca: jeden z przedstawie-
niami księcia na tronie i walki z Lwem (datowany na lata 1138-1140) oraz trzy denary 
z wizerunkami księcia i biskupa (datowane na lata 1141-połowę 1143 roku). Do zbioru 
monet tzw. luźnych włączono trzy fragmenty o łącznej wadze 1,01 g. Pierwszą z nich 
był niewielki ułamek (ok. 1 /6 całości) dirhama Nas.r ibn Ah. mada (301-331 = 914-942/3) 
z  dynastii Sāmānidów, wybity w  nieokreślonej mennicy na przełomie 941/2 roku; 
drugą, niezwykle cenne znalezisko w postaci kolejnego fragmentu monety Bolesława 
Chrobrego. Ostatnią w zbiorze monet luźnych stanowił fragment nieokreślonego sie-
kańca, który można datować na przełom X/XI wieku.
słowa kluczowe: Ostrów Lednicki, wczesne średniowiecze, skarby monet

abstract: Th is article (coupled with a comprehensive catalogue) is a continuation of 
earlier studies of Roman coins and clasps discovered during surface surveys conducted 
with metal detectors on the eastern and southern shores of Lednica Lake. As a result 
of the work carried out in 2018-2022, three new early medieval hoards and several 
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so-called ‘loose coins’ were discovered in the mentioned area. Single fi nds were un-
covered in the southern and eastern parts of the study area, while all the cluster fi nds 
(hoards) were discovered in its central part, on the settlements near the Gniezno 
Bridge abutment. Th e most numerous of the hoards, with a total weight of 16.93 grams, 
dated around 1015, consisted of 39 fragmentary or fully preserved coins (Islamic, Ger-
man Reich, English coin, Polish coin of Bolesław the Brave and coins of undetermined 
origin) and 2 small fractions of silver scrap (a bar and a tape). Another cluster fi nd 
was a small hoard of Crusader denarii that were thought to have been minted at Pol-
ish mints. It consisted of 6 coins with a total weight of 4.06 g., which were deposited 
into the ground at the turn of the 11th / 12th century. Th e third hoard discovered was 
a collection of Polish coins weighing a total of 2.21 grams, deposited into the ground 
around 1143. It included a coin of Bolesław III the Wrymouth (1107-1138) and denarii 
of Władysław the Exile: one with depictions of the prince on the throne and fi ghting 
the Lion (dated 1138-1140) and three denarii with images of the prince and the bishop 
(dated 1141-mid 1143). Th ree fragments weighing a total of 1.01 grams were included in 
the collection of so-called loose coins. Th e fi rst was a small fraction (about 1/6th of the 
total) of a dirham of Nas.r ibn Ah. mad (301-331 = 914-942/3) of the Sāmānid dynasty, 
minted at an unspecifi ed mint in 941/2; the second, an extremely valuable fi nd in the 
form of another fragment of a coin of Bolesław the Brave. Th e last in the collection of 
loose coins was a fragment of an unspecifi ed fragmented coin, which can be dated to 
the late 10th/early 11th century.
keywords: Ostrów Lednicki, early Middle Ages, coin hoards

Niniejszy artykuł (połączony z  obszernym katalogiem) stanowi kontynuację 
wcześniejszych opracowań monet rzymskich [Balbuza 2020: 261 i n.] oraz zapi-
nek rzymskich [Wawrzyniak 2021: 9 i n.] odkrytych podczas badań powierzch-
niowych przeprowadzonych z użyciem wykrywaczy metali na wschodnim oraz 
południowym brzegu jeziora Lednica [Kostyrko, Kowalczyk, Żuk 2019: 323 i n.]1.

Wyspa Ostrów Lednicki wraz z  jej najbliższą okolicą należała niegdyś do 
głównych ośrodków państwa pierwszych Piastów [por. np. Górecki 2001; Kur-

1 „Projekt Lednica to badania powierzchniowe realizowane przy współudziale detektorystów 
wokół południowej i  środkowej części jeziora Lednica. Zadanie jest realizowane przez Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Grupa Eksplo-
racyjno-Historyczna „GNIAZDO”, Lidią Żuk z  Instytutu Archeologii (obecna nazwa to Wydział 
Archeologii) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Mikołajem Kostyrką z Insty-
tutu Archeologii Uniwersytetu Ottona i Fryderyka w Bambergu. Wszelkie działania są uzgadniane 
i przeprowadzane pod nadzorem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz za 
pisemną zgodą właścicieli bądź użytkowników konkretnych gruntów. Prace mają na celu rozpozna-
nie i dokumentację dziedzictwa archeologicznego, ochronę zabytków ruchomych przed nielegalnie 
działającymi „poszukiwaczami skarbów” oraz weryfi kację dotychczasowego stanu wiedzy o prze-
mianach kulturowych wokół jeziora Lednica. Badania rozpoczęto także w  związku ze wzrostem 
zagrożeń dla zabytków zdeponowanych w glebie na skutek wprowadzenia nowoczesnych wysoko-
wydajnych agregatów uprawowych, nadmiaru nawozów doglebowych nowej generacji o  długim 
czasie rozkładu (nawozy długodziałające) oraz rosnącej presji inwestycyjnej utrudniającej ochronę 
całego dziedzictwa archeologicznego. Projekt ma na celu uzyskanie informacji o wielopoziomowym 
krajobrazie kulturowym przy zastosowaniu najnowszych metod prospekcyjnych”.
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natowska, Wyrwa (red.) 2016]. Zbudowano na niej jeden ze stołecznych grodów 
(obok Poznania, Gniezna i Giecza), a w kaplicy pałacowej mógł zapewne odbyć 
się w 966 roku chrzest księcia Mieszka I. Badających te okolice naukowców nie 
mogą zatem dziwić odkrywane tutaj liczne pozostałości materialne, zarówno nie-
ruchome (pałac z kaplicą chrzcielną, pozostałości domostw i sieci drożnej, roz-
budowane wały, mosty), jak i  ruchome (drobne przedmioty związane z kultem 
chrześcijańskim odnalezione m.in. w pobliżu kościoła grodowego, wyposażenie 
domostw, przedmioty związane z  funkcjonowaniem występujących tu warszta-
tów czy uprawą roli i hodowlą). Do przedmiotów o szczególnym znaczeniu zali-
czyć należy m.in. liczne odważniki związane z występowaniem miejsc targowych 
oraz wiążące się z tym znaleziska skarbów i monet, które świadczą o zasobności 
mieszkających na wymienionym terenie elit. Depozyty kruszcowe odkryte do 
roku 2018 opisano we wcześniejszych tomach „Studiów Lednickich” [np. Tabaka 
2002] oraz w  innych publikacjach [np. Tabaka 2009, 2013a, 2013b; Murawska, 
Tabaka 2010: 38-39]. Do najstarszych spośród nich należą: znalezisko spalonych 
monet i ozdób odkryte w pobliżu wału w południowej części grodu (fragmen-
ty monet islamskich dynastii Sāmānidów i  Buwajhidów, monet duńskich, nie-
mieckich, czeskich oraz o nieokreślonym pochodzeniu, złożone do ziemi pod ko-
niec X lub na początku XI wieku); skarb odkryty w zachodniej części grodu, ok. 
20 m na północny zachód od ruin palatium, złożony do ziemi po roku 1064 (mo-
nety węgierskie Gezy, czeskie Brzetysława I, biskupa dewenterskiego Bernolda, 
denary krzyżowe typu V-VII); datowany na przełom XI/XII wieku skarb z mo-
stu „gnieźnieńskiego” (6 fragmentów monet, w  tym dwa będące najprawdopo-
dobniej naśladownictwami monet angielskich, oraz kabłączek skroniowy); skarb 
denarów krzyżowych z podgrodzia (10 sztuk, w tym większość typu VII, stano-
wiących polskie odmiany denarów krzyżowych z przełomu XI/XII wieku). Nie-
zwykle interesujący jest również zbiór monet odkrytych luzem, wśród których 
do najcenniejszych pod względem historycznym zaliczyć można bizantyński folis 
wybity w czasach wspólnych rządów Bazylego II i Konstantyna VIII (976-1025), 
dwa denary Władysława Hermana (1081-1102) oraz jeden denar Bolesława IV 
Kędzierzawego (1146-1173). Oprócz wymienionych wyżej skarbów wczesnośre-
dniowiecznych i monet luźno odkrytych na Ostrowie Lednickim znaczną ilość 
numizmatów i biżuterii stanowiących wyposażenie grobowe odsłonięto na cmen-
tarzysku w  Dziekanowicach, funkcjonującym od przełomu X/XI po wiek XIII 
[Wrzesiński (red.) 2016].

W wyniku prac powierzchniowych przeprowadzonych z użyciem detektorów 
metali w  latach 2018-2022 odkryto trzy nowe skarby wczesnośredniowieczne 
oraz kilka tzw. monet luźnych2. Do odsłonięcia znalezisk pojedynczych doszło 
w południowej i wschodniej części badanego obszaru, natomiast wszystkie zna-

2 Autorzy opracowania składają serdeczne podziękowania dr. Adamowi Kędzierskiemu oraz 
prof. Mateuszowi Boguckiemu za cenne uwagi.
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leziska gromadne (skarby) odkryto w części centralnej, na osadach datowanych 
na IX-XIII wiek, nieopodal przyczółka mostu „gnieźnieńskiego”.

Najliczniejszy z  zespołów składał się z  39 fragmentarycznie lub w  całości 
zachowanych monet oraz z  2 niewielkich ułamków złomu srebrnego (sztab-
ki i  taśmy) o  łącznej wadze 16,93 g (patrz katalog). Opisywany skarb odkryto 
na znacznej przestrzeni, w  dwóch głównych skupiskach, położonych na połu-
dnie i na północ od parkingu na Małym Skansenie (ryc. 1). Zapewne niegdyś, 
przed budową parkingu, „północna” część odkrytych monet z  depozytu znaj-
dowała się znacznie bliżej części „południowej” (w  miejscu planowanej inwe-
stycji). W trakcie budowy, po zdjęciu humusu, ziemię początkowo składowano 
pomiędzy drzewami rosnącymi przy drodze do przeprawy promowej, a następ-
nie rozplantowano ją w  kierunku północnym, na teren gruntów zajmowanych 
przez Muzeum. W  ten właśnie sposób jeden zbiór został najprawdopodobniej 
sztucznie podzielony na dwa zespoły. Znaczną jego część stanowiły fragmenty 
dirhamów (15 sztuk), w tym monety dynastii Sāmānidów, wybite w Samarqand, 
oraz Zijārydów i  Ih

˘
šīdydów – z  lat 914-976, i  bliżej nieokreślone z  przełomu 

IX/1. poł. X wieku. W przypadku kilku niewielkich fragmentów określenie emi-
tenta oraz mennicy nie było możliwe. Równie liczny był zbiór ułamków oraz ca-
łych monet wybitych w  mennicach Rzeszy Niemieckiej. Wśród nich wydzielo-
no fragmenty dwóch denarów Henryka II, bite w latach 967-976 w Ratyzbonie. 
Znaczą część (5 sztuk) stanowiły fragmenty denarów krzyżowych typu I [por. np. 
Gumowski 1939]. Były to niewielkie ułamki monet bite w Magdeburgu w latach 
ok. 975-983. Zbiór denarów niemieckich uzupełniają egzemplarze emitowane 
przez Ottona III w mennicy kolońskiej (1 sztuka) oraz przez Ottona III i Ade-
lajdę w Kwedlinburgu i rejonie Harzu w latach 983-995 (6 sztuk). Szczególnie te 
ostatnie, tzw. denary Ottona i  Adelajdy, stanowią częste znaleziska w  skarbach 
kruszcowych odkrywanych w Wielkopolsce [por. np. FMP I 2017]. W opisywa-
nym zbiorze odkryto również fragment denara angielskiego Etelreda II, a raczej 
jego skandynawskie naśladownictwo wybite w latach 997-1003(?). W przypadku 
tej ostatniej monety szczególną uwagę zwraca odwrócony stempel na awersie, na 
którym widoczny jest prawy, a nie lewy profi l władcy. Bardzo ważna dla opisy-
wanego skarbu jest zachowana fragmentarycznie moneta wybita w Wielkopolsce 
w czasach panowania Bolesława Chrobrego. Emisja ta stanowiła naśladownictwo 
monet Ottona i Adelajdy oraz monet bitych w Ratyzbonie i można ją datować na 
ok. 1015 rok [por. Bogucki 2012a; 2012b; 2012c; Ilisch 1994: ryc. 7-11; Frynas 
2015: P.1.23,2; Butent-Stefaniak 2020: 220-221]. Egzemplarz ten jest szczególnie 
cenny nie tylko ze względu na przypuszczalne datowanie złożenia skarbu do zie-
mi, ale również z powodu imienia samego emitenta, który rezydował na pobli-
skiej wyspie – Ostrowie Lednickim. Dopełnienie skarbu stanowią nieokreślone 
(nieczytelne) fragmenty monet (8 sztuk) oraz niewielki fragment taśmy i sztabki 
srebrnej.
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Ryc. 1. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie. Planigrafi a skarbu siekańcowego. Oprac. 
M. Wawrzyniak i A. Tabaka
Fig. 1. Dziekanowice, Łubowo municipality, Wielkopolskie Voivodeship. Planigraphy of a hoard 
of fragmented coins. Prepared by M. Wawrzyniak and A. Tabaka

Kolejnym znaleziskiem gromadnym jest niewielki skarb denarów krzyżowych 
uznanych za polskie. Składa się on z 6 monet o  łącznej wadze 4,06 g. Skupisko 
tych denarów odkryto na terenie jednej z osad wczesnośredniowiecznych. Było 
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one oddalone o około 150 m na południowy wschód od przeprawy promowej na 
Ostrów Lednicki. Wyjątek stanowi jedna z monet, którą odkryto ok. 150 m na 
północ od wspomnianego wcześniej skupiska (zapewne znalazła się tam przy-
padkowo wraz z rozplantowaną ziemią lub jeszcze wcześniej, podczas uprawy pól 
w czasach późnego średniowiecza czy nowożytności).

W skład omawianego zbioru wchodzą późne odmiany denarów krzyżowych, 
które można przypisać mennicom polskim, w tym przypadku mennicy kaliskiej 
– Władysława Hermana oraz prawdopodobnie mennicy gnieźnieńskiej – arcy-
biskupa gnieźnieńskiego Marcina, który zapewne za zgodą księcia Zbigniewa 
wybijał w  Gnieźnie krzyżówki na potrzeby remontu i  przebudowy miejscowej 

Ryc. 2. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie. Planigrafi a skarbu denarów krzyżowych 
uznanych za polskie. Oprac. M. Wawrzyniak i A. Tabaka
Fig. 2. Dziekanowice, Łubowo municipality, Wielkopolskie Voivodeship. Planigraphy of cross de-
nari hoard recognized as Polish. Prepared by M. Wawrzyniak and A. Tabaka
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katedry3. Warto w tym miejscu wspomnieć, że od ponad 150 lat trwają naukowe 
spory toczone przez numizmatyków niemieckich i polskich dotyczące pochodze-
nia denarów krzyżowych [por. np. Gumowski 1939; Kędzierski 2021: 160 i n.]. 
Monety te stanowią znaczną część zespołów odnajdowanych w Polsce i w kilku 
ostatnich latach dzięki pracom polskich numizmatyków wydzielono ich lokalne 
odmiany wiązane z emisją Władysława Hermana, jego syna Zbigniewa oraz pa-
latyna Sieciecha. Niestety są to denary bezimienne, nie posiadające legend, na 
których widniałoby imię emitenta bądź nazwa mennicy. W związku z tym jedno-
znaczne określenie daty i miejsca ich wybicia oraz imienia władcy (czy biskupa) 
w wielu przypadkach nie jest możliwe [por. np. Kędzierski 2005, 2009: 29 i n., 
2011: 255 i n., 2012: 21 i n., 2021: 157 i n.; Kędzierski, Miłek 2005; Nakielski 2015: 
129 i n., 2017: 111].

3 Arcybiskup gnieźnieński Marcin po raz pierwszy wspomniany jest przez Galla Anonima 
jako mediator w konfl ikcie między księciem Władysławem I Hermanem a  jego synami, Zbignie-
wem I i Bolesławem III Krzywoustym (1099/1100). W 1102 roku przewodniczył uroczystościom 
pogrzebowym Władysława w Płocku. Położył kres wojnie domowej i doprowadził do pojednania 
Bolesława ze Zbigniewem. Przyjmował legata papieskiego Gwalona, biskupa Beauvais, który ok. 
1103 roku przewodniczył synodowi, na którym złożono z urzędu dwóch biskupów z powodu „nie-
przestrzegania kanonów”. Gall Anonim ok. 1112 roku zadedykował arcybiskupowi Marcinowi swą 
kronikę [https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_(arcybiskup_gnie%C5%BAnie%C5%84ski); dostęp 
23.04.2022].

Marcin objął urząd arcybiskupa gnieźnieńskiego prawdopodobnie w 1092 roku. Jan Długosz 
w swoich Rocznikach pisze o nim, że pochodził ze znakomitego rodu. W materiałach źródłowych 
brakuje jednak informacji na temat jego narodowości, wykształcenia czy daty urodzenia. Nie wspo-
mina o tym także Gall Anonim, który arcybiskupowi Marcinowi zadedykował swoją Kronikę Polską. 
Dziejopisarz często nazywa w niej duchownego ,,wiernym starcem”, co rzuca nieco światła na postać 
arcybiskupa Marcina. Jak czytamy w rozdziale poświęconym śmierci Władysława Hermana w roku 
1102: „[…] arcybiskup Marcin z kapelanami przez pięć dni w mieście Płocku odprawiał za niego 
egzekwie, nie śmiejąc go pogrzebać przed przybyciem synów. Skoro zaś obaj bracia przybyli, zanim 
jeszcze pochowali ojca, doszło pomiędzy nimi do wielkiego sporu o podział skarbów i królestwa, 
lecz za natchnieniem łaski Bożej i za pośrednictwem wiernego starca, arcybiskupa, zastosowali się 
w obliczu zmarłego do zarządzeń wydanych przezeń za życia”. Mimo tej pozornej zgody przyrodni 
bracia wszczęli później bratobójczą walkę (1106-1107), podczas której arcybiskup Marcin – sym-
patyzujący ze Zbigniewem – został uwięziony przez Bolesława w Spycimierzu (miejscowość nad 
Wartą, przy drodze z Kalisza do Łęczycy), a później przewieziony do Łęczycy. Krzywousty uwolnił 
go dopiero wówczas, gdy był pewien, że Gniezno opanowali jego ludzie. Niewiele wiadomo o dzia-
łalności kościelnej arcybiskupa Marcina. Z  jego osobą łączy się odnowienie kultu św. Wojciecha 
oraz odbudowę i konsekrację katedry gnieźnieńskiej w 1097 roku. Niepewna jest data jego śmier-
ci. Ze źródeł jego postać znika ok. 1111 roku [https://archidiecezja.pl/arcybiskupi/marcin/; dostęp 
23.04.2022]. Por. również Nakielski [2017: 113], gdzie autor wspomina o  arcybiskupie Marcinie, 
który przebudował katedrę gnieźnieńską na rocznicę 100-lecia śmierci św. Wojciecha, oraz pisze 
o mennicy w Gnieźnie. 
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Ryc. 3. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie. Planigrafi a skarbu monet polskich. Oprac. 
M. Wawrzyniak i A. Tabaka
Fig. 3. Dziekanowice, Łubowo municipality, Wielkopolskie Voivodeship. Planigraphy of the Polish 
coins hoard. Prepared by M. Wawrzyniak and A. Tabaka

Trzecim z kolei skarbem jest niewielki zbiór monet polskich o łącznej wadze 2,21 g, 
odkryty na terenie Małego Skansenu oraz przyległych do niego pól, złożony do zie-
mi ok. 1143 roku (ryc. 3). W jego skład wchodzi moneta Bolesława III Krzywoustego 
(1107-1138) typu 3a oraz denary Władysława Wygnańca: jeden denar typu 1 z wize-
runkiem księcia na tronie i walki z Lwem (datowany na lata 1138-1140) oraz trzy de-
nary typu 2 przedstawiające księcia i biskupa (datowane na lata 1141-poł. 1143 roku)4. 

4 Datowanie złożenia skarbu do ziemi ustalono na podstawie pracy S. Suchodolskiego [1961], 
w  której autor zajął się ustaleniem chronologii monet Władysława II Wygnańca oraz Bolesława 
Kędzierzawego [patrz również Suchodolski: 1973].
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Odnalezione monety zarejestrowano w znacznej odległości od siebie, stąd nie ma pew-
ności, czy pierwotnie stanowiły one jeden zespół rozwleczony później podczas orki, czy 
są to znaleziska pojedynczych monet. Niezależnie od tego denary te stanowią bardzo 
cenny zbiór dla Ostrowa Lednickiego i jego okolic, świadcząc o pamięci tego miejsca 
w czasach, w których gród pierwszych Piastów stracił już swoje polityczne i kultowe 
znaczenie. Warto również wspomnieć, że w trakcie wielu dziesiątek lat badań Ostrowa 
Lednickiego na jego terenie odkryto jedynie trzy monety polskie: dwa denary Wła-
dysława Hermana oraz jeden denar Bolesława Kędzierzawego [Tabaka 2013a: 92], 
a w tracie badań wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach jedynie 
11 takich sztuk [Wrzesiński (red.) 2016; FMP I 2017: Dziekanowice].

Do zbioru monet tzw. luźnych włączono trzy fragmenty o łącznej wadze 1,01 g. 
Były one rozrzucone na znacznym obszarze (ryc. 4). Pierwszym z nich był nie-
wielki ułamek dirhama (ok. 1 /6 całości) wybity za panowania Nas.r ibn Ah. mada 
z dynastii Sāmānidów w nieokreślonej mennicy na przełomie 941/2 roku. Ułam-
ki monet tego władcy zaobserwowano również w opisanym wyżej skarbie siekań-
cowym.

Drugie, niezwykle cenne znalezisko tego zbioru stanowi kolejny fragment 
monety Bolesława Chrobrego, naśladujący denary Ottona i Adelajdy oraz z Ra-
tyzbony, wybity w Wielkopolsce i datowany na ok. 1015 rok (por. wyżej pierwszy 
z opisanych skarbów).

Ostatnią w zbiorze monet luźnych jest fragment nieokreślonego siekańca, któ-
ry można datować na przełom X/XI wieku. 

Ryc. 4. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie. Planigrafi a monet odkrytych luźno. 
Oprac. M. Wawrzyniak i A. Tabaka
Fig. 4. Dziekanowice, Łubowo municipality, Wielkopolskie Voivodeship. Planigraphy of loosely 
discovered coins. Prepared by M. Wawrzyniak and A. Tabaka
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Podsumowanie

Dzięki muzealnemu projektowi badawczemu „Razem dla ratowania zabytków”, 
realizowanemu od roku 2018 w  południowej i  środkowej, przybrzeżnej, części 
jeziora Lednica oraz zaangażowanym w  niego osobom, odkryto i  opracowano 
niezwykle cenne zbiory. Oprócz opisanych wcześniej monet i  zapinek z okresu 
wpływów rzymskich oraz przedstawionych powyżej skarbów i  znalezisk monet 
wczesnośredniowiecznych łącznie zinwentaryzowano kilka tysięcy przedmiotów, 
które po zakonserwowaniu i  opracowaniu znacznie wzbogacą zbiory Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy. W szczególności warto zwrócić uwagę na naj-
nowsze odkrycia monet związanego z  Ostrowem Lednickim Bolesława Chro-
brego (ryc. 5.1 i 5.2). Do dzisiaj znanych jest zaledwie ok. 20 sztuk podobnych 
hybryd z przedstawieniami kapliczki i krzyża (naśladownictwo polskie denarów 
Ottona i  Adelajdy oraz z  Ratyzbony). Potwierdza to praca B. Butent-Stefaniak 
[2020], w której autorka wymienia miejsca takich odkryć oraz miejsca przecho-
wywania pozyskanych zabytków (co najmniej 8 skarbów i  znalezisk luźnych, 
znanych m.in. jako: Poznań-okolice (tpq 1016), Kujawy I  (tpq 1024), Żukowo 
pow. płocki (tpq 1024), Kalisz-okolice I (tpq 1037), nierozpoznany skarb z Wiel-
kopolski z 1. połowy XI wieku, oraz zabytki znajdujące się w trzech depozytach 
skandynawskich odnalezionych na Bornholmie i Gotlandii, a ukrytych w XI-XII 
stuleciu. Ponadto znane są jeszcze cztery egzemplarze bez metryki. W sumie, jak 
stwierdza autorka, wymienić można 18 egzemplarzy tego typu znalezisk prze-
chowywanych w muzeach w Berlinie, Kopenhadze, Krakowie, Płocku, Münster, 
Sztokholmie i we Wrocławiu. Dzięki dwóm nowym lednickim znaleziskom Mu-
zeum Pierwszych Piastów na Lednicy dołącza do listy nielicznych posiadaczy tak 
unikatowych monet.

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt odkrycia na Ostrowie Lednickim 
oraz w jego okolicy dość znacznej liczby późnych denarów krzyżowych typu VII 
z pastorałem. Jak pisze w swojej najnowszej pracy A. Kędzierski [2021], lata 90. 
XI wieku przyniosły gwałtowny rozwój mennictwa denarów krzyżowych z pasto-
rałem, na co wskazuje m.in. datowany na ten okres skarb z Jastrzębnik, w którym 
dominowały odmiany CNP 986-7. Są one licznie reprezentowane także w  jed-
nym z największych depozytów, znanym pod nazwą Słuszków I, a analiza skar-
bów i znalezisk luźnych z przełomu XI/XII wieku pozwala obserwować ich domi-
nację również na licznych stanowiskach w Wielkopolsce (np. Kalisz Stare Miasto; 
Giecz, stan. 4; skarb Środa Wielkopolska III, Ostrów Lednicki i  jego najbliższa 
okolica). Duży wzrost znalezisk tego typu denarów w skarbach i znaleziskach luź-
nych w Wielkopolsce wydaje się przy tym świadczyć o opisanej wyżej działalno-
ści menniczej arcybiskupa gnieźnieńskiego Marcina. 

Nowo odkryte znaleziska i  ich opracowania pozwolą z  pewnością znacznie 
wzbogacić dotychczasową wiedzę o  użytkownikach odnalezionych monet oraz 
o mieszkańcach najbliższej okolicy Ostrowa Lednickiego, począwszy od pradzie-
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jów po współczesność. W przygotowaniu znajdują się kolejne artykuły dotyczące 
m.in. znalezisk bardzo licznych monet nowożytnych wybijanych przez Jagiel-
lonów, Wazów, Sasów oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego, a  także emisji 
z okresu rozbiorów i czasów współczesnych.

Ryc. 5. Dziekanowice, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie. Monety Bolesława Chrobrego. Rys. E. Paw-
lak, fot. M. Jóźwikowska
Fig. 5. Dziekanowice, Łubowo municipality, Wielkopolskie Voivodeship. Coins of Bolesław the 
Brave. Drawn by E. Pawlak, photo by M. Jóźwikowska
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Katalog skarbów i monet wczesnośredniowiecznych5

Skarb siekańcowy z Małego Skansenu złożony do ziemi po ok. 1015 roku, 
waga 16,93 g

Monety islamskie

1. C2-183-1
dirham, ok. ¼
Dynastia: Sāmānidzi
Władca: Nas.r ibn Ah. mad (301-331 = 914-942/3)
Mennica: Sama[rqand]
Datowanie: AH [301-320] (914-932) 
Awers:
leg. 1: ] لھ]شـ ـریك … \ … \ …
leg. 2: … ]بسمـ]ا لدرھم …
leg. 3: …  ...یفر ویومئذ …
obwódka 1: liniowa pojedyncza
Rewers:
leg. 1: ]هللا]رسو با]المقتـ[\ل احمد] بن... [\ـدر  \ … \ …
leg. 2: … و بالھدى … ارسلھ
obwódka 1: liniowa podwójna
Surowiec: srebro
Waga: 0,55 g
Długość: 13,4 mm; szerokość: 10,04-14,24 mm; grubość: 0,61 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/106 nr 1; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390364,88; Y: 519422,422,75
Data odkrycia: 03.08.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: datowanie imieniem kalifa al-Muqtadira billāh; nūn w bn w imieniu 
emira z ornamentem roślinnym; fragment monety (ok. ¼), krawędzie nacinane, 
łagodnie wygięta
Literatura: Leimus 2007a: 1852, 1884, 1885, 1909, 1917

5 Foto. E. Pawlak i M. Jóźwikowska (skarb siekańcowy poz. kat. 31, znaleziska luźne poz. kat. 2).
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2. C2-285-56
dirham, ok. 1 /10

Dynastia: Sāmānidzi
Władca: Nas.r ibn Ah. mad (301-331 = 914-942/3)
Mennica: [Samarqand]
Datowanie: AH [327-329] (938-940)
Awers:
leg. 1: ] لھ... \] ه[حد]و ع\شریك ع  … \ …
leg. 2 i leg. 3: obcięte
Rewers:
leg. 1: ]احمـ... \... ضي]الرا ]ـد[بن  … \ … \ …
leg. 2: obcięta
Surowiec: srebro
Waga: 0,25 g
Długość: 5,67-7,56 mm; szerokość: 6,81-6,93 mm; grubość: 0,74 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390463,27; Y: 519211,52
Data odkrycia: 7.07.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: rekonstrukcja imienia kalifa i emira, datowanie imieniem kalifa ar-
Rād. ī’ego billāh i dodatkowym napisem pod leg. 1 awersu; fragment z pola 
monety (ok. 1 /10), krawędzie nierówne
Literatura: Leimus 2007a: 2185-2199; Leimus 2007b: 68-69, Table 1; FMP I 
2017: 36 / Dzierżnica II: 766-773
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3. C2-202-4
dirham, ok. ⅓
Dynastia: Sāmānidzi
Władca: Nūh. ibn Nas.r (331-343 = 942/3-954)
Mennica: Samarqand
Datowanie: AH [33]4 (946/7) 
Awers:
leg. 1: ]لھ\ـده]وحـ شریك ع\ال ع  … \ …
leg. 2: … ]اربع]الدر سنة بسمرقند ھم  …
leg. 3: … ]یفره]یو مئذ  …
obwódka 1: liniowa pojedyncza
Rewers:
leg. 1: … \بن\. ] ..ـفي[المستكـ\... رسول\محمد نوح
leg. 2: … ]كر]لیظھـ ولو كلھ الدین على ]ه[ـره  …
obwódka 1: liniowa pojedyncza
Surowiec: srebro
Waga: 1,66 g
Długość: 20,37-23,45 mm; szerokość: 3,20-16,18 mm; grubość: 0,67 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; w pobliżu stanowisk AZP 50-32/104 
nr 22 a AZP 50-32/106 nr 1; osada i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – 
Mały Skansen, okolice lądowego przyczółka mostu wschodniego („gnieźnień-
skiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390325,70; Y: 519409,65
Data odkrycia: 03.08.2018
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety (ok. ⅓), krawędzie nacinane, wygięta, obustronnie 
częściowo starta, niedobita
Literatura: Leimus 2007a: 2877-2880
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4. C2-224-10
dirham, ok. 1 /5
Dynastia: Sāmānidzi
Władca: Nūh. ibn Nas.r (331-343 = 942/3-954)
Mennica: Samarkanda
Datowanie: AH [333-343] (944-954)
Awers:
leg. 1: ع … \ … \ … \ ع
leg. 2: … ]بسمرقند]الدر اھم سنة  …
leg. 3: … ]ویومئذ]بـ ـعد  …
obwódka 1: liniowa pojedyncza
Rewers:
leg. 1: با... \هللا ـر]نصـ[بن... \ـكفي  ... \ ... \ ...
leg. 2: … ]و]الـ بالھدى ارسلھ ـلھ  …
obwódka 1: liniowa pojedyncza
Surowiec: srebro
Waga: 0,91 g
Długość: 16,09 mm; szerokość: 17,48 mm; grubość: 0,67 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390411,67; Y: 519352,75
Data odkrycia: 25.04.2018
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: napisy częściowo zatarte, słabo czytelne; datowanie imieniem kalifa 
al-Mustakfī’ego billāh; fragment monety (ok. 1 /5), krawędzie nierówne, łagodnie 
wygięta, powierzchnia silnie starta
Literatura: Leimus 2007a: 2869-2875, 2878-2884, 2886-2899, 2905, 2907-2908, 
2911-2936
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5. C2-204-22
dirham, ok. 1 /10

Dynastia: Sāmānidzi
Władca: ?
Mennica: ?
Datowanie: koniec III-1 poł. IV wieku hidżry (koniec IX-1 poł. X wieku)
Awers:
leg. 1: obcięta
leg. 2: obcięta
leg. 3: … بعد … ومن
obwódka 3: liniowa pojedyncza
Rewers:
leg. 1: obcięta
leg. 2: … ]كـ]لیظھـ الدین على ]ـلھ[ـره  …
obwódka 2: liniowa pojedyncza
Surowiec: srebro
Waga: 0,20 g
Długość: 8,24-9,11 mm; szerokość: 3,61-6,76 mm; grubość: 0,79 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; pomiędzy stanowiskami 
AZP 50-32/104 nr 22 a AZP 50-32/106 nr 1; osada i cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego przyczółka mostu 
wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390409,85; Y: 519378,20
Data odkrycia: 25.04.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: typologicznie fragment dirhama Sāmānidów; fragment monety (ok. 1 /10), 
krawędzie nierówne, na brzegu nacięcia
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6. C2-283-132
dirham, ok. 1 /10

Dynastia: Sāmānidzi
Władca: ?
Mennica: ?
Datowanie: koniec III-1 poł. IV wieku hidżry (koniec IX-1 poł. X wieku) 
Awers:
leg. 1: ]ـھ]لـ  … \ … \ …
leg. 2: … ـدرھم …
leg. 3: … ]بعد]مـ ـن  …
obwódka 1: liniowa pojedyncza
Rewers:
leg. 1: … \ … \ ]ـلھ]الـ... [\ـد]محمـ  \ …
leg. 2: … ارسـ هللا ]ـلھ[ل  …
obwódka 1: liniowa pojedyncza
Surowiec: srebro
Waga: 0,27 g
Długość: 6,89-8,23 mm; szerokość: 5,72-7,27 mm; grubość: 0,76 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 9/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390349,85; Y: 519179,49
Data odkrycia: 03.03.2019 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: typologicznie fragment dirhama sāmānidzkiego; fragment monety 
(ok. 1 /10), krawędzie nierówne, brzeg częściowo obcięty
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7. C2-224-46
dirham, ok. ⅛
Dynastia: Sāmānidzi?; typ badah

˘
šānī?

Władca: ?
mennica: ?
Datowanie: IV wiek hidżry (X wiek)?
Awers:
leg. 2: ؟...لدر  …
leg. 3: zatarta
obwódka 1: liniowa pojedyncza
Rewers:
leg. 2: ]و]بالھد ؟...ى  …
obwódka 1: liniowa pojedyncza
Surowiec: srebro
Waga: 0,27 g
Długość: 10,62 mm; szerokość: 3,49-6,02 mm; grubość: 0,52 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390411,36; Y: 519329,61
Data odkrycia: 15.06.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: szeroki (pusty?) margines, typologicznie może wskazywać na fragment 
wielokrotności dirhama, tzw. multipli (typ badah

˘
šānī)?; fragment monety 

(ok. ⅛), krawędzie nierówne, nacinane, obustronnie niedobita i silnie starta, 
lekko pogięta 
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8. C2-284-112
dirham, ok. 1 /6
Dynastia: Zijārydzi
Władca: Bīsutūn ibn Wušmgīr (356-366 = 967-976)
Mennica: ?
Datowanie: AH [356-366] (967-976)
Awers:
leg. 1: لھ بن]بیـ[\شریك شمكیر]و[\ـستون  … \ … \ …
leg. 2: … ...رھم  …
leg. 3: obcięta
Rewers:
leg. 1: … \ … \ … المطـ\... رسول\محمـد  \ …
leg. 2: obcięta
Surowiec: srebro
Waga: 0,55 g
Długość: 9,50-12,34 mm; szerokość: 12,01 mm; grubość: 0,93 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390443,989; Y: 519193,030
Data odkrycia: 13.10.2020
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: rekonstrukcja imienia emira, datowanie imieniem emira; fragment 
monety (ok. 1 /6), krawędzie nierówne
Literatura: Kmietowicz, Kubiak 1969, s. 170-171, nr 418; Leimus 2007a: 3627, 
3641
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9. C2-285-9
dirham, ok. 1 /7
Dynastia: Zijārydzi
Władca: Z. ahīr ad-dawla (Bīsutūn) (356-366 = 967-976)
Mennica: ?
Datowanie: AH [356-366] (967-976)
Awers:
leg. 1: … \ … \ اال ه... \ـھ  …
leg. 2: … ھـ ضرب … هللا
leg. 3: … من مر  … 
obwódka 1: liniowa pojedyncza
Rewers:
leg. 1: … \ … الـ منـ\] ... ـر[ظھیـ\... ركن أبو  \ … \ …
leg. 2: الـ على … ـره
obwódka 1: liniowa pojedyncza
Surowiec: srebro
Waga: 0,40 g
Długość: 13,69 mm; szerokość: 7,43-10,59 mm; grubość: 0,50 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390461,92; Y: 519206,08
Data odkrycia: 06.07.2018
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: rekonstrukcja imienia emira; napisy częściowo zatarte, nieczytelne; 
fragment monety (ok. 1 /7), krawędzie nierówne, silnie starty
Literatura: Kmietowicz, Kubiak 1969: 170-171, nr 416, 417; Leimus 2007a: 
3626, 3629-3632; FMP I 2017: 36 / Dzierżnica II: 2998, 3001
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10. C2-225-17
dirham, ok. 1 /6
Dynastia: Ih

˘
šīdydzi

Władca: Abū al-Qāsim Unūğūr ibn al-Ih
˘
šīd (334-349 = 946-960)

Mennica: ?
Datowanie: AH [334-349] (946-960)
Awers:
leg. 1: ]القا بن]أبو ـید]االخشـ[\سم  \ … \ … \ … 
leg. 2: zatarta
leg. 3: zatarta
obwódka 1: liniowa pojedyncza
Rewers:
leg. 1: ه؟\] ـع[المطیـ  \ … \ … \ … \ …
leg. 2: zatarta
obwódka 1: liniowa podwójna
Surowiec: srebro
Waga: 0,30 g
Długość: 7,51-10,86 mm; szerokość: 7,26-10,54 mm; grubość: 0,66 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390451,15; Y: 519343,18
Data odkrycia: 9.06.2018
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: rekonstrukcja imienia emira, napisy słabo czytelne, legendy okrężne 
zatarte; fragment monety (ok. 1 /6), łagodnie wygięty, silnie starty, krawędzie 
nierówne
Literatura: Ilisch, L. 1993: 36, 387, 388; Bacharach 2006: 60-66; Catalogue: 161, 162
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11. C2-263-5
dirham, ok. 1 /10

Dynastia: ?
Władca: ?
Mennica: ?
Datowanie: ?
Awers:
leg. 1: … ]شریك\... وحــھ]اللـ ال  \ …
leg. 2 i leg. 3: obcięte
Rewers:
leg. 1: nieczytelny
Surowiec: srebro
Waga: 0,22 g
Długość: 7,59 mm; szerokość: 4,47-6,01 mm; grubość: 0,67 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390366,36; Y: 519222,45
Data odkrycia: 02.05.2018
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: napisy zatarte, słabo czytelne; fragment z pola monety (ok. 1 /10), 
krawędzie nierówne, silnie starty
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12. C2-226-6
dirham, ok. 1 /5
Dynastia: ?
Władca: ?
Mennica: ?
Datowanie: ?
Awers:
leg. 1: … \ ... \ ال  …
leg. 2: nieczytelna
leg. 3: obcięta
Rewers:
leg. 1: … \ … \ … \ … \ ]ـلھ]لـ
leg. 2: nieczytelna
obwódka 1: liniowa pojedyncza
Surowiec: srebro
Waga: 0,21 g
Długość: 8,94 mm; szerokość: 3,91-6,39 mm; grubość: 0,44 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; pomiędzy stanowiskami 
AZP 50-32/104 nr 22 a AZP 50-32/106 nr 1; osada i cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego przyczółka mostu 
wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390500,43; Y: 519368,00
Data odkrycia: 31.03.2019
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: mały fragment monety (ok. 1 /5) o kształcie trapezu prostokątnego; 
moneta obustronnie niedobita, silnie starta, słabo czytelna
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13. C2-285-64
dirham, ok. 1 /7
Dynastia: ?
Władca: ?
Mennica: ?
Datowanie: ? 
Awers:
leg. 2: nieczytelna
leg. 3: … المـ ـره  …
Rewers:
leg. 2: … ]ـالھد]بـ  … 
obwódka 1: liniowa pojedyncza
Surowiec: srebro
Waga: 0,19 g
Długość: 7,80 mm; szerokość: 4,44-7,27 mm; grubość: 0,65 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 9/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390445,28; Y: 519172,40
Data odkrycia: 17.03.2019 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment z brzegu monety (ok. 1 /7), krawędzie nierówne
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14. C2-224-72
dirham, ok. 1 /15

Dynastia: ?
Władca: ?
Mennica: ?
Datowanie: ?
Awers:
leg. 3: ؟...المؤ  …
Rewers:
leg. 2: ]ر]مـ ؟...ـحمد
Surowiec: srebro
Waga: 0,06 g
Długość: 4,20-6,14 mm; szerokość: 4,15 mm; grubość: 0,55 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; w pobliżu stanowiska AZP 50-32/104 
nr 22; osada i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice 
lądowego przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390400,33; Y: 519358,55
Data odkrycia: 04.08.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety (ok. 1 /15), cięta, łamana, silnie starta, obustronnie 
niedobita, nieczytelna
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15. C2-284-143
dirham, ok. 1 /15

Dynastia: ?
Władca: ?
Mennica: ?
Datowanie: ?
Awers: nieczytelny, zatarty
Rewers: nieczytelny, zatarty
Surowiec: srebro
Waga: 0,10 g
Długość: 9,12 mm; szerokość: 1,18-6,42 mm; grubość: 0,36 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390420,380; Y: 519218,526
Data odkrycia: 07.03.2021 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety (ok. 1 /15), cięta, łamana, silnie starta, obustronnie 
niedobita, nieczytelna



Nowe znaleziska skarbów i monet wczesnośredniowiecznych pozyskane w trakcie badań…

191

Monety zachodnie

Rzesza Niemiecka

16. C2-303-9
denar, ok. 1 /6
Władca: Henryk II ks. (955-976)
Mennica: Bawaria, Ratyzbona
Datowanie: 967-973
Awers: w otoku litera D, a pod nią ••
Rewers: w otoku V• pod tym znak przypominający literę U lub Ʊ
Surowiec: srebro
Waga: 0,09 g
Długość: 7,50 mm; szerokość: 2,39-7,22 mm; grubość: 0,54 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 9/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390378,13; Y: 519162,70
Data odkrycia: 24.02.2019 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety (ok. 1 /6), cięta przy krawędzi i łamana, krawędź bardzo 
nieregularna, pogięta, moneta silnie starta, niedobita
Literatura: Hahn 1976: nr MR15e
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17. C2-283-31
denar, ok. ⅓
Władca: Henryk II ks. 955-976
Mennica: Bawaria, Ratyzbona
Datowanie: 973-976
Awers: w otoku […]IVITA[…]; w polu monety cztery belki w poziomie
Rewers: w otoku […]HEMA[…]; w polu w obwódce ciągłej perełka
Surowiec: srebro
Waga: 0,22 g
Długość: 16,72 mm; szerokość: 8,00 mm; grubość: 0,46 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390370,38; Y: 519210,82
Data odkrycia: 04.05.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety (ok. ⅓), krawędź nacięta, moneta połamana i pogięta, 
wytarta, niedobita
Literatura: Hahn 1976, Typ II, MR16c/d (IV)
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18. C2-225-27
denar, ok. ¼
Władca: ?;
Mennica: Saksonia, Magdeburg?
Datowanie: ok. 975-983 
Awers: dwa odwrócone trójkąty?
Rewers: nieczytelny
Surowiec: srebro
Waga: 0,30 g
Długość: 13,86 mm; szerokość: 9,56 mm; grubość: 0,53-0,89 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390448,59; Y: 519342,79
Data odkrycia: 9.06.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety (ok. ¼), krawędź nacięta, moneta połamana, silnie 
starta, niedobita
Literatura: Gumowski 1939: Typ I?; Ilisch, P. 2020a; Kilger 2000, KN4
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19. C2-223-18
denar, ok. 1 /5
Władca: ?
Mennica: Saksonia, Magdeburg?
Datowanie: ok. 975-983 
Awers: nieczytelny
Rewers: nieczytelny
Surowiec: srebro
Waga: 0,10 g
Długość: 4,89-8,98 mm; szerokość: 6,06-7,66 mm; grubość: 0,43 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390386,38; Y: 519341,31
Data odkrycia: 04.08.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety (ok. 1 /5), połamana, cięta(?), niedobita i silnie starta, 
nieczytelna
Literatura: Gumowski 1939: Typ I?
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20. C2-283-140
denar, ok. 1 /5
Władca: ?
Mennica: Saksonia, Magdeburg?
Datowanie: ok. 975-983 
Awers: widoczny jest źle wybity krzyż, po obu jego stronach prostokąty, pod 
nim 2 perełki
Rewers: dwa znaki mennicze podobne do zagiętego nożyka i sierpa
Surowiec: srebro
Waga: 0,26 g
Długość: 6,64-10,14 mm; szerokość: 6,03-7,21 mm; wysokość krawędzi: 1,18 
mm; grubość: 0,61 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 9/2;  AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390379,89; Y: 519187,82
Data odkrycia: 03.03.2020 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: ok. 1 /5 monety, ciętej i łamanej, moneta była silnie starta i niedobita
Literatura: Gumowski 1939: Typ I; Kilger 2000: KN4(?); Ilisch, P. 2020a
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21. C2-264-126
denar, ok. 1 /5
Władca: ?
Mennica: Saksonia, Magdeburg?
Datowanie: ok. 975-983 
Awers: 2 perełki pomiędzy otworami
Rewers: nieczytelny
Surowiec: srebro
Waga: 0,30 g
Długość: 7,04-11,86 mm; szerokość: 6,88-7,46 mm; grubość: 0,51-1,46 mm; 
średnica otworów: ok. 2,28 i ok. 1,30 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390406,91; Y: 519224,60
Data odkrycia: 07.03.2021
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: ok. 1 /5 monety, ciętej, łamanej i pogiętej; moneta była silnie starta, 
niedobita i przebita dwoma otworami
Literatura: Gumowski 1939: Typ I; Kilger 2000: KN4; Ilisch, P. 2020a
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22. C2-284-127
denar, ok. 1 /5
Władca: ?
Mennica: Saksonia, Magdeburg?
Datowanie: ok. 975-983 
Awers: w otoku monety pięć prostokątów w pionie, w polu monety widoczny 
jest niewielki fragment jednego z ramion krzyża w częściowo zachowanej 
obwódce perełkowej
Rewers: w otoku widoczne ślady wybitych na awersie prostokątów, w polu 
monety 3 poziome kreski w dwóch rzędach
Surowiec: srebro
Waga: 0,10 g
Długość: 7,90-11,99 mm; szerokość: 9,43 mm; wysokość krawędzi: 0,66 mm; 
grubość: 0,55 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390408,58; Y: 519190,19
Data odkrycia: 07.03.2021 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: ok. 1 /5 monety, ciętej, łamanej i pogiętej; moneta była silnie starta, 
niedobita na rewersie
Literatura: Gumowski 1939: Typ I; Kilger 2000: KN4; Ilisch, P. 2020a
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23. C2-202-2
denar, ok. ½
Władca: Otton III (983-1002)
Mennica: Nadrenia, Kolonia
Datowanie: 983-1002
Awers i rewers: nieczytelne (znaczna część powierzchni wytarta, niedobita)
Surowiec: srebro
Waga: 0,66 g
Średnica: 15,11 mm; grubość: 1,11 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; pomiędzy stanowiskami 
AZP 50-32/104 nr 22 a AZP 50-32/106 nr 1; osada i cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego przyczółka mostu 
wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390329,70; Y: 519385,39
Data odkrycia: 18.04.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety (ok. ½), krawędź nacięta, moneta połamana i pogięta, 
wytarta, niedobita
Literatura: Hävernick 1935: nr 34
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24. C2-265-49
denar, ok. ¼
Władca: Otton III i Adelajda?
Mennica: Saksonia, Region Harz?
Datowanie: ok. 983
Awers: nieczytelny
Rewers: nieczytelny
Surowiec: srebro
Waga: 0,45 g
Długość: 11,59 mm; szerokość: 10,0 mm; grubość: 0,73 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390461,59; Y: 519236,72
Data odkrycia: 03.04.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety (ok. ¼), krawędź nacięta, moneta połamana i pogięta, 
silnie wytarta, niedobita
Literatura: Hatz 1961: typ nieokreślony
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25. C2-283-124
denar, ok. ⅓
Władca: Otton III i Adelajda
Mennica: Saksonia, Region Harz
Datowanie: od 983
Awers: w otoku krzyż kawalerski, na prawo od niego fragment litery R(?)
Rewers: w otoku […]A[…]; w polu monety w obwódce ciągłej pozioma belka
Surowiec: srebro
Waga: 0,16 g
Długość: 10,91 mm; szerokość: 5,19 mm; grubość: 0,71 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 9/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390364,81; Y: 519177,81
Data odkrycia: 24.02.2019 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety (ok. ⅓), krawędzie nacinane, moneta połamana, 
łagodnie wygięta, wybita decentrycznie z obu stron
Literatura: Hatz 1961: nr ?
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26. C2-283-128
denar, ok. ⅔
Władca: Otton III i Adelajda
Mennica: Saksonia, Region Harz
Datowanie: od ok. 984-988
Awers: w otoku fragment krzyża kawalerskiego, na prawo od niego nieczytelne 
fragmenty liter; w polu monety w obwódce ciągłej fragment krzyża, w górnej 
jego części między ramionami litery OD, dalsza część słabo czytelna
Rewers: w otoku L[…]H•[…], w polu monety w obwódce ciągłej fragment 
świątyni, w jej wnętrzu, w narożnikach••••, pośrodku nich ◊
Surowiec: srebro
Waga: 0,80 g
Średnica: 19,35 mm; grubość: 0,66 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390354,77; Y: 519198,15
Data odkrycia: 24.02.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety (ok. ⅔), krawędź nacięta, moneta przełamana 
i łagodnie pogięta, silnie starta, niedobita, obustronnie decentrycznie wybita
Literatura: Hatz 1961: nr III, 4b, Ilisch, P. 2020b: B-c Abb. 5
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27. C2-264-59
denar, ok. ¾
Władca: Otton III i Adelajda
Mennica: Saksonia, Region Harz
Datowanie: ok. 985-995
Awers: otok nieczytelny, w polu monety w obwódce perełkowej lub kreskowej 
(niedobita) krzyż prosty, między ramionami krzyża litery O-D-O-D.
Rewers: w otoku A[…], w polu monety w obwódce kreskowej kapliczka 
wypełniona poziomymi, niestykającymi się zarysami belek, wewnątrz kapliczki 
kropka; pod kapliczką kolejna belka
Surowiec: srebro
Waga: 0,77 g
Długość: 7,38-16,44 mm; szerokość: 14,27 mm; grubość: 0,82 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390406,50; Y: 519251,27
Data odkrycia: 11.07.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety (ok. ¾), wycięty, zachowana część lekko wygięta, 
wytarta, niedobita, nieczytelny otok
Literatura: Hatz 1961: nr III, 6a
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28. C2-284-11
denar
Władca: Otton III i Adelajda
Mennica: Saksonia, Region Harz
Datowanie: ok. 990-995
Awers: w otoku: krzyż kawalerski D[…]X, w polu monety w obwódce ciągłej 
krzyż, między ramionami krzyża litery ODOD
Rewers: w otoku: A[…]EAHLA[…], w polu monety w obwódce ciągłej 
świątynia z dwuspadowym dachem, wypełniona poziomymi belkami, pośrodku 
•
Surowiec: srebro
Waga: 1,30 g
Średnica: 19,07 mm; grubość: 0,55 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390404,51; Y: 519199,92
Data odkrycia: 07.07.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: moneta zachowana w całości, nieznacznie wygięta, częściowo wytarta 
i nieczytelna, obustronnie niedobita, stan bardzo dobry
Literatura: Hatz 1961: nr III, 6d
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29. C2-283-88
denar
Władca: Otton III i Adelajda
Mennica: Saksonia, Kwedlinburg ?
Datowanie: od 994(?)
Awers: otok nieczytelny; w polu w obwódce ciągłej krzyż, a między jego 
ramionami litery DOOD
Rewers: w otoku A[…]L[…]; w polu monety w obwódce ciągłej świątynia 
z dwuspadowym dachem, po jej prawej i lewej stronie znaki mennicze
Surowiec: srebro
Waga: 1,10 g
Średnica: 17,94 mm; grubość: 0,58 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390383,38; Y: 519197,74
Data odkrycia: 11.07.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: moneta cała, pogięta, krawędź uszkodzona (nacinana?), moneta silnie 
starta i niedobita
Literatura: Hatz 1961: nr IV, 19a
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Anglia

30. C2-224-19
denar, ok. ½
Władca: Etelred II (978-1016)
Mennica: Romney lub naśladownictwo skandynawskie
Datowanie: 997-1003(?)
Awers: w otoku litery: […]DELbED R[…] ? (mało czytelne), w polu monety 
fragment głowy z charakterystycznymi włosami
Rewers: w otoku niewyraźne litery SIUE?[…], w polu monety połowa krzyża, 
długi, dwunitkowy (zachowane dwa ramiona)
Surowiec: srebro
Waga: 0,53 g
Średnica: 16,54 mm; grubość: 0,68 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; pomiędzy stanowiskami 
AZP 50-32/104 nr 22 a AZP 50-32/106 nr 1; osada i cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego przyczółka mostu 
wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390417,60; Y: 519369,30
Data odkrycia: 25.04.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: zachowana połowa monety, nacięta i ułamana, lekko starta (niedobita) 
na rewersie
Literatura: North 1994, por. nr 12(?), tablica 13
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Polska

31. C2-284-140
denar, ok. 1 /5
Władca: Bolesław Chrobry (992-1025)
Mennica: Wielkopolska; naśladownictwo polskie denarów Ottona i Adelajdy 
oraz z Ratyzbony
Datowanie: ok. 1015
Awers: otok nieczytelny, w polu monety fragment krzyża prostego (niecałe dwa 
ramiona), między nimi okrąg
Rewers: nieczytelny
Surowiec: srebro
Waga: 0,30 g
Długość: 1,41-12,93 mm; szerokość: 5,11-11,71 mm; grubość: 0,44 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390417,49; Y: 519215,36
Data odkrycia: 07.03.2021 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety (ok. 1 /5), lekko nacięta przy krawędzi, połamana 
w kilku miejscach, obustronnie niedobita, silnie starta
Literatura: Bogucki 2012a, 2012b, 2012c; Bogucki, Magiera 2015; Ilisch, P. 1994: 
ryc. 7-11; Frynas 2015: P.1.23,2
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Siekańce nieokreślone

32. C2-205-26
denar, ok. 1 /6
Władca: ?
Mennica: ?
Datowanie: wczesne średniowiecze
Awers: nieczytelny
Rewers: nieczytelny
Surowiec: srebro
Waga: 0,30 g
Długość: 7,5 mm; szerokość: 6,35 mm; grubość: 0,83-1,70 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; pomiędzy stanowiskami 
AZP 50-32/104 nr 22 a AZP 50-32/106 nr 1; osada i cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego przyczółka mostu 
wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390488,34; Y: 519375,18
Data odkrycia: 09.06.2018
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety(?), wygięta, boki cięte i łamane, wytarta, niedobita, 
nieczytelna
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33. C2-224-49
denar, ok. 1 /6
Władca: ?
Mennica: ?
Datowanie: wczesne średniowiecze
Awers: nieczytelny
Rewers: nieczytelny
Surowiec: srebro
Waga: 0,18 g
Długość: 7,86 mm; szerokość: 7,76 mm; grubość: 0,05 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390401,61; Y: 519333,95
Data odkrycia: 15.06.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety(?), cięta, łamana, wytarta, niedobita, nieczytelna
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34. C2-224-59
denar, ok. 1 /6
Władca: ?
Mennica: ?
Datowanie: wczesne średniowiecze
Awers: nieczytelny
Rewers: nieczytelny
Surowiec: srebro
Waga: 0,07 g
Długość: 5,49 mm; szerokość: 7,99 mm; grubość: 0,24-0,78 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390423,39; Y: 519339,47
Data odkrycia: 15.06.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety(?), cięta, łamana, wytarta, niedobita, nieczytelna
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35. C2-224-60
denar, ok. 1 /6
Władca: ?
Mennica: ?
Datowanie: wczesne średniowiecze
Awers: nieczytelny
Rewers: nieczytelny
Surowiec: srebro
Waga: 0,07 g
Długość: 6,20 mm; szerokość: 4,77 mm; grubość: 0,42 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390419,21; Y: 519338,12
Data odkrycia: 15.06.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety(?), cięta, łamana, niedobita, silnie starta, nieczytelna
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36. C2-283-26
denar, ok. ¼
Władca: ?
Mennica: ?
Datowanie: wczesne średniowiecze
Awers: nieczytelny
Rewers: nieczytelny
Surowiec: srebro
Waga: 0,27 g
Długość: 0,85 mm; szerokość: 0,97 mm; grubość: 0,06 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390360,33; Y: 519207,36
Data odkrycia: 04.05.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: moneta(?) – ok. ¼, nacięta, łamana, wygięta, wytarta, niedobita, 
nieczytelna
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37. C2-325-25
denar, ok. 1 /5
Władca: ?
Mennica: ?
Datowanie: wczesne średniowiecze
Awers: nieczytelny
Rewers: nieczytelny
Surowiec: srebro
Waga: 0,16 g
Długość: 3,97-9,03 mm; szerokość: 4,93 mm; grubość: 0,57 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 9/2; w pobliżu stanowiska AZP 50-32/104 
nr 22; osada i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice 
lądowego przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390454,89; Y: 519091,95
Data odkrycia: 04.08.2019 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety(?), nacięta, łamana, niedobita, wytarta, nieczytelna
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38. C2-284-142
denar, ok. 1 /10

Władca: ?
Mennica: ?
Datowanie: wczesne średniowiecze
Awers: nieczytelny
Rewers: nieczytelny
Surowiec: srebro
Waga: 0,10 g
Długość: 8,47 mm; szerokość: 1,14-3,61 mm; grubość: 0,56 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; w pobliżu stanowiska AZP 50-32/104 
nr 22; osada i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice 
lądowego przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390431,16; Y: 519195,92
Data odkrycia: 07.03.2021 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety (ok. 1 /10?), nacięta, łamana, pogięta, niedobita, silnie 
wytarta, bardzo słabo czytelna
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39. C2-285-84
denar, ok. 1 /10

Władca: ?
Mennica: ?
Datowanie: wczesne średniowiecze
Awers: nieczytelny
Rewers: nieczytelny
Surowiec: srebro
Waga: 0,15 g
Długość: 1,71-7,52 mm; szerokość: 5,90 mm; grubość: 0,67 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; w pobliżu stanowiska AZP 50-32/104 
nr 22; osada i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice 
lądowego przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390480,25; Y: 519188,36
Data odkrycia: 07.03.2021 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety (ok. 1 /10), nacięta, łamana, niedobita, wytarta, 
nieczytelna, pogięta
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40. C2-283-162
taśma srebrna
Datowanie: wczesne średniowiecze
Surowiec: srebro
Waga: 0,60 g
Szerokość: 0,66-10,21 mm; wysokość: 10,70-12,41 mm; grubość: 0,49 mm; 
średnica otworu: ok. 1,22 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; w pobliżu stanowiska AZP 50-32/104 
nr 22; osada i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice 
lądowego przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390381,77; Y: 519192,91
Data odkrycia: 07.03.2021 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: taśma została wielokrotnie wygięta (złożona), łamana i cięta
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41. C2-284-126
sztabka srebrna
Datowanie: wczesne średniowiecze
Surowiec: srebro
Waga: 1,45 g
Długość: 10,09-13,39 mm; szerokość: 3,77-4,00 mm; grubość: 3,41-3,87 mm; 
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; w pobliżu stanowiska AZP 50-32/104 
nr 22; osada i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice 
lądowego przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390420,39; Y: 519184,47
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: sztabka była na końcach nacięta, a następnie łamana



Nowe znaleziska skarbów i monet wczesnośredniowiecznych pozyskane w trakcie badań…

217

Skarb denarów krzyżowych uznanych za polskie, złożony 
do ziemi na przełomie XI/XII wieku, waga 4,06 g

1. C2-284-57
denar krzyżowy z krzyżem prostym, typ VI, CNP 858
Władca: Władysław Herman (1079-1102)
Mennica: Kalisz
Datowanie: przełom lat 80/90 XI wieku
Awers: otok nieczytelny, w polu monety w obwódce ciągłej krzyż prosty 
z czterema kulami pomiędzy ramionami
Rewers: otok nieczytelny, w polu krzyż kawalerski, pomiędzy dwoma 
ramionami znak >; na jednym z ramion krzyża widoczne miedziane (?) jądro 
monety
Surowiec: srebro
Waga: 0,85 g
Średnica: 12,27 mm; wysokość krawędzi: 1,60 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390398,35; Y: 519208,61
Data odkrycia: 03.08.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: moneta zachowana w całości, silnie starta, niedobita, obustronnie 
decentrycznie wybita, na rewersie widoczne miedziane(?) jądro monety
Literatura: Gumowski 1939: CNP 858; Kędzierski 2009, 2011, 2021
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2. C2-263-21
denar krzyżowy z typu VII, CNP 967-986
Emitent: arcybiskup gnieźnieński Marcin?; za zgodą księcia Zbigniewa (1102-
1107)?
Mennica: Gniezno
Datowanie: przełom XI/XII wieku
Awers: otok częściowo nieczytelny, w polu monety w obwódce ciągłej pastorał 
w lewo otoczony perełkami
Rewers: otok częściowo nieczytelny, w polu krzyż kawalerski z czterema 
perełkami między ramionami, dwie przeciwległe perełki oddzielone słabo 
czytelnymi znakami >
Surowiec: srebro
Waga: 0,85 g
Średnica: 13,0 mm; wysokość krawędzi: 2,12 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390375,60; Y: 519220,06
Data odkrycia: 04.05.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: moneta zachowana w całości, Av. i Rev. wybite decentrycznie, częściowo 
wytarta, niedobita, stan dobry
Literatura: Gumowski 1939: CNP 967-986; Kędzierski 2009; 2021
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3. C2-223-5
denar krzyżowy z typu VII, CNP 986
Emitent: arcybiskup gnieźnieński Marcin?; za zgodą księcia Zbigniewa (1102-
1107)?
Mennica: Gniezno
Datowanie: przełom XI/XII wieku
Awers: otok częściowo nieczytelny, w polu monety w obwódce ciągłej pastorał 
w lewo otoczony perełkami
Rewers: otok nieczytelny, w polu krzyż kawalerski z czterema perełkami między 
ramionami, dwie przeciwległe perełki oddzielone znakami >
Surowiec: srebro
Waga: 0,69 g 
Średnica: 12,3 mm; wysokość krawędzi: 2,00 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; pomiędzy stanowiskami 
AZP 50-32/104 nr 22 a AZP 50-32/106 nr 1; osada i cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego przyczółka mostu 
wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390356,64; Y: 519367,49
Data odkrycia: 02.05.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: moneta zachowana w całości, Av. i Rev. wybite decentrycznie, częściowo 
wytarta, niedobita, ślady nacinania krawędzi, stan dobry
Literatura: Gumowski 1939: CNP 986; Kędzierski 2009; 2021
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4. C2-263-25
denar krzyżowy z typu VII, CNP 986
Emitent: arcybiskup gnieźnieński Marcin?; za zgodą księcia Zbigniewa (1102-
1107)?
Mennica: Gniezno
Datowanie: przełom XI/XII wieku
Awers: otok nieczytelny, w polu monety w obwódce ciągłej pastorał w lewo 
otoczony perełkami
Rewers: otok nieczytelny, w polu krzyż kawalerski z czterema perełkami między 
ramionami, dwie przeciwległe perełki oddzielone znakami >
Surowiec: srebro
Waga: 0,75 g 
Średnica: 11,29 mm; wysokość krawędzi: 1,63 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390370,77X; Y: 519239,03
Data odkrycia: 04.05.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: moneta zachowana w całości, niedobita, silnie starta; wybita 
decentrycznie po obu stronach
Literatura: Gumowski 1939: CNP 986; Kędzierski 2009; 2021
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5. C2-263-66
denar krzyżowy z typu VII, CNP 986
Emitent: arcybiskup gnieźnieński Marcin?; za zgodą księcia Zbigniewa (1102-
1107)?
Mennica: Gniezno
Datowanie: przełom XI/XII wieku
Awers: otok nieczytelny, w polu monety pastorał w lewo otoczony perełkami
Rewers: otok nieczytelny, w polu krzyż kawalerski z czterema perełkami między 
ramionami, przy jednej z perełek znak >
Surowiec: srebro
Waga: 0,60 g
Średnica: 11,56 mm; wysokość krawędzi: 1,88 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390386,13; Y: 519230,19
Data odkrycia: 13.10.2020
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: moneta zachowana w całości, Av. i Rev. wybite decentrycznie, częściowo 
wytarta, niedobita, stan dobry
Literatura: Gumowski 1939: CNP 986; Kędzierski 2009, 2021
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6. C2-282-3
denar krzyżowy z typu VII, CNP 967-986
Emitent: arcybiskup gnieźnieński Marcin?; za zgodą księcia Zbigniewa (1102-
1107)?
Mennica: Gniezno
Datowanie: przełom XI/XII wieku
Awers: otok częściowo nieczytelny, w polu monety w obwódce kreskowanej, 
fragment pastorału w lewo (brak krzywaśni) otoczony perełkami (widoczne 
z prawej strony).
Rewers: otok nieczytelny, w polu bardzo słabo czytelny fragment krzyża 
kawalerskiego
Surowiec: srebro
Waga: 0,32 g 
Średnica: 12,40 mm; grub. w polu: 0,48 mm; wysokość krawędzi: 1,79 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice.nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390343,52; Y: 519213,60
Data odkrycia: 04.05.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: zachowana połowa monety, krawędź nacięta, moneta przełamana, 
niedobita i silnie starta; wybita decentrycznie po obu stronach
Literatura: Gumowski 1939: CNP 967-986(?); Kędzierski 2009; 2021
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Skarb monet polskich z Małego Skansenu złożony do ziemi ok. 1143 roku, 
waga: 2,21 g

1. C2-283-129
denar
Władca: Bolesław III Krzywousty (1107-1138)
Mennica: Kraków
Datowanie: okres panowania
Awers: wyobrażenie dwóch postaci: po lewej św. Wojciech na tronie, po prawej 
Bolesław III Krzywousty trzymający w lewej ręce tarczę?, w prawej włócznię
Rewers: w otoku napis DCALBIBVS (pomylone Adalbertus?); w polu monety 
w obwódce ciągłej krzyż, między ramionami pojedyncze perełki
Surowiec: srebro
Waga: 0,44 g
Średnica: 13,0 mm; grubość: 0,55 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 9/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390351,96; Y: 519191,68
Data odkrycia: 24.02.2019
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: moneta zachowana w całości, Rev. wybity decentrycznie, delikatnie 
wygięta, stan bardzo dobry
Literatura: Kopicki 1995: zbliżona do nr 42; Śnieżko 2021: typ 3a
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2. C2-244-5
denar
Władca: Władysław II Wygnaniec (1138-1146)
Mennica: Kraków
Datowanie: 1138-1140 
Awers: w otoku: krzyż S […]LDO , w polu, w obwódce perełkowej, książę 
z mieczem na tronie, obok poddany
Rewers: w obwódce perełkowej, rycerz z uniesionym mieczem, walczący 
z lwem, za rycerzem krzew
Surowiec: srebro
Waga: 0,51 g
Średnica: 14,28 mm; grubość: 0,53 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390413,30; Y: 519299,53
Data odkrycia: 02.05.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: moneta zachowana w całości, wybita decentrycznie i nieznacznie 
wytarta, miejscami niedobita, stan bardzo dobry
Literatura: Kopicki 1995: nr 49a; Suchodolski 1961, 1973: typ I
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3. C2-204-16
denar
Władca: Władysław II Wygnaniec (1138-1146)
Mennica: Kraków
Datowanie: 1141-poł. 1143
Awers: w perełkowym otoku popiersie księcia z mieczem w prawej dłoni, 
poniżej fragment tarczy, nad tarczą znak menniczy przypominający literę D 
lub hełm
Rewers: w perełkowym otoku, popiersie biskupa z pastorałem w prawej dłoni 
i księgą w lewej dłoni, nad księgą krzyż
Surowiec: srebro
Waga: 0,35 g
Średnica: 13,28 mm; grubość: 0,40 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; pomiędzy stanowiskami 
AZP 50-32/104 nr 22 a AZP 50-32/106 nr 1; osada i cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego przyczółka mostu 
wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390424,34; Y: 519385,17
Data odkrycia: 25.04.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: stan zachowania bardzo dobry – menniczy, moneta obustronnie 
decentrycznie wybita, lekko niedobita
Literatura: Kopicki 1995: nr 51 (różne odmiany, ale takiej samej nie 
zauważono); Suchodolski 1961, 1973: typ II
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4. C2-261-2
denar
Władca: Władysław II Wygnaniec (1138-1146)
Mennica: Kraków
Datowanie: 1141-poł. 1143
Awers: otok nieczytelny, w polu, w perełkowej obwódce popiersie księcia na 
wprost z mieczem w prawej i tarczą w lewej dłoni, nad tarczą znak menniczy 
przypominający płotek (lub zwielokrotnioną leżącą literę E)
Rewers: otok nieczytelny, w polu, w perełkowej obwódce popiersie biskupa na 
wprost z pastorałem w prawej i biblią w lewej dłoni
Surowiec: srebro
Waga: 0,46 g
Średnica: 13,0 mm; grubość: 0,59 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 8; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390258,26; Y: 519251,01
Data odkrycia: 09.05.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: moneta zachowana w całości, otok Av. i Rev. nieczytelny, moneta 
częściowo wytarta, niedobita, stan bardzo dobry
Literatura: Kopicki 1995: nr 51e(?); Suchodolski 1961, 1973: typ II
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5. C2-263-52
denar
Władca: Władysław II Wygnaniec (1138-1146)
Mennica: Kraków
Datowanie: 1141-poł. 1143
Awers: w perełkowym otoku popiersie księcia z mieczem w prawej dłoni, 
poniżej fragment tarczy, nad tarczą znak menniczy przypominający położoną 
poziomo literę E
Rewers: w perełkowym otoku popiersie biskupa z pastorałem w prawej dłoni 
i księgą w lewej dłoni
Surowiec: srebro
Waga: 0,45 g
Średnica: 12,83 mm; grubość: 0,59 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 7/2; AZP 50-32/104 nr 22; osada 
i cmentarzysko wczesnośredniowieczne – Mały Skansen, okolice lądowego 
przyczółka mostu wschodniego („gnieźnieńskiego”)
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390382,04; Y: 519236,70
Data odkrycia: 07.07.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: moneta zachowana w całości, obustronnie silnie starta, niedobita, 
stan dobry
Literatura: Kopicki 1995: nr 51 (g, h?); Suchodolski 1961, 1973: typ II
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Znaleziska luźne

Monety islamskie

1. C4-105-5
dirham; ok. 1 /6
Dynastia: Sāmānidzi
Władca: Nas.r ibn Ah. mad (301-331 = 914-942/3)
Mennica: ?
Datowanie: AH [3]30 (941/2)
Awers:
leg. 1: … \ … ـلھ[الـ[  \ … 
leg. 2: … ]و]سـ ثلثین .ـنة  …
leg. 3: … ن[المؤمنو[  …
obwódka 1: liniowa pojedyncza; obwódka 3: liniowa pojedyncza
Rewers:
leg. 1: … \ ؟]المتـ[\هللا... \ـد]محمـ[ ـقــي  \ …
leg. 2: … ارسلـ هللا ]ـھ[ـول  …
obwódka 1: liniowa pojedyncza
Surowiec: srebro
Waga: 0,56 g
Długość: 10,78 mm; szerokość: 6,25-11,06 mm; grubość: 1,06 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 59/2; w pobliżu stanowiska AZP 50-
32/86 nr 18; osada wczesnośredniowieczna na terenie WPE, przy drodze do 
Dziekanowic, południowo-wschodni brzeg jeziora  
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390468,59; Y: 517621,05
Data odkrycia: 07.04.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety (ok. 1 /6), krawędzie nacinane
Literatura: Leimus 2007a: 2209-2212 (Samarqand), 2649-2652 (aš-Šāš)
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Polska

2. B4-157-1
denar; ok. ⅓
Władca: Bolesław Chrobry (992-1025)
Mennica: Wielkopolska; naśladownictwo polskie denarów Ottona i Adelajdy 
oraz z Ratyzbony
Datowanie: ok. 1015
Awers: otok bardzo słabo czytelny, w polu monety, w obwódce ciągłej fragment 
ramienia krzyża prostego, z prawej strony perełka
Rewers: otok bardzo słabo czytelny, w polu monety, w obwódce ciągłej fragment 
dwuspadowego dachu świątyni, nad nim krzyż
Surowiec: srebro
Waga: 0,35 g
Średnica: ok. 20,0 mm; szerokość: 8,90 mm; grubość: 0,60 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 54; na południe od zabudowań WPE – 
Wysocko  
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 390062,47; Y: 517536,47
Data odkrycia: 18.05.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: fragment monety (ok. ⅓), lekko nacięta przy krawędzi, połamana, 
obustronnie niedobita, silnie starta
Literatura: Bogucki 2012a, 2012b, 2012c; Bogucki, Magiera 2015; Ilisch 1994: 
ryc. 7-11; Frynas 2015: P.1.23,2
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Monety nieokreślone

3. D3-306-19
denar nieokreślony; ok. ¼
Władca: ?
Mennica: ?
Datowanie: wczesne średniowiecze (X-XI wieku ?)
Awers: fragment obwódki ciągłej przy polu monety
Rewers: nieczytelny
Surowiec: srebro
Waga: 0,10 g
Długość: 15,57 mm; szerokość: 12,27 mm; grubość: 0,49 mm
Metoda odkrycia: prospekcja detektorem
Miejsce: Dziekanowice/nr ewid. Dz. 172; ok. 70 m na S od drogi z Dziekanowic 
do Fałkowa, ok. 300 m na SE od cmentarza w Dziekanowicach
Współrzędne geodezyjne miejsca odkrycia: X: 391544,05; Y: 518161,57
Data odkrycia: 20.10.2018 
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Uwagi: moneta zachowana fragmentarycznie, pogięta, krawędź nacinana, boki 
cięte i łamane, moneta silnie starta, niedobita, nieczytelna
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New fi nds of early medieval hoards and coins obtained during surface surveys 
conducted near Ostrów Lednicki

S u m m a r y

Th is article is a continuation of earlier studies of coins and Roman clasps discovered during 
surface surveys conducted with metal detectors on the eastern and southern shores of Led-
nica Lake.

Th e island of Ostrów Lednicki and its immediate surroundings once belonged to the main 
centers of the state of the fi rst Piasts. One of the capital’s strongholds was built on it (near 
Poznań, Gniezno and Giecz), and the palace chapel may have been the site of the baptism 
of Prince Mieszko I  in 966. Scientists studying the area can therefore not be surprised by 
the numerous material remains discovered here, both immovable (a palace with a baptismal 
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chapel, the remains of houses and road network, extensive embankments, bridges) and mov-
able (small objects related to Christian worship found, among others, near the castle church, 
household equipment, objects related to the functioning of workshops or farming and breed-
ing). Items of particular interest include the numerous weights used at market places and the 
associated fi nds of hoard and coins, which testify to the wealth of the elite who lived here in 
the past. Bullion deposits discovered up to 2018 have been described in earlier volumes of 
‘Lednica Studies’ and other publications.

Among the oldest of these are the fi nding of burnt coins and ornaments, discovered near 
the rampart in the southern part of the gord (fragments of Islamic coins, Danish coins, Ger-
man coins, Czech coins and coins of undetermined origin, deposited in the ground in the late 
10th or early 11th century); a hoard discovered in the western part of the castle, deposited in 
the ground aft er 1064 (Hungarian coins of Geza, Bohemian coins of Bretislaus I, Devensian 
bishop Bernold, cross denarii of type V-VII), dated to the turn of the 11th/12th century: 
a hoard from the Gniezno Bridge (6 coin fragments, including two that are most likely im-
itations of English coins, and a temple ring); a hoard of cross denarii from the settlement 
(10 pieces, most of which are type VII, representing Polish varieties of cross denarii from the 
turn of the 11th/12th century). Also of great interest is a collection of loosely discovered coins, 
among which the most historically valuable are Byzantine follis minted during the joint reign 
of Basil II and Constantine VIII (976-1025), two denarii of Władysław Herman (1081-1102) 
and one denarius of Boleslaus IV the Curly (1146-1173). In addition to the above-mentioned 
early medieval hoards and coins loosely discovered at Ostrów Lednicki, a signifi cant amount 
of numismatic and jewellry grave furnishings were uncovered at the cemetery in Dziekano-
wice, which functioned from the turn of 10th/11th centuries to the 13th century. As a re-
sult of surface work conducted with metal detectors in 2018-2022, three new early medieval 
hoards and several so-called loose coins were discovered. Single fi nds were uncovered in the 
southern and eastern parts of the study area, while all cluster fi nds (hoards) were discovered 
in its central part, on settlements dating to the 9th-13th centuries, near the abutment of the 
Gniezno Bridge.

Th e most numerous assemblage consisted of 39 fragmentary and fully preserved coins 
and 2 small fractions of silver scrap (a bar and a tape) weighing a total of 16.93 grams. Th e 
described hoard was discovered over a considerable area, in two main clusters located south 
and north of the parking lot at the Small Open-air Museum. A signifi cant part of it consisted 
of dirham fragments (15 pieces), including coins of the Sāmānid dynasty, minted in Samar-
qand, Ziyārids and Ih

˘
šīdids – from 914-976 – and unspecifi ed ones from the late 9th/1st half 

of the 10th century. For a few small fragments, it was not possible to determine the issuer and 
mint. Th e collection of fractions and whole coins minted in the mints of the German Reich 
was equally numerous. Fragments of two denarii of Henry II minted between 967 and 976 in 
Regensburg were separated among them. A signifi cant part (5 pieces) were fragments of type 
I cross denarii. Th ese were small fractions of coins minted in Magdeburg in the years around 
975-983. Th e collection of German denarii is supplemented by copies issued by Otto III at 
the Cologne mint (1 piece) and by Otto III and Adelaide in Quedlinburg and the Harz region 
in 983-995 (6 pieces). A fragment of an English denarius of Ethelred II, or rather a Scandi-
navian imitation of it minted between 997 and 1003(?) was also discovered in the described 
collection. In the latter case, special attention is drawn to the inverted stamp on the heads, 
where the right rather than the left  profi le of the ruler is visible. A fragmentarily preserved 
coin minted in Greater Poland during the reign of Bolesław the Brave is very important for 
the described hoard. Th e issue was an imitation of Otto and Adelaide coins and coins minted 
in Regensburg and it can be dated to around 1015. Th is copy is particularly valuable not only 
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because of the dating of the deposit of the hoard into the ground, but also because of the 
name of the issuer himself, who resided on a nearby island – Ostrów Lednicki. Unspecifi ed 
(indecipherable) fragments of coins (8 pieces) and a small fragment of a tape and a silver bar 
are a complement to the hoard.

A small hoard of cross denarii recognized as Polish is another cluster fi nd. It consists of 
6 coins weighing a total of 4.06 grams. A cluster of these denarii was discovered at the site 
of one of the early medieval settlements. It was located about 150 m southeast of the ferry 
crossing to Ostrów Lednicki. Th e exception was one of the coins, which was discovered about 
150 m north of the aforementioned cluster. Th e collection includes late varieties of cross 
denarii that can be attributed to Polish mints, in this case those of Kalisz – of Władysław 
Herman, and probably those of the Gniezno mint – of Archbishop Martin of Gniezno, who 
probably minted cross denarii in Gniezno with the approval of Prince Zbigniew for the reno-
vation and rebuilding of the local cathedral. Similar coins constitute a signifi cant portion of 
the assemblages found in Poland, and in recent years. Th anks to the work of Polish numis-
matists, their local varieties linked to the issue of Władysław Herman, his son Zbigniew and 
the palatine Sieciech, have been separated.

Th e third hoard is a small collection of Polish coins weighing a total of 2.21 grams dis-
covered in the Small Open-air Museum and adjacent fi elds, and deposited into the ground 
around 1143. It includes a type 3a coin of Bolesław III the Wrymouth (1107-1138) and denarii 
of Władysław the Exile: 1 denarius of type 1 with an image of the prince on the throne and 
fi ghting the Lion (dated 1138-1140) and 3 denarii of type 2 depicting the prince and the bishop 
(dated 1141-mid 1143). Th e discovered coins were recorded at a considerable distance from 
each other, so it is uncertain whether they were originally a single assemblage forked during 
ploughing or whether they are fi nds of individual coins. Regardless, these denarii are a very 
valuable collection for Ostrów Lednicki and the surrounding area, testifying to the memory 
of the place at a time when the stronghold of the fi rst Piasts had already lost its political and 
cultic signifi cance.

Th ree fragments weighing a  total of 1.01 grams were included in the collection of 
so-called loose coins. Th ey were scattered over a considerable area. Th e fi rst one was a small 
fraction of a dirham (about 1/6th of the total) minted during the reign of Nas.r ibn Ah. mad of 
the Sāmānid dynasty at an unspecifi ed mint in 941/2. Fractions of this ruler’s coins were also 
observed in the hoard of fragmented coins described above.

Another fragment of Bolesław the Brave’s coin, imitating the denarii of Otto and Adelaide 
and of Regensburg, minted in Greater Poland and dated around 1015 (cf. the fi rst hoards 
described above) is an extremely valuable fi nd. 

A fragment of an unspecifi ed fragmented coin that can be dated to the late 10th/early 
11th century is the last coin in the collection of loose coins.

Th anks to the museum’s research project ‘Razem dla ratowania zabytków’ (‘Together to 
save the monuments’) implemented since 2018 in the southern and central coastal part of 
Lednica Lake, and to the people involved, extremely valuable collections have been discov-
ered and developed. In addition to the previously described coins and clasps from the Roman 
period of infl uence and the hoards and fi nds of early medieval coins presented above, a total 
of several thousand objects have been inventoried, which, aft er preservation and processing, 
will greatly enrich the collections of the Museum of the First Piasts at Lednica. In particular, 
it is worth noting the most recent discoveries of coins of Bolesław the Brave associated with 
Ostrów Lednicki. To date, only about 20 pieces of similar hybrids with depictions of a shrine 
and a cross (Polish imitation of the denarii of Otto and Adelaide and Regensburg) have been 
uncovered.



Nowe znaleziska skarbów i monet wczesnośredniowiecznych pozyskane w trakcie badań…

Particular attention should also be paid to the fact that quite a  signifi cant number of 
late cross denarii type VII with a pastorale have been discovered on Ostrów Lednicki and 
in its immediate vicinity. Th e large increase in fi nds of this type of denarii in Wielkopolska 
hoards and loose fi nds may attest to the minting activities of Archbishop Martin of Gniezno 
described above.

Th e newly discovered fi nds, together with the studies, will certainly signifi cantly enrich 
the existing knowledge of their users and inhabitants of the immediate vicinity of Ostrów 
Lednicki, from prehistory to the present day. Articles which describe the fi ndings of the very 
numerous modern coins minted by the Jagiellons, Vasa, Saxons and Stanislaus Augustus 
Poniatowski, as well as the issues from the period of partitions and modern times, are in 
preparation.
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Gdzie pochowano mieszkańców grodu w Grzybowie?

abstrakt: Artykuł prezentuje wyniki badań kości ludzkich pochodzących z trzech 
grobów szkieletowych wkopanych we wczesnośredniowieczne nawarstwienia pół-
nocnej partii majdanu grodu w Grzybowie oraz analizę luźnego materiału kostnego 
z warstw zasypiskowych. Są to pierwsze pochówki szkieletowe, jakie odsłonięto i udo-
kumentowano na grodzie. Analizowane szczątki należały do osób dorosłych obu płci 
oraz dzieci – w  tym płodu i noworodka. W sezonie wykopaliskowym w 2018 roku 
odsłonięto dwa groby szkieletowe orientowane na osi E-W. W większej jamie grobowej 
spoczywały szczątki osoby dorosłej (grób nr 1/2018), w mniejszej – pochówek dziecka 
(grób nr 2/2018). W sezonie 2019 roku odsłonięto kolejny grób orientowany wzdłuż osi 
E-W (grób nr 1/2019), gdzie w jamie spoczywał kompletny szkielet osobnika dorosłe-
go, u którego, przy kości udowej prawej i w zasypisku grobu, odsłonięto kości szkieletu 
dziecka. Materiał szkieletowy wydatowano metodą radiowęglową 14C na wiek XII/
XIII.
słowa kluczowe: Grzybowo gród, stan. 1, wczesnośredniowieczne groby szkieleto-
we, chronologia, analiza antropologiczna

abstract: Th e article presents the results of a  study of human bones from three 
skeletal graves buried in the early medieval stratifi cation of the northern part of the 
maidan of the Grzybowo stronghold, as well as an analysis of loose bone material 
from backfi ll layers. Th ese are the fi rst skeletal burials to be exposed and documented 
in the stronghold. Th e analysed remains belonged to adults of both sexes and to chil-
dren – including a foetus and a newborn. Th e 2018 excavation season uncovered two 
skeletal graves oriented on the E-W axis. In the larger grave pit was situated the burial 
of an adult individual (grave no. 1/2018), and in the smaller one the burial of a child 
(grave no. 2/2018). In the 2019 season, another grave oriented along the E-W axis was 
uncovered (grave no. 1/2019) where the pit contained the complete skeleton of an adult 
and the bones of a child’s skeleton which were exposed near the right femur and in 
the grave fi ll. Th e skeletal material was dated by the 14C radiocarbon method to the 
12th/18th centuries, respectively.
keywords: Grzybowo stronghold, site 1, early medieval skeletal graves, chronology, 
anthropological analysis
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Wstęp

Zainteresowanie badawcze wczesnośredniowiecznym grodem w Grzybowie sięga 
XIX wieku [Schwartz 1875; Danielewski, Wrzesiński, Głód 2021, gdzie pełniejsza 
literatura]. Jednak archeologiczne prace wykopaliskowe rozpoczęły się w roku 1989, 
a  ich inicjatorem był Olgierd Brzeski [Brzeski 1936-1938; Brzeski, Kurnatowska, 
Tuszyński 2000; Kurnatowska, Tuszyński 2009; Dominiczak-Głowacka 2010; Wrze-
siński 2018; Wrzesiński, Danielewski 2018]1. Podczas trwających do 2007 roku 
prac założono 57 wykopów różnej wielkości. W ich wyniku rozpoznano częściowo 
konstrukcje wałów grodu, zdefi niowano jego początki, a także ujawniono obecność 
obiektów mieszkalnych i gospodarczych jego wnętrza. Badania pozwoliły na wy-
sunięcie hipotezy m.in. o dwufazowości funkcjonowania grodu oraz wyznaczono 
ramy chronologiczne jego funkcjonowania. Początki grodu łączy się z powstaniem 
niewielkiego gródka w latach 20. X wieku, rozbudowanego w latach 50. tegoż stule-
cia. Za kres funkcjonowania grodu przyjęto lata 30. XI wieku, z możliwością zakoń-
czenia jego użytkowania w drugiej ćwierci tego stulecia2. W konsekwencji rozbudo-
wy gród obejmujący powierzchnię około 4,4 ha funkcjonował zaledwie 5 pokoleń.

Po kilkuletniej przerwie, w roku 2018, na grodzie wznowiono prace wykopa-
liskowe3, poprzedzone nieinwazyjnymi badaniami georadarowymi, geomagne-
tycznymi, elektrooporowymi, połączonymi z rozpoznaniem lotniczym, fotogra-
metrią i LiDAR-em [Bogacki et al. 2018]. Nowe badania były elementem grantu 
obejmującego szerszą tematykę badawczą. Miały one na celu weryfi kację i pod-
sumowanie dotychczasowych badań poszerzonych o kontekst zaplecza, wnosząc 
nowe dane pozwalające na pełniejszą ocenę roli grodu4.

Uzupełnieniem obrazu osadnictwa obszaru, na którym zlokalizowano gród, 
są badania powierzchniowe przeprowadzone w ramach AZP w latach 19855 oraz 
podczas drugiego przejścia w roku 20106. Na ich podstawie, a  także w oparciu 
o  materiały archiwalne7, możemy stwierdzić, że osadnictwo wczesnośrednio-
wieczne interesującego nas obszaru prezentuje się skromnie [por. Brzostowicz 
2003; Wrzesiński 2018; Wrzesiński, Danielewski 2018; Danielewski 2021; Da-
nielewski, Wrzesiński 2021]. W  trakcie badań terenowych, korzystając także 
z wywiadu terenowego wśród miejscowej ludności, nie uzyskano danych co do 

1 Badaniami w terenie realizowanymi w latach 1989-2007 kierował Mariusz Tuszyński, a w ostat-
nich sezonach Krystyna Sulkowska-Tuszyńska. Konsultantem badań była prof. Zofi a Kurnatowska.

2 Por. Krąpiec [2021:187-190].
3 Prace w latach 2018-2021 prowadziło Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, kierował nimi 

Jacek Wrzesiński.
4 Gród był tematem projektu naukowego „Gród w Grzybowie i jego zaplecze osadnicze w kon-

tekście pogłębionych badań interdyscyplinarnych”, kierowanego przez prof. UAM dr. hab. Marcina 
Danielewskiego, a realizowanego z funduszy NCN (nr UMO-2017/25/B/HS3/00016).

5 Badania przeprowadzone przez Urszulę i Krzysztofa Szamałków.
6 Badania przeprowadzone przez pracowników Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie.
7 Archiwalia w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu oraz publikacje SIM.
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domniemanego miejsca chowania zmarłych w bezpośrednim sąsiedztwie grodu. 
Jedyną informacją o  cmentarzysku szkieletowym w  pobliżu grodu jest wiado-
mość o kilku pochówkach w miejscowości Marzenin, oddalonej od grodu o oko-
ło 7 km [SIM 1972: 26]. Pochodzą stamtąd 4 groby szkieletowe o skromnym wy-
posażeniu, które na podstawie przesłanek można datować na fazę D wczesnego 
średniowiecza8. A więc, jeśli w jakiś sposób można je łączyć z okresem funkcjo-
nowania grzybowskiego grodu, to raczej z jego młodszą fazą. Innych informacji 
o stanowiskach sepulkralnych w pobliżu grodu nie posiadamy. 

Identyfi kacja miejsca grzebania zmarłych z  czasów powstawania grodu 
i  początków jego funkcjonowania może być niezwykle trudna. Początki grodu 
grzybowskiego sięgają 1. ćwierćwiecza X wieku. Wiek X to czas, gdy na obsza-
rze Wielkopolski wciąż był stosowany ciałopalny obrządek pogrzebowy. W jaki 
sposób deponowano spalone szczątki zmarłych, trudno jednoznacznie określić. 
W zasadzie brak jest grobów wziemnych z  tego okresu. Dla Słowian w  ich po-
czątkowym okresie jedyną formą pogrzebu było ciałopalenie, a  od VIII wieku 
obserwujemy stopniowe wypieranie go przez inhumację. Należy pamiętać, iż 
przemiany związane ze sposobem chowania zmarłych powiązane są z głębokimi 
zmianami w  obszarze ideologii. Odejście od tradycji przodków musiało łączyć 
się z przewrotem w sferze wierzeń, zwłaszcza tych związanych z wyobrażeniami 
dotyczącymi zaświatów i „sposobu” przechodzenia w inny świat. W miarę upły-
wu czasu sens eschatologiczny palenia ciał musiał stopniowo się zacierać, choć na 
poszczególnych obszarach zajmowanych przez Słowian przebiegało to w różnym 
tempie. Zmieniały się też relacje między społecznościami żywych i  umarłych. 
Najprawdopodobniej nowy rytuał (związany z pojawieniem się nowej religii) nie 
odbierał perspektywy bytowania na „tamtym świecie”, jednocześnie nie kłócił się 
całkowicie z dotychczasowymi wierzeniami i wyobrażeniami drogi w zaświaty.

Obszar Słowiańszczyzny, na którym około połowy X wieku zaczęła się formo-
wać domena Piastów, zaliczany jest do strefy „bezpochówkowej” [por. Zoll-Ada-
mikowa 1979: 220-221, ryc. 56; por. też 1988; 2000]. Jest to jednak obraz oddający 
raczej ograniczone możliwości skutecznych badań archeologicznych niż ówczesną 
rzeczywistość. Na obszarze Wielkopolski coraz częściej pojawiają się informacje 
o  pochówkach ciałopalnych pochodzących ze starszych faz wczesnego średnio-
wiecza. Ciekawe dane posiadamy z cmentarzyska w Bilczewie, na którym odkryto 
103 groby ciałopalne i  27 grobów szkieletowych [Gorczyca, Schellner 2012: 93, 
97], co świadczy o  istnieniu tam niezwykle interesującej nekropoli, początkowo 
ciałopalnej, a  następnie birytualnej, której początki sięgają VII wieku i  której 
funkcjonowanie określa się aż po połowę wieku XIII [Gorczyca, Schellner 2012: 
86-89]. W tym samym rejonie mamy do czynienia z kilkoma innymi cmentarzy-

8 Badania ratownicze przeprowadzono w  1958 roku. Cztery szkielety wyeksplorowano me-
todycznie. Przy jednym zarejestrowano nóż żelazny oraz naczynie gliniane w  nogach zmarłego. 
Cmentarzysko zniszczone przy eksploatacji piaśnicy. Z  ustnych przekazów pochodzi informacja 
o grobach z grotami oszczepów i mieczami.
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skami z grobami, w których chowano spalonych zmarłych. Należą do nich: badane 
ratunkowo i zniszczone ciałopalne cmentarzysko w Koninie, stan. B [Pieczyński 
1967; Kóčka-Krenz 1974: 244], cmentarzysko w Ruminie (gm. Stare Miasto) z po-
chówkami szkieletowymi i ciałopalnymi [Gorczyca, Olińska 1989: 49-68], a także 
cmentarzysko birytualne w Kramsku [Gorczyca, Lipowczyk 2011: 19-28].

Do grupy nekropoli o tradycyjnym ciałopalnym grzebaniu zmarłych możemy 
zaliczyć cmentarzyska, na których odnotowywano obiekty sepulkralne, najczęściej 
zaliczane do grupy pochówków typu Alt Käbelich. Lecz są one wciąż nieliczne i dys-
kutowane [por. Czupryńska 2002; Krzyszowski 2008, 2010: zwłaszcza s. 200; Paw-
lak 2013: 205-207, 2018: 226, przyp. 3]. Rejestrowane groby ciałopalne najczęściej 
związane są z nekropolami, na których dominuje obrządek szkieletowy, stanowiąc 
niewielki odsetek pochówków. A ich chronologia mieści się w okresie funkcjono-
wania wspomnianych nekropoli, czyli najwcześniej od końca X wieku, chociaż ich 
czas powstania określa się na wiek XI [por. Wrzesińska, Wrzesiński 2021]. Jak dotąd 
w rejonie grzybowskim nie natrafi ono na jakiekolwiek pochówki, które można by 
łączyć z okresem wczesnego średniowiecza. Dlatego też ostatnie odkrycie grobów 
szkieletowych na majdanie grzybowskiego grodu wydaje się niezwykle interesujące.

W trakcie badań sezonu 2018 w obrębie wykopu założonego na domniema-
nym terenie majdanu wcześniejszego grodu odsłonięto dwa groby szkieletowe, 
orientowane na osi E-W. W większej jamie grobowej znajdował się pochówek do-
rosłego osobnika (grób nr 1/2018), w mniejszej – pochówek dziecka, bardzo słabo 
zachowany (grób nr 2/2018) – patrz dokumentacja rysunkowa. W trakcie badań 
sezonu 2019 w wykopie założonym od zachodu (wykopu z grobami) odsłonięto 
kolejny grób (grób nr 1/2019), gdzie w jamie spoczywał kompletny szkielet osob-
nika dorosłego, u którego, przy kości udowej prawej i w zasypisku grobu, odsło-
nięto kości szkieletu dziecka. Ten grób również był orientowany wzdłuż osi E-W.

Kontekst archeologiczny

Grób 1/2018 odsłonięto w  wykopie 2/2018 podczas zdejmowania świadka po-
między wspomnianym wykopem a niedokończonym i pochodzącym ze starszych 
badań wykopem, oznaczonym jako 55 z  roku 2007. W  trakcie mechanicznego 
zdejmowania świadka (o szerokości ponad 60 cm) uległy uszkodzeniu fragmen-
ty szkieletu, zwłaszcza twarzoczaszka, odsłanianych ludzkich kości. Grób zare-
jestrowano na poziomie 104,62 m n.p.m., występował on na głębokości 100 cm 
poniżej współczesnego poziomu gruntu9. Jama grobowa, tj. jej niewielki skraj 

9 Obecność omawianych pochówków nie została ujawniona podczas wykonywanych na grodzie 
nieinwazyjnych badań geofi zycznych – zarówno wcześniejszych, realizowanych przez Przemysława 
Kiszkowskiego czy Romana Křivanka [2021:145-148], jak i w roku 2018, w ramach wspomnianego 
grantu prowadzonych badań przez Wiesława Małkowskiego [2021:121-131], Krzysztofa Misiewicza 
i Radosława Mieszkowskiego [2021:133-143].
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zachodni, odkryty w  2018 roku przy profi lu południowym wykopu nr 2/2018. 
Cały grób odsłonięto po usunięciu szerokiego na ponad 60 centymetrów świad-
ka, pozostawionego między wykopem nr 2/2018 (plany nr rys. 21/2018, 29/2018) 
a starym wykopem nr 55 z badań wykopaliskowych z roku 2007 (ryc. 1, 2).

Ryc. 1. Grzybowo gród, stan. 1, gm. Września. Rzut poziomy grobu 1/2018 i grobu 2/2018 (plan 
nr 21/2018). Rys. A. Wrzesińska
Fig. 1. Grzybowo stronghold, site 1, Września municipality. Floor plan of grave 1/2018 and grave 
2/2018 (plan number 21/2018). Drawn by A. Wrzesińska
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Ryc. 2. Grzybowo gród, stan. 1, gm. Września. Rzut poziomy grobu 1/2018 – poziom szkieletu 
(plan nr 29/2018). Rys. A. Głód
Fig. 2. Grzybowo stronghold, site 1, Września municipality. Floor plan of grave 1/2018 – skeletal 
level (plan number 29/2018). Drawn by A. Głód
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Zarys jamy grobowej był słabo czytelny – zarejestrowano skraj zachodni, frag-
ment zarysu południowego i prawie cały odcinek północny. Kształt jamy był po-
dłużny, zaokrąglony, o zachowanej długości od 140 cm do 190 cm (uchwycona 
długość ściany północnej jamy) i szerokości 60-76 cm. Jama i pochówek były sy-
tuowane wzdłuż osi E-W, szkielet zorientowany czaszką w kierunku zachodnim 
(oś odchylenia na północ 34˚). Strop jamy grobowej zarejestrowano na poziomie 
104,62 m n.p.m., poziom niwelacyjny szkieletu na 104,46-104,40 m n.p.m., spąg 
jamy grobu na 104,35 m n.p.m. Grób odsłonięto na głębokości 100 cm, poniżej 
współczesnej powierzchni użytkowej, szkielet na głębokości 116-122 cm (czaszka 
– kości kończyn dolnych), spąg jamy grobowej na głębokości 127 cm. Pochówek 
złożono w grobie na grzbiecie w pozycji wyprostowanej. Czaszka wraz z żuchwą 
ułożona była na boku, na prawej skroni. Kończyny górne ugięte były w łokciach, 
ułożone szeroko, z dłońmi złożonymi na pasie i miednicy (rekonstrukcja opiera 
się na obserwacji ułożenia lewej ręki i fragmentu prawej kości ramiennej oraz ko-
ści prawej dłoni). Kończyny dolne (uszkodzone – odsłonięte częściowo) ułożone 
szeroko, wyprostowane.

W jamie grobowej przy szkielecie nie zarejestrowano żadnego depozytu. W za-
sypisku grobu, na poziomie szkieletu i pod szkieletem, wystąpiły stopione kulki 
brązu (rejestrowano punktowe zabarwienie kości tlenkami miedzi) oraz drobiny 
węgli drzewnych. Grób wkopany był w  warstwę III, którą można datować nie 
później niż na połowę XI wieku [Dębski 2021:261-308; Wrzesiński 2021:159].

Grób 2/2018 odsłonięto w  trakcie eksploracji grobu 1/2018, przy zdejmowaniu 
świadka między wykopem 2/2018 a wykopem 55 z 2007 roku (plan nr 21/2018) 
(ryc. 1). Zarys jamy grobowej był czytelny tylko w  skraju południowym, kształt 
podłużny, o  uchwyconej długości około 80 cm. Z  pochówku zachował się nieco 
zdekompletowany, ale w  układzie anatomicznym, górny szkielet pozaczaszkowy 
oraz ułamki czaszki z żuchwą. Jama i pochówek były sytuowane wzdłuż osi E-W, 
szkielet zorientowany czaszką w kierunku wschodnim (oś odchylenia na południe 
30˚). Grób i  szkielet zarejestrowano na poziomie 104,86-104,82 m n.p.m., spąg 
jamy grobu na głębokości 104,74-104,65 m n.p.m. Grób odsłonięto na poziomie 
szkieletu, na głębokości 76-80 cm, spąg jamy na głębokości 88-97 cm. Grób był 
wkopany powyżej grobu 1/2018, na wysokości skraju ściany południowo-zachod-
niej jamy grobu (nie uszkadzając jamy – około 25-20 cm powyżej). Nie stwierdzo-
no wewnętrznych konstrukcji drewnianych. Pochówek był bardzo słabo zachowa-
ny, w ułożeniu w pozycji prawdopodobnie na wznak.

W jamie grobowej występowały węgle drzewne, przetopione kulki brązu oraz 
niewielka blaszka brązowa nr inw. 78/2018 (w partii spągowej jamy).

Grób wystąpił w  warstwie III, którą na podstawie materiału ceramicznego, 
można datować nie później niż na połowę wieku XI [Dębski 2021: 261-308; 
Wrzesiński 2021: 159].
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Grób 1/2019 wystąpił w  ramach wykopu 1/2019 i  1A/2019, poszerzonego 
w  stronę zachodnią ze względu na odkrycie szkieletu (plany nr rys. 10/2019, 
11/2019, 12/2019) (ryc. 3). Zarys jamy grobowej o kształcie zbliżonym do re-
gularnego prostokąta, o  długości jamy 215 cm i  szerokości 75-80 cm. Jama 
i  pochówek były sytuowane wzdłuż osi E-W, szkielet zorientowany czaszką 
w  kierunku zachodnim (oś odchylenia na północ 34˚). Strop jamy grobowej 
zarejestrowano na poziomie 104,90-104,80 m n.p.m., poziom niwelacyjny 
szkieletu na poziomie 104,78-104,74 m n.p.m., spąg jamy grobu na wysokości 
104,68-104,58 m n.p.m. Grób odsłonięto na głębokości 74-84 cm, szkielet na 
głębokości 86-90 cm, spąg jamy na głębokości 96-106 cm. W  partii wschod-
niej jamy stwierdzono wewnętrzną konstrukcję w postaci zachowanych smug 
drewnianej deski pod kośćmi kończyn dolnych, o szerokości 40-45 cm (uchwy-
cone na długości około 70-80 cm) – prawdopodobnie szalunku, może trumny? 
Pochówek został złożony pośrodku jamy, na desce z drewnianym szalunkiem, 
wzmocnionym (wspartym?) dwoma dużymi kamieniami (odległość między 
kamieniami wyznaczała wolną przestrzeń trumny?, wynoszącą około 50 cm). 
Kamienie były ustawione na wysokości obu przedramion (wymiary kamieni: 
20 x 15 cm i  12 x 20 cm). Szkielet złożony był bardzo wąsko i  bardzo ściśle, 
w „całunie” (inaczej niż w grobie 1/2018), w pozycji wyprostowanej na wznak. 
Długość szkieletu in situ wynosiła 165 cm. Czaszka wraz z żuchwą była ułożona 
na boku, na prawej skroni. Kończyny górne były ułożone blisko tułowia: prawa 
wyprostowana i  ściśle przy tułowiu, lewa lekko ugięta w  łokciu, a przedramię 
i  dłoń ułożone pod miednicą. Analizując ułożenie i  poziom niwelacyjny po-
szczególnych odcinków szkieletu, stwierdzono silne opadnięcie (zapadnięcie 
się?) kośćca całego górnego szkieletu. Najsilniej, bo aż o 5-10 cm niżej, zapadły 
się w grobie kości kręgosłupa i kości obu kończyn górnych (bardzo równomier-
nie) oraz czaszka. Procesy podepozycyjne, procesy rozkładu drewna deski gro-
bowej, spowodowały (prawdopodobnie) pęknięcie jej pod miednicą szkieletu 
i zapadnięcie się w obiekcie osadowym aż do miejsca ułożenia czaszki. 

W  grobie przy szkielecie nie zarejestrowano żadnego depozytu. W  jamie, 
w  stropie, na poziomie szkieletu i  pod szkieletem, odnotowano drobiny węgli 
drzewnych (wiąz Ulmus sp.)10 i  stopione kulki/niekształtne grudki brązu (szla-
ki z ziemią?), które miejscowo zabarwiły kości szkieletu zmarłego. Owalne, nie-
wielkie zielonkawe ślady tlenków miedzi zarejestrowano zarówno na czaszce, 
jak i na kościach szkieletu pozaczaszkowego. Wystąpiły na kości potylicznej, na 
powierzchni tylnej prawego talerza miednicznego, w połowie trzonu kości udo-
wej prawej (powierzchnia tylna), na dalszej nasadzie prawej kości piszczelowej 
(powierzchnia tylna) oraz pośrodku trzonu (przedniej powierzchni) lewej kości 
udowej.

10 Analiza węgli drzewnych wykonana przez dr. Tomasza Stępnika [maszynopis 2021].



Gdzie pochowano mieszkańców grodu w Grzybowie?

247

Grób wystąpił na poziomie warstwy II2/II3, którą na podstawie materiału ce-
ramicznego, można datować na okres nie późniejszy niż połowę XI wieku [Dęb-
ski 2021:261-308; Wrzesiński 2021:166].

Ryc. 3. Grzybowo gród, stan. 1, gm. Września. Rzut poziomy grobu 1/2019 (plan nr 12/2019). Rys. 
A. Wrzesińska
Fig. 3. Grzybowo stronghold, site 1, Września municipality. Floor plan of grave 1/2019 (plan num-
ber 12/2019). Drawn by A. Wrzesińska

Materiał szkieletowy i metodyka badań antropologicznych

Badaniom poddano ludzki materiał kostny pochodzący z  trzech grobów szkie-
letowych wkopanych w  nawarstwienia wczesnośredniowiecznego grodu, z  wy-
kopów założonych na majdanie grzybowskiego grodu, oraz luźny materiał zasy-
piskowy, pochodzący z  tych samych badań, ujawniony w toku oceny materiału 
kości zwierzęcych przez prof. dr hab. Daniela Makowieckiego. 
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Ekspertyzy antropologicznej dokonano na podstawie standardowego zestawu 
cech diagnostycznych, opracowanego według metod powszechnie stosowanych 
w  antropologii przez zespół poznańskich antropologów [Malinowski, Strzałko 
1985; Piontek 1999]. Za podstawowe cele badawcze uznano: ustalenie liczby po-
chowanych osobników, identyfi kację płci i ocenę wieku w chwili śmierci [Acsádi, 
Nemeskéri 1970; Buikstra, Ubelaker 1994; Piontek 1999]. W dalszej kolejności za 
celowe uznano odtworzenie przyżyciowej długości ciała, będącej miarą ogólnej 
kondycji i  stanu odżywienia osobnika, a  w  konsekwencji wskaźnikiem sytuacji 
bytowej [Wiercińska 1980; Piontek 1974].

Identyfi kacja płci została dokonana w oparciu o cechy diagnostyczne identyfi -
kowane na materiale szkieletowym obserwowane na czaszkach, zębach, miedni-
cy i kośćcu [Acsádi, Nemeskéri 1970; Strzałko, Henneberg 1975; Ubelaker 1989; 
Malinowski, Bożiłow 1997; Piontek 1999]. Dodatkowo dla osobników dorosłych 
dokonano oceny ogólnej masywności kośćca oraz cech dymorfi zmu płciowego, 
wyrażających się odmiennym ukształtowaniem morfologicznym szkieletów mę-
skich i żeńskich.

Oceny wieku w chwili śmierci osobników dorosłych dokonano na podstawie 
analizy starcia koron zębowych, obliteracji zachowanych odcinków szwów czasz-
kowych, stopnia skostnienia nasad kości długich oraz na podstawie zmian mor-
fologicznych na spojeniu łonowym [Ubelaker 1989; Piontek 1999]. Ocenę wieku 
w chwili śmierci dla szkieletów dzieci i osobników młodocianych oparto m.in. na 
kolejności wyrzynania się uzębienia mlecznego i stałego, długości trzonów kości 
długich oraz stopnia kostnienia poszczególnych odcinków szkieletu [Ubelaker 
1989; Florkowski, Kozłowski 1994].

Wiek w chwili śmierci oznaczono w oparciu o 6-stopniową skalę oceny wieku 
według kryterium Andrzeja Malinowskiego i Władimira Bożiłowa [1997]: Infans I 
(dzieciństwo młodsze od 0 do około 6-7 lat), Infans II (dzieciństwo starsze od 
6 do 12-14 lat), Juvenis (wiek młodzieńczy od 14 do 20-22 lat), Adultus (wiek 
dorosły od 22 do 30-35 lat), Maturus (wiek dojrzały od 35 do 50-55 lat), Senilis 
(wiek starczy powyżej 55 lat).

Wykonano szczegółowe pomiary kranio- i osteologiczne na dobrze zachowa-
nych fragmentach czaszek i na kościach długich, według ogólnie przyjętej w an-
tropologii metodyki [Martin, Saller 1957]. Do charakterystyki morfologicznej 
czaszek wybrano 15 cech pomiarowych. Z wartości pomiarów wyliczono średnie 
charakterystyki siedmiu cech ilorazowych (wskaźników) (tabela 1, tabela 3 i ta-
bela 4). Stosując klasyfi kację poszczególnych wskaźników [Martin, Saller 1957], 
scharakteryzowano kształty czaszek męskich i  żeńskich [Malinowski, Bożiłow 
1997]. Do oceny przyżyciowej wysokości i  budowy ciała osobników dorosłych 
wykorzystano 22 cechy pomiarowe kości kończyn górnych i  dolnych [Strzałko 
1971]. Dla każdego osobnika wykonano rekonstrukcję przyżyciowej wysokości 
ciała (tabela 2 i  tabela 5). Na podstawie pomiarów kości długich kończyn gór-
nych i dolnych zrekonstruowano i obliczono średnią przeżyciową wysokość ciała 



Gdzie pochowano mieszkańców grodu w Grzybowie?

249

badanych osobników, stosując metody opracowane przez L. Manouvriera oraz 
M. Trotter, G. Gleser [Strzałko 1971; Stolarczyk, Lorkiewicz 1993; Malinowski, 
Bożiłow 1997; Piontek 1999]. Opisy i pomiary uzupełniają fotografi e i rysunki.

Ocenę warunków życia i  stanu zdrowia zmarłych oparto na ocenie wystę-
powania i opisie zmian chorobowych zaobserwowanych na kośćcu [Gładykow-
ska-Rzeczycka, Sokół 2000; Krenz, Piontek 1996; Kwiatkowska 2005; Kozłowski 
2012]. Odnotowano charakterystyczne cechy morfologiczne kości i uchwycono 
zmiany patologiczne i rozwojowe w zakresie schorzeń dających obraz na kośćcu, 
zgodnie z klasyfi kacją J. Gładykowskiej-Rzeczyckiej [1989].

Badania antropologiczne szczątków kostnych osobników dorosłych nie spra-
wiały trudności przy rekonstrukcji większości cech morfologicznego wyglądu 
osobników, jak i  możliwości rekonstrukcji procesów biologicznych, lecz bada-
nie szczątków dziecięcych (niekompletnych i  słabo zachowanych) były bardziej 
utrudnione i ograniczone, a ich analiza miała znacznie mniejsze możliwości re-
konstrukcji.

Wyniki analizy antropologicznej

Grób 1/2018 (ryc. 4). Grzybowo, stan. 1. Badania wykopaliskowe 2018 rok. Wy-
kop 2/2018 i 55 z roku 2007.

OPIS SZKIELETU: Czaszka kompletna11 (cranium) uszkodzona; szkielet 
postkranialny zachowany, uszkodzony i niekompletny. Kości zostały uszkodzone 
mechanicznie. Podczas prac eksploracyjnych w  2018 roku została uszkodzona 
część twarzoczaszki: ukruszeniu uległy części kości czołowej (z odcinkami kra-
wędzi oczodołów) oraz części kości nosa i części kości jarzmowej. Uszkodzone 
były również kości dolnych kończyn (podczas eksploracji wykopu 55 przez eks-
pedycję w roku 2007) – brakuje kości całego prawego podudzia wraz z kośćmi 
stopy i brakuje kości stopy lewej. W 2007 roku podczas eksploracji wykopu 55 nie 
zauważono i nie zarejestrowano skraju wschodniego jamy grobowej z fragmen-
tem dolnego postkranialnego szkieletu ludzkiego i nie rozpoznano kości ludzkich 
(poziom ten nie był wrysowany w dokumentacji w 2007 roku).

CZASZKA: budowa i rzeźba była mierna, lecz czytelna, o cechach czaszki mę-
skiej [Acsádi, Nemeskéri 1970; Strzałko, Henneberg 1975; Piontek 1999]. Główne 
szwy czaszkowe częściowo obliterowane (od strony endokranialnej silnie). Wy-
rostki sutkowate dość duże i tępe, potylica urzeźbiona – w pozycji bocznej ostro 
nawisła [Malinowski, Bożiłow 1997: 235]. Stwierdzono w kości skroniowej lewej 
prawie całkowicie zarośnięty otwór słuchowy zewnętrzny. W kości prawej otwór 
był normalnie wykształcony. Być może kostniak (nowotwór łagodny) wypełniał 

11 Pośmiertnie uszkodzona kość czołowa i kości twarzoczaszki – uszkodzenia mechaniczne.
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światło lewego przewodu słuchowego zewnętrznego12. Kości szczęki i  żuchwy 
zachowane kompletnie. Żuchwa silnej budowy, masywna, o  znacznie wygię-
tych kątach. Wyrostek kłykciowy żuchwy miał dużą (o dużej szerokości) głowę 
(20,5 mm) z przesuniętą powierzchnią stawową do przodu. Był to początek zwy-
rodnienia (jeszcze o miernym nasileniu) stawu skroniowo-żuchwowego. Kształt 
żuchwy był pięciokątny, trapezoidalny [Malinowski, Bożiłow 1997: 277]. Żuchwa 
silnie wystająca. Za życia, w  szczęce po stronie prawej nie był wyrznięty trzeci 
ząb trzonowy (ząb mądrości M3). W szczęce zachowało się 15 zębów. W zębodo-
łach kości szczęki, na całym odcinku zębów trzonowych strony lewej, tkwiły trzy 
martwe brunatne korzenie zębów (ostry stan zapalny w  przyzębiu). Po stronie 
prawej, w szczęce, tkwiły dwa zęby trzonowe (M1 i M2) o bardzo silnie startych 
koronach. W żuchwie było tylko 14 zębów – stwierdzono resorpcję zębodołów 
pierwszego zęba trzonowego i drugiego zęba przedtrzonowego po stronie prawej 
(M1, P2). W  żuchwie najsilniejsze starcie koron stwierdzono w  pierwszym zę-
bie przedtrzonowym strony prawej (P1) oraz w drugim zębie przedtrzonowym 

12 Kość została przekazana do badań dr hab. Iwonie Teul z Pomorskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Szczecinie.

Ryc. 4. Grzybowo gród, stan. 1, gm. Września. Grób 1/2018 – szkielet mężczyzny. Fot. J. Wrzesiński
Fig. 4. Grzybowo stronghold, site 1, Września municipality. Grave 1/2018 a male skeleton. Photo 
by J. Wrzesiński
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i pierwszym zębie trzonowym (P2, M1) strony lewej. W obrębie żuchwy zaobser-
wowano początek występowania torus mandibularis.

Zarówno w  żuchwie, jak i  w  szczęce, stwierdzono oznaki przewlekłych zmian 
zapalnych przyzębia, których główną przyczyną są bakterie znajdujące się w kanale 
korzeniowym. Dodatkowo stan zapalny może być spowodowany rozległą, głęboką 
próchnicą powierzchni stycznych i przykorzeniowych zębów trzonowych [Dąbrow-
ski 1999, tam dalsza literatura]. W żuchwie i szczęce stwierdzono zmiany okołowierz-
chołkowe – ślady po ropniach korzeni zębów trzonowych i przedtrzonowych, a wraz 
z nimi obniżone wyrostki zębodołowe. W pierwszym zębie trzonowym lewym (M1) 
żuchwy stwierdzono aktywną próchnicę. Utrata przyżyciowa dwóch kolejnych zę-
bów w żuchwie może wynikać prędzej z całkowitego zniszczenia tych zębów przez 
proces próchniczy13 niż ze zmiany w przyzębiu, związanej z wiekiem osobnika. Zęby 
trzonowe były silnie starte, asymetrycznie na krawędziach i powierzchniach żują-
cych. Sposób i stopień starcia zębów nie jest typowy, co może wskazywać na istnie-
nie funkcjonalnej wady zgryzu. Wiek zębowy wg C.O. Lovejoy był w kategorii H i I, 
czyli wynosił 40-45 lat lub 45-55 lat, a dla zębów trzonowych w kategorii I, co od-
powiada wiekowi 45-55 lat [Piontek 1999: 172]. Na zębach trzonowych stwierdzono 
kamień nazębny. Wykonano tylko kilka pomiarów kości czaszki – patrz tabela 1.

Tabela 1. Pomiary czaszki z grobu 1/2018 według R. Martina i K. Sallera [1957]. Oprac. A. Wrze-
sińska
Table 1. Measurements of the skull from grave 1/2018 according to R. Martin and K. Saller 
[1957]. Prepared by  A. Wrzesińska

Pomiar wartość (mm)
cięciwy części mózgowej eu-eu (8) 144?

ast-ast (12) 124
cięciwy żuchwy go-go (66) 116

gn-id (69) 30
kdl-kdl (65) 125
średnica głowy –/20,5
szer. gał. (71) 30/32

KOŚCI SZKIELETU POSTKRANIALNEGO: szkielet osiowy był kompletny, 
są kości kręgów szyjnych (zachowała się kość gnykowa i chrząstka tarczowata), 
jest cały kręgosłup piersiowy i wszystkie kręgi lędźwiowe i kość krzyżowa – tylko 
stan zachowania kości jest stosunkowo słaby (kości kruche i  łamliwe). Szkielet 

13 Próchnica – ogniskowa martwica i demineralizacja tkanki zębowej. Powstaje na skutek za-
burzeń w odżywianiu oraz upośledzenia przemiany materii w tkankach zęba, a także w następstwie 
działania bakterii i produktów fermentacji resztek jedzenia [Materna, Stachoń 2003].
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kończyn górnych i dolnych nie był kompletny. Wydzielono kości pasa barkowe-
go: są fragmenty prawego i  lewego obojczyka, fragment prawej i  lewej łopatki. 
Wystąpiły ułamki żeber, kości obręczy miednicznej. Są kości kończyny górnej 
i kości kończyny dolnej lewej (brakuje tylko kości stopy). Zarejestrowano tylko 
fragmenty prawej dolnej kończyny: jest prawa kość udowa (brak dalszej nasady 
kości); jest górna nasada prawej kości piszczelowej i są dwie kości prawej stopy 
(pierwsza kość śródstopia – palucha i paliczek bliższy palucha). Brak pozostałych 
kości. Budowa kości miernie masywna, rzeźba wyraźna. Kości szkieletu mają sła-
be i  mierne zmiany przeciążeniowe. Były to głównie niewielkie zmiany w  krę-
gosłupie: trzony kręgów szyjnych, piersiowych i  lędźwiowych były nieznacznie 
obniżone i wystąpiły silniejsze przeciążenia po stronie lewej, widoczne na wyrost-
kach stawowych górnych. Stwierdzono słabe porowatości trzonów. Na dolnych 
powierzchniach trzonów ostatnich kręgów piersiowych i  lędźwiowych były wi-
doczne niewielkie zagłębienia w tkance kostnej (guzki Schmorla). Zmiany prze-
ciążeniowe zaobserwowano również w  stawie barkowym lewym – była szersza 
i bardziej wklęsła powierzchnia wydrążenia stawowego lewej łopatki; silny wycisk 
więzadła żebrowo-obojczykowego ze skostniałą krawędzią i silniejszą powierzch-
nią stawową końca mostkowego lewego obojczyka. Stwierdzono także silniejszą 
budowę lewej kończyny górnej. Masywna budowa i wyrazista rzeźba cechowały 
również obie kości udowe, lecz na prawej kości, na odcinku ok. 1/3 wysokości 
trzonu, stwierdzono otwarty częściowo(?) uraz – zadany tępym narzędziem jesz-
cze za życia osobnika, a będący w trakcie gojenia. Post mortem nastąpiło rozdzie-
lenie trzonu kości na odcinku urazu. Stwierdzono brak skostnień więzadeł na ko-
ści rzepki lewej, jak i istotnych zmian w budowie kości lewego podudzia. Zmiany 
na powierzchni spojenia łonowego wg. T.W. Todda były w fazie IX (odpowiadają-
cy wiek to 45-50 lat) [Piontek 1999: 168]. Pomiary kości długich ujęto w tabeli 2.

Tabela 2. Pomiary kości pozaczaszkowych z grobu 1/2018 według R. Martina i K. Sallera [1957] 
i oszacowana wysokość ciała. Oprac. A. Wrzesińska
Table 2. Measurements of extracranial bones from grave 1/2018 according to R. Martin and 
K. Saller [1957] and estimated body height. Prepared by A. Wrzesińska

Kość Pomiar
Wartość (mm)

prawa lewa
1 2 3 4

obojczyk długość największa (1) 135 136
obwód trzonu (6) 33 36

ramieniowa długość największa (1) 293 294
długość całkowita (2) 288 291
najmniejszy obwód trzonu (7) 58 59
średnica głowy (10) 39 39,5
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1 2 3 4
promieniowa długość największa (1) – 217

długość fi zjologiczna (2) – 208
najmniejszy obwód (3) – 38
średnica głowy (4) – 18

łokciowa długość największa (1) – 242
długość fi zjologiczna (2) – 213
najmniejszy obwód (3) – 35

udowa długość największa (1) – 406
długość naturalna (2) – 400
obwód w środku trzonu (8) 85 80*
średnica głowy (18) 42 45

piszczelowa długość największa (1a) – –
długość całkowita (1) – –
obwód trzonu (10) – 67

strzałkowa długość największa (1) – –
obwód w środku trzonu (4) – 34

Wysokość ciała [cm] wg M. Trotter i G. Gleser 160,8 161,0
161,0

wg L. Manouvriera 152,8 156,9
154,9

* zmiany w obwodzie wskutek ubytków pozwierzęcych na powierzchni trzonu

WNIOSKI. Szkielet z grobu 1/2018 należał do osobnika dojrzałego, zmarłego 
w wieku Maturus14, tj. ok. 45-50 roku życia, płci męskiej15. Przypuszczalna przy-
życiowa wysokość16 ciała mężczyzny wg M. Trotter i G. Gleser wynosiła około 
161,0 cm (osobnik niskorosły), a  wg L. Manouvriera około 154,9 cm (osobnik 

14 Oceny wieku dokonano, oceniając stopień obliteracji głównych szwów czaszkowych od stro-
ny egzo- i endokranialnej, oraz analizując starcie koron zębów, uwzględniając ocenę stopnia zużycia 
szkliwa oraz zębiny formujących guzki zębów wg C.O. Levejoy’a. Za wyznacznik wieku uznano rów-
nież zmiany pojawiające się na powierzchni spojenia łonowego wg T.W. Todda.

15 Określenia płci dokonano na podstawie morfologii czaszki, a także na podstawie cech mied-
nicy, przy zastosowaniu ogólnie przyjętych w antropologii standardów [Acsádi, Nemeskéri 1970; 
Strzałko, Henneberg 1975; Malinowski, Bożiłow 1997; Piontek 1999].

16 Kości długie kończyn górnych i  dolnych (prawe) zmierzono techniką antropometryczną 
[Martin, Saller 1957]. Na podstawie pomiarów kości długich zrekonstruowano przyżyciową wyso-
kość ciała osobnika, stosując formuły opracowane przez M. Trotter i G. Gleser oraz L. Manouvriera 
[Piontek 1999].
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bardzo niski). W czaszce mężczyzny, w kości skroniowej lewej stwierdzono pra-
wie całkowicie zarośnięty otwór słuchowy zewnętrzny. Prawdopodobnie kostniak 
(nowotwór łagodny) wypełniał światło lewego przewodu słuchowego zewnętrz-
nego – skutkowało to zaburzeniem w obrębie narządu słuchu i niedorozwojem 
lewego ucha zewnętrznego. Zarówno w  żuchwie, jak i  w  szczęce stwierdzono 
oznaki przewlekłych zmian zapalnych przyzębia, rozległą głęboką próchnicę oraz 
zmiany okołowierzchołkowe – ślady po ropniach korzeni wraz z obniżonymi wy-
rostkami zębodołowymi. Stwierdzono utratę przyżyciową kolejnych zębów w żu-
chwie. Na kości udowej prawej, na trzonie, stwierdzono uraz w  postaci ostre-
go cięcia kości od góry, zadany tępym narzędziem (jeszcze za życia osobnika), 
a będący w  trakcie procesu gojenia (toczył się proces naprawczy). Przełamanie 
kości w osi urazu, jak i przemieszczenie (przesunięcie) dolnego odcinka wzdłuż 
krawędzi urazu to przypuszczalnie efekt upływu czasu i procesów rozkładu (pro-
cesów tafonomicznych) w  grobie już po śmierci. Prawdopodobnie uraz prawej 
kończyny dolnej był przyczyną niewielkich zmian przeciążeniowych obserwo-
wanych na kościach szkieletu strony lewej. Stwierdzono brak zmian wywołanych 
dużym wysiłkiem czy wykonywaną pracą.

Na kościach szkieletu, głównie strony lewej, stwierdzono silne ubytki w okost-
nej, kształtu owalnego lub wzdłużnego. Począwszy od czytelnych śladów na po-
wierzchni przedniej kości lewej ciemieniowej; na lewej krawędzi dolnej trzonu 
i gałęzi żuchwy (na długości 12 cm); na trzonie lewego obojczyka i  lewej kości 
łopatki (pojedyncze niewielkie ubytki zaobserwowano na prawym obojczyku 
i prawej łopatce); duże ubytki na powierzchni bocznej i górnej trzonu kości ra-
mieniowej lewej (na długości 15 cm) (niewielkie na powierzchni tylnej trzonu 
prawej kości); silne ubytki na powierzchniach tylnych obu kości przedramienia 
lewego (na kości łokciowej na długości 8 cm, na kości promieniowej na długości 
9 cm) (na prawym nie wystąpiły); niewielkie ubytki na pojedynczych żebrach 
strony lewej i  prawej (na powierzchni przedniej i  bocznej). Na talerzu biodro-
wym lewej kości miednicznej (na długości 9 cm) (prawa bez śladów ubytków); na 
bardzo dużej powierzchni trzonu (bocznie i od przodu na długości 23 cm) lewej 
kości udowej (prawa bez śladów ubytków); na przedniej powierzchni (na dłu-
gości 7 cm) lewej kości piszczelowej. Na kości strzałki lewej i kości lewej rzepki 
brak śladów ubytków w okostnej. Stan zachowania kości i charakterystyczne, tyl-
ko powierzchniowe, ubytki po stronie lewej wskazują na zmiany post mortem po-
chodzenia naturalnego, związane z działalnością zwierząt. Obgryzanie okostnej 
przez zwierzęta objęło jedynie trzony kości długich (nasady nie były zaatakowa-
ne) i było tylko punktowe (nie zarejestrowano wygryzienia dookolnie powierzch-
ni trzonu). Najsilniej zwierzęta obgryzły wybrane powierzchnie trzech trzonów 
kości lewej ręki i powierzchnię boczną i przednią trzonu lewej kości udowej.

Grób 2/2018. Grzybowo, stan. 1. Badania wykopaliskowe 2018 rok  – odsłonięty 
podczas eksploracji świadka (między wykopem nr 2/2018 a starym wykopem nr 55 
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z badań wykopaliskowych z roku 2007) w trakcie odsłaniania kolejnych pozio-
mów jamy grobu 1/2018 (ryc. 1).

OPIS SZKIELETU: Żuchwa kompletna, czaszka we fragmentach (uszkodzo-
na); szkielet postkranialny – pojedyncze trzony kości kończyn górnych i odcinki 
szkieletu osiowego (uszkodzony i niekompletny).

CZASZKA: wycinki kości puszki mózgowej o  ostrych krawędziach szwów; 
kompletna żuchwa z pełnym uzębieniem mlecznym i wyrzynającymi (wykluwa-
jącymi się) pierwszymi zębami stałymi (trzonowymi M1). W zawiązkach tkwiły 
kolejne (jeszcze nie zmineralizowane) zęby stałe – siekacze i kieł.

KOŚCI SZKIELETU POSTKRANIALNEGO: drobne trzony prawej i  lewej 
kości ramiennej (długość trzonu około 138-140 mm) i luźne nasady; trzon oboj-
czyka; fragment mostka; ułamki żeber; wycinki łuków i trzonów kręgów szkieletu 
osiowego.

Kości należały do małego dziecka, zmarłego w wieku Infans I , czyli ok. 4-4,5 lat.

Grób 1/2019 (ryc. 5). Grzybowo, stan. 1. Badania wykopaliskowe 2019 rok. Wy-
kop 1/2019 i 1A/2019, w-wa II2 / II3.

OPIS SZKIELETU: Czaszka była kompletna (cranium) (ryc. 7, 8); szkielet 
postkranialny zachowany miernie i słabo, kompletny (ryc. 6).

CZASZKA: w narysie z góry (norma verticalis) o kształcie pięciokątnym pen-
tagonoides obtusus [Malinowski, Bożiłow 1997: 223]. Budowa i  rzeźba czaszki 
była delikatna i łagodna, o cechach budowy czaszki żeńskiej [Acsádi, Nemeskéri 
1970; Strzałko, Henneberg 1975; Piontek 1999]. Łuki brwiowe słabe, brzeg górny 
oczodołu prawie ostry, czoło było proste z wyraźnymi guzami czołowymi, wy-
rostki sutkowate małe i  krótkie. Stwierdzono ślady zaburzeń metabolicznych, 
symetryczne zmiany przerostowe – cribra orbitalia17 w  stropie obu oczodołów 
(prawy częściowo uszkodzony) o średnim stopniu ekspresji. Główne szwy czasz-
kowe były słabo i  częściowo obliterowane (endokranialny szew jeszcze czytel-
ny). W szwach czołowym i potylicznym zarejestrowano kostki wstawne. W szwie 
wieńcowym (czołowym) były trzy kostki – dwie małe kostki wstawne, po stronie 
prawej (o  wymiarach: 1,1 cm x 1,2 cm i  0,7 cm x 1,1 cm) i  jedna większa, po 
stronie lewej (w dolnym odcinku szwu) o wymiarach: 2,2 cm x 1,9 cm. W szwie 
węgłowym (potylicznym) stwierdzono kolejne dwie kostki szwowe – dużą kostkę 
w punkcie lambda o wymiarach: szerokość 5,6 cm i wysokość 4,9 cm; a po stro-
nie prawej niewielką kostkę o wymiarach 1,1 cm x 1,5 cm. Żuchwa była budowy 

17 Cribra orbitalia występuje w  postaci porowatości górnego sklepienia oczodołu na skutek 
przerostu śródkościa jako reakcji na anemię wywołaną przez niedobór żelaza [Kozak, Krenz 1993: 
376]. Powodować je może brak tego pierwiastka w pożywieniu, infekcje pasożytnicze, m.in. roba-
czyca czy utrata krwi [Gładykowska-Rzeczycka 1989: 23-24]. Zmiany te są wynikiem stresu, wywo-
ływanego okresowymi brakami w prawidłowym żywieniu i przebytymi chorobami w dzieciństwie. 
Obecność zmiany świadczy ogólnie o istnieniu niekorzystnych warunków środowiskowych [Kozak, 
Krenz 1993: 376].
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żeńskiej o małych głowach wyrostków kłykciowych – prawa głowa o znacznym 
starciu chrząstki włóknistej na części przedniej (początki zmian w prawym sta-
wie skroniowo-żuchwowym). W szczęce stwierdzono obustronnie brak trzecich 
zębów trzonowych M3 (zębów mądrości) i pierwszego zęba trzonowego strony 
prawej M1, który za życia osobnika został usunięty, a w zębodole dobiegał koń-
ca proces jego wygojenia. Lewy ząb M1 szczęki miał całkowicie startą koronę 
i  trwał proces zapalny w  przyzębiu – zarejestrowano ubytek wyrostka zębodo-
łowego powstały w efekcie rozwoju ropnia korzeniowego. Starcie zębów szczęki 
było nierównomierne i  asymetryczne. Silnie starta była korona drugiego zęba 
trzonowego M2 i  całkowicie pierwszego zęba M1 strony lewej, a  słabe starcie 
wszystkich pozostałych 11 zębów (w tym również słabo starta była korona zęba 
M2 strony prawej). W żuchwie był komplet 16 zębów. W prawym zębodole trze-
ciego trzonowca tkwił tylko martwy brunatny korzeń, w lewym ząb M3 był do-
piero wyrznięty i miał tylko słabo starte guzki. W koronie, na powierzchni przed-
niej zęba, stwierdzono destrukcję tkanki zęba i  niewielki ubytek próchnicowy. 
Starcie zębów żuchwy również było nierównomierne. Korony pierwszych zębów 
trzonowych M1 strony prawej i lewej miały silnie asymetrycznie i boczne starte 
brzegi sieczne (tak jak i w szczęce). Lewy ząb trzonowy M2 strony lewej starty był 
miernie (prawy słabo). Pozostałe zęby żuchwy o nieznacznym i słabym starciu. 
Na zębach odnotowano złogi kamienia nazębnego. Na kłach i siekaczach stwier-
dzono niedorozwój w budowie szkliwa zębów – hypoplazję18 szkliwa w postaci 
linii (stan średni). Siekacze były stłoczone, silniej po stronie lewej (wada zgryzu). 
Starcie powierzchni żujących pozostałych zębów było wg C.O. Lovejoy w kate-
gorii D i E [Piontek 1999: 172] – ogólnie słabe. Silne tylko w pierwszych zębach 
trzonowych (M1 obustronnie) i  średnie w  drugich trzonowych (M2) tylko po 
stronie lewej. Takie starcie asymetryczne brzegu zębów (w szczęce silne, w żu-
chwie mierne) powstało prawdopodobnie na skutek używania zębów (silniej po 
stronie lewej) jako narzędzia pracy do podtrzymywania drobnych przedmiotów, 
np. rzemienia bądź sznurka (ryc. 9).

Pomiary czaszki zawarto w tabeli 3, wartości wskaźników w tabeli 4.

18 Hypoplazja powstaje podczas formowania szkliwa na zębach mlecznych i jest wyznacznikiem 
stresów fi zjologicznych u osobników do około siódmego roku życia. Przejawia się ubytkiem szkliwa 
na powierzchni korony zęba, powstającym w efekcie niepełnego wykształcenia warstwy szkliwnej. 
Jest niespecyfi czną reakcją morfologiczną na różnego typu zaburzenia ogólnoustrojowe i dlatego 
może być traktowana jako wskaźnik stresu rozwojowego. Szkliwo raz uformowane nie podlega re-
modelowaniu, jego rozwój cechuje rytmiczność i regularność, dając chronologiczny zapis działa-
nia czynników zakłócających formowanie się koron zębów [Krenz, Piontek 1996; Krenz-Niedbała 
2000].
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Ryc. 5. Grzybowo gród, stan. 1, gm. Września. Grób 1/2019 – szkielet kobiety. Fot. J. Wrzesiński
Fig. 5. Grzybowo stronghold, site 1, Września municipality. Grave 1/2019 – a  female skeleton. 
Photo by J. Wrzesiński
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Ryc. 6. Grzybowo gród, stan. 1, gm. Wrze-
śnia. Szkielet postkranialny kobiety z gro-
bu 1/2019 w trakcie analizy antropologicz-
nej. Fot. A. Wrzesińska
Fig. 6. Grzybowo stronghold, site 1, Wrześ-
nia municipality. Postcranial skeleton of 
a  woman from grave 1/2019 undergo-
ing anthropological analysis. Photo by 
A. Wrzesińska

Ryc. 7. Grzybowo gród, stan. 1, gm. Wrze-
śnia. Czaszka kobiety z grobu 1/2019 w uję-
ciu od przodu. Fot. A. Wrzesińska
Fig. 7. Grzybowo stronghold, site 1, Wrześ-
nia municipality. Skull of a  woman from 
grave 1/2019 in frontal view. Photo by A. 
Wrzesińska
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Ryc. 8. Grzybowo gród, stan. 1, gm. 
Września. Czaszka kobiety z grobu 1/2019 
w ujęciu bocznym. Fot. A. Wrzesińska
Fig. 8. Grzybowo stronghold, site 1, Wrześ-
nia municipality. Skull of a  woman from 
grave 1/2019 in side view. Photo by 
A. Wrzesińska

Ryc. 9. Grzybowo gród, stan. 1, gm. Wrze-
śnia. Żuchwa kobiety z grobu 1/2019 w uję-
ciu z góry – zaznaczone pierwsze zęby trzo-
nowe M1, strony prawej i  lewej, o  startych 
powierzchniach żujących. Fot. A. Wrzesińska
Fig. 9. Grzybowo stronghold, site 1, Wrześ-
nia municipality. Mandible of a  woman 
from grave 1/2019 in top view – marked, 
fi rst molars of M1, right and left  sides, 
with abraded chewing surfaces. Photo by 
A. Wrzesińska

Tabela 3. Pomiary czaszki z grobu 1/2019 wg R. Martina i K. Sallera [1957]. Oprac. A. Wrzesińska
Table 3. Measurements of the skull from grave 1/2019 according to R. Martin and K. Saller 
[1957]. Prepared by A. Wrzesińska

Pomiar Wartość (mm)
1 2 3

cięciwy części mózgowej g-op 1) 191
eu-eu (8) 143
ft -ft  (9) 98
ba-b (17) 139
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1 2 3
cięciwy części twarzowej n-pr (48) 71

n-ns (55) 51
mf-ek (51) 38
sbk-spa (52) 34
apt-apt (54) 22

cięciwy żuchwy go-go (66) 113
gn-id (69) 33
kdl-kdl (65) 124
śred. głowy 18/20
szer. gał. (71) –/31

obwód obw. poz. (23) 548

Tabela 4. Wskaźniki czaszki z grobu 1/2019 wg R. Martina i K. Sallera [1957]. Oprac. A. Wrze-
sińska
Table 4. Skull indices from grave 1/2019 according to R. Martin and K. Saller [1957]. Prepared 
by A. Wrzesińska

Wskaźnik Wartość
szerokościowo-długościowy 74,8
nosa 43,1
oczodołowy 89,4
wysokościowo-szerokościowy Hrdlički-Kóčki 83,2
wysokościowo-szerokościowy 97,2
wysokościowo-długościowy 72,7
czołowo-szerokościowy 68,5

KOŚCI SZKIELETU POSTKRANIALNEGO: były delikatnej budowy, posia-
dały słabo zaznaczone przyczepy mięśniowe i  były lekkie. Tylko obie kości ra-
mienne (prawa i  lewa) cechuje bardzo silny rozwój miejsc przyczepów mięśni 
odcinków bliższych trzonów kończyn górnych, co może być efektem określonej 
aktywności fi zycznej badanego osobnika. Ich wybitną rzeźbę z  silnie rozwinię-
tą guzowatością naramienną i wybitnym grzebieniem guzka większego możemy 
wiązać z określoną czynnością życiową i przeciążeniem. Zmiany te dowodzą ma-
sywności odpowiednich grup mięśni [Duda 1996: 146]. Na obu kościach łokcio-
wych zaobserwowano nieznacznie crista pronatoria – miejsce przyczepu mięśnia 
nawrotnego czworobocznego. Na kościach promieniowych nie zaobserwowano 
zmian. Dobiegały końca procesy kostnienia m.in. końca mostkowego obojczyków 
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i krawędzi górnej talerza biodrowego, nie były zrośnięte rękojeść i trzon mostka. 
Zarejestrowano niezakończone kostnienie pierwszego kręgu kości krzyżowej. 
Proces kostnienia nasad kości kończyn był zakończony. Zaobserwowano słabe 
zmiany zwyrodnieniowe w  obrębie kręgosłupa/szkieletu osiowego (niewielkie 
i słabe skostnienia na kręgach piersiowych, silniejsze na kręgach lędźwiowych). 
Duża zmiana degeneracyjna wystąpiła w kości krzyżowej. Pierwszy kręg krzyżo-
wy (S1) miał zdeformowane oba wyrostki poprzeczne i żebra szczątkowe (lewy 
silniej – prawdopodobnie w  wyniku urazu? w  wieku młodzieńczym). Pierw-
szy odcinek grzebienia krzyżowego pośrodkowego (powstały przez zrośnięcie 
wyrostków kolczystych) był bocznie skrzywiony (złamany w  lewo), a  pierwszy 
wyrostek nie był całkowicie połączony z  pozostałymi. Trzon kręgu nie był do 
końca zrośnięty z drugim kręgiem kości krzyżowej (czytelna szczelina – otwarta 
kresa poprzeczna między pierwszym a drugim kręgiem). Kość krzyżowa w wi-
doku od tyłu ma asymetrycznie ustawione wyrostki stawowe górne (prawy niżej, 
szerszy), w widoku z przodu część boczna prawa kości jest obniżona w stosun-
ku do części lewej. To przykład częściowego uwolnienia się pierwszego krę-
gu krzyżowego, lumbalizacji polegającej na niepełnym połączeniu pierwszego 
kręgu z pozostałą częścią kości krzyżowej19. Ta zmiana chorobowa może powo-
dować przedwczesne zmiany degeneracyjne i trudności w poruszaniu się. Zmia-
ny na powierzchni spojenia łonowego wg T.W. Todda były w  fazie III lub IV, 
wskazując na wiek osobnika około 22-24 lub 25-26 lat [Piontek 1999:168]. Na 
kościach kończyn dolnych, na powierzchniach trzonów (bez części przynasa-
dowych) stwierdzono ograniczone nieregularne obszary sklerotyzacji widoczne 
w  strukturze kostnej trzonu. Te słabe, a  miejscami o  średniej ekspresji nawar-
stwienia tkanki kostnej powstały na skutek reakcji zapalnych na trzonach kości 
udowych i trzonach kości piszczelowych (silniej na kościach prawych). Ślady re-
akcji zapalnych okostnej stwierdzono w częściach środkowych trzonów, najsilniej 
na powierzchni przedniej i bocznej, ale i rejestrowane (słabo) na powierzchni tyl-
nej obu kości udowych. Dla kości piszczelowych ślady reakcji zapalnej okostnej 
są widoczne tylko na brzegu przyśrodkowym obu trzonów. Te zaburzenia meta-
boliczne występujące w postaci wypukłych prążków na powierzchni kości i jako 
delikatne pasma nowej zapalnej warstwy tkanki kostnej układały się wzdłuż jej 
osi długiej [Kozłowski 2012: 104-105, ryc. 58]. Pomiary kości długich zamiesz-
czono w tabeli 5. 

19 Kość krzyżowa powstaje ze zrośnięcia się pięciu kręgów krzyżowych, co następuje dopiero 
u dorosłych, w wieku 20-25 lat. Dźwiga masę górnej części ciała i przenosi ją na kończyny dolne za 
pośrednictwem obręczy kończyny dolnej [Bochenek 1990: 232-233].
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Tabela 5. Pomiary kości pozaczaszkowych z  grobu 1/2019 wg R. Martina i  K. Sallera [1957] 
i oszacowana wysokość ciała. Oprac. A. Wrzesińska
Table 5. Measurements of extracranial bones from grave 1/2019 according to R. Martin and 
K. Saller [1957] and estimated body height. Prepared by A. Wrzesińska

Kość Pomiar
Wartość (mm)

prawa lewa
ramieniowa długość największa (1) 312 309

długość całkowita (2) 309 307
najmniejszy obwód trzonu (7) 62 61
średnica głowy (10) 42 41,5

promieniowa długość największa (1) 238 236
długość fi zjologiczna (2) 223 221,5
najmniejszy obwód (3) 39,5 38,5
średnica głowy (4) 20 19,5

łokciowa długość największa (1) 257 252
długość fi zjologiczna (2) 230 226
najmniejszy obwód (3) 40 37

udowa długość największa (1) 442 –
długość naturalna (2) 439 –
obwód w środku trzonu (8) 83 84
średnica głowy (18) 46,5 46

piszczelowa długość największa (1a) 348 351
długość całkowita (1) 330 338
obwód trzonu (10) 68 67

strzałkowa długość największa (1) – –
obwód w środku trzonu (4) 33 32

wysokość
ciała (cm)

wg M. Trotter i G. Gleser 164,6 164,4
164,5

wg L. Manouvriera 161,9 161,3
161,6

Na obu kościach udowych stwierdzono przesunięcie powierzchni stawowej 
głowy na przednio-górną powierzchnię szyjki (bardzo silnie prawą – lewa czę-
ściowo uszkodzona). Takie przesunięcie jest związane z długotrwałym zginaniem 
kończyn w stawie biodrowym i w stawie kolanowym [Duda 1996: 145-147]. Ob-
serwując występujący zakres zmian na kościach szkieletu badanego osobnika, 
stwierdzono ślady chorób, zmian powstających w wyniku nadmiernego przecią-
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żenia, zaliczane również do schorzeń, oraz cechy związane z wykonywaną pracą 
(zawodem) – pozycją ciała lub kończyny. Można przypuszczać, że zmiany za-
obserwowane w stawie biodrowym są wynikiem częściej przyjmowanej pozycji 
zgięcia i  odwodzenia np. w  czasie jazdy konnej za R. Duda [1996, tam dalsza 
literatura].

WNIOSKI. Szkielet z grobu 1/2019 należał do dorosłego osobnika płci żeń-
skiej, zmarłego w wieku Adultus, tj. około 22-26 roku życia. Płeć osobnika okre-
ślono na podstawie cech budowy kości czaszki, kości miednicznych i morfologii 
szkieletu. Oceny wieku w chwili śmierci dokonano na podstawie stanu zaawan-
sowania rozwoju szkieletu, stopnia uformowania zawiązków i  wyrzynania się 
kolejnych zębów, analizy starcia koron zębowych, obliteracji zachowanych od-
cinków szwów czaszkowych, stopnia skostnienia nasad kości długich oraz na 
podstawie zmian morfologicznych kośćca [Ubelaker 1989; Piontek 1996]. Z wy-
liczonych wskaźników (tabela 4) wynika, że kobieta miała głowę średnią (śred-
nioczaszkowy), o średniej wysokości, o średnim czole, o wąskim nosie i wysokich 
oczodołach. Przypuszczalna przyżyciowa wysokość ciała kobiety wg M. Trotter 
i G. Gleser wynosiła około 164,5 cm, a wg L. Manouvriera około 161,6 cm. Był to 
osobnik o dużej wysokości ciała.

Kości szkieletu dziecka z grobu 1/2019.
OPIS SZKIELETU: rozpoznano tylko dwie kości: jedna, niewielka kość długa, 

została odsłonięta in situ (patrz plan grobu 1/2019, nr rys. 12/2019) przy prawej 
kości udowej (poniżej miednicy osobnika dorosłego) (ryc. 3); drugą kość wy-
dzielono z materiału zasypiska lewej kości miednicznej i kości udowej. Były to 
drobne trzony kości długich szkieletu dziecięcego.

KOŚCI SZKIELETU POSTKRANIALNEGO: trzon kości łokciowej prawej 
(długość trzonu powyżej 6,5 cm) i  kompletny trzon lewej kości piszczelowej 
o  długości 9 cm (wystąpił przy prawej kości udowej dorosłego osobnika). Nie 
zarejestrowano luźnych nasad tych kości.

Kości należały do małego dziecka, zmarłego w  wieku Infans I, tj. ok. 10-12 
miesiąca życia (tj. około 1 roku).

Uzupełnienie

W  2019-2020 roku spośród materiałów zwierzęcych z  obiektów osadowych 
i warstw z  lat 1998 i 2007 (badania Mariusza Tuszyńskiego i Krystyny Sulkow-
skiej-Tuszyńskiej), przekazanych do opracowania gatunkowego profesorowi 
dr. hab. Danielowi Makowieckiemu, który wydzielił w ramach dwóch wykopów 
(wykop 26 i wykop 55) pojedyncze kości ludzkie. Analiza antropologiczna po-
zwoliła stwierdzić, iż materiał obejmował kości czterech różnych osobników. 
W przypadku dwóch osobników szkielety zostały odkryte w roku 2018 w nowo 
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założonym wykopie 2/2018, przylegającym ścianą południową do dawnego wy-
kopu 55. Pozostali osobnicy zostali zarejestrowani po raz pierwszy.

W wykopie 26, badanym w 1998 roku, wśród kości zwierzęcych wydzielono 
dwie kości ludzkie:
1. numer inwentarza kości zwierzęcych 1705/98: kompletny trzon kości ramien-

nej prawej o długości 64,5 mm – kość małego dziecka, noworodka lub nie-
mowlęcia zmarłego w wieku Infans I, tj. około 0-3 miesiąca życia (ryc. 10).

2. numer inwentarza kości zwierzęcych 1716/98: kompletna część skalista kości 
skroniowej prawej (kość delikatna, budowa średnia) – prawdopodobnie mło-
dej kobiety zmarłej jeszcze w wieku Juvenis lub już w wieku Adultus.

W wykopie 55 z  roku 2007 z materiału zwierzęcego wydzielono luźny, stały 
ząb małego dziecka (wykop 13N 2E; w-wa 2; głębokość 105,02-114,95 m n.p.m.) 
i grupę kości należącą do jednego dorosłego osobnika (wykop 13N 2E; w-wa 2-5): 
1. numer inwentarza ceramiki i kości zwierzęcych 2062: zawiązek stałego zęba trzo-

nowego M1 który tkwił w kości szczęki, już zmineralizowany, lecz jeszcze bez 
wykształconego korzenia – ząb należał do dziecka, którego grób został odsło-
nięty w świadku wykopu badanego w roku 2018, numer grobu 2/2018. Dziecko 
zmarło w wieku Infans I, tj. w wieku 4-4,5 lat (patrz opis grobu 2/2018 i ryc. 1).

2. numery inwentarza kości zwierzęcych 2781; 2784; 2966; 2986; 3015: wycinek 
nasady dalszej kości piszczelowej lewej z  zachowaną powierzchnią stawową 
dolną i  kostką przyśrodkową dojrzałego osobnika (struktura gąbczasta już 
rozrzedzona). Fragment kości składał się w całość z trzonem lewej kości pisz-
czelowej z  grobu 1/2018 (patrz opis grobu 1/2018 i  ryc. 2, 4). Wydzielono 
również kości prawie kompletnej stopy lewej tego samego osobnika (kości stę-
pu – kość sześcienną, łódkowatą i kości klinowate; wszystkie pięć kości śród-
stopia – wraz z kompletną pierwszą kością palucha i dwoma paliczkami, bliż-
szym i dalszym). Wydzielono także dwie kolejne kości śródstopia stopy prawej 
i ułamki trzonu kości piszczelowej prawej tego samego osobnika – mężczyzny 
zmarłego w wieku Maturus, tj. około 45-50 roku życia z grobu 1/2018.

W  2020 roku wśród materiałów zwierzęcych przekazanych do opracowania 
gatunkowego, z badań sezonu 2018, profesor dr hab. Daniel Makowiecki wydzielił 
pojedynczą kość ludzką z wykopu 1/2018 (założonym w partii wschodniej grodu 
niedaleko bramy wschodniej). Wykop oddalony był o około 200 metrów na po-
łudniowy wschód od wykopów 55 i wykopu 2/2018. W warstwie III4, zarejestro-
wanej na głębokości 103,53-103,30 m n.p.m. (nr inwentarza kości 22/2018) luźno 
wystąpiła drobna/mała/niewielka kość dziecka. Był to kompletny trzon prawej ko-
ści ramiennej o długości 42 mm. Dziecko zmarło w okresie płodowym/prenatal-
nym, jako wcześniak (Infans I). Rekonstrukcja długości ciała na podstawie kości 
długiej pozwoliła uznać, iż mamy do czynienia z kością dziecka o długości ciała 
około 35,3 cm wg metody V Balthazarda lub 32,9±1,8 cm wg metody H. Pineau 
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[Malinowski, Strzałko 1985: 52]. Zastosowane metody rekonstrukcji długości 
ciała płodu z  pomiaru długości trzonu (diaphysis) kości ramiennej pozwoliły 
określić długość płodu na około 35 cm, to pozwoliło na ustalenie przybliżonego 
jego wieku. Przypuszczalny statystycznie wzrost dziecka urodzonego w 40 tygo-
dniu ciąży pozwala dla noworodka zmarłego w wieku 0 miesiąca życia przyjąć 
wartość wzrostu ciała na poziomie 50-55 cm. Dziecko, którego kość ramienna 
ma długość 42 mm, zmarło prawdopodobnie w 28-31 tygodniu życia płodowego, 
tj. w siódmym miesiącu ciąży [za Malinowskim, Strzałko 1985: 52] (ryc. 10).

Ryc. 10. Grzybowo gród, stan. 1, gm. Września. Kości ramienne prawe małych dzieci w  wieku 
Infans I: 1 – noworodka lub niemowlęcia zmarłego około 0-3 miesiąca życia; 2 – siedmiomiesięcz-
nego płodu. Fot. M. Jóźwikowska, oprac. komp. J. Kordus
Fig. 10. Grzybowo stronghold, site 1, Września municipality. Right humerus bones of young chil-
dren at the age of Infans I: 1 – a newborn or an infant who died around 0-3 months of age; 2 – a seven-
-month-old foetus. Photo by M. Jóźwikowska, computer edition by J. Kordus
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Podsumowanie

Na grodzie w Grzybowie w wyniku przeprowadzonych badań wykopaliskowych 
i  opracowań naukowych odsłonięto i  udokumentowano trzy groby szkieletowe 
i luźny materiał szkieletowy kolejnych czterech osobników, patrz tabela 6:
1. Grób 1/2018 z pochówkiem mężczyzny zmarłego w wieku Maturus, tj. około 
45-50 roku życia (ryc. 1, 4); 
2. Grób 2/2018 z  pochówkiem małego dziecka zmarłego w  wieku Infans I, 
tj. w wieku około 4-4,5 lat (ryc. 1);
3. Grób 1/2019 z  pochówkiem kobiety zmarłej w  wieku Adultus, tj. około 
22-26 roku życia (ryc. 3, 5, 6, 7, 8, 9);
4. Przy szkielecie kobiety w  grobie 1/2019 (prawdopodobnie z  zasypiska) wy-
stąpiły dwie kości długie kończyn kolejnego małego dziecka zmarłego w wieku 
Infans I, tj. około 10-12 miesiąca życia (tj. około 1 roku); 
5-6. W  materiale masowym z  badań wykopaliskowych z  roku 1998 rozpozna-
no dwie kości ludzkie pochodzące ze szkieletów dwóch kolejnych osobników 
– dziecka, noworodka lub niemowlęcia zmarłego w  wieku Infans I, tj. około 
0-3 miesiąca życia (ryc. 10) i młodej kobiety zmarłej w wieku Juvenis-Adultus;
7. W  materiale masowym z  wykopu 1/2018 rozpoznano pojedynczą kość 
ludzką należącą do płodu dziecka, wcześniaka zmarłego w  wieku Infans I, 
tj. w 28-31 tygodniu życia płodowego (ryc. 10).

Tabela 6. Struktura wieku i płci zmarłych pochowanych na grodzie w Grzybowie. Oprac. A. Wrze-
sińska
Table 6. Age and gender structure of the deceased buried at the stronghold in Grzybowo. Prepa-
red by A. Wrzesińska

Wiek Ogółem
0-7 lat
Infans 

I

7-14 lat
Infans 

II

14-22 
lata

Juvenis 
Juv-Ad

22-35 
lat

Adultus

35-55 
lat

Maturus

>55 
lat

Senilis

N %

Mężczyźni – – – – 1 – 1 14,3

Kobiety – – 1 1 – – 2 28,6
Dzieci 4 – – – – – 4 57,1
Ogółem 4 – 1 1 1 – 7 100,0
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Wyniki datowań radiowęglowych 14C AMS pozwoliły sytuować pochówki na 
XII-XIII wiek.
Grzybowo szkielet z grobu 1/201820 Date (850,30) 68.2% probabilisty – 1163AD 
(68.2%) 1221AD; 95.4% probabilisty – 1052AD (5.2%) 1080AD; 1152AD (90.2%) 
1260AD;
Grzybowo kość zwierzęca21 Date (1125,30) – 68.2% probabilisty – 891 (68.2%) 
970AD; 95.4% probabilisty – 777AD (2.4%) 791AD; 807AD (1.2%) 819AD; 
825AD (2.1%) 842AD; 862AD (89.7%) 991AD;
Grzybowo szkielet z grobu 1/201922 Date (744,22) 68.2% probabilisty – 1262AD 
(68.2%) 1280AD; 95.4% probabilisty – 1228AD (1.2%) 1232AD; 1245AD (90.2%) 
1288AD.

W wyniku badań genomicznych DNA ustalono płeć genetyczną23 szkieletów/
osobników z  dwóch grobów. W  grobie 1/2018 – płeć genetyczna męska; płeć 
antropologiczna męska. W grobie 2/2018 – płeć genetyczna męska; płeć antro-
pologiczna nieokreślona.

Badaniom izotopowym poddano próby zębów ludzkich oraz zęby i  kości 
zwierzęce z grobów i obiektów osadowych. Badania izotopów stabilnych strontu 
(Sr) jako wskaźnika pochodzenia ludzi i  archeofauny dla szkieletów z  grobów 
1/2018, 2/2018 i 1/2019 wykonał prof. dr hab. Zdzisław Bełka w Poznańskim La-
boratorium Izotopowym UAM w Poznaniu – opracowanie wyników tych badań 
znajduje się w niniejszym tomie.

Badania trwałych izotopowych węgla i azotu (C/N), wykonane dla szkieletów 
z grobów 1/2018 i 2/2018 pozwoliły dokonać rekonstrukcji diety osobników po-
chowanych na grzybowskim grodzie. Badania wykonali dr Aleksandra Lisowska-
-Gaczorek i prof. dr hab. Krzysztof Szostek z Instytut Nauk Biologicznych UKSW 
w Warszawie – opracowanie wyników w tym tomie.

Odkrycie trzech grobów (w odległości 2,80 cm od siebie, patrz ryc. 11) i frag-
mentów ludzkich szczątków bezpośrednio we wnętrzu grzybowskiego grodu jest 
niezwykle interesujące i  zmusza nas do weryfi kacji kilku poglądów odnośnie 

20 Badania wykonał prof. dr hab. Tomasz Goslar w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym 
(Nr pracy 14220/18), przekazano fragment prawej kości miednicznej z grobu 1/2018.

21 Badania wykonał prof. dr hab. Tomasz Goslar w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym 
(Nr pracy 14220/18), przekazano fragment zwierzęcej kości piszczelowej (nr inw. kości 127/2018, 
partia zachodnia wykopu, po eksploracji grobu 1/2018, w-wa VIb, gł. 104,38-104,17).

22 Badania wykonał prof. dr hab. Marek Krąpiec w  Laboratorium Datowań Bezwzględnych, 
Cianowice (Nr pracy MKL-A4932/20), przekazano fragment górnego trzonu prawej kości promie-
niowej z grobu 1/2019.

23 Badania wykonał prof. dr hab. Marek Figlerowicz w ramach  projektu NCN „Dynastia i spo-
łeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, archeologicznych i ge-
nomicznych” (nr grantu 2014/12/W/NZ2/00466; materiały przygotowywane do publikacji), przeka-
zano z grobu 1/2018 cztery zęby (przedtrzonowe P1, P2 i trzonowe M1, M2 szczęki, strony prawej), 
a z grobu 2/2018 dwa zęby trzonowe żuchwy (mleczny m2 i stały M1 z zawiązka, strony prawej).
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Ryc. 11. Grzybowo gród, stan. 1, gm. Września. Lokalizacja grobów 1/2018 i 1/2019 na majdanie 
grodu w ramach wykopu 2/2018 i 1A/2019. Oprac. A. Wrzesińska
Fig. 11. Grzybowo stronghold, site 1, Września municipality. Location of graves 1/2018 and 1/2019 
on the maidan of the stronghold from excavation 2/2018 and 1A/2019. Prepared by A. Wrzesińska
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funkcjonowania i wykorzystania tego obiektu. Przede wszystkim nie mamy in-
formacji na temat pochówków, ani z początków istnienia grodu, kiedy najpraw-
dopodobniej były to pochówki ciałopalne, ani z jego młodszego okresu użytko-
wania, kiedy miejscowi mogli być chowani w obrządku szkieletowym. Odkrycie 
takich nekropoli dostarczyłoby argumentów do dyskusji nad lokalnymi przemia-
nami obrzędowości sepulkralnej, ale też nad rolą i  znaczeniem grzybowskiego 
grodu. Dodatkowo dość późne (jak na funkcjonowanie grodu) datowanie omó-
wionych wyżej pochówków na XII/XIII wiek, zmuszają nas do ciągłej weryfi kacji 
ustaleń dotyczących czasu użytkowania obiektu i postawienia znaku zapytania, 
jaką rolę gród pełnił po okresie jego intensywnego zamieszkiwania, czyli po poł. 
XI wieku. Otwartym pozostaje również zasadnicze pytanie postawione w tytule 
niniejszego artykułu: Gdzie chowano zmarłych z grzybowskiego grodu w czasie 
jego największej świetności?
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Where were the inhabitants of the Grzybowo stronghold buried?

S u m m a r y

Th ree skeletal graves and loose skeletal material of another four individuals (see Table 6) 
were uncovered and documented at the stronghold in Grzybowo as a result of excavations 
and scientifi c studies. Grave 1/2018 with the burial of a man who died at the age of Maturus, 
i.e. about 45-50 years old, grave 2/2018 with the burial of a young child who died at the age 
of Infans I, i.e. about 4-4.5 years old, and grave 1/2019 with the burial of a woman who died 
at the age of Adultus, i.e. about 22-26 years old, were uncovered. Two long limb bones of 
a young child who died at the age of Infans I, i.e., about 10-12 months of age (i.e., about 1 year 
old), were found next to the female skeleton in grave 1/2019 (probably from a backfi ll). Two 
human bones from the skeletons of two more individuals – a young child, a newborn or an 
infant who died at Infans I, i.e., around 0-3 months of age, and a young woman who died at 
Juvenis-Adultus – were recognized from the bulk material of the 1998 excavation. A single 
human bone belonging to a seven-month-old foetus, who died at 28-31 weeks of foetal life 
(age Infans I), was identifi ed in the bulk material from pit 1/2018.

Th e discovery of three graves (at a distance of 2.80 cm from each other, see Fig. 11) and 
fragments of human remains directly inside the stronghold in Grzybowo is extremely inter-
esting and forces us to verify several views on the functioning and use of the gord. First of 
all, there is still no information on burials from the period of the stronghold’s use – neither 
the highly probable cremations from the period of the stronghold’s beginnings, nor from its 
earlier period of functioning when locals may have been buried in skeletal rites. Th e disco-
very of such necropolises would provide arguments for discussing local transformations of 
sepulchral rituals, but also the role and signifi cance of the stronghold in Grzybowo. In addi-
tion, the rather late 12th/13th century (for the functioning of the stronghold) dating of the 
discussed burials forces us to keep verifying the time of use of the gord and to put a question 
mark on what role this stronghold played aft er the period of intensive habitation, i.e. aft er 
the mid-11th century. Th e fundamental question posed in the title of this article also remains 
open: where were the dead of the stronghold in Grzybowo buried during its greatest glory?
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Pochodzenie mieszkańców grodu w Grzybowie (Wielkopolska) 
na podstawie badań izotopów strontu

abstrakt: Artykuł prezentuje wyniki badań składu izotopowego strontu kości 
z trzech grobów szkieletowych odsłoniętych w latach 2018-2019 podczas badań grodzi-
ska w Grzybowie. Materiał badawczy stanowiły zęby ludzkie i zwierzęce, dla których 
określono skład izotopowy strontu 87Sr/86Sr. Sygnatury izotopowe zbadanych zębów 
trzonowych kobiety i mężczyzny z Grzybowa mieszczą się w wąskim zakresie pomię-
dzy 0,7116 a 0,7121 i są typowe dla osób zamieszkujących obszary Polski, na których 
odsłaniają się czwartorzędowe osady polodowcowe.
słowa kluczowe: groby wczesnośredniowieczne, pochodzenie ludzi, Grzybowo, 
środkowa Polska

abstract: Th e article presents the results of a study of the strontium isotope composition 
of bones from three skeletal graves uncovered during the 2018-2019 survey of the Grzy-
bowo settlement. Th e study material consisted of human and animal teeth, for which the 
isotopic composition of strontium 87Sr/86Sr was determined. Th e isotopic signatures of the 
examined molar teeth of a woman and a man from Grzybowo fall within a narrow range 
between 0.7116 and 0.7121 and are typical of people inhabiting the territory of Poland.
keywords: early medieval graves, origin of human individuals, Grzybowo, central 
Poland

Materiał

Badaniom izotopowym poddano pierwotnie 9 prób biogenicznych fosforanów 
(zęby ludzkie i zwierzęce) ze stanowiska w Grzybowie1. Ponieważ stan zachowa-
nia trzech prób nie był optymalny (w dwóch próbach brakowało szkliwa, a w jed-
nej szkliwo było słabo zachowane), pobrano dodatkowo 3 próby, dla których 
również określono skład izotopowy strontu (87Sr/86Sr). Badany materiał obejmo-
wał w sumie szkliwo 3 zębów zwierzęcych (świni i kozy) i 7 zębów ludzkich oraz 

1 O odkryciu grobów i badaniach grodu w Grzybowie patrz Wrzesińska, Wrzesiński w tym tomie.



Zdzisław Bełka, Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński

276

dentynę pochodzącą z 2 zębów ludzkich. Szczątki ludzkie pochodziły od trzech 
osobników:
a) mężczyzny w wieku Maturus (45-50 lat) z grobu 1/2018,
b) dziecka Infans I (4-4,5 lat) z grobu 2/2018,
c) kobiety w wieku Adultus (22-26 lat) z grobu 1/2019.

Opis metody

Badania składu izotopowego strontu szkliwa zębów przeprowadzono w  Labo-
ratorium Izotopowym UAM w Poznaniu. Na wstępie zęby zostały oczyszczone 
w  myjce ultradźwiękowej. Następnie szkliwo zostało mechanicznie oddzielone 
od dentyny i poddane ponownemu czyszczeniu w ultra-czystej wodzie w myjce 
ultradźwiękowej. W kolejnym kroku sproszkowane próby oczyszczonego szkli-
wa (lub dentyny) o  wadze około 10 mg zostały pięciokrotnie poddane działa-
niu 0,1-normalnego ultraczystego kwasu octowego, zgodnie z procedurą opisaną 
przez Dufoura  et al. [2007], aby usunąć ewentualny wtórny stront, który mógł 
dostać się do szkliwa z zewnątrz podczas życia osobników lub post mortem, gdy 
ich szczątki były pogrzebane w osadzie. W następnym kroku próby szkliwa (lub 
dentyny) zostały rozpuszczone w  1-normalnym roztworze kwasu azotowego. 
Stront wyseparowano z roztworu, stosując metodę chromatografi czną opracowa-
ną przez Pina et al. [1994] przy użyciu wymienników jonowych i reagentów, zgod-
nie z modyfi kacjami wprowadzonymi przez Dopieralską [2003]. Pomiary składu 
izotopowego wykonano przy pomocy spektrometru masowego Finnigan MAT 
261. Stront nanoszono na fi lamenty przy pomocy aktywatora (TaCl5), a pomiary 
prowadzono w  sposób dynamiczny. Podczas prowadzonych pomiarów mierzo-
ny materiał wzorcowy NIST SRM 987 wykazywał stosunek 87Sr/86Sr o wartości 
0,710231 ± 11 (średnia 2σ z 34 pomiarów). Ślepe próby (zerowe) wykonane dla 
strontu dały wartości < 80 pg. Stosunki izotopowe Sr były normalizowane do 
wartości 87Sr/86Sr = 0,1194. Na końcu stosunki izotopowe analizowanych prób 
zostały skorygowane względem certyfi kowanej wartości standardu NIST SRM 
987 = 0,710240.

Podstawy teoretyczne

Izotopy strontu o masach 87 i 86 znajdują coraz szersze zastosowania w bada-
niach archeologicznych. Przede wszystkim stosuje się je jako wskaźnik pocho-
dzenia ludzi i archeofauny [np. Montgomery 2010; Scheeres et al. 2013; Alt et al. 
2014]. Sygnatury izotopowe strontu (87Sr/86Sr) pozwalają również na rozpozna-
nie proweniencji skalnych artefaktów, szkła, ceramiki, tkanin i żywności [Free-
stone et al. 2003; Degryse et al. 2007; Degryse, Schneider 2008; Drake et al. 2014]. 
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Niejednorodność podłoża geologicznego powoduje, że skład izotopowy strontu 
zmienia się w podłożu lateralnie i jest tym samym często charakterystyczny dla 
danego obszaru. Skład lokalnego podłoża implikuje skład izotopowy gleb, roślin-
ności i  zwierząt oraz hydrosfery na danym terenie, a  dzięki temu pozwala na 
identyfi kowanie lokalnej ludności i fauny. Jest to możliwe, ponieważ skład izoto-
powy tkanek ludzkich jest wypadkową składu izotopowego strontu pożywienia 
i wody. Najbardziej przydatny do badań izotopowych jest materiał kostny, w któ-
rym sygnatury izotopowe mogą być trwale „zapisane” i  są zwykle zachowane 
w materiale archeologicznym. Szkliwo zębów stanowi najbardziej stabilny rodzaj 
fosforanów. Jego skład izotopowy generuje się w  trakcie mineralizacji szkliwa, 
tzn. w  okresie dzieciństwa i  młodości osobników. W  przypadku zębów mlecz-
nych jest to okres od 6 miesięcy do 7 lat, a w przypadku zębów stałych okres od 
6 do 21 lat. Jednakże każdy typ zębów ma właściwy dla siebie czas mineralizacji. 
Aby wyniki badań szkliwa zębów w materiale archeologicznym można odnieść 
do mniej więcej tego samego wieku, poddaje się badaniom najczęściej pierwsze 
lub drugie zęby trzonowe, jeśli oczywiście są one w materiale archeologicznym 
zachowane. Stabilność chemiczna szkliwa powoduje, że jego pierwotny skład 
izotopowy nie zmienia się w  trakcie życia osobnika i pozostaje najczęściej nie-
zmienny również post mortem. W przeciwieństwie do tego dentyna zębów i kości 
ulegają przebudowie w  trakcie życia osobnika i  są ponadto bardzo niestabilne 
chemicznie po jego śmierci, szczególnie gdy znajdują się przez dłuższy czas po-
grzebane w osadzie. Następuje wówczas redystrybucja strontu pomiędzy osadem 
a fosforanami, co powoduje zmianę pierwotnego składu izotopowego.

Stront znajdujący się w  pożywieniu i  w  wodzie pochodzi z  dwóch pierwot-
nych rezerwuarów: skał podłoża geologicznego i wód opadowych. Skład izoto-
powy wód opadowych zmienia się w  wyniku ich kontaktu z  podłożem geolo-
gicznym. W efekcie, wody powierzchniowe i podziemne wykazują lokalnie różny 
skład izotopowy w zależności od składu chemicznego podłoża. Ponieważ w trak-
cie procesów trofi cznych (na każdym poziomie łańcucha trofi cznego) następują 
procesy mieszania się strontu z obu pierwotnych rezerwuarów, skład izotopowy 
tkanek ludzkich (w tym szkliwa zębów) jest wypadkową tych procesów i przybie-
ra wartości 87Sr/86Sr pośrednie pomiędzy składem izotopowym lokalnego podło-
ża a składem izotopowym lokalnych wód.

Skład izotopowy lokalnego środowiska

Chociaż w ramach niniejszych badań nie prowadzono pomiarów składu izoto-
powego strontu żadnych elementów lokalnego środowiska naturalnego, tło izoto-
powe obszaru wokół Grzybowa można dosyć dokładnie określić. Gród w Grzy-
bowie położony jest na obszarze o  dosyć monotonnej budowie geologicznej, 
zdominowanej przez plejstoceńskie osady glacjalne. Są to gliny zwałowe, powsta-



Zdzisław Bełka, Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński

278

łe w wyniku wytopienia się lądolodu zlodowacenia Wisły. Tego typu osady były 
w przeszłości przedmiotem badań izotopowych na terenie Wielkopolski [np. Zie-
liński et al. 2016; 2021] i stąd wiemy, że charakteryzują się bardzo wysokimi war-
tościami 87Sr/86Sr, powyżej 0,72. Z obszaru Grzybowa nie ma też bezpośrednich 
danych referencyjnych o składzie izotopowym wód powierzchniowych. Źródłem 
wody pitnej dla mieszkańców Grzybowa w czasach średniowiecza mógł być albo 
niewielki strumień Struga, przepływający u podnóża grodu, albo wody podziem-
ne pobierane z płytkiej studni. Biorąc pod uwagę fakt, że niezależnie od jednego 
lub drugiego scenariusza, w obu wypadkach chodziło o wody związane z forma-
cją glin zwałowych, można założyć, że mieszkańcy Grzybowa musieli najprawdo-
podobniej spożywać wodę o dosyć radiogenicznym składzie. Wody w niewielkiej 
rzece Wełnie, odwadniającej obszar o  bardzo podobnej budowie geologicznej, 
położony wokół Gniezna, posiadają wartości 87Sr/86Sr około 0,7116. Inne nie-
wielkie rzeki Kujaw i Wielkopolski na obszarach występowania glin zwałowych 
mają najczęściej wody o sygnaturach 0,7110-0,7118 [Zieliński et al. 2017; 2021]. 
Dlatego też wydaje się bardzo prawdopodobne, że wodę o  podobnym składzie 
izotopowym strontu mieli do dyspozycji również mieszkańcy Grzybowa. W kon-
sekwencji można więc założyć, że sygnatury izotopowe mieszkańców grodu i lo-
kalnych zwierząt powinny być wyższe niż 0,7110, lecz jednocześnie zdecydowa-
nie niższe niż 0,72.

Wyniki

Tabela 1. Zestawienie wyników składu izotopowego strontu (87Sr/86Sr) prób biogenicznych fos-
foranów pochodzących ze stanowiska Grzybowo 1, pow. wrzesiński, wraz z wartościami błędów 
pomiarowych oraz informacjami o charakterystyce badanego materiału. Oprac. Z. Bełka
Table 1. Summary of the results of the isotopic composition of strontium (87Sr/86Sr) of biogenic 
phosphate samples from the Grzybowo 1 site, Września county, together with the values of measu-
rement errors and information on the characteristics of the tested material. Prepared by Z. Bełka

Numer Obiekt Próba 87Sr/86Sr Błąd Ząb Materiał
1 2 3 4 5 6 7

1 grób 1/2019 JW-1 0,715307 ± 0,000010 M1 dentyna
2 JW-2 0,711943 ± 0,000010 M2 szkliwo
3 JW-2A 0,712082 ± 0,000010 M2 szkliwo
4 grób 1/2018 JW-3 0,711796 ± 0,000012 M1 szkliwo
5 JW-3A 0,711564 ± 0,000015 M2 szkliwo
6 JW-4 0,714824 ± 0,000010 M2 dentyna
7 grób 2/2018 JW-5 0,714569 ± 0,000011 m2 mleczny szkliwo
8 JW-6 0,713012 ± 0,000010 I2 szkliwo
9 JW-6A 0,711051 ± 0,000011 m1 mleczny szkliwo
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1 2 3 4 5 6 7
10 „1/2018” JW-07 0,714396 ± 0,000013 ząb świni szkliwo
11 „1/2018” JW-08 0,714818 ± 0,000010 ząb świni szkliwo
12 „1/2018” JW-09 0,713314 ± 0,000011 ząb kozy szkliwo

Wyniki badań przedstawione zostały również w  sposób grafi czny na ryc. 1
(patrz poniżej).

Interpretacja

Sygnatury izotopowe (87Sr/86Sr) badanych prób szczątków ludzkich z Grzybowa zawie-
rają się w niezwykle szerokim przedziale, od około 0,7111 do 0,7153. Poza tym warto-
ści te są generalnie bardzo radiogeniczne (=wysokie), co jest między innymi efektem 
pomiaru różnego typu biogenicznych fosforanów, tzn. zarówno szkliwa zębów, jak 
i dentyny. Próby dentyny oraz jednego zęba mlecznego mają znacznie wyższe stosun-
ki izotopowe (powyżej 0,7045) niż szkliwo zębów u tych samych osobników (ryc. 1). 
Wartości te są znacząco wyższe niż skład izotopowy jakichkolwiek prób szkliwa zę-
bów ludzi zamieszkujących obszar Polski w czasach historycznych i współczesnych. 
Nie ma stąd wątpliwości, że ich skład jest wynikiem kontaminacji wywołanej przez 
radiogeniczny stront pochodzący z osadu, w którym zalegały badane szczątki.

Sygnatury izotopowe zębów trzonowych kobiety (1/2019) i  mężczyzny 
(1/2018) z Grzybowa mieszczą się w wąskim zakresie pomiędzy 0,7116 a 0,7121. 
Wartości takie są dosyć typowe dla osób zamieszkujących obszary w Polsce, gdzie 
na powierzchni występują plejstoceńskie osady glacjalne [np. Pospieszny, Bełka 
2015; Zieliński et al. 2016; Bełka, Socha 2017]. Są one również kompatybilne 
z  przeprowadzoną powyżej analizą składu izotopowego środowiska naturalne-
go wokół Grzybowa. Wydaje się więc, że najprawdopodobniej obydwie osoby, 
których uzębienie było badane, są lokalnego pochodzenia, co oznacza, że prze-
bywały już w Grzybowie w okresie swojego dzieciństwa (lub od urodzenia). Sy-
gnatury izotopowe 4-4,5-letniego dziecka (2/2018) nie są już tak jednoznaczne. 
Wynika to z faktu, że mamy tu do czynienia z wartościami 87Sr/86Sr dla szkliwa 
zębów mlecznych oraz dla zęba stałego (I2), który jednakże znajdował się jeszcze 
w  zawiązce i  nie był w  pełni zmineralizowany. Najstarszy badany ząb dziecka, 
mleczny trzonowy (m1), charakteryzuje się stosunkowo niską wartością 87Sr/86Sr 
– 0,7111. Jest ona niższa niż poznane sygnatury dorosłych osobników w Grzybo-
wie oraz znajduje się przy dolnej granicy możliwego składu izotopowego lokal-
nych wód powierzchniowych. Implikuje to dwa scenariusze interpretacji. 

Po pierwsze, ponieważ mineralizacja mlecznych zębów trzonowych (m1) na-
stępuje pomiędzy 14 a 18 miesiącem życia, wartość 0,7111 może wskazywać na 
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narodziny dziecka poza Grzybowem. Z  drugiej strony, jeśli przyjąć, że dziecko 
urodziło się w Grzybowie, to oznaczałoby to, że wody powierzchniowe musiałyby 
mieć nieco mniej radiogeniczny skład izotopowy, poniżej wartości 0,7111. Ten 
scenariusz jest jednak mniej prawdopodobny. Jak wspomniano powyżej, wartość 
0,7146, cechująca mleczny ząb trzonowy (m2), jest najprawdopodobniej efektem 
wywołanym przez kontaminację strontem radiogenicznym pochodzącym z osa-
du. Interpretacja sygnatury 87Sr/86Sr najmłodszego zęba dziecka siekacza (I2) 
wymaga dużej ostrożności, ponieważ ząb ten w chwili śmierci dziecka znajdował 
się dopiero w połowie swojego wzrostu i szkliwo nie było jeszcze w pełni zmine-
ralizowane. Wartość 0,7130 leży wprawdzie w zakresie możliwego składu zębów 
ludzkich dla środowiska Grzybowa, ale nie można wykluczyć, że skład izotopowy 
strontu tego zęba mógł również ulec zmianie w fazie post mortem.

Wartości 87Sr/86Sr szkliwa zębów zwierząt znalezionych w Grzybowie są bar-
dzo wysokie i mieszczą się w zakresie od 0,7133 do 0,7148. Są to jak na razie naj-
wyższe sygnatury izotopowe rozpoznane u archeofauny na terenie Polski. To, że 
są one wyższe niż sygnatury materiału ludzkiego, jest dosyć typowe dla obszarów, 
gdzie podłoże geologiczne ma bardzo radiogeniczny skład izotopowy [np. Po-

Ryc. 1. Skład izotopowy strontu biogenicznych fosforanów pochodzących ze średniowiecznego 
grodziska w Grzybowie, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie. Kolorami oznaczono sygnatury róż-
nych osobników: mężczyzny z grobu 1/2018, dziecka z grobu 2/2018 oraz kobiety z grobu 1/2019. 
Oprac. Z. Bełka
Fig. 1. Strontium isotopic composition of biogenic phosphates from a medieval gord in Grzybo-
wo, Września county, Greater Poland Voivodeship. Colours indicate the signatures of diff erent 
individuals: a male from grave 1/2018, a child from grave 2/2018 and a female from grave 1/2019. 
Prepared by Z. Bełka
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spieszny, Bełka 2015]. Taka właśnie sytuacja występuje na obszarze Wielkopolski 
i Kujaw.
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Th e origin of the inhabitants of the gord in Grzybowo (Wielkopolska) 
based on strontium isotope studies 

S u m m a r y

Th e isotopic signatures of the molars of a female (1/2019) and male (1/2018) from Grzybowo 
fall within a narrow range between 0.7116 and 0.7121. Such values are fairly typical for people 
living in areas in Poland where Pleistocene glacial sediments are present at the surface [e.g., 
Pospieszny, Belka 2015; Zielinski et al. 2016; Bełka, Socha 2017]. Th ey are also compatible 
with the above analysis of the isotopic composition of the natural environment around Grzy-
bowo. Th us, it seems most likely that both individuals are of local origin, that is, that they 
have been in Grzybowo since their childhood (or since birth). Th e isotopic signatures of the 
4-4.5-year-old child (2/2018) are no longer so clear. Th is is due to the fact that we are dealing 
here with 87Sr/86Sr values for the enamel of deciduous teeth and for the permanent tooth 
(I2), which, however, was still in the tooth anlage and not fully mineralized. Th e oldest baby 
tooth examined, a deciduous molar (m1), is characterized by a relatively low value 87Sr/86Sr – 
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0.7111, which is lower than the known signatures of adult individuals in Grzybowo and is at 
the lower limit of the possible isotopic composition of local surface waters. Th is implies two 
interpretation scenarios. First, since mineralization of deciduous molars (m1) occurs between 
14 and 18 months of age, a value of 0.7111 could indicate that the child was born outside of 
Grzybowo. On the other hand, if it is assumed that the child was born in Grzybowo, this 
would mean that the surface waters would have to have had a slightly less radiogenic isoto-
pic composition, below the 0.7111 value. However, this scenario is less likely. As mentioned 
above, the value of 0.7146 characterizing the deciduous molar (m2) is most likely an eff ect 
caused by contamination with radiogenic strontium from the deposit. Interpretation of the 
87Sr/86Sr signature of the child’s youngest tooth – (an incisor – I2) requires great caution, 
as this tooth was only in the middle of its growth at the time of the child’s death and the 
enamel was not yet fully mineralized. Although the value of 0.7130 lies within the range of 
possible human tooth composition for the Grzybowo environment, it cannot be ruled out that 
the strontium isotope composition of this tooth may also have changed in the post-mortem
phase. Th e 87Sr/86Sr values of the enamel of the teeth of animals found in Grzybowo are very 
high, ranging from 0.7133 to 0.7148. Th ese have been, so far, the highest isotopic signatures 
recognized in the archaeofauna in Poland. Th e fact that they are higher than the signatures of 
human material is quite typical for areas where the geological substrate has a very radiogenic 
isotopic composition [e.g., Pospieszny, Bełka 2015]. Th is is precisely the situation in the area 
of Wielkopolska and Kujawy.
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Analiza trwałych izotopów węgla i azotu w szczątkach osobników 
pochowanych na grodzisku w Grzybowie

abstrakt: Artykuł prezentuje wyniki badań izotopowych kości ludzkich z dwóch 
grobów szkieletowych odsłoniętych w trakcie badań wykopaliskowych w roku 2018. 
Materiał badawczy stanowiły zęby ze szkieletu osobnika dorosłego, mężczyzny zmar-
łego w wieku Maturus (grób nr 1/2018) i zęby dziecka zmarłego w wieku Infans I (grób 
nr 2/2018). Jako materiał porównawczy w badaniach wykorzystano kości długie i ząb 
zwierząt z  obiektów, w  które wkopane były groby. Rekonstrukcję diety osobników 
przeprowadzono poddając analizie 8 prób – cztery pobrane ze szkieletów ludzkich 
i cztery z kości zwierzęcych.
słowa kluczowe: Grzybowo, stan. 1, wczesnośredniowieczne groby szkieletowe, 
analiza trwałych izotopów węgla i azotu, rekonstrukcja diety osobników

abstract: Th e article presents the results of isotopic studies of human bones from 
two skeletal graves uncovered during the 2018 excavations. Th e study material consi-
sted of teeth from the skeleton of an adult male who died at the age of Maturus (grave 
no. 1/2018) and teeth of a child who died at the age of Infans I (grave no. 2/2018). Long 
bones and a tooth of animals from the sites into which the graves were buried were 
used as comparative material in the study. Reconstruction of the diet of individuals 
was carried out by analysing 8 samples – four taken from human skeletons and four 
from animal bones.
keywords: Grzybowo, site 1, early medieval skeletal graves, analysis of stable isoto-
pes of carbon and nitrogen, reconstruction of the diet of individuals

Wstęp

Badania trwałych izotopów stanowią nowoczesną, sprawdzoną metodę analizy 
materiału szkieletowego. Praco- i czasochłonne badania laboratoryjne wynagra-
dzają bardziej precyzyjne niż w przypadku metod pośrednich wnioski na temat 
pochodzenia czy strategii odżywiania naszych przodków. Dlatego analizy izoto-
powe są obecnie uznawane za „złoty standard” w rekonstrukcji diety populacji 
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historycznych, a  także wiarygodną metodę w  analizach pochodzenia. Techniki 
izotopowe stosowane są coraz częściej w odniesieniu do populacji historycznych 
z obszaru całego świata, reprezentujących różne okresy chronologiczne [np. Fi-
scher et al. 2007; Turner et al. 2007; Stantis et al. 2016; Mnich et al. 2020; Tom-
czyk et al. 2020a].

Analizom trwałych izotopów poddano szczątki wyeksplorowane na stanowi-
sku archeologicznym w Grzybowie1. Przekazany do badań ludzki materiał szkie-
letowy pochodził z badań archeologicznych prowadzonych na wczesnośrednio-
wiecznym grodzisku w Grzybowie, stan. 1 (gm. Września). Dwa groby (osobnika 
dorosłego i małego dziecka) zostały zarejestrowane w wykopie II/2018. Badania 
były prowadzone przez Rezerwat Archeologiczny Gród w  Grzybowie, oddział 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wykonane badania 14C (materiału 
kostnego osobnika dorosłego) pozwalają sytuować pochówki w  obrębie wieku 
XII-XIII. Oba groby są niezwykle ważne dla badań grodziska. Po pierwsze, są to 
dwa pierwsze pochówki, jakie ujawniono nie tylko na terenie grodu, ale i w szer-
szym odniesieniu, w obrębie grzybowskiego ośrodka osadniczego. Po drugie, ich 
datowanie na wiek XII-XIII pozwala przesunąć koniec funkcjonowania grodu, 
co najmniej na wiek XIII. Dotąd uważano, że gród funkcjonował do połowy 
XI wieku.

Jako materiał porównawczy dla szczątków ludzkich z grobów 1/2018 i 2/2018 
do badań przekazano próby kości zwierzęcych pochodzące z  wykopu II/2018, 
pozyskane w ramach archeologicznych prac wykopaliskowych.

Cele

Plan badań izotopowych przeprowadzonych na szczątkach ludzkich wyeksploro-
wanych na stanowisku w Grzybowie obejmuje określenie pochodzenia i ewentu-
alnych migracji osobników (izotopy tlenu) oraz rekonstrukcję ich diety (izotopy 
węgla i azotu). W związku z  trwającą procedurą oznaczenia proporcji izotopo-
wych tlenu w  próbkach fosforanów apatytowych wyizolowanych w  Laborato-
rium Badań Izotopowych UKSW w Warszawie, dane izotopowe nie mogą zostać 
poddane interpretacji. Zrealizowany zostanie cel związany z rekonstrukcją diety 
osobników.

Materiał

Rekonstrukcję diety osobników przeprowadzono z zastosowaniem analizy trwa-
łych izotopów węgla (δ13C) i azotu (δ15N). Materiał badawczy stanowiły szczątki 
dwóch osobników. Pierwszym z nich był mężczyzna w kategorii wieku Maturus
(grób 1/2018), ze szkieletu którego pobrano dwa zęby stałe – górny lewy I2 oraz 

1 O odkryciu grobów i badaniach grodu w Grzybowie patrz Wrzesińska, Wrzesiński w tym tomie.
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dolny prawy M2. Drugim osobnikiem było dziecko w  kategorii wieku Infans I
(grób 2/2018), od którego do analizy pobrano ząb mleczny dolny lewy m2 i ząb 
stały dolny M1 lewej strony. Materiał szkieletowy wydatowano metodą radiowę-
glową na wiek XII-XIII.

W związku z faktem, iż dostępny był materiał odontologiczny, analizy skon-
centrowały się na rekonstrukcji sposobów odżywiania na wczesnych etapach roz-
woju ontogenetycznego badanych osobników. 

Materiałem porównawczym w badaniach były fragmenty kości długich trzech 
świń (nr inw. 107/2018) oraz ząb przedtrzonowy szczęki czwartego zwierzęcia 
(nr inw. 127/2018), będącego również przedstawicielem gatunku świni domowej 
(Sus scrofa f. domestica).

Podsumowując, analizę przeprowadzono łącznie na 8 próbkach. Cztery z nich 
pobrano ze szkieletów ludzkich (po 2 próbki pobrane od każdego osobnika) oraz 
4 z kości zwierzęcych (każda próbka pochodziła ze szkieletu innego zwierzęcia 
z gatunku Sus scrofa f. domestica).

Metody

Procedurę izolowania kolagenu z próbek przeprowadzono z zastosowaniem me-
tody zaproponowanej przez H. Bocherensa oraz H. Bocherensa i  D. Drucker 
[Bocherens et al. 1997; Bocherens, Drucker 2003]. Kolagen został wyizolowany 
z korzeni zębów ludzkich (m2, M2, I2), z zębiny korony ludzkiego zęba M1 oraz 
z fragmentów istoty zbitej trzonów kości długich i korzenia jednego zęba w przy-
padku materiału zwierzęcego. Materiał oczyszczono mechanicznie w myjce ultra-
dźwiękowej. Następnie uzyskane fragmenty zostały wysuszone i zmielone w mły-
nie wibracyjnym (Testchem). Zmielony materiał odważono na próbki o  wadze 
około 0,3 g. Do każdej probówki zawierającej naważkę materiału dodano 1M 
HCl i pozostawiono na 20 minut. Następnie nierozpuszczoną frakcję próbki in-
kubowano w 0,125M NaOH przez dobę w temperaturze pokojowej celem oczysz-
czenia próbki. Po upływie tego czasu dodano kolejny odczynnik 0,001M HCl 
i przeprowadzono inkubację próbek w łaźni wodnej w temperaturze 90°C przez 
17 godzin, aż do całkowitego rozpuszczenia pyłu kostnego/zębowego. Około 
1-2 ml roztworu rozpuszczonej próbki przeniesiono do probówek z fi ltrem (Ami-
con). Proces fi ltrowania pozwolił na wychwycenie białek niekolagenowych i uzy-
skanie czystego kolagenu, który następnie poddano procesowi liofi lizacji. Ozna-
czenie składu izotopowego δ13C i δ15N wykonano z wykorzystaniem Analizatora 
elementarnego Costech ECS 4010 sprzężonego z  Th ermo Scientifi c Confl o IV 
i ze spektrometrem masowym Th ermo Scientifi c Delta V Advantage z przepły-
wem ciągłym w Scottish Universities Environmental Research Centre (SUERC).

Analiza obejmowała również wyznaczenie wartości parametrów charaktery-
zujących stan zachowania analizowanego materiału (%C i %N w kolagenie oraz 
C/N). Kolagen, który nie został zanieczyszczony post mortem w  stopniu, który 
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mógłby zaburzyć właściwą interpretację wyników badań, charakteryzuje się sto-
sunkiem C/N w zakresie od 2,9 do 3,6 [DeNiro 1985; Jørkov et al. 2007], nato-
miast jego procentowa zawartość węgla i  azotu powinna być większa niż 25% 
w przypadku węgla i 10% w przypadku azotu [Ambrose 1990: 431-451; Pate et al. 
2016].

Wzorcami laboratoryjnymi użytymi w  analizach były: azot atmosferyczny 
(AIR) oraz PeeDeeBelemnite (PDB).

Zastosowane modele:

1. Aby określić średni udział produktów pochodzących z pożywienia szlaku fo-
tosyntetycznego C3, zastosowano liniowy model mieszany, oparty o  wartości 
izotopowe węgla [Dewar, Pfeiff er 2010; Pate et al. 2016]. W celu zbadania pro-
centowego udziału diety C3 zastosowano najniższą wartość trwałych izotopów 
węgla, charakterystyczną dla kolagenu pochodzącego z analizowanych w niniej-
szej pracy zwierząt (-21.6‰) oraz wartość -7‰, charakterystyczną dla diety lą-
dowej, opartej w 100% na pożywieniu pochodzącego ze szlaku fotosyntetycznego 
C4 (dane współczesne) [van der Merwe et al. 1988; Pate, Schoeniger 1993]. Ze 
względu na fakt, iż model ten zakłada współczesne dane izotopowe, zastosowano 
korektę 1,5‰ dla danych uzyskanych w niniejszych badaniach. Procedurę tę za-
stosowano w związku z tym, iż poziom CO2 różnił się istotnie od współczesnego 
[Bada et al. 1990; Marino i  McElroy 1991]. Korekta ta umożliwia porównanie 
próbek historycznych w odniesieniu do współczesnych poziomów izotopowych 
[Dewar, Pfeiff er 2010; Pate, Owen 2014].

2. Aby zweryfi kować udział białka pochodzenia zwierzęcego w  diecie za-
stosowano model zaproponowany przez R. Hedgesa i  L. Reynard [2007] oraz 
R. Fraser i  współpracowników [2013]. Model wykorzystuje zwierzęce i  ludzkie 
wartości δ15N do estymowania procentowego udziału białka zwierzęcego w die-
cie człowieka, uwzględniając oczekiwane poziomy izotopowe roślin spożywanych 
przez zwierzęta roślinożerne [Hedges, Reynard 2007]. W standardowym modelu 
punktem wyjścia jest oczekiwana wartość izotopowa roślinności, skalkulowana 
na podstawie danych izotopowych zwierząt roślinożernych z  uwzględnieniem 
frakcjonowania izotopowego. Wzbogacenie izotopowe pomiędzy poszczegól-
nymi poziomami trofi cznymi opisanymi przez współczesne modele mieści się 
w zakresie 3-5‰ [DeNiro, Epstein 1981; Sponheimer et al. 2003; Robbins et al. 
2005]. W niniejszych badaniach przyjęto, że różnice pomiędzy poszczególnymi 
poziomami trofi cznymi wynoszą 4‰, co jest wypadkową danych literaturowych.
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Wyniki

Wartości delt izotopowych węgla i azotu, a także parametrów tafonomii/diagene-
zy analizowanych szczątków ludzkich i zwierzęcych zawarto w tabeli 1.

Tabela 1. Wartości stosunków izotopowych węgla i azotu oznaczone w kolagenie próbek ludz-
kich i zwierzęcych ze stanowiska w Grzybowie oraz parametry diagenetyczne. Oprac. A. Lisowska-
-Gaczorek
Table 1. Values of carbon and nitrogen isotopic ratios marked in the collagen of human and 
animal samples from the Grzybowo site and diagenetic parameters. Prepared by A. Lisowska-Ga-
czorek

Próbki zębów ludzkich

Nr 
laboratoryjny

Nr 
próbki Nr inw. Badany 

fragment δ¹5N δ¹³C %N %C C/N

GUsi8282 G1.1 1/2018 L I2 
korzeń 9,6 -19,3 15,0 42,7 3,3

GUsi8283 G1.2 1/2018 P M2 korzeń 6,2 -20,9 15,1 43,7 3,4
GUsi8284 G2.1 2/2018 L M1 korona 7,3 -21,3 14,9 42,3 3,3
GUsi8285 G2.2 2/2018 L m2 korzeń 12,1 -18,6 14,6 42,2 3,4

Próbki ze szkieletów świń (Sus scrofa f. domestica)
Nr 

laboratoryjny
Nr 

próbki Nr inw. Badany 
fragment δ¹5N δ¹³C %N %C C/N

GUsi8286 GZ1 107/2018 trzon k. 
długiej

5,5 -20,8 15,7 43,6 3,2

GUsi8287 A GZ2 107/2018 trzon k. 
długiej

5,1 -21,3 15,9 45,4 3,3

GUsi8287 B GZ2 107/2018 trzon k. 
długiej

5,0 -21,4 15,7 44,0 3,3

GUsi8287 AB GZ2 107/2018 trzon k. 
długiej

5,1 -21,4 15,8 44,7 3,3

GUsi8288 GZ3 107/2018 trzon k. 
długiej

9,4 -20,0 15,9 45,4 3,3

GUsi8289 GZ4 127/2018 ząb P1 5,7 -21,6 14,4 42,3 3,4

Wartości parametru C/N, a więc stosunku molowego węgla do azotu w ko-
lagenie, wynosi dla próbek ludzkich 3,3-3,4, a  dla zwierzęcych 3,2-3,4, i  są to 
wartości, które mieszczą się w zakresie normy dla materiału niezmienionego dia-
genetycznie.

Procentowa zawartość węgla w kolagenie ludzkich zębów wynosiła od 42,2 do 
43,7%, natomiast w próbkach świń znajdowała się w zakresie od 42,3 do 45,4%. 
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Zawartość procentowa azotu w kolagenie ludzkim znajdowała się w zakresie od 
14,6 do 15,1%, a w kolagenie świń od 14,4 do 15,9%. Świadczy to o dobrym stanie 
zachowania kolagenu w analizowanych kościach.

Spośród próbek pobranych od świń najniższe wartości parametrów %C i %N 
zanotowano dla próbki GZ4, czyli jedynej zwierzęcej próbki odontologicznej. 
W przypadku zębów ludzkich, wartości wspomnianych wskaźników również są 
niższe w porównaniu z kośćmi świń.

Przedstawione wyniki świadczą, że żadna z  próbek przekazanych do analiz 
nie przekroczyła zakresu normy wskaźników kontaminacji kolagenu i nie musia-
ła zostać wykluczona z interpretacji wyników analiz izotopowych węgla i azotu.

Rezultaty analiz izotopowych wszystkich próbek ludzkich i  zwierzęcych 
przedstawiono na rycinie 1.

Ryc. 1. Grzybowo, stan. 1, gm. Września. Wartości izotopowe δ¹5N i δ¹³C badanych próbek ludz-
kich i zwierzęcych. Oprac. A. Lisowska-Gaczorek
Fig. 1. Grzybowo, site 1, Września municipality. Isotopic values of  δ¹5N and δ¹³C of tested human 
and animal samples. Prepared by A. Lisowska-Gaczorek
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Wartości izotopowe zwierząt zestawiono dla porównania z proporcjami izo-
topów węgla i azotu zwierząt z  innego polskiego stanowiska średniowiecznego, 
Radomia (ryc. 2).

Ryc. 2. Wartości izotopowe świń z Grzybowa w zestawieniu z danymi izotopowymi zwierząt ze 
stanowiska w Radomiu. Oprac. A. Lisowska-Gaczorek
Fig. 2. Isotopic values of pigs from Grzybowo compared with isotopic data of animals from the 
site in Radom. Prepared by A. Lisowska-Gaczorek

Uzyskane wyniki delt izotopowych dla trzech próbek pobranych od świń 
(GZ1, GZ2, GZ4) posiadają niższe wartości izotopowe azotu niż próbki od świń 
uzyskane z  badań na średniowiecznym stanowisku z  Radomia, natomiast wpi-
sują się w zakresy izotopowe zwierząt roślinożernych z Radomia [Tomczyk et al. 
2020b]. Jedna z próbek (GZ3) znajduje się w zasięgu wartości charakterystycz-
nych dla wszystkożerców, takich jak kot czy pies (jest to młody osobnik o nie-
przyrośniętych nasadach kości długich w wieku ok. 2-3 miesięcy).

W  związku z  brakiem materiału szkieletowego pochodzącego od typowych 
zwierząt roślinożernych i  faktem, że świnie z  Grzybowa wpisują się w  zakresy 
roślinożerców także pod względem poziomów izotopów węgla, próbkę o najniż-
szej wartości izotopowej (GZ5 -21.6‰) potraktowano jako wartość odpowiada-
jącą zwierzętom roślinożernym i zastosowano do modelu. Jak już wspomniano, 
próbka GZ3, pobrana z kości długiej świni, różni się izotopowo od pozostałych 
próbek świń. Należała najprawdopodobniej do prosięcia, u którego remodeling 
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kostny nie zatarł jeszcze efektu izotopowego związanego z karmieniem (prosięta 
karmione są wyłącznie mlekiem matki nawet do 2 miesięcy).

Zestawienie danych izotopowych badanych dwóch osobników ludzkich 
z  chronologią mineralizacji/rozwoju korzeni i  korony typów zębów analizowa-
nych w  pracy (tabela 2) wskazuje, że dziecko w  wieku około 3 lat najprawdo-
podobniej było karmione mlekiem matki, na co wskazują wyższe koncentracje 
węgla niż azotu w korzeniu zęba m2, który rozwija się do 2,5-3 roku życia. Mi-
neralizacja korzenia zęba M1 zachodzi do 7-8 roku życia. Delta izotopowa węgla 
i azotu w przypadku zęba M1 dziecka w wieku Infans I jest niższa niż w zębie m2. 
Stanowi to potwierdzenie zmiany diety wynikające z karmienia dziecka piersią 
lub suplementacji mlekiem matki w wieku 3 lat i przejścia na niższy poziom tro-
fi czny w wyniku wprowadzenia zwykłej diety w wieku starszym.

Obserwowane, nieznaczne obniżenie wartości izotopowych węgla i  azotu 
w kolagenie korzenia zęba M2 w stosunku do zęba I2 u mężczyzny wskazuje na 
modyfi kację jego diety pomiędzy młodszym wiekiem (10-12 lat) a okresem póź-
niejszym: 13,5-16,5 lat.

Tabela 2. Chronologia rozwoju analizowanych w  pracy struktur zębów na podstawie [White 
i Filkens 2008]. Oprac. A. Wrzesińska
Table 2. Chronology of the development of the tooth structures analyzed in the paper (based on 
[White and Filkens 2008]). Prepared by A. Wrzesińska

Ząb Początek Korzeń kompletny
m2 korzeń ok. 1 roku 2,5-3 lat

M1 korona szkliwo – życie płodowe
zębina w obrębie korony – 2,5 lat

7-8 lat

M2 korzeń 9 lat 15 lat

I2
korzeń 5 lat 12 lat

Dane izotopowe osobnika dorosłego z Grzybowa zestawiono z danymi izoto-
powymi z innych polskich stanowisk z okresu średniowiecza (ryc. 3). Uzyskane 
proporcje izotopowe mężczyzny z Grzybowa wpisują się w dietę lądową z udzia-
łem roślinności C3. Osobnik wpisuje się w  zakres izotopowy węgla populacji 
z Kałdusu oraz zakres izotopowy azotu populacji z Kałdusu, Gruczna i Giecza. 
Ludność tych trzech stanowisk spożywała zarówno produkty pochodzenia ro-
ślinnego, jak i zwierzęcego. Dieta obejmowała zasoby lądowe. W roślinnym ele-
mencie diety dominowały uprawy C3. W tym czasie konsumowano również ro-
śliny C4, najprawdopodobniej odmiany prosa, choć w mniejszych ilościach niż 
rośliny C3. Ryby nie były spożywane w znacznych ilościach [Reitsema et al. 2010; 
Reitsema et al. 2017].
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Ryc. 3. Zestawienie wartości izotopowych osobnika dorosłego z wartościami izotopowymi innych 
polskich populacji. Oprac. A. Lisowska-Gaczorek
Fig. 3. Comparison of isotopic values of the adult with those of other Polish populations. Prepared 
by A. Lisowska-Gaczorek

W związku ze wstępnym wykluczeniem morskiego typu diety i wpisaniem się 
danych izotopowych osobnika w zakresy charakterystyczne dla diety roślinnej ze 
szlaku fotosyntetycznego C3 i spożywanie mięsa zwierząt odżywiających się rośli-
nami C3, sprawdzono, jaki % diety stanowiły produkty związane ze szlakiem C3. 
Oznaczenie procentowego udziału diety lądowej C3 przeprowadzono z użyciem 
modelu G. Dewar i F. Pfeiff er [2010] oraz F.D. Pate’a et al. [2016].

Jak wiadomo, w okresie średniowiecza niektóre grupy ludzkie włączały do die-
ty produkty roślinne szlaku C4 (proso). Dlatego w analizach zastosowano zmo-
dyfi kowany model: C3 vs C4, i zamiast stałej wartości diety morskiej, wynoszącej 
-13‰, zastosowano wartość -7‰ dla diety C4. Rezultaty analizy wykazują, że 
dieta składająca się z roślin C3 oraz z mięsa roślinożerców spożywających rośliny 
C3 (warzywa, pszenica) stanowiła w zależności od analizowanego zęba od 86% do 
95% w stosunku do spożywanych produktów C4 (proso) – por. tabela 3. Niniejsza 
obserwacja stanowi potwierdzenie wniosków płynących z analizy porównawczej 
materiału z Grzybowa z innymi populacjami polskimi z okresu średniowiecza.

Podjęto również analizę udziału białka pochodzenia zwierzęcego w  diecie. 
W tym celu zastosowano model zaproponowany przez R. Hedgesa i L. Reynard 
[2007] i R. Fraser et al. [2013]. Model ten wykorzystuje zwierzęce i ludzkie war-
tości δ15N do estymowania procentowego udziału białka zwierzęcego w  diecie 
człowieka, uwzględniając oczekiwane poziomy izotopowe roślin spożywanych 
przez zwierzęta roślinożerne [Hedges, Renard 2007]. W standardowym modelu 
punktem wyjścia jest oczekiwana wartość izotopowa roślinności skalkulowana 
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Tabela 3. Rezultaty analizy diety wg liniowego modelu C3 vs C4. Oprac. A. Lisowska-Gaczorek
Table 3. Results of diet analysis according to the linear C3 vs C4 model. Prepared by A. Lisowska-
-Gaczorek

Dane izotopowe

Dolna granica -23,1‰*
(dieta: rośliny lądowe C3, dane świni (GZ4)

Górna granica -7,0 ‰
(dieta: rośliny lądowe C4)

Próbka N δ13C 
(‰)

δ13C
(1,5‰ corr.)

Średni udział diety C3 vs. C4
na podstawie roślin i zwierząt (%)

G1.1 ząb I2 1 -19,3 -20,8 85,72
G1.1 ząb M2 1 -20,9 -22,4 95,70

* po korekcie 1,5‰

na podstawie danych izotopowych zwierząt roślinożernych z  uwzględnieniem 
frakcjonowania izotopowego. Wzbogacenie izotopowe pomiędzy poszczególny-
mi poziomami trofi cznymi opisanymi przez współczesne modele mieści się w za-
kresie 3-5‰ [DeNiro, Epstein 1981; Sponheimer et al. 2003; Robbins et al. 2005]. 
W niniejszych badaniach przyjęto, że różnice pomiędzy poszczególnymi pozio-
mami trofi cznymi wynoszą 4‰, co jest wypadkową danych literaturowych. War-
tość +4‰ została dodana do średniej wartości δ15N świń, będących na pozio-
mie roślinożerców. W ten sposób uzyskano punkt końcowy w modelu liniowym, 
oznaczony na rycinie 4. trójkątem, który to punkt wyznacza wartość izotopową 
azotu, występującą u  człowieka, który spożywa białka wyłącznie pochodzenia 
zwierzęcego (Δ rośliny – zwierzęta = 4‰ oraz Δ zwierzęta – ludzie -100% białka 
zwierzęcego = 4‰).

Wartość izotopowa dorosłego osobnika wzięta do modelu obliczającego pro-
centową zawartość białka zwierzęcego w  diecie to średnia pochodząca z  anali-
zowanych próbek zębiny, i wynosiła ona 9,9‰. Wartość początkowa to średnia 
koncentracja izotopów azotu w obrębie analizowanych zwierząt (5,9‰). 

Model określający procentową zawartość białka zwierzęcego w diecie mężczy-
zny przedstawiono na rycinie 4. Frakcja białka pochodzenia zwierzęcego w diecie 
mężczyzny wynosiła około 50%.
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Podsumowanie

Zęby osobników wyeksplorowanych na stanowisku w  Grzybowie (mężczyzna 
w wieku Maturus i dziecko w kategorii wieku Infans I) zostały przeanalizowane 
pod kątem diagenezy, następnie pod względem składu trwałych izotopów węgla 
i azotu. Wszystkie analizowane próbki znajdowały się w zakresach normy wskaź-
ników diagenezy kolagenu, co pozwoliło na przeprowadzenie analiz izotopowych.

Wartości izotopowe dziecka wskazują, że w wieku 3 lat miało ono dostęp do 
mleka matczynego. Wartości delt izotopowych δ13C i δ15N uzyskane dla osobnika 
dorosłego w kolagenie korzeni zębów reprezentujących okres mineralizacji wspo-
mnianych struktur (13-16 lat) wskazują, że mężczyzna we wspomnianym okresie 
życia charakteryzował się lądowym typem diety. Znaczącą przewagę ilościową 
w jego diecie (około 86% do 95%) miała roślinność szlaku fotosyntetycznego C3
(np. pszenica, żyto, jęczmień, warzywa i owoce) oraz mięso zwierząt spożywa-
jących rośliny C3. Nie można wykluczyć również niewielkiej suplementacji pro-
duktami o wyższych (mniej ujemnych) koncentracjach δ13C (być może roślinami 

Ryc. 4. Liniowy model rekonstrukcji procentowego udziału białka 
zwierzęcego w stosunku do całkowitej ilości białka pobieranego z poży-
wieniem.  Oprac. A. Lisowska-Gaczorek
Fig. 4. A linear model for reconstructing the percentage of animal pro-
tein in relation to total protein intake from food. Prepared by A. Lisow-
ska-Gaczorek

Frakcja białka zwierzęcego w diecie

kolagen zwierzęcy
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szlaku C4 np. prosem). Analiza proporcji białek pochodzenia roślinnego i zwie-
rzęcego w pożywieniu osobnika sugeruje, że mężczyzna spożywał podobne ilości 
białka pochodzącego z roślin i mięsa zwierząt.
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Analysis of stable isotopes of carbon and nitrogen in the remains of individuals 
buried in the Grzybowo stronghold

S u m m a r y

Th e teeth of the specimens explored at the Grzybowo site (a male Maturus and a child in the 
Infans I age category) were analysed for diagenesis, followed by carbon and nitrogen stable 
isotope composition. All the analysed samples were within the normal ranges of collagen 
diagenesis indicators, which allowed isotopic analyses.

Th e child’s isotopic values indicate that he/she had access to maternal milk at the age 
of 3. Th e δ13C and δ15N isotopic delta values obtained for an adult in the collagen of tooth 
roots representing the period of mineralization of the aforementioned structures (13-16 years 
of age) indicate that the male was characterized by a terrestrial type of diet during the afore-
mentioned period of life. A signifi cant quantitative predominance in his diet (about 86% to 
95%) was accounted for by plants of the C3 photosynthetic pathway (e.g., wheat, rye, barley, 
vegetables and fruits) and meat from animals consuming C3 plants. A small supplementation 
with products with higher (less negative) concentrations of δ13C (perhaps plants of the C4
pathway, e.g. millet) also cannot be ruled out. Th e analysis of the proportions of plant and 
animal proteins in the individual’s diet suggests that the male consumed similar amounts of 
protein from plants and animal meat.

Translated by Marta Koszko
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Review: Olena Yasynetska, Th ree generations of devout believers: 
Ingegerd of Sweden, Anna of Kyiv, Edigna of Bavaria 11th – early 

12th cc., Kyiv 2022

Kroniki średniowieczne przypominają sprawozdania z  meczów bokserskich. 
Wiadomości o kobietach, które razem z mężczyznami towarzyszą tym wydarze-
niom, podawane są rzadko i tylko w szczególnych przypadkach. Takim szczegól-
nym przypadkiem jest pojawienie się królowej bądź księżnej na meczu. Kroniki 
jednak nawet w takim przypadku przeważnie informują nas o tym, czyją córką 
bądź żoną była wspomniana na ich kartach władczyni, często zapominając podać 
jej imię. W przypadku historii Ukrainy sytuacja się jeszcze bardziej komplikuje. 
Zgodnie z kolonialnym paradygmatem jej historia jest zawłaszczana przez kolo-
nializm rosyjski, a nawet przez samego prezydenta W. Putina.

Historyczka ukraińska, Olena Yasynetska, poświęciła swoją książkę trzem kobie-
tom, przedstawicielkom domu panującego na Rusi, które odegrały ważną rolę w dzie-
jach chrześcijańskiej duchowości swojego okresu – dwóm księżniczkom: Ingegerdzie 
(Irenie) – żonie Jarosława Mądrego i księżniczce Annie – jej córce oraz pędzącej życie 
pustelnicze Edignie z Bawarii, która była wnuczką Ingegerdy, a córką Anny.

Książka jest znakomicie wydana. Dobór ilustracji wprowadza czytelnika w całe 
bogactwo świata, w którym przyszło żyć jej bohaterkom, pozwala też na bliskie 
dotknięcie późniejszych pokoleń, które o  nich nie zapomniały. Rekonstrukcje 
wizerunków, w  tym jedna wykonana na podstawie analizy zachowanej czaszki, 
przybliżają rysy opisywanych postaci, a rozrysowane drzewka genealogiczne po-
zwalają umiejscowić bohaterki opracowania pośród ich przodków i następnych 
pokoleń. Nie jest to jednak tylko popularyzacja. Praca porządkuje dotychczasowe 
dyskusje i  wyciąga wnioski z  zebranego materiału źródłowego. Oznacza to też 
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rozstrzyganie problemów – a  jest ich niemało. Choć niektóre z nich już dawno 
zostały rozstrzygnięte, to jednak trwają z woli polityków rosyjskich.

Zacznijmy od Ingegerdy. Jej postać jest dobrze osadzona w  źródłach. O  jej 
zaślubinach z Jarosławem Mądrym informują źródła łacińskie i skandynawskie. 
Ingegerda na Rusi przyjęła imię Irena. Tu pojawia się problem, gdyż w niektó-
rych opracowaniach druga żona Jarosława Mądrego określana jest jako Anna. 
Ta Anna miała zostać pochowana w Nowogrodzie, gdzie do dzisiaj znajduje się 
jej grób. Problem na poziomie źródłowym rozstrzyga sławne kazanie „O zakonie 
i łasce” metropolity kijowskiego Hilariona, powstałe między 1030 a 1050 rokiem. 
W apostrofi e do św. Włodzimierza przedstawia on syna Jarosława Mądrego (tu 
pod jego chrześcijańskim imieniem Jerzy) oraz jego synową Irenę1. Szczątki po-
chowane w Nowogrodzie należą do młodszej kobiety, o której nie mamy żadnych 
wiadomości z epoki. Jej imię – Anna, pojawia się dopiero w XVI wieku w doku-
mencie Iwana Groźnego [Пчелов 2001: 174 i n.]. Mimo to w wielu publikacjach 
(również u nas) pojawia się koncepcja utożsamienia hipotetycznej Anny z Inge-
gerdą/Ireną. Olena Yasynetska poświęca temu zagadnieniu kilka stron (43-45). 
Problem nie jest trudny dla historyka, ale ma szereg powiązań kościelnych i po-
litycznych – hipotetyczna Anna została bowiem kanonizowana jako święta ro-
syjskiej Cerkwi prawosławnej. Ma też wsparcie prezydenta Rosji. Sam pomysł, 
jak wskazuje Yasynetska, wywodzi się jeszcze od cesarskiego historyka Mikołaja 
Karamzina, z którego metodami historycznymi polemizował m.in. nasz Joachim 
Lelewel w obszernej i nieukończonej z powodu procesu Filomatów recenzji.

Genealogia Ingegerdy jest interesująca również dla polskich historyków i była 
przez nich uwzględniana w pracach dotyczących genealogii Piastów2, które Yasy-
netska wykorzystała w swojej książce. Babka Ingegerdy, Sygryda, była mianowicie 
córką Mieszka I i siostrą Bolesława Chrobrego. Synem Eryka Zwycięskiego i Sy-
grydy był ojciec Ingegerdy, Olaf Skotkonung – król szwedzki, matką zaś księż-
niczka Obodrzycka – Astrid (Estred). Jak widać Ingegerda miała w swoich żyłach 
po matce i babce krew słowiańską. Pierwszą żonę Jarosława uprowadził Bolesław 
Chrobry po zdobyciu Kijowa. Nie wiadomo, co się z nią stało. Zakłada się w każ-
dym razie, że już nie żyła, gdy Jarosław Mądry rozpoczął starania o rękę Ingegerdy. 
Ślub odbił się echem w  wielu ośrodkach. Świadczą o  tym skandynawskie sagi, 
które o  tym opowiadają, jak i  relacje kronikarza Adama z Bremy, który Jarosła-
wa Mądrego nazywa świętym królem. Dzieło Snorriego Sturlusona jest obecnie 
łatwo dostępne dzięki jego nowemu kilkutomowemu tłumaczeniu na język pol-
ski. Drugi tom obejmuje przekład Sagi o Olafi e świętym, w którym znajdujemy 
też strony poświęcone Ingegerdzie. Autorzy w przypisie informującym o księżnej 

1 «Слово о законі і благодаті» митрополита київського Іларіона середини ХІ ст. у списку 
ХV ст., 193A, 2 – Німчук 2015: 39.

2 Na przykład prace O. Balzera [1895] i K. Jasińskiego [1968].
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powtarzają błędną jej identyfi kację z fi kcyjną księżniczką Anną3. W dalszej części 
tej sagi czytelnik znajdzie historię małżeństwa Ingegerdy z Jarosławem Mądrym 
[Sturluson 2019: 127-129]4. Dowiemy się tu o niezwykłej urodzie Ingegerdy, ale 
też o jej samodzielności, o tym, jak starała się wpływać na swój los i bliskich jej 
osób, gdy starała się je ocalić. Rysy i urodę Ingegerdy z późnego okresu jej życia 
możemy poznać dzięki współpracy polskich uczonych z Uniwersytetu Medyczne-
go w Poznaniu, którym na podstawie zachowanej czaszki Ingegerdy udało się zre-
konstruować jej wygląd. Wyniki tych prac przedstawiono na XXXIV Konferencji 
Archeologicznej „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachod-
niej Białorusi i Ukrainie w roku 2017”, która odbyła się w Lublinie w 2018 roku. 
Informuje o nich również Olena Yasynetska w swojej książce (s. 46-48), przedsta-
wiając zrekonstruowane w Poznaniu oblicze wielkiej księżnej.

Kroniki średniowieczne koncentrują się zwykle na opisie wojen, trudno 
w związku z tym w oparciu o ich zapisy śledzić działalność ważnych i wybitnych 
kobiet tamtego okresu. Życie Ingegerdy opisane jest w sagach skandynawskich, 
które O. Yasynetska szeroko omawia. Wątki w nich zawarte dotyczą jednak jedy-
nie wczesnego okresu z życia Ingegerdy. Życie, jakie księżna prowadziła po ślu-
bie, nie interesowało już tak ówczesnych dziejopisarzy. Można jednak domyślać 
się wpływu wielkiej księżnej na szereg wydarzeń historycznych. Jednym z nich, 
w którym zapewne brała udział Ingegerda, było zaproszenie na Ruś króla Olafa 
(świętego) wraz z jego synem. Z działalnością Ingegerdy łączą się również dzieje 
klasztoru i Soboru Mądrości Bożej (Sobór Sofi jski). Wreszcie Irena matka miała 
zapewne wpływ na wybory swoich dzieci. Jej syn, Jaropełk, był mężem Gertrudy 
Mieszkówny, której modlitwy wydano u nas ostatnio zarówno w oryginale, jak 
i  w  przekładzie na język polski. Inny syn, Światosław, poślubił Odę von Stade, 
a kolejny, Wsiewołod – Marię Anastazję, córkę (albo siostrzenicę) cesarza Kon-
stantyna IX. Córka Ireny, Anastazja, została żoną króla Węgier, Andrzeja I. Anna 
została żoną króla Francji, Henryka I, a Elżbieta – żoną Haralda III, króla Nor-
wegii. Pokazuje to nie tylko sukces rodziców, którym udało się tak ustosunkować 
własne potomstwo, ale – co może ważniejsze – miejsce i pozycję Rusi na mapie 
politycznej ówczesnej Europy. 

Jedną z córek Ingegerdy była Anna. Jest ona bohaterką drugiej części książ-
ki Olgi Yasynetskiej. Opowieść o  tej księżniczce, późniejszej królowej Francji, 
otwiera, jak w poprzednim rozdziale, prezentacja reprodukcji jej imaginacyjne-
go portretu pędzla Artura Orlonova, ukraińskiego malarza specjalizującego się 
w  malarstwie historycznym i  batalistycznym. Także od pokazania reprodukcji 
obrazów tego artysty Olena Yasynetska rozpoczyna opowieść o historii życia ko-

3 [Sturluson 2019: 81, przypis 282]: „Ingigerd Olafsdottir (1001-1051), znana także jako Irena 
bądź Anna, córka króla Olafa i  Estrid obodrzyckiej. W  1019 roku poślubiła księcia kijowskiego 
Jarosława Mądrego. Matka książąt: Wsiewołoda, Izjasława, Światosława oraz m.in. Anny z Kijowa, 
królowej Francji i Ellisif (Elżbiety), żony króla Haralda Srogiego. Na Rusi czczona jako św. Anna”.

4 Tutaj występują Jarosław jako Jarizleif, Ingegerda jako Ingigerd.
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lejnej bohaterki swojego opracowania – Edigny z Bawarii. Spotykamy je również 
w innych miejscach książki. 

Autorka na wstępie zapoznaje nas ze stanem badań na temat losów kijowskiej 
księżniczki i  późniejszej królowej Francji. Mimo że w  dziejopisarstwie okresu 
średniowiecza nie poświęcano wiele uwagi postaciom kobiecym i życiorysy ko-
biet stanowiły jedynie margines opowieści kronikarskich, w tym wypadku jest on 
bardzo szeroki. 

Szereg źródeł łacińskich zanotowało moment ślubu Anny z  królem Francji. 
Autorka opracowania rozważa zarówno hipotetyczną datę urodzin księżniczki, 
jak i rekonstruowaną datę jej ślubu. Omawia poglądy historyków, nie zawsze ma-
jące podstawę w źródłach historycznych. Zanim doszło do wspomnianego ślubu 
z królem Francji, Henrykiem I, strona kijowska czyniła starania o wydanie Anny 
za Henryka III, późniejszego cesarza. Ten jednak odrzucił tę propozycję. Możemy 
tylko zgadywać, jakie były tego przyczyny. Nie wiemy też, dlaczego król Francji 
prosił o rękę Anny. Olena Yasynetska omawia pomysły historyków starających się 
to wyjaśnić oraz ustalić dokładną datę ślubu Anny z królem Francji. Anna dała 
Henrykowi I potomstwo, które odegrało ważną rolę nie tylko w dziejach Francji. 
Najstarszym synem królewskiej pary był Filip I, któremu imię, jak można sądzić, 
wybrano, czerpiąc z tradycji bizantyjskiej od imienia apostoła Scytii – Filipa. Po-
nieważ Scytię utożsamiano z Rusią, przyjmowano, że św. Filip pełnił rolę podobną 
do św. Andrzeja. Autorka omawia te opinie, funkcjonujące o św. Filipie i pokazuje 
ich związek z imieniem nadanym następcy tronu Kapetyngów. Po śmierci męża 
Anna została współregentką, sprawując władzę wespół ze swoim niepełnoletnim 
synem Filipem. Pełniła tę rolę, mimo że ponownie wyszła za mąż za hrabiego 
Raula de Crépy de Valois. Małżeństwo wywołało sprzeciw Kościoła, bo hrabia 
oddalił swoją dotychczasową żonę, żeby móc poślubić Annę. To spowodowało 
ekskomunikę, która niczego nie zmieniła w losach małżeństwa, wpłynęła jednak 
na syna małżonków, który został świętym Kościoła katolickiego. Przy okazji oma-
wiania tych perypetii badaczka porusza sprawę podpisu królowej, który widnieje 
na dokumencie jej syna Filipa I  z  roku 1063, a w postaci graffi  ti widoczny jest 
na ścianie Soboru Mądrości Bożej w Kijowie. Omawianie losów Filipa I autorka 
kończy uwagami na temat miejsca pochówku władcy, w sławnym Opactwie Fleu-
ry, gdzie spoczywają również szczątki doczesne św. Benedykta z Nursji, przenie-
sione tam z Monte Cassino. Stary kościół klasztorny, gdzie znajdują się relikwie 
św. Benedykta i króla Filipa I, szczęśliwie ocalał z katastrofy, którą przyniosła tu re-
wolucja francuska. W wzniesionym przez króla Henryka I Opactwie św. Marcina 
w Beuron spoczął kolejny syn królewskiej pary, zmarły w młodym wieku Robert.

Kolejnym synem Henryka i Anny był jeden z przywódców I wyprawy krzy-
żowej – Hugo zwany Wielkim, hrabia Vermandois, który zginął jako uczestnik 
II krucjaty. Jego losy, opowiedziane przez uczoną, dokumentują właściwą mu po-
stawę religijną, która kazała mu zostać krzyżowcem. Brat Hugona, ówczesny już 
król Francji, Filip I, nie mógł uczynić tego samego, gdyż był obłożony klątwą, 
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której historię Yasynetska opowiada we wcześniejszej partii książki. Udział 
w dwóch wyprawach krzyżowych zakończył się dla Hugona śmiercią. Został po-
chowany w  kościele św. Pawła w  Tarsie. Za życia sprowadził do swoich posia-
dłości relikwie św. Peksyny, które złożono w kościele w Saint-Quentin. Dało to 
początek kultowi tej świętej w tej części Francji.

O roli rodziców królowej Anny w życiu duchowym ówczesnej Francji świad-
czy nie tylko zaangażowanie religijne jej dzieci, lecz również jej samej. Szcze-
gólnie warto wspomnieć dokonaną przez nią fundację Opactwa św. Wincentego 
w Senlis, w którym sama Anna miała spędzić kilka lat życia, oddając się modli-
twie. Opiekę nad tym opactwem przekazała następnie swojemu synowi Filipowi. 
Zachował się także list papieża Mikołaja II do królowej Anny, ułożony przez sław-
nego świętego Piotra Damianiego, zawierający wykład życia chrześcijańskiego. 
Papież odwołuje się w nim do ksiąg Pisma Świętego, uznając, jak wolno sądzić, 
że jego adresatka zdoła je rozpoznać. Autorka książki przytacza ten list po łaci-
nie, jak również w tłumaczeniu na język angielski. Ukraińska historyczka zwraca 
uwagę na stwierdzenie papieża, że królowa Anna szczególnie gorliwie poświęca 
się modlitwom, devotissimae orationis studiis insudare. 

Według jednej z wersji królowa Anna pod koniec swojego życia postanowiła 
powrócić do Kijowa, którego nie widziała od wielu lat, by tam umrzeć. Nie udało 
się jej jednak zrealizować tych planów. Łączy się z tym również historia jej córki 
Emmy, która podobnie jak matka znika z  kart historii Francji, by pojawić się 
w Bawarii jako święta pustelniczka Edigna, w której legenda hagiografi czna widzi 
właśnie córkę Henryka I  i Anny bądź ich syna Filipa. Królewskie pochodzenie 
Edigny miało zostać odkryte dopiero po jej śmierci. Jest błogosławioną Kościo-
ła katolickiego i świętą patronką miejsca, w którym spędziła życie pustelniczki, 
w Puch w Bawarii. Przypomina to historię błogosłowianego Bogumiła z Dobro-
wa. Często zapominamy o tym, że poświęcenie życia Bogu i modlitwie nie łączyło 
się w średniowieczu z działalnością pisarską czy polityczną, a cele religijne były 
realizowane zupełnie inaczej. Stąd o  wielkich mistrzach życia duchowego tego 
okresu dowiadujemy się najczęściej nie od nich samych, lecz z relacji świadków. 
Tak jest również w  przypadku świętego Benedykta z  Benewentu, duchowego 
przywódcy tzw. Pięciu Braci Męczenników i  zarazem nauczyciela św. Brunona 
z Kwerfurtu, którego życie możemy poznać jedynie z pośredniego opisu świadka. 
Nie inaczej stało się w przypadku Bogumiła i Edigny. Wspólnoty, przy których 
pędzili życie pustelnicze i  które wspierali, odpłaciły się im pamięcią i  kultem, 
który przetrwał setki lat. Dla historyka, który poszukuje źródeł, jest to pewien 
problem. Musi wybierać hipotezy, które są najbardziej prawdopodobne w świetle 
świadectw i  relacji spisanych wiele lat po śmierci duchownych. Niezależne od 
tych trudności historia młodej dziewczyny, która decyduje się w  XI wieku zo-
stać pustelniczką, rozdaje swój majątek, znajduje mieszkanie w pniu starej lipy, 
żywi się wyłącznie jarzynami, leczy miejscowych oraz uczy dzieci czytać i pisać, 
zdobywając uznanie miejscowej wspólnoty, pokazuje współczesnemu światu 



Edward Skibiński

308

Ryc. 1. Okładka książki Oleny Yasynet-
skej pt. Trzy pokolenia świętych: Ingigerda 
Szwedzka, Anna Kijowska, Edigna Bawar-
ska (XI – początek XII w.)/ Три покоління 
благовірності: Інгігерда Шведська, 
Анна Київська, Едігна Баварська (ХІ – 
початок ХІІ ст.)/ Th ree generations of de-
vout believers: Ingegard of Sweden, Anna of 
Kyiv, Edigna of Bavaria 11th – early 12th cc.
Fig. 1. Cover of Olena Yasynetska’s book 
entitled Trzy pokolenia świętych: Ingigerda 
Szwedzka, Anna Kijowska, Edigna Bawar-
ska (XI – początek XII w.)/ Три покоління 
благовірності: Інгігерда Шведська, 
Анна Київська, Едігна Баварська (ХІ – 
початок ХІІ ст.)/ Th ree generations of de-
vout believers: Ingegard of Sweden, Anna of 
Kyiv, Edigna of Bavaria 11th – early 12th cc.

fragment duchowości ówczesnej epoki, o którym mamy tak niewielkie pojęcie. 
Świadczy także o ówczesnej wiedzy na temat życia eremickiego, którą posiadali 
średniowieczni pisarze. Jak wolno sądzić, sprawa wymaga dalszych badań. Obec-
nie przeważa jednak pogląd, że Edigna była córką Anny. 

Olena Yasynetska przedstawia nam w swojej książce historię przemian, które 
zaszły w duchowości kobiecej w okresie średniowiecza. Czyni to na przykładzie 
trzech wybitnych postaci – dwóch królowych i jednej eremitki. Opisywane przez 
nią kobiety swoją aktywnością objęły Szwecję, Ruś Kijowską, Francję i Bawarię. 
Wszystkie trzy były wykształcone, posługiwały się kilkoma językami. Wszystkie 
traktowały duchowość bizantyńską i  zachodnią jako całość. W  przypadku jed-
nej z nich, Anny, dysponujemy jej osobistym podpisem, który w formie graffi  ti 
zachował się w Kijowie i który widnieje na podpisanym dokumencie we Francji. 
Dzięki temu prezentowana książka, napisana w języku angielskim przez ukraiń-
ską historyczkę, przynosi niezwykle interesujące spojrzenie na historię jedena-
stego wieku, łącząc historię duchowości, kobiet i polityki. Przybliża czytelnikowi 
średniowieczną Skandynawię z jej wyprawami Wikingów, Ruś Jarosława Mądre-
go, Francję Kapetyngów i wyprawy krzyżowe. Wprowadza nas w centrum niepo-
dzielonej kultury Europy XI wieku.
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Paweł Sankiewicz

Polska Akademia Umiejętności laureatką 
14. edycji Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego

Polish Academy of Arts and Sciences a laureate 
of the 14th edition of the Lednica Piast Eagle Award

Ustanowiona w 2009 roku przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Nagroda 
Lednickiego Orła Piastowskiego ma na celu uhonorowanie wybitnych osiągnięć 
w dziedzinie badań naukowych i promocji wiedzy dotyczącej dynastii piastow-
skiej, a także ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Wśród laureatów 
Nagrody znajdują się zarówno znamienici uczeni, jak i instytucje szczególnie za-
służone dla zdobywania i propagowania wiedzy o dynastii Piastów oraz począt-
kach państwa polskiego.

Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego w 2022 roku Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego, Marek Woźniak, przyznał Polskiej Akademii Umiejętności. Wnio-
sek o uhonorowanie Akademii złożył prof. dr hab. Filip Kaczmarek w imieniu Poznań-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Rozpatrzyła go i jednogłośnie przyjęła Kapitu-
ła Nagrody w składzie: ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński 
Prymas Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, prof. dr 
hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa, Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 
pani Jolanta Goszczyńska, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, prof. 
dr hab. Andrzej Michałowski, Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Pol-
skich, prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego 
oraz Sekretarz Kapituły, Paweł Sankiewicz. W uchwale przyznającej to wyróżnienie 
podkreślono zasługi i  znaczenie PAU dla poznania dziedzictwa piastowskiego oraz 
upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski oraz Europy.

Polska Akademia Umiejętności jest narodową instytucją użyteczności pu-
blicznej, powołaną do pielęgnowania polskiej nauki i kultury. Jest to korporacyj-
na instytucja o  statusie stowarzyszenia, zrzeszająca w  swoim gronie wybitnych 
naukowców i artystów. Działają oni w ramach 6 wydziałów i 39 komisji. Ponadto 
PAU prowadzi archiwum, biblioteki oraz stacje naukowe w kraju i za granicą.
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Ryc. 2. Odczytanie Uchwały Kapituły przyznającej Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego Pol-
skiej Akademii Umiejętności. Fot. Piotr Malec
Fig. 2. Reading of the Resolution of the Chapter awarding the Lednica Piast Eagle Award to the 
Polish Academy of Arts and Sciences. Photo by Piotr Malec

Ryc. 1. Prezes PAU, prof. Jan Ostrowski, inaugurujący uroczystość – Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku 
w Sukiennicach w Krakowie. Fot. Piotr Malec
Fig. 1. Prof. Jan Ostrowski, the President of the Polish Academy of Arts and Sciences, inaugurating 
the ceremony – Gallery of 19th century Polish Art in Sukiennice in Cracow. Photo by Piotr Malec
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Korzenie korporacji sięgają utworzonego w 1815 roku Towarzystwa Nauko-
wego Krakowskiego. W 1872 roku przekształciło się ono w Akademię Umiejętno-
ści, a od 1918 roku funkcjonuje jako Polska Akademia Umiejętności. Utworzona 
w zaborze austriackim Akademia od samego początku pełniła rolę ogólnopolskiej 
instytucji naukowej i kulturalnej. Okres międzywojenny był czasem największej 
aktywności PAU, przede wszystkim wydawniczej. Opublikowano wówczas ponad 
100 serii wydawniczych, wśród nich monumentalny Polski Słownik Biografi cz-
ny. PAU kontynuowała działalność do 1952 roku, kiedy decyzją rządu jej agendy 
i majątek zostały przejęte na rzecz utworzonej właśnie Polskiej Akademii Nauk. 
Polska Akademia Umiejętności nie została jednak rozwiązana, a  jej działalność 
w pełni wznowiono w 1989 roku.

Akademia swoją misję wspierania nauki i kultury wypełnia poprzez tworzenie 
przestrzeni do pracy twórczej, zarówno badawczej, jak i artystycznej. Aktywizuje 
i  wspomaga środowiska uczonych oraz twórców kultury w  realizacji przedsię-
wzięć zmierzających do utrwalania, zabezpieczania i  upowszechniania efektów 
ich pracy. Wybitne osiągnięcia naukowe docenia poprzez przyznawanie presti-
żowych nagród i wyróżnień. Jest ważnym organem opiniotwórczym w zakresie 
spraw mających związek z nauką i kulturą. Ważnym elementem działalności PAU 
jest również utrzymywanie współpracy z analogicznymi instytucjami zagranicz-
nymi. Bardzo istotną rolę w zakresie umożliwiania prowadzenia badań w ośrod-
kach naukowych Europy pełnią przyznawane przez Akademię stypendia Funda-
cji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.

Badania naukowe oraz upowszechnianie wiedzy na temat dynastii Piastów re-
alizowane są przez członków Wydziału II Historyczno-Filozofi cznego. W  skład 
Wydziału wchodzą historycy, archeolodzy, fi lozofowie, prawnicy, socjolodzy i et-
nolodzy. Czynnymi członkami Akademii Umiejętności byli pierwsi badacze Ostro-
wa Lednickiego – prof. Marian Sokołowski, który doktoryzował się na podstawie 
pracy Ruiny na Ostrowie jeziora Lednicy. Studyum nad budownictwem w przed-
chrześcijańskich i pierwszych chrześcijańskich wiekach w Polsce, a także prof. Wła-
dysław Łuszczkiewicz, autor dokumentacji ilustracyjnej i  fotografi cznej reliktów 
palatium lednickiego. Znaczenie tych badań dla poznania dziedzictwa piastow-
skiego oraz upowszechniania wiedzy o roli dynastii Piastów w historii są trudne 
do przecenienia. Członkami PAU było i jest również ośmioro Laureatów Nagrody 
Lednickiego Orła Piastowskiego1, w tym prof. Gerard Labuda, który pełnił funk-
cję pierwszego Prezesa PAU po reaktywacji jej działalności w 1989 roku, oraz prof. 
Jerzy Lesław Wyrozumski – sekretarz generalny PAU w latach 1994-2015.

Wręczenie Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego miało miejsce 18 paź-
dziernika 2022 roku podczas uroczystych obchodów jubileuszu 150-lecia istnienia 
Akademii, które odbyły się w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach 

1 Gerard Labuda (2009), Zofi a Hilczer-Kurnatowska (2010), Jerzy Strzelczyk (2011), Klementy-
na Żurowska (2013), Henryk Samsonowicz (2014), Jerzy Lesław Wyrozumski (2015), Antoni Gąsio-
rowski (2016), Stanisław Suchodolski (2017).
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Ryc. 4. Marszałek Marek Woźniak i Prezes PAU, prof. Jan Ostrowski. Fot. Piotr Malec
Fig. 4. Marshal Marek Woźniak and Prof. Jan Ostrowski, the President of the Polish Academy of 
Arts and Sciences. Photo by Piotr Malec

Ryc. 3. Przemówienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Fot. Piotr Malec
Fig. 3. Speech by the Marshal of the Wielkopolska Region, Marek Woźniak. Photo by Piotr Malec



Polska Akademia Umiejętności laureatką 14. edycji Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego

w Krakowie (ryc. 1-4). Nagrodę wręczył Marek Woźniak, Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego, a przyjął ją prof. Jan Ostrowski, Prezes Polskiej Akademii Umie-
jętności. Marszałek Marek Woźniak podkreślił wielką wartość jaką jest kultywo-
wanie pamięci o królewskich korzeniach Polski oraz jej znaczenie dla budowania 
przyszłości. Odbierający Nagrodę prof. Jan Ostrowski zaakcentował ponadstulet-
nie zainteresowanie członków PAU reliktami architektury wczesnoromańskiej na 
Ostrowie Lednickim, objawiające się dwiema monografi ami: prof. Mariana So-
kołowskiego z  1876 roku oraz zespołu pod przewodnictwem prof. Klementyny 
Żurowskiej z 1993 roku2, zaznaczając, że liczy na dalszą współpracę.
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Andrzej Kowalczyk, Lidia Żuk

Między ziemią, wodą i powietrzem. Metody nieinwazyjne 
a dziedzictwo archeologiczne Lednickiego Parku Krajobrazowego

Between Earth, Water and Air. Non-invasive methods 
and the archaeological heritage of Lednica Landscape Park

W  2022 roku Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wydało w  serii Fontes. 
Biblioteka Studiów Lednickich, seria B1 (tom 12) publikację naukową pt. Mię-
dzy ziemią, wodą i powietrzem. Metody nieinwazyjne a dziedzictwo archeologiczne 
Lednickiego Parku Krajobrazowego pod redakcją Mikołaja Kostyrki, Andrzeja Ko-
walczyka, Andrzeja M. Wyrwy i Lidii Żuk. Praca ukazała się dzięki dofi nansowa-
niu uzyskanemu w ramach programu „Ochrona Zabytków archeologicznych” ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”, na podstawie umowy nr 
05583/22/FPK/NID, oraz dzięki dofi nansowaniu uzyskanemu ze środków Samo-
rządu Wielkopolskiego.

Książka poświęcona jest rozpoznaniu dziedzictwa archeologicznego w otocze-
niu Ostrowa Lednickiego, Pomnika Historii, jednego z najważniejszych wczesno-
średniowiecznych zespołów zabytkowych dla historii i kultury Polski. Wraz z in-
nymi stanowiskami archeologicznymi, zlokalizowanymi na terenie Lednickiego 
Parku Krajobrazowego, tworzą one krajobraz, którego wysoka wartość historycz-
na, naukowa i artystyczna została doceniona nie tylko w różnorodnych formach 
ochrony tego obszaru, ale także we wsparciu licznych inicjatyw badawczych po-
dejmowanych na przestrzeni lat przez zespoły naukowe z różnych ośrodków ba-
dawczych w  kraju. Realizowane w  ich ramach projekty były współfi nansowane 
m.in. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczególnie dwa 
z nich: „Kolebka Piastów — archeologiczne prospekcje podwodne w rejonie je-
ziora Lednickiego”1 oraz „Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład 
Lednickiego Parku Krajobrazowego”2 zasłużyły na wieloaspektową prezentację ze 

1 Nr umowy 4149/17/FPK/NID.
2 Nr umowy 3449/19/FPK/NID.
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względu na próbę podjęcia szerokopłaszczyznowego i komplementarnego rozpo-
znania obszaru Lednickiego Parku Krajobrazowego.

Badania przeprowadzone w ramach obu wymienionych projektów doprowa-
dziły do powstania unikatowego zbioru danych dotyczących różnych stref krajo-
brazowych Parku: obszarów wodnych, rolnych i  leśnych. Niemniej, ze względu 
na fakt, że poszczególne zadania były realizowane przez odrębne zespoły badaw-
cze, uzyskane wyniki były dotąd publikowane jedynie cząstkowo bądź w formie 
komunikatów. Monografi a Między ziemią, wodą i  powietrzem… ma ambicję 
uzupełnić te braki. Przedstawiono w  niej całościowe opracowanie rezultatów 
nieinwazyjnych badań przeprowadzonych na obszarze Lednickiego Parku Kra-
jobrazowego. Autorzy i redakcja zwrócili szczególną uwagę na złożoność proble-
mów badawczych związanych z zastosowaniem różnych metod nieinwazyjnych 
w prospekcji archeologicznej oraz na potencjał wynikający z  zintegrowanej in-
terpretacji uzyskanych wyników. Książka w  zamierzeniu autorów stanowi pro-
pozycję modelowego, choć niepozbawionego problemów, badania obszarów 
zróżnicowanych pod względem form ukształtowania, pokrycia i  użytkowania 
terenu. 

Ryc. 1. Okładka książki. Oprac. J. Kordus
Fig. 1. Book cover. Prepared by J. Kordus



Między ziemią, wodą i powietrzem. Metody nieinwazyjne a dziedzictwo archeologiczne…

Praca jest dwujęzyczna. Została zredagowana w języku polskim i angielskim, 
co ułatwi prezentację i upowszechnianie jej wyników na płaszczyźnie międzyna-
rodowej.
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Mariola Olejniczak

„Sześć-ścian przeszłości. Skarbiec z Ostrowa Lednickiego” – 
wystawa czasowa w nowym gmachu Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy1

‘Cube. Th e Six Walls of the Past. Th e treasury from Ostrów 
Lednicki’ – temporary exhibition in the new building 

of the Museum of First Piasts at Lednica

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest niezaprzeczalnie jednym z najważ-
niejszych i  najbardziej wpływowych muzeów w  Wielkopolsce. Dzięki realizacji 
programu „Dziedzictwo Pierwszych Piastów na Lednicy – rozbudowa infrastruk-
tury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej” zwiększyło swoją szansę na 
to, by stać się również jedną z bardziej liczących się placówek w kraju. Inwestycja 
wprowadziła instytucję w nowy wymiar, zapewniając Muzeum nowe przestrze-
nie wystawiennicze i edukacyjne, nowe magazyny, pracownie i sale, co przełoży 
się na możliwość tworzenia innowacyjnych ofert dydaktycznych i turystycznych. 
Zakończenie projektu i oddanie do użytku nowoczesnego pawilonu Muzeum od-
było się w dniu 7 października, towarzyszyło temu otwarcie nowej wystawy cza-
sowej pt. „Sześć-ścian przeszłości. Skarbiec z Ostrowa Lednickiego”.

Pierwszą ekspozycję zaprezentowaną w nowym gmachu Muzeum przygoto-
wali edukatorzy i edukatorki z Działu Edukacji Muzealnej. Warto ten fakt pod-
kreślić, bowiem powierzenie przygotowania wystawy archeologicznej osobom 
właśnie z tego działu wydarzyło się w historii placówki po raz pierwszy (ryc. 1). 
Wystawa swoją formą odbiega od tradycyjnych ekspozycji tworzonych dotych-
czas w  Muzeum. Wszystkie znajdujące się na niej artefakty wkomponowano 
w specjalnie przygotowaną przestrzeń wielkiego czarnego sześcianu (sześć ścian), 
całość zaś uzupełniono prezentacjami multimedialnymi. Ekspozycję wypełniło 
dokładnie 969 zabytków, z czego – co warto podkreślić – zaledwie osiem ekspo-
natów stanowiło kopie oryginalnych przedmiotów.

1 Tekst jest częściowo przerobionym fragmentem informatora Inny wymiar Muzeum. Edukacja 
autorstwa M. Olejniczak, Dziekanowice 2022.
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Twórcy wystawy, dokonując wyboru prezentowanych zabytków, kierowali się 
przede wszystkim oryginalnością eksponatów i wybierali te przedmioty, których 
nigdy nie prezentowano na wcześniejszych ekspozycjach, a które, jednocześnie, 
ze względu na stan swojego zachowania i kunszt ich wykonania, stanowią świa-
dectwo wyjątkowych zdolności naszych przodków. Całości przyświeca zamie-
rzenie, by dzięki tak skonstruowanemu projektowi wystawy stworzyć optymalne 
warunki do silnego oddziaływania prezentowanych zabytków na widza poprzez 
odwołanie się do jego osobistych doznań estetycznych i emocjonalności.

Dodatkowym celem było stworzenie odczuwalnego przez wizytujących Mu-
zeum wrażenia, że znajdują się w  przestrzeni przypominającej bardziej galerię 
sztuki niż muzeum o profi lu archeologiczno-historycznym. Zabieg ten przygo-
towano celowo z kilku powodów. Pierwszym było dążenie, by stworzyć coś zu-
pełnie odmiennego, stanowiącego ciekawy kontrapunkt dla przyszłej wystawy 
stałej, która w projekcie ma już założenia klasycznej narracyjnej ekspozycji, wy-
pełnionej bogatą aranżacją, manekinami, sprzętami multimedialnymi i wieloma 
elementami scenografi cznymi. 

Drugim powodem była chęć zwrócenia uwagi na fakt, że zabytek archeolo-
giczny potraktowany w taki sposób – bez obecności obszernych opisów i obja-
śnień – daje widzowi szansę na podjęcie samodzielnej interpretacji, otwiera go na 

Ryc. 1. Oprowadzanie po wystawie „Sześć-ścian przeszłości. Skarbiec z  Ostrowa Lednickiego”. 
Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 1. Guided tour of the exhibition ‘Cube. Th e Six Walls of the Past. Th e treasury from Ostrów 
Lednicki’. Photo by M. Jóźwikowska
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własne poszukiwania i staje się silnym bodźcem do niepowtarzalnego i osobiste-
go przeżycia wystawy, a za jej pośrednictwem także odległego świata, do którego 
ona odsyła.

Ekspozycja „Sześć-ścian przeszłości. Skarbiec z  Ostrowa Lednickiego” nie 
posiada kontrolowanej narracji, określającej kierunek i  jedną właściwą drogę 
zwiedzania ekspozycji, dzięki czemu zachęca odwiedzające osoby do tworzenia 
własnych indywidualnych ścieżek wewnątrz instalacji potężnego czarnego tytu-
łowego „Sześcianu” i  kierowania się podczas zwiedzania własnymi zaintereso-
waniami. Komentarz video, który stanowi uzupełnienie całej ekspozycji, służy 
zestawieniu świata naszych przodków z  jego współczesnymi odpowiednikami, 
przez co tak odlegli nam na pierwszy rzut oka bohaterzy z przeszłości mają szan-
sę stać się bliżsi naszemu sercu. Zabieg zestawiania dwóch światów, minionego 
i współczesnego, wskazuje, że wcale tak bardzo się od siebie nie różnimy: używa-
my podobnych sprzętów, towarzyszą nam podobne emocje i  usprawiedliwione 
jest nawet stwierdzenie, że mimo różnego osadzenia w czasie pragniemy przez 
wieki wciąż tego samego: bezpieczeństwa, pokoju, miłości, przyjaźni i stabiliza-
cji. Opisany zabieg odwołuje się także do przekonania, iż przedstawiając historię, 
zwłaszcza młodym ludziom, powinniśmy czynić to w języku współczesnym, od-
wołując się do kodów komunikacji powszechnie dzisiaj stosowanych i zrozumia-
łych dla osób zwiedzających, czyli sięgając przede wszystkim po obraz, w którym 
najczęściej jest kodowana współczesna narracja. Zabieg ten zastosowano, by za-
prosić do dyskusji na temat tego, co kiedyś było istotne i wartościowe, a co jest 
tym dziś. Także, by skłonić do rozważań nad tym, co było i  co jest dziś istotą 
„skarbu”. W myśl tego pomysłu, wystawienniczy potężny czarny sześcian ma peł-
nić trochę futurystyczną wizję skarbca, w którym złożono nie tylko najcenniejsze 
artefakty przeszłości, ale – co równie ważne – również zaklęty w nich ładunek 
emocjonalny.

Przygotowując wystawę, przyświecało nam założenie, że musimy uwolnić się 
od subiektywnego myślenia, pomimo tego, że taki jest cały świat, w jakim żyjemy. 
Mieliśmy bowiem świadomość, że efektem takiego sposobu myślenia i działania 
są obecne dysproporcje społeczne. Dlatego też w czasie procesu twórczego, jakim 
jest organizowanie wystawy, robiliśmy wszystko, aby tak przewartościować swoje 
intencje pod kątem obiektywizmu, by zbudować „coś” jak najbardziej inkluzyw-
nego. Kierując się zasadą równego dostępu do przestrzeni publicznej, w oparciu 
o te refl eksje stworzyliśmy ekspozycję, która pod względem użytego tekstu celo-
wo ogranicza się do zastosowania tylko jednej tablicy z opisem w języku polskim, 
angielskim oraz piśmie Braille’a. Cały zamysł wystawy w zrozumiały sposób uka-
zuje prezentacja video (co ma znaczenie w odniesieniu do osób z dysfunkcjami, 
jak i obcokrajowców, dzieci i młodzieży). Film posiada opis audiodyskrypcyjny 
stworzony w piśmie Braille’a oraz przy użyciu większej czcionki na potrzeby osób 
niedowidzących. Ścieżka dźwiękowa przez większość osób odbierana jest jak mu-
zyka tła (powodująca wg opinii wielu zwiedzających wyciszenie). Na ekspozycji 
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znajduje się makieta tytułowego „sześć-ścianu”, co jest elementem istotnym dla 
osób niewidomych. W sali znajdują się kopie zabytków (sprawdzające się nie tyl-
ko wśród grup z niepełnosprawnościami, ale też wśród dzieci i młodzieży, a na-
wet seniorów). Wejście/wyjście do konstrukcji posiada wymiary zapewniające 
swobodny dostęp zarówno osobom poruszającym się przy użyciu balkonika, jak 
i wózka. Oświetlenie jest skupione na zabytkach, w sali panuje półmrok, co jest 
istotne dla osób ze spektrum autyzmu. Zabytki, w  liczbie 969, w zależności od 
posiadanej wielkości są wyselekcjonowane i  umieszczone na różnych wysoko-
ściach, co zapewnia ich łatwą dostępność. Podpisy wykonano przy zastosowaniu 
dużego kontrastu, przez co są czytelne (białe tabliczki z  czarnym tekstem). Na 
sali wystawowej znajduje się kilka lekkich przenośnych puf, dających szansę na 
to, aby przysiąść, co jest ważne zarówno dla seniorów, jak i osób okresowo znaj-
dujących się w gorszej kondycji zdrowotnej. 

Czy wszystkie podjęte przez nas działania czynią tę wystawę w pełni dostęp-
ną? Domyślamy się, że mimo wszystko jeszcze nie, ale można sądzić, że jest ona 
już wielkim krokiem postawionym w kierunku tak ważnej dziś inkluzywności. 
Uzmysłowienie sobie, że misją współczesnej instytucji muzealnej jest „służenie 
ludziom”, powinno skłonić każdego z nas nie tylko do myślenia, ale i działania na 
rzecz potrzeb każdej grupy odbiorczej.

Ryc. 2. Opinie zostawione przez zwie-
dzających wystawę. Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 2. Feedback left  by visitors to the 
exhibition. Photo by M. Jóźwikowska



„Sześć-ścian przeszłości. Skarbiec z Ostrowa Lednickiego” – wystawa czasowa w nowym gmachu…

W czasie dwóch pierwszych tygodni otwarcia nowego gmachu Muzeum wy-
stawę „Sześć-ścian przeszłości. Skarbiec z Ostrowa Lednickiego” odwiedziło 1062 
osób (ryc. 2).
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Wystawa „Wczesnośredniowieczne rezydencje władców 
Europy Środkowej”

Exhibition ‘Early Medieval Residences of the Rulers 
of Central Europe’

Jednymi z  najbardziej okazałych i  imponujących pozostałości po monarchach 
z okresu wczesnego średniowiecza są rezydencjonalne budowle kamienne w ty-
pie palatiów. Tematykę wybranych obiektów tego rodzaju poruszono na wystawie 
czasowej pt. „Wczesnośredniowieczne rezydencje władców Europy Środkowej”
przygotowanej przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy we współpracy 
z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu1.

W krajach, które weszły w krąg cywilizacji chrześcijańskiej około roku 1000, 
wzorce związane z ideologią i legitymizacją władzy czerpano z dawnych centrów 
cywilizacyjnych, szczególnie ze Świętego Cesarstwa Rzymskiego zarządzanego 
przez saskich Ludolfi ngów. Dynastie środkowoeuropejskie: Mojmirowice w pań-
stwie wielkomorawskim, Przemyślidzi w Czechach, Arpadowie na Węgrzech oraz 
Piastowie w Polsce ochoczo korzystali z dorobku Europy karolińskiej i ottońskiej, 
zbudowanego na tradycjach zaczerpniętych ze starożytnego Rzymu. Istotnym ele-
mentem w budowie obrazu i autorytetu władzy były rezydencje. Wyróżniające się 
wielkością, zbudowane z kamienia palatia zlokalizowane były w najważniejszych 
ośrodkach państwowych. Swoją wyjątkowością podkreślały pozycję rządzących, 
będąc wyraźnym znakiem potęgi. Pełniły zarówno funkcje państwowe, jak i pry-
watne, przez co musiały odpowiadać na różne potrzeby. W palatiach znajdowa-
ły się m.in. okazałe sale reprezentacyjne, skarbiec i  kancelaria. Obok mieściły 
się komnaty mieszkalne służące władcom i  ich najbliższym. Niezwykle ważną 
częścią składową budowli pałacowych były kaplice. Dla zewnętrznych odbiorców 
podkreślały one status religii chrześcijańskiej, a dla mieszkańców pałacu stano-
wiły punkt, wokół którego koncentrowało się życie duchowe rodziny panującej.

1 Ekspozycję otwarto 10.06.2022 roku. Kuratorami wystawy są mgr Paweł Sankiewicz i mgr Ma-
teusz Wawrzyniak. Oprawę plastyczną przygotowali Dorota Jagłowska i Jacek Kordus.
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Pierwsze palatia na ziemiach polskich powstały w  drugiej poł. X wieku na 
Ostrowie Lednickim, w Poznaniu i zapewne w Gnieźnie. Należą one do najstar-
szych kamiennych budowli wzniesionych w państwie Piastów. Grody, w których 
je wzniesiono, pełniły funkcję głównych ośrodków władzy w tworzącym się pań-
stwie polskim. W rezydencjach tych zamieszkiwali Mieszko I, Bolesław Chrobry 
i Mieszko II. Tradycja halowych budowli pałacowych na ziemiach polskich prze-
trwała do XII-XIII wieku. Do dziś po wczesnośredniowiecznych palatiach pozo-
stały jedynie niewielkie fragmenty budowli, a do ich rozpoznania niezbędne jest 
prowadzenie interdyscyplinarnych badań archeologiczno-architektonicznych.

Na wystawie zaprezentowano makiety palatiów wczesnośredniowiecznych ze 
zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Muzeum Archeologicznego 
w  Poznaniu2. Modele to rekonstrukcje rezydencji odkrytych na  ziemiach pol-
skich: na Ostrowie Lednickim (ryc. 1), Ostrowie Tumskim w Poznaniu, w Prze-
myślu i  w  Krakowie. Uzupełniają je modele pałaców cesarskich z  Paderborn 
i Zurychu, na których mogły być wzorowane założenia piastowskie. Obok rekon-
strukcji palatiów zaprezentowano pięć obiektów w formie rzutów fundamentów. 
Są to plany rezydencji w Gieczu i Wiślicy, Devinie, Werli oraz kaplicy w Tilledzie 
(ryc. 2). Na towarzyszących makietom planszach nakreślony został kontekst hi-
storyczny prezentowanych obiektów oraz podstawowe informacje o  prowadzo-
nych badaniach archeologiczno-architektonicznych (ryc. 3). Taki dobór budowli 
pozwala na  prześledzenie różnorodności stosowanych rozwiązań technicznych, 
ale również tendencji stylistycznych we wczesnoromańskiej świeckiej architektu-
rze Europy Środkowej.

Ekspozycja ulokowana została w lamusie z Majkowa, tuż przy przeprawie na 
Ostrów Lednicki (ryc. 4). Dzięki temu możliwa jest szybka konfrontacja wiedzy 
uzyskanej na wystawie z wrażeniami wynikającymi z obcowania z ruiną pałacu 
na wyspie. Dla układu wystawy nadrzędnym kryterium jest kontekst chronolo-
giczno-przestrzenny prezentowanych obiektów. W pierwszej kolejności pokaza-
ne zostały makiety założeń cesarskich i  morawskich, na których wzorować się 
mogli budowniczowie rezydencji piastowskich. Treści prezentowane są na wysta-
wie w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i ukraiń-
skiej. Dla osób z niepełnosprawnością wzrokową wsparciem w poznaniu tematu 
są plany tyfl ografi czne budowli z Ostrowa Lednickiego.

2 Makiety pochodzą z  wystawy „Archeologiczne tajemnice palatium i  katedry poznańskiego 
Ostrowa” przygotowanej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu przez dr. Macieja Przybyła, mgr 
Patrycję Silską i mgr. Tomasza Kasprowicza. Wykonawcami makiet jest zespół architektów z Wy-
działu Architektury Politechniki Poznańskiej w składzie: mgr inż. arch. Dymitr Nowak, mgr inż. 
arch. Kamil Głowacki, mgr inż. arch. Jerzy Hyjek pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Katarzyny Słu-
chockiej i dr hab. sztuki Klaudii Grygorowicz-Kosakowskiej.
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Ryc. 1. Wystawa pt. „Wczesnośredniowieczne rezydencje władców Europy Środkowej”, widok na 
rekonstrukcję palatium z Ostrowa Lednickiego. Fot. J. Kordus
Fig. 1. Th e exhibition entitled ‘Early Medieval Residences of the Rulers of Central Europe’, view of 
the reconstruction of the palatium from Lednicki Ostrów. Photo by J. Kordus

Ryc. 2. Wystawa pt. „Wczesnośredniowieczne rezydencje władców Europy Środkowej”. Fot. J. Kordus
Fig. 2. Exhibition entitled ‘Early medieval residences of the rulers of Central Europe’. Photo by 
J. Kordus
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Ryc. 4. Wejście na wystawę pt. „Wczesnośredniowieczne rezydencje władców Europy Środkowej” 
prezentowaną w spichlerzu z Majkowa, na terenie Małego Skansenu w Muzeum Pierwszych Pia-
stów na Lednicy. Fot. J. Kordus
Fig. 4. Entrance to the exhibition entitled ‘Early Medieval Residences of the Rulers of Central 
Europe’ presented in the granary from Majkowo, on the premises of the Small Open Air Museum 
at the Museum of the First Piasts at Lednica. Photo by J. Kordus

Ryc. 3. Tablica z rekonstrukcją 3 fazy 
rezydencji na Ostrowie Lednickim wg 
A. Szyszko-Bohusza. Oprac. J. Kordus
Fig. 3. Plaque with reconstruction of 
the 3rd phase of the residence at Ostrów 
Lednicki according to A. Szyszko-
-Bohusz. Prepared by J. Kordus
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Ewa Pawlak

„Średniowieczne źródła naszego dziedzictwa. Ostrów Lednicki – 
Sofi a Kijowska” – wystawa planszowa

‘Medieval Sources of Our Heritage. Ostrów Lednicki – 
Sophia Kyivska’ – board exhibition

6 maja 2022 roku na terenie Małego Skansenu w Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy uroczyście otwarto wystawę „Średniowieczne źródła naszego dziedzictwa. 
Ostrów Lednicki – Sofi a Kijowska”, przygotowaną wspólnie z Narodowym Rezer-
watem „Sofi a Kijowska”. Plansze rozmieszczono na otwartej przestrzeni, przy trak-
cie wiodącym do przeprawy promowej na lednicką wyspę (ryc. 1-2). 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Narodowy Rezerwat „Sofi a Kijow-
ska”, współpracując ze sobą od 2018 roku, prowadziły prace nad tym projektem 
od początku roku 2021. Miał on prezentować, a przede wszystkim upowszech-
niać wiedzę o najwcześniejszym etapie wspólnej polsko-ukraińskiej historii. Pier-
wotnie zakładano, że otwarcie wystawy odbędzie się równocześnie w Kijowie i na 
Ostrowie Lednickim, przy udziale zaproszonych gości z zagranicy oraz pracow-
ników służb dyplomatycznych. Niestety tocząca się wojna na Ukrainie pokrzy-
żowała te plany, a  otwarcie wystawy w  Kijowie było możliwe dopiero 26 lipca 
2022 roku1 (ryc. 3). Szczęśliwie na lednickim otwarciu mogliśmy gościć dr Olenę 
Yasynetską, współautorkę wystawy.

Na wystawę złożyły się 24 plansze o  zróżnicowanej tematyce. Wiele uwagi 
poświęcono związkom dynastycznym łączącym Piastów i  Włodzimierzowiców 
(określenie to stosowane jest przez historyków ukraińskich w odniesieniu do ru-
skiej dynastii panującej; w nauce europejskiej używana jest nazwa Rurykowicze). 
Tablice genealogiczne w klarowny sposób przedstawiają, jak wiele związków mał-
żeńskich połączyło oba panujące rody. Kolejne małżeństwa wiązały się nie tylko 
z pojawieniem się na polskim i ruskim dworze „obcych” księżniczek, ale przede 
wszystkim nowych obyczajów, które przyczyniały się do zacieśnienia związków 
kulturowych między Polską a Rusią Kijowską.

1 Wydruk plansz wystawy w Kijowie sfi nansowano ze środków Instytutu Polskiego w Kijowie.



Ewa Pawlak

336

Ryc. 1. Uroczyste otwarcie wystawy „Średniowieczne źródła naszego dziedzictwa. Ostrów Led-
nicki – Sofi a Kijowska” na terenie Małego Skansenu w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 
Na zdjęciu prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa, Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
i  dr Olena Yasynetska, Kierownik Współpracy Międzynarodowej w  Narodowym Rezerwacie 
„Sofi a Kijowska”. Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 1. Ceremonial opening of the exhibition ‘Medieval Sources of Our Heritage. Ostrów Lednicki 
– Sophia Kyivska’ on the premises of the Small Open Air Museum at the Museum of the First Piasts 
at Lednica. In the picture: Prof. Andrzej M. Wyrwa, Director of the Museum of the First Piasts at 
Lednica, and Dr. Olena Yasynetska, Head of International Cooperation at the National Reserve 
‘Sophia Kyivska’. Photo by M. Jóźwikowska

Szczególną uwagę poświęcono na wystawie zabytkom, które stanowią główny 
przedmiot opieki Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Narodowego Rezer-
watu „Sofi a Kijowska”. W pierwszym przypadku są to relikty grodu wzniesionego 
w czasach panowania Mieszka I, mieszczące dawny pałac książęcy z kaplicą oraz 
kościół grodowy. W drugim – zespół obiektów poklasztornych, którego centrum 
stanowi Sobór Mądrości Bożej, wzniesiony przez Włodzimierza I  i  Jarosława 
Mądrego. 

Osobne plansze poświęcono badaniom archeologicznym realizowanym przez 
obie instytucje i ich wynikom. W trakcie żmudnych prac prowadzonych na Ostro-
wie Lednickim oraz na terenie kompleksu sofi jskiego odsłaniane są pozostałości 
dawnej zabudowy i  wyposażenia wnętrz, przedmioty codziennego użytku oraz 
ozdoby, niekiedy o  niezwykle wysokich walorach artystycznych. Na uwagę za-
sługują zabytki pochodzące z badań Ostrowa Lednickiego, których pochodzenie 
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wiąże się właśnie z Rusią. Stanowią one materialne świadectwo bliskich polsko-
-ruskich związków politycznych, gospodarczych i kulturowych.

Jedną z plansz wystawy poświęcono Grodom Czerwieńskim, które we wcze-
snym średniowieczu były strefą, w której mieszały się kulturowe i gospodarcze 
wpływy Polski i Rusi. Znane z przekazów Grody Czerwieńskie identyfi kowane są 
z grodziskami położonymi zarówno po polskiej, jak i ukraińskiej stronie Bugu. 
Plansza, przygotowana we współpracy z prof. UR dr. hab. Marcinem Wołoszy-
nem, prezentuje charakterystyczne dla tego obszaru zabytki pochodzące z badań 
archeologicznych w Trepczy, Przemyślu, Czermnie, Gródku, Sąsiadce, Chełmie 
i Drohiczynie. 

Ekspozycję objął honorowym patronatem Nadzwyczajny i Pełnomocny Am-
basador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Andrij Deszczycia.

Ryc. 2. Kuratorki wystawy „Średniowieczne źródła naszego dziedzictwa. Ostrów Lednicki – Sofi a 
Kijowska” – dr Olena Yasynetska, Kierownik Współpracy Międzynarodowej w Narodowym Re-
zerwacie „Sofi a Kijowska” (po lewej) i mgr Ewa Pawlak z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
(po prawej). Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 2. Curators of the exhibition ‘Medieval Sources of Our Heritage. Ostrów Lednicki – Sophia 
Kyivska’: Dr. Olena Yasynetska, Head of International Cooperation at the National Reserve ‘So-
phia Kyivska’ (on the left ), and Ewa Pawlak, M.A., from the Museum of the First Piasts at Lednica 
(on the right). Photo by M. Jóźwikowska
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Ryc. 3. Uroczyste otwarcie wystawy „Średniowieczne źródła naszego dziedzictwa. Sofi a Kijowska 
– Ostrów Lednicki” w Kijowie na terenie Narodowego Rezerwatu „Sofi a Kijowska”. Na zdjęciu od 
lewej strony: prof. dr hab. Nadia Nikitenko, Nelia Kukowalska, Generalny Dyrektor Narodowego 
Rezerwatu „Sofi a Kijowska” i Robert Czyżewski, Dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie. Fot. ze 
zbiorów Instytutu Polskiego w Kijowie
Fig. 3. Ceremonial opening of the exhibition ‘Medieval Sources of Our Heritage. Ostrów Lednicki 
– Sophia Kyivska’ in Kiev, on the premises of the National Reserve ‘Sophia Kyivska’. In the picture, 
from the left , Professor Nadia Nikitenko, Nelia Kukowalska, General Director of the National Re-
serve ‘Sophia Kyivska’, and Robert Czyżewski, Director of the Polish Institute in Kyiv. Photo from 
the collection of the Polish Institute in Kyiv
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Brzegiem jeziora Lednica

On the shore of Lake Lednica

W 2022 roku w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy powstała trzecia ścieżka 
edukacji ekologicznej pt. „Brzegiem jeziora Lednica”. Jest ona kontynuacją po-
przednich ścieżek przyrodniczych opracowanych przez Pracownię Dokumentacji 
Przyrody przy współpracy z  dr. hab. Zbigniewem Celką, prof. UAM, oraz pla-
stykiem Wojciechem Kujawą (ryc. 1) i stanowi część szerszego projektu (Ścieżki 
Edukacji Ekologicznej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy) zapoczątko-
wanego w 2014 roku w celu umożliwienia zwiedzającym zapoznanie się z przy-
rodą Ostrowa Lednickiego i jego otuliny.

Realizację projektu rozpoczęto od opracowania ścieżki „Rośliny nad Lednicą”. 
Na wyspie zainstalowano tablice informacyjne, przygotowano folder, książkę oraz 
karty edukacyjne, ukazujące rośliny towarzyszące człowiekowi w jego wędrówce 
poprzez wieki. Z jednej strony były to gatunki uprawiane na polach i w ogródkach, 
z drugiej strony rośliny dziko rosnące. Przy zagrodzie na Ostrowie Lednickim od-
tworzono poletka roślin uprawianych w  średniowieczu, na których posadzono: 
len zwyczajny (Linum usitatissimum), bób (Vicia faba), rzepę (Brassica campestris 
L. var. rapa L.), pszenicę orkisz (Triticum spelta), pszenicę płaskurkę (Triticum 
dicoccon) oraz proso właściwe (Panicum miliaceum). W ogródku posiano zioła, 
m.in.: lubczyk ogrodowy (Levisticum offi  cinale), kozłek lekarski (Valeriana offi  ci-
nalis), urzet barwierski (Isatis tinctoria), marzanę barwierską (Rubia tinctorum), 
bylicę piołun (Artemisia absinthium), tymianek właściwy (Th ymus vulgaris).

Wyspa zamieszkana w  średniowieczu i następnie porzucona, obfi tuje w  rośli-
ny synantropijne – rosną tam m.in.: glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus), 
pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), popłoch pospolity (Onopordum acanthium), 
mierznica czarna (Ballota nigra) i  bez czarny (Sambucus nigra). Wśród tych ga-
tunków wyróżniamy gatunki rodzime, które przywędrowały na miejsca osadnicze 
z terenów naturalnych położonych w pobliżu Ostrowa Lednickiego i zaadoptowały 
się do warunków występujących na wyspie, oraz gatunki obce, przywiezione z da-
lekich kontynentów. Wśród ostatnich do najbardziej interesujących należą gatunki 
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roślin przybyłych na Ostrów Lednicki w XV wieku, które określa się mianem arche-
ofi tów. Należą do nich: fi ołek wonny (Viola odorata), ślaz zygmarek (Malva alcea), 
popłoch pospolity (Onopordum acanthium) oraz mierznica czarna (Ballota nigra). 

Drugą ścieżkę przyrodniczą przygotowano w  2015 roku w  Wielkopolskim 
Parku Etnografi cznym, dokonując opracowania roślin i  bezkręgowców bytują-
cych na terenie skansenu. Na podstawie badań entomologicznych i botanicznych 
powstała książka Bezkręgowce i  rośliny w  Wielkopolskim Parku Etnografi cznym, 
która wraz z tablicami informacyjnymi i folderem stanowi repetytorium wiedzy 
przyrodniczej dotyczącej terenu skansenu. W opracowaniu uwzględniono różne 
środowiska występowania roślin i zwierząt: od sadu drzew owocowych dawnych 
odmian z bytującym w nich najcenniejszym gatunkiem pająka – Talavera aperta, 
poprzez murawę kserotermiczną z goździkiem kartuzkiem (Dianthus carthusia-
norum) i farbownikiem lekarskim (Anchusa offi  cinalis), las na „Zbyrce” z dębem 
szypułkowym (Quercus robur), aż po łąki z kosaćcem żółtym (Iris pseudacorus), 
kozłkiem lekarskim (Valeriana offi  cinalis), fi rletką poszarpaną (Lychnis fl os-cucu-
li) oraz tatarakiem zwyczajnym (Acorus calamus), na których terenie na szczegól-
ną uwagę zasługuje obecność storczyka o nazwie kukułka krwista w podgatunku 
typowym (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata). 

Ryc. 1. Opracowania ścieżek przyrodniczych: Rośliny nad Lednicą, Bezkręgowce i rośliny w Wielko-
polskim Parku Etnografi cznym, Brzegiem jeziora Lednica. Fot. M. Jóźwikowska
Fig. 1. Th e studies of nature trails: Plants at Lednica, Invertebrates and plants in the Wielkopolska 
Ethnographic Park, By the shore of Lake Lednica. Photo by M. Jóźwikowska



Brzegiem jeziora Lednica

Dopełnieniem wcześniejszych opracowań jest ścieżka przyrodnicza „Brzegiem 
jeziora Lednica”, ukazująca siedliska i  gatunki zwierząt bytujących w  zbiorowi-
skach roślinnych. Przystanki trzeciej ścieżki utworzono na trasie przebiegającej od 
nowo powstałego budynku Muzeum, oddanego dla zwiedzających w 2022 roku, 
do terenu Małego Skansenu. Opisano trzcinowisko położone nad jeziorem, w po-
bliżu budynku Dyrekcji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Pas występu-
jących tam trzcinowisk stanowi doskonałe miejsce bytowania licznych gatunków 
zwierząt. Podziwiać możemy m.in. ważki, różne gatunki płazów czy całe bogac-
two ptaków. Zwiedzający mogą obserwować rosnącą niedaleko od budynku trzci-
nę pospolitą (Phragmites australis), dorastającą do 4 m wysokości, turzycę błotną 
(Carex acutiformis), pałkę szerokolistną (Typha latifolia), kosaćca żółtego (Iris 
pseudacorus), miętę nadwodną (Mentha aquatica) oraz tarczycę pospolitą (Scutel-
laria galericulata). Trzcinowisko jest miejscem bytowania ptaków skrytych: trzci-
niaka (Acrocephalus arundinaceus) i bąka (Botaurus stellaris). Głos tego drugiego 
ptaka jest dobrze słyszalny nad jeziorem Lednica – pieśń samców (tzw. bucze-
nie) to charakterystyczny, bardzo niski dźwięk, przypominający syrenę okrętową, 
zwykle powtarzany trzy do pięciu razy. W toni jeziora, co dokumentuje kolejne 
stanowisko ścieżki, wyróżniamy hydrofi ty – rośliny wodne: rogatka sztywnego 
(Ceratophyllum demersum), ramienice (Chara sp.), rdestnice (Potamogeton sp.). 
W wodach jeziora Lednica występuje m.in. bardzo rzadki gatunek ramienicy z ro-
dzaju rozsocha (Tolypella glomerata), którego obecność odkryto tutaj w 1967 roku. 
Dochodząc do parkingu przy Małym Skansenie, mijamy jedno z  największych 
szkieletowych cmentarzysk wczesnośredniowiecznych z czasów piastowskich, na 
którym odkryto 1665 grobów. Współcześnie teren ten porastają niskie wieloletnie 
byliny, m.in.: jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pilosella), koniczyna biała (Trifo-
lium repens), krwawnik pospolity (Achillea millefolium) oraz nasadzone drzewa 
– lipa drobnolistna (Tilia cordata), klon pospolity (Acer platanoides) i brzoza bro-
dawkowata (Betula pendula). Wewnątrz Małego Skansenu rosną dwa okazałe dęby 
czerwone (Quercus rubra), które górują nad pozostałymi drzewami i krzewami.  
W pobliżu dorodnych dębów umieszczono plansze ze zdjęciami bąka i trzciniaka, 
ptaków skrytych, rzadko widywanych w ich naturalnym środowisku. Mała ekspo-
zycja pt. „Bąk i trzciniak w szuwarach jeziora Lednica”, umieszczona na podcieniu 
Rybakówki, jest wzbogaceniem omawianej ścieżki.
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Joanna Kadłubowska

„Grody w Hamburgu – w poszukiwaniu śladów”. Wystawa 
czasowa w Muzeum Archeologicznym w Hamburgu

‘Hamburg’s strongholds – in search of its traces’. A temporary 
exhibition in the Archaeological Museum in Hamburg

Od 25 listopada 2021 roku do 22 sierpnia 2022 roku w Muzeum Archeologicz-
nym w Hamburgu (Archäologisches Museum Hamburg/Stadtmuseum Harburg) 
miała miejsce wystawa „Grody w Hamburgu – w poszukiwaniu śladów”, przybli-
żająca zwiedzającym intrygujący rozdział wczesnej historii miasta i jego średnio-
wiecznych obwarowań (ryc. 1-4).

Pozostałości fortyfi kacji grodowych – potężne świadectwa minionej epoki, 
nieustająco pozostają źródłem fascynacji i inspiracji, wywierając wpływ na kształ-
towanie się powszechnych wyobrażeń o  życiu w  średniowieczu. W  krajobrazie 
współczesnego Hamburga są już one dzisiaj nieobecne, ale mieszkańcy miasta 
mogą się o  ich istnieniu dowiedzieć dzięki wysiłkowi prac archeologicznych 
podjętych w ostatnich latach przez Muzeum Archeologiczne w Hamburgu. Naj-
nowsze wyniki badań prowadzonych przez placówkę w hamburskim Neue Burg 
pozwoliły przybliżyć historię miasta i dokonać oceny „mrocznych wieków” jego 
historii, od powstania pierwszych saksońskich wałów w VIII wieku, aż po zało-
żenie Neustadt pod koniec wieku XII. Rezultaty wcześniejszych prac badawczych 
zaprezentowano już w 2015 roku, podczas wystawy: „Mit Hamburga – odkrycia 
archeologiczne z początków Hamburga”. Natomiast sensacyjne wyniki ostatnich 
wykopalisk pozwoliły rzucić światło na przemiany towarzyszące przekształcaniu 
się karolińskiego Hammaburga w średniowieczny Neue Burg, stając się impulsem 
do zaprezentowania dokonanych odkryć na najnowszej i  opisywanej wystawie, 
której ramy czasowe objęły dwa wieki – XI i XII – po istnieniu Hammaburga.

Fortyfi kacje chroniące ten ważny ośrodek władzy i handlu, usytuowany mię-
dzy północną a  środkową Europą, istniały już we wczesnym średniowieczu. 
W XI wieku Neue Burg – zbudowany w 1021 roku na polecenie księcia Bernhar-
da II, czyli dokładnie 1000 lat temu – był największym kompleksem obronnym 
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Ryc. 1. Wystawa „Grody w Hamburgu – w poszukiwaniu śladów”. Fot. ze zbiorów Archäologisches 
Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg
Fig. 1. ‘Hamburg’s strongholds – in search of their traces’ exhibition. Photo from the collection of 
Archäologisches Museum Hamburg and Stadtmuseum Harburg

Ryc. 2. Wystawa „Grody w Hamburgu – w poszukiwaniu śladów”. Fot. ze zbiorów Archäologisches 
Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg
Fig. 2. ‘Hamburg’s strongholds – in search of their traces’ exhibition. Photo from the collection of 
Archäologisches Museum Hamburg and Stadtmuseum Harburg
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Ryc. 4. Wystawa „Grody w Hamburgu – w poszukiwaniu śladów”. Fot. ze zbiorów Archäologisches 
Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg
Fig. 4. ‘Hamburg’s strongholds – in search of their traces’ exhibition. Photo from the collection of 
Archäologisches Museum Hamburg and Stadtmuseum Harburg

Ryc. 3. Wystawa „Grody w Hamburgu – w poszukiwaniu śladów”. Fot. ze zbiorów Archäologisches 
Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg
Fig. 3. ‘Hamburg’s strongholds – in search of their traces’ exhibition. Photo from the collection of 
Archäologisches Museum Hamburg and Stadtmuseum Harburg
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w północnych Niemczech, odgrywającym kluczową rolę w zabezpieczeniu osady 
handlowej. Postawiony został nie z kamienia, ale – jak to zwykle na północy czy-
niono – z drewna i ziemi. Podczas gdy Heidenwall osłaniał miasto na wschodzie, 
potężny wał twierdzy chronił je przed atakami wroga od zachodu. Obecnie ob-
szar wokół Neue Burg uznaje się za zalążek nowego miasta Hamburga – przyszłe-
go miasta hanzeatyckiego.

Nowe odkrycia nie tylko zmieniły ocenę procesów historycznych, będących 
integralną częścią historiografi i Hamburga, lecz stały się impulsem do kontynu-
acji badań na terenie miasta, co daje nadzieję na ujawnienie kolejnych informacji, 
a co za tym idzie – uzyskanie nowego wglądu w historię aglomeracji. 

Zaprezentowana wystawa podważyła wiele stereotypów dotyczących średnio-
wiecznych grodów, naświetliła ówczesną sytuację polityczną i odpowiedziała na 
liczne pytania, m.in.: kim byli budowniczowie zamków?, kto w tym czasie dzier-
żył władzę i kierował losami hanzeatyckiego miasta? 

Już w  czasie wielu miesięcy wykopalisk imponujące mury obronne budziły 
duże zainteresowanie opinii publicznej. Wśród doskonale zachowanych pozo-
stałości drewniano-ziemnych umocnień nie odnaleziono jednak wielu śladów 
kultury materialnej – jedynie w obszarze bramy prowadzącej do grodu odkryto 
10 niewielkich fragmentów ceramiki. Dlatego rozmieszczone w  rozległej prze-
strzeni wystawienniczej spektakularne animacje, liczne wizualizacje, rekonstruk-
cje i fi lmy przedstawiające zupełnie nowy obraz początków Hamburga uzupełnio-
ne zostały o wyjątkowe okazy średniowiecznej broni i wyposażenia, wypożyczone 
z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Miecze, groty włóczni, bogato inkru-
stowane strzemię, kolczuga, topory wojenne i kopia hełmu w spektakularny spo-
sób wpisały się w nowoczesną i wykorzystującą multimedia scenografi ę wystawy, 
stając się znakomitym reprezentantem odległej przeszłości i zarazem łącznikiem 
pomiędzy tradycyjnymi a współczesnymi metodami przekazywania treści. 

Wystawę odwiedziło 13 000 zwiedzających, a  towarzyszyła jej obszerna pu-
blikacja podsumowująca wyniki przeprowadzonych dotychczas badań archeolo-
gicznych.
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