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Andrzej M. Wyrwa

Ad futuram rei memoriam on the fi ftieth anniversary 
of the Museum of the First Piasts at Lednica foundation 

Th e Historic Monument of the Nation’s Culture

abstract: Th e present article shows synthetic refl ections on the history of the Mu-
seum of the First Piasts at Lednica, which as an Archaeological Sanctuary at Ostrów 
Lednicki, described as a Historic Monument of the Nation’s Culture, initially named 
the Museum of the Origins of the Polish State (until 1975), was legally established in 
1969. All the activities on the basis of which this museum was created, which aimed 
at the preservation of the ruins of Roman architecture at Ostrów Lednicki — the resi-
dence of the fi rst Piasts from the 2nd half of the 10th century — had started already in 
the second half of the 19th century. Th e present outline to the history of this museum, 
which was created on the 50th anniversary of the institution and 30th anniversary of 
the publication of the fi rst volume of Studia Lednickie (Lednica Studies), presents in 
short the most important moments in the history of this centre since 1856 as well as 
its contemporary position on the cultural map of Poland.
keywords: Museum of the First Piasts at Lednica, Museum of the Origins of the 
Polish State [in Dziekanowice; at Lednica], Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo, the 
50th anniversary of the Museum of the First Piasts at Lednica, Historic Monument, 
Historic Monument of the Nation’s Culture  

abstrakt: W niniejszym artykule prezentujemy syntetyczne refl eksje na temat histo-
rii Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy powołanego w 1969 roku jako Rezerwat 
Archeologiczny na Ostrowie Lednickim. Określony w pierwszych dokumentach jako 
Pomnik Historii Kultury Narodu, początkowo (do 1975 roku) nosił nazwę Muzeum 
Początków Państwa Polskiego. Celem instytucji była opieka i badania grodu oraz ruin 
architektury romańskiej na Ostrowie Lednickim — rezydencji pierwszych Piastów 
z 2. połowy X wieku. Obszar Ostrowa stanowił przestrzeń, na podstawie której mu-
zeum to wyrosło, jednak nowożytne zainteresowania wyspą z zabytkowymi ruinami 
rozpoczęły się już w połowie XIX wieku. Od tego momentu należy też liczyć działania 
zmierzające do powstania tego ośrodka. Niniejszy szkic historii muzeum, powstały 
w 50-lecie istnienia instytucji i 30-lecie ukazania się pierwszego tomu „Studiów Led-
nickich”, w skrótowej formie pokazuje istotne momenty w dziejach tego ośrodka od 
1856 roku i jego współczesne miejsce na mapie kulturowej Polski. 
słowa kluczowe: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Początków 
Państwa Polskiego [w Dziekanowicach; na Lednicy], Ostrów Lednicki, Giecz, Grzy-
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bowo, 50-lecie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Pomnik Historii, Pomnik 
Historii Kultury Narodu

Since ancient times the “tales” about the history of states and nations were treated 
as ad futuram rei memoriam, i.e. as future mementos. Th is is how in the 15th 
century Jan Długosz (fi g. 1) in the fi rst volume of his chronicle — in Chorografi a, 
which in part was devoted to the description of waters and lands of Poland — 
described Lednica Lake:

Lednica, znaczne jezioro w Wielkopolsce, położone koło miasteczka Pobiedziska, 
niemałą mające wyspę, na której, jak starzy wspominają raczej, aniżeli przekazują 
pismem, była ongiś ufundowana gnieźnieńska katedra metropolitalna (co też 
ruiny i szczątki murów potwierdzają), z biegiem zaś czasu dla trudności dostępu 
przeniesiona do Gniezna. [Jezioro zaś ma] ponad dwie mile długości1 [Długosz 
1961: 1, 142].

1 Lednica, a sizeable lake in Wielkopolska, located near Pobiedziska town, which had a con-
siderable island, where, as the old folks recollect rather than write about it, Gniezno Metropolitan 
Cathedral was aforetime located (which is confi rmed by the ruins and remains of the walls), which 
over time was moved to Gniezno because of diffi  cult access. [Whereas the lake is] over two miles 
long. (All quotations translated by Marta Koszko).

Fig. 1. Jan Długosz acc. to the drawing 
by Jan Matejko from 1880; “Tygodnik 
Ilustrowany” 1880, no. 230
Ryc. 1. Jan Długosz wg rys. Jana Matejki 
z 1880 roku; „Tygodnik Ilustrowany” 1880, 
nr 230
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Ad futuram rei memoriam on the fiftieth anniversary of the Museum of the First Piasts…

Next to the Bull of Gniezno from 1136 [KDW: 7], in which Ostrów Lednicki 
is also mentioned, the aforementioned record is one of the fi rst more comprehen-
sive pieces of information about this place, so peculiar to Polish history and cul-
ture. From the centuries-long perspective of chroniclers, historiographers, people 
who study antiquity, and historians, and then archaeologists, anthropologists and 
naturalists, it can be now stated that this of yore very mysterious and mythical 
island — ostrov with the stone ruins at Lednica Lake, in the middle of Wielkopol-
ska, near Gniezno — in the early Middle Ages was one of the most important set-
tlements on the map of the emerging state of the fi rst Piasts in the 2nd half of the 
10th century. Th e residential centre of the fi rst Piast princes — prince Mieszko I, 
the prince and then the fi rst king of Poland, Bolesław, by his descendants called 
Chrobry, along with king Mieszko II and their successors — was located there. 
Th e plans of the Piast state development, called Polonia (Poland) around 1000, 
were constructed here. Until the beginning of the 11th century, for around 80 
years, this place was marked as one of the most important power centres on the 
Piast land. Its glory days, as already described in many places,2 ended at the end 
of 1030s as a result of the incursion of the Czech prince Brzetysław, whose troops 
in 1038 or 1039, during the desolation of Wielkopolska, burnt and plundered 
the gord on Lednica island. Aft er these diffi  cult moments and probably heavy 
fi ghts in defence of the Piast residence [see i.a. Wilke 2018] Ostrów Lednicki was 
slowly overshadowed. Its position was taken over by the developing residential 
centres in Poznań and Gniezno [see i.a. Wyrwa 2016a, see references] and it was 
infl uenced by the relocation of the central power to the south of the Polish land 
to Cracow and by changes in organization of the Piast state, which took place 
around/aft er 1136. Th is area, however, has never been entirely forgotten. Know-
ledge about it, by moving slowly to stories and legends, of which the Długosz 
record or legends about this place [see i.a.: Lednickie serc pamiątki 2015] are 
a particular example, prevailed until the 19th century, when people who study 
ancient times, i.e. the searchers, researchers dealing with antiquity, “hungry” for 
knowledge about the history of Poland, a  Poland which had disappeared from 
the political maps of Europe as a result of partition, tried to answer the follow-
ing question: “What was Ostrów Lednicki?” [P.A. 1875; Węsierski 1875]. Th us, 
i.a. in 1843 a  great propagator of our history, Count Edward Raczyński in his 
Wspomnienia Wielkopolski, on the basis of a  hearsay, wrote i.a. that “[on] this 
island [on an isle on a  lake near Lenna Góra, one and a  half miles away from 
Gniezno] Bolesław Chrobry had a castle and a castle-town, and it was here where 
he hosted Otto III” [Raczyński 1843] (cf. fi g. 2).

2 About Ostrów and its role in the history of the Polish state, see mainly: Górecki 2001; Cus-
todia Memoriae 2009: passim; Fryza, Wrzesiński 2009; Ciciora, Wyrwa 2013; Ostrów Led-
nicki 2016a; Sankiewicz, Wyrwa 2018; in above-mentioned further references on the topic; the 
present views constitute the changed and completed version of the presented problem which is 
included in the compilation Wyrwa 2009.



Andrzej M. Wyrwa

16

In the years 1837–1856 Karol Johannes, a  tacksman of Ostrów, treated the ar-
chitectural relics on Ostrów Lednicki as a resource base and sourced stone building 
materials there. His activity caused a lot of damage. One of the greatest proponents 
of the preservation of the memory of the relics of “Lenna Góra” (Fief Mountain) was 
Count Albin Węsierski, with the Belina coat of arms (1812–1875), who prevented the 
monument from total destruction. In 1856 he bought the island and endeavoured to 
secure the architectural sites located there and to protect them for posterity.3

Fig. 2. Th e oldest presently known cadastral map of Rybitwa village with a part of Lednica lake, 
created in May 1835 on the groundwork made in the winter of 1818–1819; found during the query 
for the jubilee exhibition on the occasion of the 50th anniversary of the Museum; Th e State Ar-
chives in Poznań, group: 53/291/0 Regirungsbezirk in Poznań, signature Rej. Poz. I/97 
Ryc. 2. Najstarsza znana obecnie mapa katastralna wsi Rybitwy z  fragmentem jeziora Lednica, 
wykonana w maju 1835 na podkładzie sporządzonym zimą 1818–1819; odkryta w czasie kwerend 
do wystawy jubileuszowej 50-lecia muzeum; APP

3 For information about count Albin Węsierski, see i.a.: Fogel 1991: passim; Wyrwa 2016b; in 
above-mentioned further references on the topic.
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He particularly put a lot of eff ort into the dissemination of knowledge about 
the historical importance and the role of Ostrów for the history and culture of 
Poland — the historical origins of our state on the Polish land and abroad. He 
engaged into this activity the most excellent representatives of the intellectual 
and artistic elite of the 2nd half of the 19th century. And as a result of this activity, 
this place became a mecca of a peculiar kind, which was visited by people search-
ing for the tangible roots of the cultural identity and former power of the Poles.

Owing to count Węsierski the remarkable representatives of the historical 
science of this period became strongly interested in Ostrów, among others count 
Aleksander Przezdziecki, Joachim Lelewel, Antoni Białecki, Marian Sokołowski, 
Władysław Łuszczkiewicz, the priest Ignacy Polkowski, Józef Łepkowski, Karol 
Libelt, as well as writers and artists, i.a. Józef Ignacy Kraszewski, who referred to 
Ostrów in his Stara baśń (An Ancient Tale) [Kraszewski 1876, 1879] (cf. fi g. 3), 
Stanisław Wyspiański in the drama Bolesław Śmiały (1902), or Jan Matejko, 
who in his painting Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965 from 1889, created 
in a cycle of 12 paintings in the “Dzieje cywilizacji w Polsce” series, placed the 
baptism certifi cate of prince Mieszko on the south shore of Lake Lednica [Cicio-
ra, Wyrwa 2013]. Węsierski came into contact also with Rudolf Virchow, a re-
markable German anthropologist, in order to determine the character and the 
chronology of the monuments obtained from Lednicki Ostrów. Regardless of the 
aforementioned individuals, many more people were engaged in the promotion 
of Ostrów, especially those centred around Th e Poznań Society For the Advance-
ment of Arts and Sciences, the Academy of Learning in Cracow, and the intell-
ectual circles associated with them.4

Everyone perceived Ostrów Lednicki and the ruins of a “castle” located there 
as a site of material culture particularly important for the identity of the Poles, 
which embraced a great symbolism of the power of a Nation and a need to recall 
and consolidate the knowledge about the past — about the country’s long cultural 
tradition, on the basis of which the contemporary times fl ourished. Th e need 
for continuous reminding about the past — both then and now — is explicitly 
expressed in the words of i.a. Józef Chociszewski, who in a Piast calendar, which 
was edited by him, wrote i.a.:

Kto ma sposobność poznania historyi polskiej, a zaniedbuje tego obowiązku, ten 
zasłużył na pogardę, a gorzej jeszcze czyni ten, kto się nie stara o  to, aby dzieci 
polskie znały historyą swego narodu5 [Piast 1889: 82].

4 See i.a.: Fogel 1991; Biernacki 2005; Wyrwa 2012b; Ciciora, Wyrwa 2013: passim; Linet-
ty 2014; 2016; 2018; Lednickie serc pamiątki 2015, in above-mentioned further references on 
the topic.

5 One who has the opportunity to learn about Polish history, but neglects this duty, deserves 
contempt, and the one who does not strive for making Polish children know the history of their 
nation acts even worse.
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Fig. 3. A  letter from Ignacy Polkowski, the priest, to Józef Ignacy Kraszewski 
from 14th September 1876, written to the prominent writer aft er a  historical 
novel Stara baśń (An Ancient Tale) was published; it contained fi ction threads 
concerning pre-Christian rituals at Ostrów Lednicki; BJ 
Ryc. 3. List ks. Ignacego Polkowskiego do Józefa Ignacego Kraszewskiego z 14 wrześ-
nia 1876 roku, skreślony do wybitnego pisarza po ukazaniu się powieści historycznej 
Stara baśń, gdzie znalazły się fabularne wątki o przedchrześcijańskich rytuałach na 
Ostrowie Lednickim; BJ
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How Ostrów Lednicki and its role with its historic monuments were perceived, 
is also explicitly expressed, among many other statements, in a statement which 
prevails to this day, from a  letter from Karol Libelt to count Albin Węsierski, 
written in Brdowo near Gołańcz on 15th October 1871. Karol Libelt, in response 
to Węsierski’s account from the congress in Bolonia, also shared with him his 
aft erthoughts on this topic, and wrote among others very signifi cant words: 

[…] Ostrowie na Jeziorze Lednica [to] najcenniejszy na całej ziemi polskiej 
zabytek przeszłości dlatego wart Twojej pieczy i starania6 [Libelt 1978].

Th e role of count Albin Węsierski in the protection of the cultural heritage of 
Ostrów Lednicki (Gnieźnianka) is explicitly described by the words of Joachim 
Lelewel (fi g. 4) in his letter of 15th February 1860 to the count, where it can be 
read [Przezdziecki 1869b; see also: Abramowicz 2002]:

Dziś nie ocenioną staje się przeszłość; […] ocalić ją, Wam przekazano, a Tobie czci 
godny obywatelu, […] [Ostrów na Lednicy] powierzyła szczęściem Opatrzność7. 

6 Ostrowie on Lake Lednica [is] the most precious relic of the past on the Polish land, and for 
this reason is worth your custody and endeavour.

7 Today the past becomes priceless; […] you were the one chosen to rescue it, and [Ostrów at 
Lednica] was confi ded to You venerable citizen […] by Providence.

Fig. 4. Joachim Lelewel (1786–1861), 
portrait of the unknown author aft er 1831; 
pl.wikipedia.org/wiki/Joachim_Lelewel#/
media/File:Joachim_Lelewel_q.PNG
Ryc. 4. Joachim Lelewel (1786–1861) 
portret nieznanego autora po 1831 roku; 
pl.wikipedia.org/wiki/Joachim_Lelewel#/
media/File:Joachim_Lelewel_q.PNG
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Count Aleksander Przezdziecki (fi g. 5) also has great merits in the recogni-
tion of the real role of Ostrów Lednicki. As a result of his historical research and 
the presentation at archaeological congresses in Europe of the knowledge he had 
obtained, he fostered an interest in this site among wide circles of researchers. At 
the same time he was the fi rst one in historiography who unequivocally ascribed 
the “ancient ruins” located there to the times of Mieszko I and Bolesław Chrobry, 
regardless of the earlier suggestions from count Edward Raczyński [for details 
see: Biernacki 2005; Ciciora, Wyrwa 2013; Linetty 2016].  

Wspomnienia Wielkopolski by count Edward Raczyński as late as in the fi rst 
half of the 19th century, more precisely in 1845–1847, encouraged “people who 
study antiquity” to undertake excavation research at Ostrów Lednicki. One of the 
fi rst of these research attempts — earlier not known — was by Grevenitz, Gniez-
no landrat, and Gadow, the architect. Not much is, however, known about it. Un-
doubtedly, nevertheless, due to the “predatory” character of this activity and — as 
it was common in those days — the pursuit of treasures, these works damaged the 
ruins. Count Albin Węsierski (from 1858) and count Aleksander Przezdziecki (in 
1861–1871) conducted further archaeological research at Ostrów Lednicki. Th e 
fi rst real documentation, however, which accompanied the excavations by the 
ruins of a chapel and palatium was prepared by Marian Sokołowski (fi g. 6) and 
prof. Władysław Łuszczkiewicz8 (fi g. 7), the teacher of Jan Matejko, who worked 

8 Th e fi rst statements of those which we now know about concerning Ostrów Lednicki were 
included in a book by dr. Franz Josef Mone [1822: 148], who paraphrased Długosz information 
about Ostrów; whereas the fi rst — regardless of Karol Johannes — intentional, with extensive docu-
mentation, interdisciplinary research was conducted in 1874 by Marian Sokołowski together with 

Fig. 5. Aleksander Narcyz Przezdziecki 
count of Pierzchała coat of arms 
(1814–1871); woodcut by Antoni Regulski; 
Biernacki 2005: cover
Ryc. 5. Aleksander Narcyz hrabia 
Przezdziecki herbu Pierzchała 
(1814–1871), drzeworyt Antoniego 
Regulskiego; Biernacki 2005: okładka
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at Ostrów for several days in August 1874 (fi g. 9). Th eir work resulted in Marian 
Sokołowski’s monograph, entitled Ruiny na Ostrowie Jeziora Lednicy. Studjum 
nad budownictwem w przedchrześcijańskich i pierwszych chrześcijańskich wiekach 
w Polsce, where he summarized the foregoing state of research and presented the 
new fi ndings which sprang from the — in those days up-to-date — historical 
and archaeological research of this place [Sokołowski 1876]. Once his book was 
published, the newspaper “Kronika Rodzinna” presented a review article which 
stated that Joachim Lelewel, one of the most prominent historians of this time: 

upatrywał w  nich [tj. ruinach Ostrowa Lednickiego] szczątki zamku Bolesława 
Chrobrego, archeolog poznański Kazimierz Szulc twierdził, że przynajmniej część 
wschodnia znalezisk jest pozostałością starosłowiańskiej pogańskiej świątyni. 
Budowniczy pruski Crüger gwałtem upierał się przy zdaniu, iż ruiny lednickie są 
szczątkami rzymskiej Marsa świątyni. Nareszcie hr Aleksander Przezdziecki nową 
postawił hipotezę, upatrując w  tych zwaliskach ślady chrześcijańskiej budowli 
[…], wyczerpująca [zaś] praca p. Maryana Sokołowskiego usunęła mrok dziejowy 
zasłaniający przeszłość tych ruin, i  sfi nksowi Lednickiego jeziora wydarła jego 
tajemnicę, śmiała tajemnica hr. Aleksandra Przezdzieckiego najzupełniejsze 
znalazła potwierdzenie. […] autor [Marian Sokołowski w swojej książce] zespala 
archeologię z  historyą, powołuje martwe nawet głazy do świadczenia prawdzie 
dziejowej, nie odrzuca pobocznych wiadomości, kiedy mu się one nasuwają i do 
rozjaśnienia mroku przeszłości posłużyć mogą, nie odpycha nareszcie ani odgania 
poezji, gdy ta swemi kwiaty uwieńcza zamarłe ruiny, lub bluszczem legendy je 
odmładza […]9 [Kronika Rodzinna 1878].  

In the same year, 1876, a book by the priest Ignacy Polkowski entitled Opisy 
starożytnych ruin na wyspie jeziora Lednica, was published in Gniezno. Th e au-
thor presented there his views on the history of this place. Except for the men-

prof. Władysław Łuszczkiewicz; the drawings  from this research (cf. fi g. 8) can be found in the 
University Library in Poznań [see BUP]; information about prof. Łuszczkiewicz i.a.: Tomkiewicz 
1902; Młodawska 2018a; 2018b; information about prof. Sokołowski i.a.: Tomkiewicz 1911; Tur-
czyński 1912; see also Górecki 2001; 2016a; Fryza, Wrzesiński 2009; Ciciora, Wyrwa 2013; 
Ostrów Lednicki 2016a.

9 saw in them [i.e. the ruins of Ostrów Lednicki] the remnants of Bolesław Chrobry castle, and 
Kazimierz Szulc, an archaeologist from Poznań, claimed that at least the eastern part of the fi nds 
are the remnants of an Old Slavonic pagan shrine. Th e Prussian constructor Crüger by sheer force 
persisted in the statement that the Lednica ruins are the remnants of a Roman temple of Mars. Final-
ly, count Aleksander Przezdziecki put forth a new hypothesis, seeing in these rubbles the prints of 
a Christian construction […], [while] the comprehensive work of Maryan Sokołowski removed the 
historic darkness, which obliterated the past of these ruins, and extorted his secret from the sphinx 
of Lednica Lake. Th e explicit secret of count Aleksander Przezdziecki was most profoundly confi r-
med. […] the author [Marian Sokołowski in his book] unites archaeology with history, calls even li-
feless rocks to testify to the historic truth. It does not reject secondary information, when it appears, 
and can serve to brighten the darkness of the past. Finally it does not reject nor chase the poetry 
away, when with its fl owers it crowns the late ruins, or rejuvenates them with the ivy of a legend […].
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tioned opinions, the question of defi ning the role of Ostrów was all the time the 
subject of various thoughts and discussions.10

10 For a compilation of the views, see i.a. Sokołowski 1876; Kolberg 1877: 4–5.

Fig. 6. Professor Marian Sokołowski 
(1839–1911); photo from the collection 
of the professor’s family from the Archive 
of the Jagiellonian University in Kraków
Ryc. 6. Profesor Marian Sokołowski 
(1839–1911); fot. ze zbiorów rodziny 
profesora z Archiwum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie

Fig. 7. Professor Władysław Łuszczkiewicz 
(1828–1900); aft er: Rocznik Krakowski 
1902: vol. 5, p. 1
Ryc. 7. Profesor Władysław Łuszczkiewicz 
(1828–1900); za: Rocznik Krakowski 
1902: 5, 1
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Fig. 8. “Budowle na Ostrowiu Lednickim” (“Buildings at Ostrów Lednicki”), 
original drawing by Władysław Łuszczkiewicz from August 1874 (cardboard 
42,1 × 26,3 cm, ink, watercolor, pencil); collection from University Library in 
Poznań, sign. 34 00 991, pl. 0002 [BUP]
Ryc. 8. „Budowle na Ostrowiu Lednickim”, oryginalny rysunek Władysława 
Łuszczkiewicza, sierpień 1874 rok (karton 42,1 × 26,3 cm, tusz, akwarela, ołó-
wek); ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, BUP: tabl. 0002
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Fig. 9. First page of the report from the research at Ostrów Lednicki in 1874, signed 
by Marian Sokołowski and Władysław Łuszczkiewicz; collection from Kórnik Library; 
BK PAN: c. 187
Ryc. 9. Pierwsza strona sprawozdania z badań 1874 roku na Ostrowie Lednickim pod-
pisana przez Mariana Sokołowskiego i Władysława Łuszczkiewicza, ze zbiorów Biblio-
teki Kórnickiej; BK PAN: k. 187
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A  comprehensive study devoted to the interests in antiquity and measures 
related to the research and protection of monuments of Ostrów Lednicki were 
presented by the above mentioned M. Sokołowski [1876] in the 19th century, 
while in the contemporary historical and archaeological thought it is presented 
mainly by: J. Fogel [1991, 1994, 1996a, 1996b, 1996c, 2005], as well as J. Rył, 
W. Zientarski [1991], J. Wrzesiński [1996], J. Kaczmarek [1998], A. Abramowicz 
[2002], J. Górecki [2001, 2016a], M. Fryza, J. Wrzesiński [2009]; A.M. Wyrwa 
[2009, 2016a; 2016b; 2016d]; B. Ciciora, A.M. Wyrwa [2013], J. Linetty [2018], 
J. Linetty, E. Pelczyk [2019] and others.11

Aft er the death of count Albin Węsierski in 1875, the scientifi c and promotional 
interests in Ostrów Lednicki weakened. It was at the centre of interest again, how-
ever, in the interwar period — in the revived Republic of Poland. Further studies 
of this centre began then. Th ey were conducted i.a. by professors: Zygmunt Za-
krzewski, Adam Wrzosek, Michał Ćwirko-Godycki. During World War II, excava-
tion works were conducted by the German archaeologist Gustav Mazanetz (1944), 
who came upon traces of a small church of a castle town in the north-west part 
of a gord, and masonry tombs within it etc. [see i.a. Górecki 1991]. Aft er World 
War II, scientifi c activities at Ostrów Lednicki began again in 1949, under the 
Research on the Origins of the Polish State programme. Research works brought 
particularly signifi cant results in the 2nd half of the 20th century, when the teams 
of researchers from various areas of expertise started to discover the secrets of Os-
trów comprehensively. Th ey were conducted among others by Witold Kieszkows-
ki (1948), prof. Kazimierz Żurowski (1949–1951), Klementyna Żurowska with her 
team, and others.12 Th is research is still being conducted till today (on the island — 
holm — on the shores of Lednica Lake and in pelagic zone of the lake).

In the interwar period, priest dr Franciszek Wawrzyniak (1884–1941) was 
involved in the protection of the Lednica ruins. He was a theologian and a bio-
logist-phycologist, a member of the Academy of Learning, a great social activist 
“and a great enthusiast of the Wielkopolska region with exemplary persistence” 
[A.Kl. 1939; for more, see Dzięczkowski 1983; Pelczyk 2016: 137–153] (fi g. 
10). He had been a  parish priest in Dziekanowice since 1923, and from 1932 
a dean of the Pobiedziska decanate. Except for his many other merits, it was due 
to his eff orts that a tourist chalet “Chata Piastowska” (fi g. 11), designed by Stefan 
Cybichowski, was built at Ostrów Lednicki.

11 For the presentation of the state of the research, see also i.a.: Sokołowski 1876; Wrzosek 1961 — 
for the older bibliography, see there; Hensel, Hilczer-Kurnatowska 1972; about the history of the 
Museum of the First Piasts at Lednica, see earlier compilations i.a.: Custodia Memoriae 2009: pas-
sim; Ostrów Lednicki 2016a: passim; 2016b; about the Wielkopolska Ethnographic Park in Dzie-
kanowice, see i.a.: Pelczyk 2002; XXXV lat 2010 — in the above-mentioned further references, see 
also bibliographical index concerning  Ostrów Lednicki: Studia Lednickie 1989–2018: I–XI, XIII.

12 On the subject of the history of research of Ostrów, see: Zakrzewski 1933; 1965: 194–201 
et seq.; Wrzosek 1961; see also: Custodia Memoriae 2009: passim; Ostrów Lednicki 2016a: 
passim; for state of the research until 1972, see: Hensel, Hilczer-Kurnatowska 1972 and others.
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Fig. 10. Th e dean priest dr Franciszek 
Wawrzyniak (1884–1941); oil painting by 
Bożena Ewicz (1991); collection from the 
Museum of the First Piasts at Lednica
Ryc. 10. Ksiądz dziekan dr Franciszek 
Wawrzyniak (1884–1941), obraz olejny 
Bożeny Ewicz (1991); zbiory Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy

Fig. 11. “Chata Piastowska” chalet placed at Ostrów Lednicki in 1936 due to the eff orts of pr. Fran-
ciszek Wawrzyniak; photo by Foto-Expres Majewski Poznań (1936), the collection of the AMPPL
Ryc. 11. Schronisko „Chata Piastowska”, postawione na Ostrowie Lednickim w 1936 roku stara-
niem ks. Franciszka Wawrzyniaka; fot.: Foto-Expres Majewski Poznań (1936), w zbiorach AMPPL
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Th e chalet was was erected with the help of the Polish Society of Regional 
Studies, Gniezno branch, County Offi  ce in Gniezno and Komunalny Bank Kre-
dytowy (Municipal Credit Bank). Th e opening ceremony of the “Chata” took 
place on 5th July 1936. Cardinal August Hlond, the Primate of Poland, who 
blessed the chalet, as well as many distinguished guests from the government and 
the administrative authorities of Gniezno county and Wielkopolska (fi g. 12–13) 
participated in the ceremony. 

Fig. 12. Th e ceremony of blessing a  chalet of the Polish Society of Regional Studies at Ostrów 
island. Cardinal August Hlond and Poznań voivod Artur Maruszewski are sitting in a boat, which 
is being embarked by a fi eld bishop, Józef Feliks Gawlin. Behind A. Maruszewski, the secretary of 
a Cardinal, priest Bolesław Pilipiak, can be seen leaning forward (5th July 1936); from the collec-
tion of the National Digital Archives, NDA, sign. 1-S-3749b-2
Ryc. 12. Uroczystość poświęcenia schroniska Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego na wyspie 
Lednickiej. Kardynał August Hlond i  wojewoda poznański Artur Maruszewski siedzą w  łódce, 
do której wsiada biskup polowy Józef Feliks Gawlina. Za A. Maruszewskim widoczny pochylony 
sekretarz kardynała ksiądz Bolesław Pilipiak (5 lipca 1936); ze zbiorów Narodowego Archiwum 
Cyfrowego, NAC, sygn. 1-S-3749b-2
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Fig. 13. Th e ceremony of blessing a chalet of the Polish Society of Regional Studies at Ostrów Led-
nicki. Attendees are listening to the priest, doctor Franciszek Wawrzyniak, who is reading about 
the history of Lednica island (5th July 1936); from the collection of the National Digital Archives; 
NDA, sign. 1-S-3749b-4
Ryc. 13. Uroczystość poświęcenia schroniska Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego na Ostro-
wie Lednickim. Uczestnicy uroczystości słuchają odczytu księdza doktora Franciszka Wawrzy-
niaka o dziejach wyspy lednickiej (5 lipca 1936), ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego; 
NAC, sygn. 1-S-3749b-4

In the same year, on 4th October, prof. Ignacy Mościcki, the President of the 
Republic of Poland, visited also Ostrów Lednicki during his visit to Wielkopolska 
(fi g. 14–15). 

Th e “Chata Piastowska” chalet prevailed until the 1960s. Unfortunately on 
16th August 1965 it burnt down. On the basis of the plans from 1936, the chalet 
was rebuilt and has been operating till today in this form [Dzięczkowski 1983; 
Panowicz 2008; see also Wawrzyniak 1936; Album 1930?].

Priest Wawrzyniak was also an organizer of many meetings and ceremonies at 
Ostrów Lednicki, i.a. on 3rd July 1938 on the occasion of the 20th anniversary of 
the Revival of Poland and Maritime Days, he organized there grand ceremonies, 
during which a theatrical show “Legenda Lednicy” (“Th e Legend of Lednica”) was 
played. From around 2 to 3 thousand people, participated in these celebrations, 
as the press informed. At that time, when there was no other connection with 
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Fig. 14. President of Poland Ignacy Mościcki with his wife Maria in a  motorboat on their way 
to Ostrów Lednicki. Th e adjutant of the President of Poland, captain Stefan Kryński, can be seen 
(4th October 1936); from the collection of the National Digital Archives, NDA, sign. 1-A-1607-1
Ryc. 14. Prezydent RP Ignacy Mościcki z żoną Marią w motorówce w drodze na Ostrów Lednicki. 
Widoczny adiutant prezydenta RP kapitan Stefan Kryński (4 października 1936); ze zbiorów Na-
rodowego Archiwum Cyfrowego, NAC, sygn. 1-A-1607-1

Ostrów but by the boat, it was an impressive logistic undertaking. Th e ceremonies 
were widely commented upon in the daily press [Dziennik Poznański 1938; 
Kurier Poznański 1938; Kurier Wielkopolski 1938; Lech 1938] (fi g. 16–17).

Listing the ruins of the palatium and a  chapel in the register of historical 
monuments (reg. no: 2404/A) on 12th March 1930, and in 1957 the entire island 
(reg. no.: 73/78/57 from 26.03.1957)13 was a very important stage in the history 
of Ostrów Lednicki.

During World War II, in 1940, a  Hitlerjugend camp was located at Ostrów 
Lednicki, and in 1944, as mentioned above, Gustav Mazanetz was conducting 
excavation research there.

Aft er World War II Ostrów Lednicki was taken over by the State Trea-
sury, while Józef Kubacki, a  principal of the Common School in Lednogóra, 
was appointed as a  fi rst “temporary administrator of historical ruins at Ostrów 

13 https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-
-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2030.09.2018/WLK-rej.pdf
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Fig. 15. A visit of the President of the Republic of Poland prof. Ignacy Mościcki to Ostrów Lednic-
ki 4th October 1936. A commemorative picture in front of “Chata Piastowska”. From the right in 
the fi rst row: (fi rst) dean priest dr Franciszek Wawrzyniak, (second) the minister for Religion and 
Public Education Wojciech Alojzy Świętosławski, (third) the President Ignacy Mościcki and other 
guests who participated in the meeting at Ostrów Lednicki; a photograph given to the AMPPL by 
Jerzy Słabuszewski
Ryc. 15. Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ignacego Mościckiego na Ostrowie 
Lednickim 4 października 1936 roku. Pamiątkowe zdjęcie przed „Chatą Piastowską”. Od prawej 
w pierwszym rzędzie: (pierwszy) ks. dziekan dr Franciszek Wawrzyniak, (drugi) minister wyznań 
religijnych i  oświecenia publicznego Wojciech Alojzy Świętosławski, (trzeci) Prezydent Ignacy 
Mościcki i inni goście biorący udział w spotkaniu na Ostrowie Lednickim; fotografi a darowana do 
AMPPL przez pana Jerzego Słabuszewskiego

Lednicki” by a  letter of 16th July 1945 by a  County Offi  ce in Gniezno. He was 
obliged to control the condition of the ruins and inform the County Offi  ce about 
possible threats. According to the obtained letters of authorization, it was possible to 
visit Ostrów Lednicki only with his consent at that time [AMPPL: sign.] (cf. fi g. 18).

Works towards the establishment of the sanctuary at Ostrów Lednicki began 
two decades before 1969. Th ey intensifi ed together with the preparations for the 
event of the Millennium of Poland and instituting of the Committee for Research 
on the Origins of the Polish State. Since the Committee for Research was insti-
tuted in 1949, research on Ostrów Lednickie was included in its work, and si-
multaneously plans to create an archaeological sanctuary in this place began. Ac-
cording to the preserved documents, regardless of the earlier ones, the Decision 
of the Presidium of the Regional National Council in Gniezno (Department of 
Architecture and Construction) was considered the fi rst normatively signifi cant 
document connected with the plans to establish the sanctuary. It was issued on 
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Fig. 16. Th e article devoted to the events at Ostrów Lednicki on 3rd July 1938, published in “Ku-
rier Poznański”, no 298, from 5th July 1938; from the collection of the AMPPL
Ryc. 16. Artykuł poświęcony wydarzeniom na Ostrowie Lednickim 3 lipca 1938 roku, zamieszczo-
ny w „Kurierze Poznańskim”, nr 298, z 5 lipca 1938; ze zbiorów AMPPL

22nd May 1962 “on the subject of a specifi c location of construction investments 
and protection zones”, whereby a specifi c location of “sites and tourist-archaeo-
logical-museum installations at Ostrów Lednicki — which belonged to Rybitwy 
village, Gniezno county, as well as Dziekanowice village, Gniezno county” was 
determined. It indicates i.a. that “a detailed spatial development plan for the area 
covered by the present decision should be developed […], obtaining permission 
for the construction of sites and installations as well as for organizing green-



Andrzej M. Wyrwa

32

ery at the shore of the lake in Dziekanowice” [AMPPL: Decision on a specifi c 
location no. 20/62]. Th ese works however did not progress well, as implied in 
the preserved documents, as on 26th February 1966 the Presidium of the Woje-
wódzka Rada Narodowa in Poznań (“National Voivodeship Council”) Depart-
ment of Construction, Urban planning and Architecture, in a  letter directed to 
the Th e Department of Culture of the Presidium of the Wojewódzka Rada Naro-
dowa in Poznań (“National Voivodeship Council”) issued a further decision con-
cerning the specifi c location of “an archaeological sanctuary at Ostrów Lednicki”, 
which repealed the decision from 22nd May 1962 [AMPPL: Decision on a spe-
cifi c location no. 6/66]. From that moment, planning and spatial organization of 
the future sanctuary-museum into the so-called today Small Open Air Museum 
began to be more dynamic. Numerous adaptation works were conducted, i.a. in 
the years 1964–1965 a windmill (koźlak type) was moved from Gryżyna to the 
Small Open Air Museum, which, as then assumed, was supposed to be among 
others a viewing tower towards the island [Wyrwa 2018c]. In 1966 a homestead 
from Imielna was placed there, which was supposed to be a fi eld base for the re-
searchers of Ostrów Lednicki, and in the years 1970–1971 a 19th century granary 
from Majkowo (built ca. in 1770 [Ważny 2018]) was relocated there and space in 
the area dedicated for a sanctuary was initially being adapted (fi g. 19). Th e area 
of Ostrów Lednicki was also prepared for visitors in a basic form [i.a. Pelczyk 

Fig. 17. “Legenda Lednicy” (“Th e Legend of Lednica”) show staged at Ostrów Lednicki on 3rd July 
1938 on the occasion of the 20th anniversary of Poland; from the collection of the AMPPL
Ryc. 17. Widowisko „Legenda Lednicy” wystawione na Ostrowie Lednickim 3 lipca 1938 roku 
z okazji 20-lecia Polski; ze zbiorów AMPPL
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2018]. A comprehensive arrangement of Ostrów and Small Open Air Museum 
space is still in progress. As a result, they are taking a more clear shape, although 
the projected completion of this task will be postponed due to the costs. 

Since the end of the 1940s the Small Open Air Museum had been connected 
with an island fi rst by a boat crossing, “pontoon”, and from the 2nd half of the 
1960s by a ferry, which in its newer version has been operating till today. 

Fig. 19. Sketch of the “arrangement of the Sanctuary at Ostrów Lednicki”, that is an 
adaptation of the so-called small open-air museum from 22nd August 1966; AMPPL
Ryc. 19. Szkic „urządzenia Rezerwatu na Ostrowie Lednickim”, czyli adaptacji Ma-
łego Skansenu z 22 sierpnia 1966 roku; AMPPL

Fig. 18. Ostrów Lednicki island, the view from the east, the 1950s; from the collection of Tomasz 
Szymański in the AMPPL
Ryc. 18. Wyspa Ostrów Lednicki, widok od wschodu, lata 50. XX wieku; fot ze zbiorów Tomasza 
Szymańskiego w AMPPL
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In 1966 “in acknowledgement of the outstanding role which Ostrów Lednicki 
played in the process of the development of the Polish State and civilization in 
our lands — Th e Ministry of Culture and National Heritage regarded this site as 
Th e Monument of the History of the Nation’s Culture and it was granted interna-
tional status, verifying it in class «0» of the monuments” (under the Protection of 
Cultural Property Act, Dz. U. of 21 July 1962, No. 10, item 18; and a decision in 
AMPPL: Letter).

Aft er these preparatory measures, with the resolution of the Regional Nation-
al Council in Gniezno of 19th December 1968, from 1st January 1969 (fi g. 20) 
“a Monument of the History of the Polish Nation — Archaeological Sanctuary at 
Ostrów Lednicki — Łubowo community, was formally established as a research-
educational institution for the research on the origins of the Polish State” [AMPPL: 
UPPRNG 1968: 1, § 1]. In support of this decision it was stated that “Th e Archaeo-
logical Sanctuary at Ostrów Lednicki is a Monument of the History of the Polish 
Nation for tourists from the whole country and for the visiting foreign tourists, 
and for conducting further research, which was not possible when the sanctuary 
was looked aft er only on an ad hoc basis, as well as when legal and organizational 
relations were not settled” [AMPPL: UPPRNG 1968: 2]. Th ereaft er in the resolu-
tion of the Presidium of the Regional National Council in Gniezno of 11 Decem-
ber 1969, in which a museum is named the “Museum of the Origins of the Polish 
State at Lednica”, the museum at Lednica was “handed over” to the management of 
the Presidium of the Wojewódzka Rada Narodowa in Poznań (“National Voivode-
ship Council”) by the Presidium of the Regional National Council in Gniezno. Ac-
cording to the resolution, a new subjection was to be in force from 31st December 
1969 [AMPPL: UPPRNG 1969]. In the justifi cation of this decision it was stated 
among others that the “Museum of the Origins of the Polish State at Lednica insti-
tutioned on 1 January 1969 […] in accordance with a letter kl. III-85/23/69 of the 
Presidium of the Wojewódzka Rada Narodowa in Poznań (“National Voivodeship 
Council”) […] is to be granted a  status of an autonomous institution, subordi-
nated directly and fi nanced by the Department of Culture of the Presidium of 
the Wojewódzka Rada Narodowa in Poznań (“National Voivodeship Council”). 
Th e historical values of Lednica make it necessary to organize an institution with 
broad infl uence and the signifi cant exposition of the history of the development of 
the Polish statehood in the 10th and 11th centuries” [AMPPL: UPPRNG 1969: 2].  

In 1970, the Presidium of the Wojewódzka Rada Narodowa in Poznań (“Na-
tional Voivodeship Council”) upon the resolution of 30th January, by referring 
to the decision from the previous year, agreed to taking over the Museum of the 
Origins of the Polish State at Lednica by Th e Department of Culture of the Pre-
sidium of the Wojewódzka Rada Narodowa in Poznań (“National Voivodeship 
Council”) from Th e Department of Education and Culture of the Regional Na-
tional Council in Gniezno [AMPPL: UPWRNP]. Th e resolution came into force 
on the date of its adoption, eff ective from 1 January 1970 [AMPPL: UPWRNP: 2]. 
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Fig. 20. Regional National Council in Gniezno resolution from 19th December 1968 
(page 1), which brought into existence “the Monument of the History of the Polish Na-
tion — the Archaeological Sanctuary at Ostrów Lednicki” — the Museum of the Origins 
of the Polish State — the Museum of the First Piasts at Lednica; AMPPL
Ryc. 20. Uchwała Powiatowej Rady Narodowej w  Gnieźnie z  19 grudnia 1968 roku 
(strona 1) powołująca „Pomnik Historii Narodu Polskiego — Rezerwat Archeologiczny 
na Ostrowiu [sic] Lednickim” — Muzeum Początków Państwa Polskiego — Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy; AMPPL
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Th e resolution also specifi es that “the task of the Museum [of the Origins of the 
Polish State at Lednica] is to collect, to store, to preserve, to popularize and facili-
tate the cultural property from an early period of the history of archaeology and 
the beginnings of the Polish State” [AMPPL: UPWRNP: 1, § 3].

In 1975, in agreement with the Minister of Culture and Art, with the ordi-
nance of the Governor of Poznań from 14th August, aft er the museum in Gniez-
no was established, the original name of the Lednica museum was changed into 
the Museum of the First Piasts at Lednica, giving this institution a new charter, 
attached to the regulation [AMPPL: ZWP]. Th is regulation entered into force on 
the date of its signature, with eff ect from 1 January 1975. 

In 1988, the entire cultural-settlement and natural complex around lake Led-
nica together with Ostrów Lednicki and the remaining islands on this lake were 
included in the newly created Lednica Landscape Park, established on the initia-
tive of Th e Museum of the First Piasts at Lednica. Its aim was to “protect the 
historical landscape connected with the monuments of Ostrów Lednicki and nu-
merous archaeological sites on the shores of Lednica lake, which are the legacy of 
the old [medieval] Lednica agglomeration” [Kaszubkiewicz 1998: 47ff ] (fi g. 21).

In 1994, the President of Poland Lech Wałęsa granted Ostrów Lednicki the 
status of Historical Monument. Th is means that the island received “a particular 
form of protection as [one of] the most valuable monuments in Poland which 
has great signifi cance for the Polish cultural heritage” [Monitor Polski 1994; 
Wyrwa 2014b].

In 1999, pursuant to the Act on museums of 21 November 1996 (Journal 
of Laws no. 5 of 20.01.1997, Article 11) and in accordance with the Charter of 
the Museum of the First Piasts at Lednica in the Annex to the Resolution no. 
XVI/169/99 of Wielkopolska Voivodeship Regional Assembly of 8 November 
1999, the management of the Museum of the First Piasts at Lednica was shift ed 
from the Wielkopolska Voivod to the Self-government of Wielkopolska Voivod-
ship, which became its organizer and remains to be one till today [AMPPL: Di-
rector].

In 1999, also by a decision of the Minister of Culture and National Heritage 
from 28th December, the Museum of the First Piasts at Lednica was listed in the 
National Register of Museums [AMPPL: Decision] (register has been kept since 
1998), acknowledging/confi rming thereby that the Museum of the First Piasts at 
Lednica is a centre which collects items of exceptional signifi cance for cultural 
heritage, which meets the high criterion of substantive activity. 

Since 1969, the cultural heritage, which was under the supervision of the Mu-
seum of the Origins of the Polish State/the Museum of the First Piasts at Lednica, 
has been managed by: Jerzy Łomnicki (a  director 1969–1981; fi g. 22, for details 
see i.a.: Wrzesiński 2009), Andrzej Kaszubkiewicz (a director 1981–January 2008; 
for details see i.a.: Krężałek 2009), Marek Krężałek (an acting director Septem-
ber–October 2008), and since 1 November 2008 prof. zw. dr hab. Andrzej Marek 
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Fig. 21. Th e Lednica Landscape Park: protected natural landscape in the cultural space of the Mu-
seum of the First Piasts at Lednica. A: the Lednica Landscape Park with the marking of the most 
important archaeological sites from prehistoric times and the Middle Ages (on the base of Th e 
Lednica Landscape Park map edited by the archaeological team from the Museum of the First Pia-
sts at Lednica, drawing by Dorota Jagłowska); B: Ostrów Lednicki with the relics of the stronghold, 
the surrounding settlement and residential-sacral architecture from the 2nd half of the 10th centu-
ry; C: the Wielkopolska Ethnographic Park in Dziekanowice with a manor house and the manor’s 
garden in the foreground, and a reconstruction of Wielkopolska village to the north from it — 2nd 
half of the 19th century until the 1930s; D: the area of the Museum of the First Piasts at Lednica in 
Dziekanowice; E: Dziekanowice village and archaeological open-air museum logistically connec-
ted with Ostrów Lednicki (B); aerial photograph photo by Piotr Filipiuk; ed. Andrzej M. Wyrwa
Ryc. 21. Lednicki Park Krajobrazowy, chroniona otulina przyrodnicza przestrzeni kulturowej Mu-
zeum Pierwszych Piastów na Lednicy. A: Lednicki Park Krajobrazowy z zaznaczeniem najważniej-
szych stanowisk archeologicznych z prahistorii i średniowiecza (na podkładzie mapy Lednickiego 
Parku Krajobrazowego opracował zespół archeologiczny Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 
rys. Dorota Jagłowska); B: Ostrów Lednicki z reliktami grodu, podgrodzia i architektury rezyden-
cjonalno-sakralnej z 2. połowy X wieku; C: Wielkopolski Park Etnografi czny w Dziekanowicach 
z dworem i ogrodem dworskim na pierwszym planie i na północ od niego rekonstrukcją wsi wiel-
kopolskiej (2. połowa XIX do lat 30. XX wieku); D: obszar Muzeum Pierwszych Piastów na Led-
nicy w  Dziekanowicach; E: wieś Dziekanowice i  skansen archeologiczny połączony logistycznie 
z Ostrowem Lednickim (B); zdjęcie lotnicze fot. Piotr Filipiuk; oprac. Andrzej M. Wyrwa
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Wyrwa. Th ese measures were undertaken with the cooperation of vice directors14 
and the directors of branches15 and with great eff orts of the entire administration, 
together with the technical and construction team of the museum.16 Th e substan-
tive personnel of the museum is composed of employees with knowledge from the 
fi elds of archaeology, ethnography/ethnology, history, anthropology, monuments 
preservation, pedagogy, cultural studies, management and marketing as well as the 
management of public administration and technical university skills. A few of them 
hold a scientifi c degree (including one professor, four doctors, three PhD theses in 
preparation). As of the beginning of 2019, there were 105 people employed in all the 
branches of the museum (including the seasonal workers in part-time positions). 

Since 1969 the head offi  ce of the museum has been located in several places. 
Firstly, it was Jerzy Łomnicki’s manor house in Rybitwy, where the director and 
his offi  ce resided. Employees had their premises in the building of the former 
dairy in Rybitwy. Aft er the Wielkopolska Ethnographic Park in Dziekanowice 
was built and partially organized, the head offi  ce was relocated to the mano-
rial outhouses from Łomnica, and then to the reconstructed manor house from 
Studzieniec, in the Park. In the buildings of Wielkopolska Ethnographic Park 
there are also ethnographic and conservatory labs, technical-construction sec-
tions and part of the administration as well as ethnographic and anthropological 
warehouses. In 2000, the head offi  ce of the management, labs and archaeological 
warehouses as well as archaeological exhibition rooms were located in a former 
grange in Dziekanowice, which was earlier exploited by a state-owned farm. Fa-
cilities in the Small Open Air Museum next to the ferry crossing to Ostrów Led-
nicki were also adapted to exhibitions and educational activities. 

14 Vice-directors — at the time of Jerzy Łomnicki: Edwin Dzięciołowski (1974–1977), Bogu-
sław Wierzbicki (1977), Andrzej Kaszubkiewicz (1978–1981); at the time of the director Andrzej 
Kaszubkiewicz: Marek Krężałek (1982–2008); at the time of the director Andrzej M. Wyrwa: Marek 
Krężałek (from 2008), dr hab. Zygmunt Kalinowski (2012–2016), dr Antoni Pelczyk (od 2016 roku).

15 Th e Directors of the Departments, and aft er reorganization of Branches, were sequentially — 
Ostrów Lednicki: Edwin Dzięciołowski (1977–1987, the director of the Archaeological Depart-
ment), Janusz Górecki (1987–2012, the director of the Archaeological Department; since 2012 the 
director of the Early Piast Residence on Ostrów Lednicki); the Wielkopolska Ethnographic Park in 
Dziekanowice Marek Krężałek (1977–1979, the director of Ethnographic Lab; 1980–1981, acting di-
rector of Ethnographic Department), Anna Piasecka (1982–1983, the director of Ethnographic De-
partment), Antoni Pelczyk (1983–1993, acting director of Ethnographic Department; 1993–2016, 
the director of the Wielkopolska Ethnographic Park in Dziekanowice), Małgorzata Fryza (since 
2016, the director of the Wielkopolska Ethnographic Park); the Archaeological Reserve Early Piast 
Stronghold in Giecz: Edwin Dzięciołowski (1987–2000), Teresa Krysztofi ak (2001–2003, the acting 
director of the Archaeological Reserve Early Piast Stronghold in Giecz; since 2003, the director); 
the Archaeological Reserve Stronghold in Grzybowo: Jacek Wrzesiński (2005–2012, the director 
of Stronghold Lab in Grzybowo; since 2012, the director the Archaeological Reserve Stronghold in 
Grzybowo); archaeological lab in Radzim: Janusz Górecki (since 2006).

16 Pelczyk 2009; see also HR data in the museum in the years 2009–2019.
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Despite many diffi  culties, the Lednica Museum evolved in a short time from 
an initially miserly centre into one of the greatest open air museums in Poland 
(fi g. 23). Originally only the ruins on the island of Lednica lake (“the island of the 
rulers”, “saint island”, the “baptismal font of Poland”) were in its trust, but later 
all the natural surroundings of the reservoir were included, and further on the 
castle-town with the relics of the buildings in Giecz (since 1984; fi g. 24), and re-
cently also the gord in Radzim near Murowana Goślina (museum research since 
2002; museum workshop since 2006). Hence, except for Poznań and Gniezno, it 
looks aft er the most important fi rst Piasts heritage sites — “the Piast Crown”. In 
the near future another very valuable site from this period should be added i.e. 
a gord centre and settlement and monastic centre in Łekno, located in northern 
Wielkopolska [see i.a.: Wyrwa 2018a; 2018c].

All branches of the museum with architectural and castle-town relics in their 
space operate within several cultural-tourist routes, mainly on the Piast Route as 
well as the Romanesque architectural trail, St. James’s route etc. [i.a. Wyrwa 2016c].

Instituting the Wielkopolska Ethnographic Park in Dziekanowice in the orga-
nizational structure of the museum was an important step towards the protection 
of the cultural space of the surroundings of Ostrów Lednicki. Th e localisation of 
this park at Lednica Lake aimed at maintaining the traditional and historical land-
scape of the environs of Lednica (fi g. 26). In 1973 an ethnographic branch was 
created in the museum, which gave rise to the aforementioned branch in 1975. 

Fig. 22. Jerzy Łomnicki (1920–1981), the 
fi rst director of the Museum of the Origins 
of Poland — Museum of the First Piasts 
at Lednica; AMPPL
Ryc. 22. Jerzy Łomnicki (1920–1981), 
pierwszy dyrektor Muzeum Początków 
Państwa Polskiego — Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy; AMPPL
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Objects connected mainly with the daily life and activity of the inhabitants of vill-
ages and towns from the area of historical Wielkopolska are collected, preserved 
and presented in the Park. Because of its size and research area, this branch of the 
Museum of the First Piasts at Lednica is considered the main open-air museum 
of Wielkopolska and one of the most important museums of this kind in Poland. 
Currently, traditional peasant, manorial, sacral and farm buildings, which were 
moved from diff erent parts of Wielkopolska, are presented here. In the majority 
of these sites the design of old interiors and curtilages are also presented. Th ey 
create a museum village which is akin to the natural circular village — rudling 
(fi g. 26). So far, in all, 81 sites have been acquired for the collection of the Wielko-
polska traditional architecture (farm, manorial, sacral, artisanal, public), among 

Fig. 23. Museum of the First Piasts at Lednica with four branches and two museum spots in the 
area of historical Wielkopolska. Museum branches: 1. Ostrów Lednicki “Pomnik Historii” (“Histo-
rical Monument”), the Early Piast Residence on Ostrów Lednicki, 2. the Wielkopolska Ethnogra-
phic Park in Dziekanowice (see Fig. 21), 3. the Archaeological Reserve Early Piast Stronghold in 
Giecz, 4. the Archaeological Reserve Stronghold in Grzybowo, 5. Radzimski Ostrów, 6. Smock mill 
Rogierówko; ed. Wojciech Kujawa with supplements by Andrzej M. Wyrwa
Ryc. 23. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z czteroma oddziałami i dwoma punktami mu-
zealnymi w obrębie historycznej Wielkopolski. Oddziały muzeum: 1. Ostrów Lednicki, „Pomnik 
Historii”, Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim, 2. Wielkopolski Park Etnogra-
fi czny w  Dziekanowicach (patrz ryc. 21), 3. Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski 
w Gieczu, 4. Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie, 5. Ostrów Radzimski, 6. Wiatrak-ho-
lender w Rogierówku; oprac. Wojciech Kujawa z uzupełnieniami Andrzeja M. Wyrwy 
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Fig. 24. Archaeological Reserve Early Piast Stronghold in Giecz. Th e museum building is within 
the area of a  stronghold and educational settlement in the suburbium area; created in WRPO 
2007–2013 project; photo by Teresa Krysztofi ak 
Ryc. 24. Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu. Budynek muzeum w ob-
rębie grodziska i osada edukacyjna na podgrodziu wzniesione w ramach projektu WRPO 2007–
2013; fot. Teresa Krysztofi ak
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Fig. 25. Archaeological Reserve Stronghold in Grzybowo, aerial photograph of the historic space 
(at the top) and the museum gate (at the bottom) during the spring Struga backwater, which fl ows 
by the castle-town from the west (site created in WRPO 2007–2013 project); photo by Mateusz 
Wrzesiński
Ryc. 25. Rezerwat Archeologiczny Gród w  Grzybowie, zdjęcie lotnicze zabytkowej przestrzeni 
(u góry) i brama do muzeum (u dołu) w czasie wiosennych rozlewisk Strugi opływającej gród od 
zachodu (obiekt wzniesiony w ramach projektu WRPO 2007–2013); fot. Mateusz Wrzesiński
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which, due to the programme assumptions of the museum, are also nine repro-
ductions of these buildings, which could not be translocated because of problems 
with their acquisition or condition. Currently the Museum of the First Piasts at 
Lednica, with the exception of reconstructed prehistoric farmhouses presented in 
archaeological branches, is in the possession of eighteen cottages, seventeen barns, 
thirteen inventory buildings, six granaries, four worship sites (a church, a cha-
pel, a clergy house, a bell tower), three buildings of a manor complex (a manor 
house, two outhouses), eleven sites of folk industry (nine windmills, a watermill, 
a smithy), an inn, school, a hop kiln, three cases of roadside architecture (a shrine 
with a statue of St. Roch, a wooden cross, a statue of Christ coming down at the 
foot of the cross) as well as three examples of the so-called small architecture 
(a pigeon house, an overground basement and a bread oven). Th ey are in the vast 
majority presented in the Park. Some of them because of individuality in their 
form or function do not fi t into the idea of the reconstructed village. Th ey cre-
ate architectural complexes which are located around Lednica Lake, i.e. among 
others the sites in Lednogóra (Moraczewo), Rybitwy, as well as in Rogierówko 
near Rokietnica [Kaszubkiewicz, Pelczyk, Wielgosz 2003; Pelczyk 2018; 
Wyrwa 2018e]. Th ese spaces have particular signifi cance, nevertheless, for pre-
senting the cultural continuity and the image of life in a village from the second 
half of the 19th century to the 1930s. Th is is crucial as this picture has almost 
entirely disappeared from our cultural landscape, and it was aft er all a very im-
portant element in the functioning of our society [i.a. Wyrwa 2013].

Fig. 26. Wielkopolska Ethnographic Park in Dziekanowice. Th e east frontage of the “museum 
village”; photo by Mariola Jóźwikowska
Ryc. 26. Wielkopolski Park Etnografi czny w  Dziekanowicach. Wschodnia pierzeja „muzealnej 
wsi”; fot. Mariola Jóźwikowska
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In terms of culture in the Museum of the First Piasts at Lednica, by presenting 
the heritage in the Ostrów Lednicki space together with its Piast history and the 
settlement surroundings from the Middle Ages until contemporary times, as well 
as in Wielkopolska village in Wielkopolska Ethnographic Park, as in few other 
places, a complete multicoloured cultural history of our society together with its 
multiple achievements of material and spiritual culture is presented in natural 
conditions [Wyrwa 2018e].  

Plans for the construction of a market square of a small town [Barek 2018] 
and an amphitheater in Wielkopolska Ethnographic Park are also being prepared 
(fi g. 27–28). Th ere are also plans for the better exhibition planning and tour-
ist development of a Small Open Air Museum by the ferry crossing to Ostrów 
Lednicki (fi g. 29–30), and for a comprehensive arrangement of the historical and 
touristic area in Grzybowo and Giecz. Due to fi nancial reasons these investment 
plans are at the moment postponed, but it is hoped they will eventually go ahead.

In the years 2007–2013 as a part of the Wielkopolska Regional Operational 
Programme (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2007–2013) 
project entitled “Rezerwaty archeologiczne dotyczące początków państwa pol-
skiego — Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo” (“Archaeological sanctuaries re-
lated to the beginnings of the Polish state — Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo”) 
the area of Ostrów Lednicki and reserve in Giecz were modernized, with particu-
lar focus on the development for touristic and museum purposes, and facilities in 
Grzybowo were also built (fi g. 31–32).

Currently, great eff orts are being made to conduct a comprehensive modern-
ization of a  museum in the WRPO 2014+ programme, entitled “Dziedzictwo 
pierwszych Piastów. Rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-

Lokalizacja

Fig. 27. Th e project of the urban layout and target buildings of Wielkopolska Town in Wielkopol-
ska Ethnographic Park in Dziekanowice; project and drawing by Radosław Barek
Ryc. 27. Projekt układu urbanistycznego i  docelowej zabudowy „Miasteczka Wielkopolskiego” 
w Wielkopolskim Parku Etnografi cznym w Dziekanowicach; projekt i rys. Radosław Barek
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Fig. 28. Th e visualisation of one of the concepts of the amphitheatre in Wielkopolska Ethnogra-
phic Park; PRAPA project, Piotr Rytlewski Autorska Pracownia Architektoniczna in Bydgoszcz
Ryc. 28. Wizualizacja jednej z koncepcji amfi teatru w Wielkopolskim Parku Etnografi cznym; pro-
jekt PRAPA Piotr Rytlewski Autorska Pracownia Architektoniczna w Bydgoszczy

wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” (“Heritage of the fi rst 
Piasts. Th e development of the warehouse-preservation-exhibition infrastructure 
of the Museum of the First Piasts at Lednica”) (fi g. 33). Th e extension, together 
with the reconstruction, modernization and equipping of a group of farm build-
ings in Dziekanowice, is planned to include a building with a permanent exhibi-
tion (archaeological) and temporary exhibitions. An arrangement of natural land 
development of the areas around them is also planned, hence it would become, as 
already said and written in the period before the museum and the legal beginning 
of a museum, a Monument which presents the beginnings of the State and Na-
tion. We hope that despite numerous diffi  culties, the organizer of the Museum of 
the First Piasts at Lednica will have enough determination and good will to fully 
fi nance the project (own contribution), which will complement the European 
funds, and eventually such a centre will be built. In this we would gain modern 
sites, worthy of this place, which would be the most beautiful fl agship of Wielko-
polska on the cultural map of Poland and Europe. Th is is absolutely vital, so that 
there is a place for the history of our state, where the “fi rst pages of the chronicle” 
describing our history are presented.
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Fig. 30. Preliminary concept of the development of the additional architectural space of the par-
king space at the Small open-air museum for the purpose of catering and commercial use; project 
by mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski
Ryc. 30. Wstępna koncepcja dodatkowego zagospodarowania przestrzeni architektonicznej parkingu 
na Małym Skansenie na potrzeby gastronomiczno-handlowe; projekt mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski

Fig. 29. Th e draft  of the preliminary design project of the so-called small open-air museum; 
ed. Andrzej M. Wyrwa
Ryc. 29. Szkic wstępnego projektu aranżacyjnego Małego Skansenu; oprac. Andrzej M. Wyrwa
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Fig. 31. Th e ceremonial opening, by Marek Woźniak, the Marshal of the Wielkopolskie Voivod-
ship, of a new museum and educational facilities in Giecz; created in the WRPO 2007–2013 pro-
ject, 12 November 2010; photo by Andrzej Ziółkowski
Ryc. 31. Uroczyste otwarcie przez Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
nowych obiektów muzealnych i edukacyjnych w Gieczu wykonanych w ramach projektu WRPO 
2007–2013, 12 listopada 2010 roku; fot. Andrzej Ziółkowski

Fig. 32. Museum of the First Piasts at Lednica, Early Piast Residence on Ostrów Lednicki branch. 
Newly-built administrative and exhibition facilities in the area of a Small Open Air Museum (by 
the parking space); created within the WRPO 2007–2013 project; photo by Mariola Jóźwikowska
Ryc. 32. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, oddział Wczesnopiastowska Rezydencja na 
Ostrowie Lednickim. Nowo wzniesione obiekty administracyjne i wystawiennicze w przestrzeni 
Małego Skansenu (przy parkingu), zrealizowanych w ramach projektu WRPO 2007–2013; fot. Ma-
riola Jóźwikowska
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Fig. 33. A visualisation of the main building of the Museum of the First Piasts at Lednica prepared 
as a part of the WRPO 2014+ project; project by Łukasz Szleper  
Ryc. 33. Wizualizacja głównego gmachu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przygotowana 
w ramach projektu WRPO 2014+; projekt Łukasz Szleper

In the entire semicentenary of the Museum of the First Piasts at Lednica and 
its branches (their development described above) 4 430 793 people from Poland 
and abroad visited this place, according to the recorded turnout (fi g. 34).17 

17 Turnout at the end of 2018. Th is assessment is based on the turnout related to the ticket sales; 
it does not however count, especially in the fi rst years when the museum functioned, the visits of 
special guests, people entitled to visit the museum free of charge, the participants in open air events, 
including e.g. the Kupala Night, which in the fi rst years gathered from a few to several thousand 
people etc. Hence, the real number is undoubtedly greater.
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Irrespective of the basic statutory activities, the museum focuses also on coop-
eration with the museums in the country and abroad with regard to exhibitions 
and scientifi c research (i.a the Czech Republic, Slovakia, Germany, Ukraine, Cro-
atia), as well as with academic centres in Poznań (Adam Mickiewicz University in 
Poznań, Poznań University of Technology, University of the Arts Poznań, Poznań 
University of Life Sciences), Jagiellonian University in Cracow, Nicolaus Coperni-
cus University in Toruń, branches of the Polish Academy of Sciences, Th e Poznań 
Society For the Advancement of Arts and Sciences etc. Th rough these contacts 
there is a broad exchange of scientifi c and exhibition experiences as well as publi-
cations. Due to this cooperation, highly specialized research is conducted, which 
signifi cantly broadens the knowledge of the researched areas and sites related to 
them and primarily the knowledge of the beginnings of the Polish State and set-
tlement, and the cultural changes in early medieval Poland and its cultural con-
nections with European culture-forming centres in the east and west of Europe.

Monuments which belong to the archaeological and ethnographic collections 
were presented and are presented in numerous exhibitions abroad — in England, 
Germany, Denmark, the Czech Republic, Slovakia and in innumerable museum 
exhibitions in Poland. In the Polish museums comprehensive exhibitions (tem-
porary exhibitions) are presented, which are prepared by the personnel of the 
Museum of the First Piasts at Lednica. 

Fig. 34. Turnout at the Museum of the First Piasts at Lednica in 1972–2018 at Ostrów Lednicki, 
and then: since 1975 including the turnout from Wielkopolska Ethnographic Park, since 1984 
including the turnout in Giecz, and since 1997 including the turnout from Grzybowo (in the mill-
ennium year 2016 turnout reached 210 thousand visitors); ed. Andrzej M. Wyrwa
Ryc. 34. Frekwencja w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w latach 1972–2018 na Ostrowie 
Lednickim, a następnie od 1975 roku łącznie z Wielkopolskim Parkiem Etnografi cznym w Dzie-
kanowicach, od 1984 roku z Gieczem i od 1997 roku z Grzybowem (w 2016 roku 210 tys. zwiedza-
jących); oprac. Andrzej M. Wyrwa
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One of the greatest international exhibitions, where the monuments from Os-
trów Lednicki and Giecz were presented, were exhibitions in Germany: Transit. 
Brügge–Novgorod. Eine Straße durch die europäische Geschichte. Ruhrlandmuse-
um Essen (1997) and Europas mitte um 1000 (2000).18 In 2013–2014 Th e Viking 
World. Cultures in Contact was presented sequentially in three museums, i.e. in: 
Nationalmuseet in Copenhagen, in the British Museum in London and in Mu-
seum für Vor- und Frühgeschichte in Berlin. Th e Otevři zahradu rajskou. Bene-
diktini v srdci Evropy 800–1300 exhibition was a great international exhibition, 
which was held in Prague in 201419; and several other exhibitions.  

It should also be mentioned that three employees of our museum — Marek 
Krężałek, Antoni Pelczyk, and Adriana Garbatowska — are members of the Asso-
ciation of European Open-Air Museums (AEOM); other substantive employees are 
members of ICOMOS Poland, ICOM and members of many scientifi c organiza-
tions and associations in the country, including Faculty II (History and Social Sci-
ences) of the Commission of Archaeology of the Poznań Society for the Advance-
ment of Arts and Sciences, Commission of Archaeology at the Poznań branch of 
the Polish Academy of Sciences, Scientifi c Association of Polish Archaeologists, 
Scientifi c Association of Polish Anthropologists, Association of the Open air Muse-
ums in Poland, Polish Ethnological Society, Boards in the Museums in Poland and 
other organizations. Th ey also perform educational and scientifi c activities at Adam 
Mickiewicz University in Poznań, and provide history and ethnographic education 
in secondary schools, primary schools and junior high schools of the Gniezno and 
Poznań counties. Th ey also direct their off er to people with disabilities.

During its 50 years the museum has been involved in the organization of many 
regional, Polish nationwide and national ceremonies, including i.a. the great 
celebrations of the 1000th anniversary of the death of prince Mieszko I  (1992; 
Kaszubkiewicz 1994), celebrations of the 1000th anniversary of the Congress 
of Gniezno (2000), Polish nationwide Inauguration of the European Heritage 
Days (2011; European Heritage Days 2011; Wrzesińska 2012; Wyrwa 2012a; 
fi g. 35), the national and Church celebrations of the 1050th anniversary of prince 
Mieszko I  baptism (2016; Górecki 2016b; fi g. 36), during which Archbishop 
Wojciech Polak, Metropolitan bishop in Gniezno, Primate of Poland, blessed the 
jubilee bell named Mieszko and Dobrawa (fi g. 37), the symbol of the Piast dy-
nasty [Campana Mesco et Dobraua 2015], and great liturgical events, includ-
ing i.a. the fi rst paschal Saturday in the ruins of the Mieszko I chapel since one 
thousand years ago (2014). Regular cultural and historical events are organized 
in all branches, including among others the Warriors Tournament in Grzybowo, 
Kupala Night, Dziady in Giecz, as well as cultural and ethnographic events, i.a. 
the Living Open-air Museum and Farewell to Summer in Dziekanowice, which 

18 See: Europas mitte um 1000: 2000; Transit. Brügge–Novgorod 1997.
19 See: Otevři zahradu rajskou. Benediktini 2014.
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Fig. 35. Polish nationwide Inauguration of the 19th European Days of Heritage at Ostrów Lednic-
ki in 2011. “Dwór księcia Bolesława Chrobrego” (“Th e royal house of Bolesław Chrobry”) — the 
historical show which presents the arrival of the emperor Otto III at Ostrów Lednicki; photo by 
Mariola Jóźwikowska
Ryc. 35. Ogólnopolska Inauguracja XIX Europejskich Dni Dziedzictwa na Ostrowie Lednickim 
w roku 2011. „Dwór księcia Bolesława Chrobrego” — aranżacja historyczna prezentująca przyby-
cie cesarza Ottona III na Ostrów Lednicki; fot. Mariola Jóźwikowska

promote and consolidate the knowledge of the cultural tradition of Wielkopolska 
village and many others.

Th e museum has received many prominent guests from Poland and abroad. It 
has organized and co-organized a great number of important academic conferenc-
es, including i.a. archaeological-anthropological workshops conducted for many 
years known as Funeralia Lednickie (20 editions). On the occasion of the 1050th 
anniversary of prince Mieszko I’s baptism a  series of three nation-wide confer-
ences was organized with the participation of guests from abroad, in cooperation 
with the Institute of European Culture in Gniezno (Adam Mickiewicz University 
in Poznań). As a part of these series, particularly important scientifi c topics were 
discussed, which concerned the beginnings of the Polish state and Christianity 
from the Christian antiquity until modern times.20 Other archaeological, ethno-

20 Th ese meetings were followed by a series of scholarly monographs entitled Wielkopolska ko-
lebką państwa polskiego — 1050. rocznica chrztu Polski prepared in cooperation with the Poznań 
Society for the Advancement of Arts and Sciences — vol. I: Bitwa 2014, vol. II: Teologia 2015 and 
vol. III: Miejsca chrztów 2016.
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Fig. 36. A jubilee Service on 14th April 2016, on the occasion of the 1050th anniversary of prince 
Mieszko’s baptism, in the ruins of the baptism chapel at Ostrów Lednicki, celebrated by Archbishop 
Wojciech Polak, the Metropolitan of Gniezno, Primate of Poland; photo by Mariola Jóźwikowska
Ryc. 36. Jubileuszowa Msza Święta 14 kwietnia 2016 roku, w 1050. rocznicę chrztu księcia Miesz-
ka, celebrowana w ruinach kaplicy baptyzmalnej na Ostrowie Lednickim przez ks. abp. Wojciecha 
Polaka, Metropolitę Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski; fot. Mariola Jóźwikowska

Fig. 37. Th e Mieszko and Dobrawa bell, a symbol of the Piast dynasty, blessed by the Archbishop 
Wojciech Polak, the Metropolitan of Gniezno, Primate of Poland, during the celebrations comme-
morating the 1050th anniversary of prince Mieszko I’s baptism, 14 April 2016; photo by Mariola 
Jóźwikowska
Ryc. 37. Poświęcenie dzwonu Mieszko i Dobrawa, symbolu dynastii piastowskiej, przez ks. abp. 
Wojciecha Polaka, Metropolitę Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski w czasie uroczystości upamięt-
niających 1050. rocznicę chrztu księcia Mieszka I, 14 kwietnia 2016 roku; fot. Mariola Jóźwikowska
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graphic conferences were also organized, as well as from the fi eld of monument 
preservation. Th ere were also educational workshops which drew upon histori-
cal, archaeological, anthropological, ethnographic content, etc. (e.g. conferences 
and scientifi c meetings in Giecz, during which the present results of the external 
projects conducted there with Polish Academy of Sciences, Poznań branch or Ja-
giellonian University were discussed)21 or an annual cycle of thematic conferences 
entitled Konfrontacje grzybowskie. Piastowskie dzieje na środkowoeuropejskim tle 
organized in Grzybowo since 2017 in cooperation with the Institute of History, 
Adam Mickiewicz University in Poznań, with the participation of the foreign 
guests. 

Th e museum also co-organized international conferences, including i.a. the 
15th international conference “Fish-Remains Working Groups” organized by the 
International Council for Archeozoology (Międzynarodowe Stowarzyszenie Ar-
cheozoologiczne), entitled Ryby — Kultura — Środowisko w  świetle badań Ar-
cheoichtiologicznych, Etnografi cznych i Historycznych (3–9 September 2009, in the 
museum — 8 September). 

On 11 September 2010, the museum hosted the participants of the 4th Meet-
ing of the Ministers of Culture ASEM (Asia–Europe Meeting), which was an im-
portant and very prestigious event for the Museum of the First Piasts at Lednica. 
39 delegations (150 people) from the European Union countries and from Asia 
participated in a conference. Th is was a visit of the highest level.22 Guests could 
see historical shows, visit Wielkopolska Ethnographic Park and archaeological 
exhibitions as well as a grand vernissage (fi g. 38). 

On World Youth Day during the missionary week in 2016, on 25th July, a group 
of 100 young people from Italy visited Ostrów Lednicki together with their or-
dinary bishop, mons. Luciano Monari, from the Brescia diocese in Lombardia 
(fi g. 39–40). Th is visit was connected among others with the fulfi llment of the LAST 
WILL of Giovanni Battista Montini aft er fi ft y years — the blessed pope John VI, 
who was born and grew up in the Brescia diocese — who wanted to participate in 
the Millennium of the Baptism of Poland in 1966. At that time this visit did not 
take place, hence the guests from the home diocese of the Pope fulfi lled aft er years 
his last will by coming to Ostrów Lednicki to the baptismal origins of Poland.

In 2016 on 9 October the Museum of the First Piasts at Lednica hosted the 
Heads of Diplomatic Missions — with the ambassadors from 33 countries as-
signed in Poland (fi g. 41). Th ey were invited by the Wielkopolska Voivod, Zbig-

21 From the latest publications, see i.a. a post-conference book Kara, Krysztofiak, Wyrwa 
2016; for synthetic information of other events and the history of Giecz, see Wyrwa 2014a, see 
further references.

22 http://mkidn.gov.pl/pages/posts/podsumowanie-poznanskiego-szczytu-asem-1139.php
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Fig. 38. ASEM guests in Wielkopolska Ethnographic Park in 
Dziekanowice (2010), where animations from the daily life of 
a  manor house and Wielkopolska village were presented by ac-
tors from the Aleksander Fredro Th eatre in Gniezno; photo by 
Andrzej Ziółkowski
Ryc. 38. Goście ASEM w Wielkopolskim Parku Etnografi cznym 
w  Dziekanowicach (2010), gdzie m.in. prezentowano animacje 
z  życia dworu w  wykonaniu aktorów Teatru Aleksandra Fredry 
w Gnieźnie i z życia wsi wielkopolskiej; fot. Andrzej Ziółkowski
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Fig. 39. Th e presentation of a commemorati-
ve bronze bas-relief, which marks the 1050th 
anniversary of prince Mieszko I’s baptism, 
aft er a  solemn service celebrated by mons. 
Luciano Monari for the guests from Italy in 
the chapel of prince Mieszko; photo by Ma-
riola Jóźwikowska
Ryc. 39. Wręczenie po uroczystej mszy św. 
w kaplicy księcia Mieszka celebrowanej przez 
mons. Luciana Monariego dla gości z Włoch 
pamiątkowej brązowej płaskorzeźby upa-
miętniającej 1050. rocznicę chrztu księcia 
Mieszka; fot. Mariola Jóźwikowska

niew Hoff mann. Guests were familiarized with the history of the place and the 
origins of the Polish state.23 

In 2009, the management of the Museum of the First Piasts at Lednica, taking 
into consideration the historical position of Ostrów Lednicki, Poznań, Gniezno, 
Łekno, Giecz, Ląd and other centres which comprise the core of the Piast country 
and their meaning for the Polish culture, requested the Board of the Wielko-
polskie Voivodeship to establish an award, which honours people and institu-
tions from Poland and abroad who make a signifi cant contribution to “acquire 
and promote knowledge about the Piasts — the origins of our State and activi-
ties related to the protection of the Piast cultural heritage”. Th is award, the Led-
nicki Orzeł Piastowski (Lednica Piast Eagle) Award, by resolution 2694/2009 on 
12th June 2009, was instituted by the Board of the Wielkopolskie Voivodeship. 
Th is award is given once a year by the Marshal of the Wielkopolskie Voivodeship. 
Th e applications of the candidates for the award are considered and the winners 
are announced by the Award Committee, which is composed of: the Archbishop 
Metropolitan of Gniezno, the Primate of Poland, the Archbishop Metropolitan of 
Poznań, the Rector of Adam Mickiewicz University in Poznań, the Director of the 
Museum of the First Piasts at Lednica, the Wielkopolska Voivodeship Heritage 
Conservator, the Chairman of the Scientifi c Association of Polish Archaeologists, 
the Chairman of the Polish Historical Society and the secretary of the Commit-

23 For information about other events, exhibitions, educational activities etc., see the chronicle 
in: Studia Lednickie 1989–2018.
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Fig. 40. Confi rmation from the guests from Italy that the last will of pope John VI was ful-
fi lled, signed by mons. Luciano Monari on 25th July 2016 (front; on reverse the signatures 
of all the participants of a meeting); AMPPL
Ryc. 40. Potwierdzenie przez gości z  Włoch wypełnienia testamentu papieża Pawła VI, 
podpisane przez mons. Luciana Monariego 25 lipca 2016 roku (awers; na rewersie podpisy 
wszystkich uczestników spotkania); AMPPL
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tee. Ten remarkable researchers-medievalists from Poland (historians, archaeolo-
gists and art historians) (till 2019) and the Poznań Society For the Advancement 
of Arts and Sciences (2019) have been granted this award so far.24 

Th e museum — more strictly its substantive employees — was several times 
granted an award and received prestigious awards for its exhibition achievements, 
scientifi c publications, educational activities and research programmes. Awards 
included among others: a Medal for the services to the Wielkopolskie Voivode-
ship (2009), three statues of the Sybil Award in the Contest for the Museum Event 
of the Year (2010, 2011, 2014) and fi ve Sybil distinctions — with the diplomas 
awarded by the Minister of Culture and National Heritage. Th e activities of the 
Museum of the First Piasts at Lednica also gained the recognition of the “Izabella” 
Museum Distinction Committee — museologists were several times given honor-
ary awards (statuettes) and diplomas, granted by the Marshal of the Wielkopolskie 
Voivodeship in the Contest for the Museum Event of the Year in Wielkopolska 

24 For the profi les of the laureates, see: http://lednicamuzeum.pl/strona,przyznawane.html.

Fig. 41. Heads of Diplomatic Missions in Poland are visiting “Ostrów Lednicki. Pod niebem śre-
dniowiecza” (“Ostrów Lednicki. Under the Sky of the Middle Ages”) exhibition; photo by Mariola 
Jóźwikowska 
Ryc. 41. Szefowie Misji Dyplomatycznej w Polsce zwiedzają wystawę „Ostrów Lednicki. Pod nie-
bem średniowiecza”; fot. Mariola Jóźwikowska 
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(fi g. 42). From 2003 until 2019 the museum received 26 distinctions, including 
eight statuettes as well as I, II and III prizes (diplomas). Th e activities of the insti-
tution were also acknowledged in other fora, where they were also awarded. 

Wyspa władców, a popular-science fi lm directed by Zdzisław Cozac, is of particu-
lar importance in the promotion of the cultural heritage of Ostrów Lednicki and the 
Museum of the First Piasts at Lednica, which is a custodian of this historical space. 
Th e fi lm was co-fi nanced by the museum, and its employees were the co-authors of 
the script and the consultants, and they also co-performed in this picture. Th e fi lm 
signifi cantly promoted the knowledge about Ostrów Lednicki in broad societal circles 
in Poland and abroad. Th e director and its movie masterpiece won several signifi cant 
fi lm awards in Poland and in Europe and in the USA, i.a. in Eugene, Oregon State in 
the USA, during the International Film Festival organized by Th e Archaeology Chan-
nel; during the XV International Archaeology Film Festival in Serbia; in the Museum 
of Contemporary Art in Castillo and León; during the XXIV International Festival of 
Archaeological Film in Roverto in Italy and in the basque Irun (Pampeluna, Spain) 
during the XIII International Archaeological Film Festival. It also received the prof. 
Wiesław Wysocki Special Award during the VIII Polonijny Festiwal Multimedialny 
(Polonia Multimedia Festival) “Polskie ojczyzny 2013”. It was also shown in Cannes 

Fig. 42. Izabella Awards for 2016 given in Szamotuły in 2017. From the right: Danuta Banaszak, 
Janusz Górecki, Antoni Pelczyk, Mariola Olejniczak, Andrzej M. Wyrwa, Anna Wrzesińska, Da-
niel Tomczyk; photo by Mariola Jóźwikowska
Ryc. 42. Nagrody Izabella za 2016 rok wręczone w Szamotułach w 2017 roku (od prawej: Danuta 
Banaszak, Janusz Górecki, Antoni Pelczyk, Mariola Olejniczak, Andrzej M. Wyrwa, Anna Wrze-
sińska, Daniel Tomczyk); fot. Mariola Jóźwikowska
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in France during the most important event for the TV broadcasters around the world, 
i.e. the International Market of Communications Programmes MIPCOM. In Poland 
it was recognized during i.a. the IV Festival of Educational Films EDUKINO, where 
it was awarded the Złoty Kopernik.

In addition, the role and the position of Ostrów Lednicki in the fi rst days of 
our historical cultural identity were in a signifi cant way described in the docu-
mentary-fabularized fi lm, entitled Jan Matejko “Zaprowadzenie chrześcijaństwa 
R.P 965”, directed by Marek Brodzki. Th rough multiple messages and symbols 
the fi lm dynamically presented the scenes from a Jan Matejo painting in which 
this remarkable painter depicted prince Mieszko’s baptism on the shores of Lake 
Lednica. Th e characters painted by Matejko — animated by the actors — share 
their doubts concerning this outstanding event — the act of baptism — with the 
viewers. In contrast, the historians discuss the problem of various ideas concern-
ing the origins of our statehood. Th e fi lm won a prestigious award in Houston 
in 2017 (Worldfest-Houston International Independent Film Festival) — Gold 
Remi (see i.a. http://www.fi lmpolski.pl/fp/index.php?fi lm=1243432).

* * *

Th is year, 2019, marks the 30th anniversary — the pearl jubilee — of the publica-
tion of the fi rst volume of an academic journal “Studia Lednickie” (Lednica Stud-
ies), which was established in 1989. Since 2012 it has been published as an annual, 
also with an offi  cial electronic version and a website. Remarkable representatives 
of historical science, historians, archaeologists, anthropologists, ethnographers 
as well as naturalists, have published their views in this scientifi c journal. Th ey 
have discussed various aspects of the life of the people at Ostrów Lednicki, in the 
medieval Poland, the history and changes in the folk culture and various trans-
formations in the natural environment from the beginning of the Holocene to the 
contemporary times. Altogether XVIII volumes have been published, including 
the present one. 

Moreover, in 1991 within Studia Lednickie the “Biblioteka Studiów Lednic-
kich” (Lednica Studies Library) series was created, where the results of interdis-
ciplinary research are published, which are conducted by substantive employees 
of the museum and the researchers who study Ostrów Lednicki and the early 
medieval history of Poland as well as the Wielkopolska folk culture. Since 2009 
the content structure has become more elaborate than before and it comprises 
fi ve types of publications with a diverse contents range: 
• A series — occasional publications, which refer to widely understood topics of 

the Museum of the First Piasts at Lednica;
• B1 series Fontes — the monographs of the written sources and catalogues of 

the collections from archaeological collections since the Middle Ages until 
contemporary times;
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• B2 series Fontes — the catalogues of ethnographic collections from the collec-
tions of Wielkopolska Ethnographic Park;

• C series Dissertationes ad fontes spectantes — monographs concerning the 
most important monuments from the collection of the Museum of the First 
Piasts at Lednica;

• D series Varia. 

By the end of 2018, 35 large volumes of Biblioteka Studiów Lednickich had been 
published (including a few composed of 2–3 parts).25

Th e results of the research (archaeological, ethnographic and natural) con-
ducted by the museum are also published in numerous compilations and cata-
logues in the country and abroad. Th e museum also publishes numerous exhibi-
tion catalogues, folders, guidebooks, educational and promotional materials etc. 

All of this, boldly speaking, places the museum among the most important 
scientifi c centres in Poland and Europe due to its research and publications. 

* * *

In conclusion, because of the range and the character of the sites which are under 
the care of the Museum of the First Piasts at Lednica, as well as the territorial 
range, this institution is among the largest open-air museums in Poland. Because 
of the highest class of relics from the Polish state-building times, which are pro-
tected here, this place is one of the most important historical places on the Polish 
land. As we can say by paraphrasing the words of John Paul II, it protects the 
place, where “Poland began”, while Ostrów Lednicki — a Historical Monument — 
is “a baptismal font of Poland”, “a land of our folks”. Th erefore the Lednica mu-
seum is Custodia Memoriae, i.e. a protector of the memory about the works and 
thought of our ancestors, who for almost seven generations (since 1856) have 
been trying to preserve this monument for everyone who came and who will 
come aft er them. 

It has always been the place which laid the foundation for the historical iden-
tity of our “small and great homeland”, where the traces of our ancestors used to 
be and still are protected. By creating the space for existence, they were creating 
a home, which today we proudly call Poland — our Homeland — Patria. Long 
may this be so!

Th e year 2019 marks 50 years since the Museum of the Origins of the Pol-
ish State was normatively established, which was renamed to the Museum of the 
First Piasts at Lednica, while the area which is under its charge has been granted 
legal and organizational protection. Taking into account the time connected with 

25 http://www.lednicamuzeum.pl/wydawnictwa,wydawnictwa.html oraz http://studialednickie.
pl/wiadomosci,biblioteka-studiow-lednickich.html.
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creating the foundations and organization of the area where the museum was 
established, it can be probably stated without major objections — as it happened 
in a few cases, before other museums were offi  cially established — that these 163 
years (from 1856) irrespective of its 50 formal-legal years, place our museum 
among the oldest open-air museums in Poland.  

We wish to celebrate this event with jubilee celebrations. We would like to pay 
tribute to the founders of this museum and to all those who for years (1856–1969–
2019) ensured that these works from previous centuries could build the pride of 
the future generations, by showing the role of Ostrów Lednicki and the Piast dy-
nasty in the creation of the real roots of our statehood, religion and culture. 

Th e jubilee celebrations of the 50th anniversary of a museum were inaugu-
rated on 16 April 2019 in St. Nicholas church in Sławno, Kiszkowo municipality, 
where a votive service was celebrated for the intention of count Albin Węsierski — 

Fig. 43. St. Nicholas chapel in St. Nicholas church in Sławno, where a memorial plaque dedica-
ted to the count Albin Węsierski and his spouse Ludwika from the Kwilecki family was unveiled, 
fl owers were laid and candles were lit on their graves (from the left : Elżbieta Pągowska, dr Jakub 
Linetty, prof. Andrzej M. Wyrwa, head of the commune Tadeusz Bąkowski, parish priest Ryszard 
Gilas, Archbishop Józef Kowalczyk, and the Primate Senior, priest Tadeusz Gerlach); photo by 
Mariola Jóźwikowska
Ryc. 43. Kaplica św. Mikołaja w  kościele jego patronatu w  Sławnie, w  której odsłonięto tablicę 
pamiątkową poświęconą Albinowi hr. Węsierskiemu i  jego małżonce Ludwice z Kwileckich, zło-
żono kwiaty na ich grobach i  zapalono znicze (od lewej: Elżbieta Pągowska, dr Jakub Linetty, 
prof. Andrzej M. Wyrwa, wójt Tadeusz Bąkowski, ks. proboszcz Ryszard Gilas, ks. abp Józef Ko-
walczyk, Prymas Senior, ks. Tadeusz Gerlach); fot. Mariola Jóźwikowska
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Fig. 44. Th e memorial plaque dedicated to count Albin Węsierski and his spo-
use Ludwika Węsierska from the Kwilecki family, funded on the 50th anniversa-
ry of the Museum of the First Piasts at Lednica at St. Nicholas church in Sławno, 
16 April 2019; photo by Mariola Jóźwikowska
Ryc. 44. Pamiątkowa tablica poświęcona Albinowi hr. Węsierskiemu i  jego 
małżonce Ludwice z Kwileckich Węsierskiej, ufundowana w 50-lecie Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy w kościele św. Mikołaja w Sławnie, 16 kwietnia 
2019 roku; fot. Mariola Jóźwikowska
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a patron, a collator and a co-founder of a church in Sławno, highly distinguished 
for the Museum of the First Piasts at Lednica — as well as for the intention of his 
wife Ludwika Węsierska from the Kwilecki family, and the priest dr Franciszek 
Wawrzyniak, the deceased employees, co-workers and museum researchers, to-
gether with the acknowledgement of those present to date and the request for 
more blessings for the museum and its employees.

With regard to the enormous intellectual and fi nancial contribution of count 
Albin Węsierski, connected with the development of the historical and cultural 
identity of the Polish people who lived in the time of Poland’s partition, as well as 
his care given to Ostrów Lednicki as an appropriate place in culture, the manage-
ment and the employees of the Museum of the First Piasts at Lednica decided to 
pay a permanent tribute to the Count and his spouse. Th erefore a bronze plaque 
dedicated to them was funded. It was an acknowledgement from the museo-
logists and a testimony of remembrance about the accomplishments of count and 
countess Węsierski. Due to them the successive generations of Poles could fi nd 
and still can fi nd at Ostrów Lednicki the roots of their historical identity. Th e 
plaque was unveiled aft er a  mass — with the participation of Ms. Halina and 
Elżbieta Pągowska, great-great-grandchildren of count Albin — with His Excell-
ency Archbishop Józef Kowalczyk, the Primate Senior, prof. Andrzej M. Wyrwa 
and Tadeusz Bąkowski the head of the Kiszkowo commune (fi g. 43–44).

Th e present volume is meant to be one of the written mementos of this Jubilee. 
Th e presented draft  about the history of the museum does not present the com-
prehensive history of this centre, neither the multiple nor multifaceted activities 
of this museum and scientifi c institution. But we hope that at least in a symbolic-
-synthetic way it will perpetuate the eff orts of many previous generations and 
ours to retain the memory about the heritage of our ancestors, from which we 
benefi t and keep it for future decades.

* * *

Th e Minister of Culture and National Heritage
and

the Marshall of Wielkopolskie Voivodship
took honorary patronage of the celebrations

B i b l i o g r a p h y 

Sources 
AMPPL — the Archive of the Museum of the First Piasts at Lednica [Archiwum 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy]
• Decision [Decyzja]: DM — IV/PRM/54/99
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• Director. Th e Board of the Museum — proceedings of the meetings (the 
statute, the Board of the Museum committee, 1999 report, a plan for 2000) 
2000–2000, sign. 273/8/1351 [Dyrektor. Rada Muzeum — przebieg po-
siedzeń (regulamin, komisja Rady Muzeum, spraw. za 1999, plan na 2000 r.) 
2000–2000, sygn. 273/8/1351]

• Letter of the Presidium of the National Voivodship Council [Wojewódz-
ka Rada Narodowa] in Poznań of 31 January 1966, sign. 354/465 [Pismo 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 31 stycznia 1966, 
sygn. 354/465] 

• UPPRNG — the resolution of the Presidium of the Regional National Co-
uncil [Powiatowa Rada Narodowa] in Gniezno, a typescript in the AMPPL 
[Uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gnieźnie]:

 – 1968, no. 213/744/68, p. 1–2
 – 1969, no. 27/94/69 of 11th December 1969, p. 1–2
• UPWRNP — the resolution of the Presidium of the National Voivodship 

Council [Wojewódzka Rada Narodowa] in Poznań, a  typescript in the 
AMPPL [Uchwała Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu]:

 – 1970 Resolution no. 27/299/70 of 30th January 1970, p. 1–2
• ZWP — the Ordinance of the Governor of Poznań, a  typescript in the 

AMPPL [Zarządzenie Wojewody Poznańskiego]:
– 1975 no. 122/75 of 14th August 1975, p. 1.

APP — the State Archives in Poznań [Archiwum Państwowe w Poznaniu]
 Th e cadastral plan of Rybitwy village, team: 53/291/0 Regierungsbezirk in Po-

znań, sign. Rej. Poz. I/97 [Plan katastralny wsi Rybitwy, zespół: 53/291/0 Re-
jencja w Poznaniu, sygn. Rej. Poz. I/97].

BJ — Jagiellonian Library [Biblioteka Jagiellońska]
 A letter from Ignacy Polkowski to Józef Ignacy Kraszewski of 14th September 

1876, concerning Lednica and Stara baśń (An Ancient Tale) by Józef Ignacy 
Kraszewski, sign. BJ 6527 IV, c. 201 [List Ignacego Polkowskiego do Józefa 
Ignacego Kraszewskiego z 14 września 1876, poświęcony Lednicy i Starej ba-
śni Józefa Ignacego Kraszewskiego, sygn. BJ 6527 IV, k. 201].

BK PAN — Polish Academy of Sciences the Kórnik Library [Polska Akademia Nauk 
Biblioteka Kórnicka]

 sign. BK 12871 [the sequence of cards quoted in this article acc. to the pho-
tocopies made in the Kórnik Library from the original; CD with the copies in 
the AMPPL].  

BUP — the University Library in Poznań [Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu] 
 Portfolio — Drawings by W. Łuszczkiewicz. Ostrów Lednicki, sign. 34 00 991 

[photocopies also in the AMPPL].
Długosz J. 
1961 Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. I i II, Warszawa 1961.
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KDW 
1877 Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. I. Zakrzewski, t. I, Poznań.
Monitor Polski 
1994 z 8 września 1994, nr 50 (Ostrów Lednicki), poz. 421.
 Ustawa o ochronie dóbr kultury, z dnia 15 lutego 1962 r., Dz. U. z dnia 21 lip-

ca 1962 [taż m.in.: w: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU-
19620100048/U/D19620048Lj.pdf] (access: 8.03.2019).
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Ad futuram rei memoriam w 50-lecie powstania 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Pomnika Historii Kultury Narodu

S t r e s z c z e n i e

W 2019 roku mija 50 lat — złoty jubileusz — Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, jednego 
z najważniejszych muzeów w Polsce.

Misją tej instytucji jest „upowszechnianie wiedzy o  dziedzictwie pierwszych Piastów 
z uwzględnieniem europejskiego kontekstu kulturowego i  cywilizacyjnego oraz kulturze mate-
rialnej wczesnośredniowiecznej Polski […]. Promuje […] dziedzictwo kulturowe Wielkopolski 
jako miejsca kształtowania się polskiej państwowości, a także dziedzictwo historyczne i kulturo-
we wsi wielkopolskiej […]”.

*

Początki starań o  utworzenie nad Lednicą miejsca pamięci, ośrodka tożsamości historycznej 
i kulturowej dla Polaków, sięgają 2. połowy XIX wieku, czyli czasów, kiedy w wyniku zaborów 
państwa polskiego nie było na mapach ówczesnej Europy. W  1856 roku przestrzeń Ostrowa 
Lednickiego z zabytkowymi ruinami pałacu i kaplicy księcia Mieszka I została wykupiona z rąk 
pruskich przez Albina hrabiego Węsierskiego. W działania popularyzujące znaczenie historycz-
ne i kulturowe Ostrowa na ziemiach polskich i za granicą hrabia angażował najznakomitszych 
ówczesnych przedstawicieli naukowej elity intelektualnej i artystycznej. Dzięki temu wyspa wraz 
z okolicą stała się swoistego rodzaju mekką, do której przybywali wszyscy poszukujący rzeczywi-
stych korzeni tożsamości kulturowej i dawnej potęgi Polaków. Starania te kontynuowali następ-
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nie „spadkobiercy” tej idei. Szczególne zasługi na tym polu ma m.in. ks. Franciszek Wawrzyniak 
(1884–1941), członek Akademii Umiejętności, proboszcz parafi i w Dziekanowicach.

Ważnym etapem w dziejach Ostrowa Lednickiego, który dał merytoryczne podstawy przy-
szłego muzeum, było wpisanie 12 marca 1930 roku ruin palatium i  kaplicy na Ostrowie Led-
nickim do rejestru zabytków (nr rej.: 2404/A), a w 1957 roku — całej wyspy (nr rej.: 73/78/57 
z 26.03.1957). 

W 1945 roku Ostrów Lednicki został przejęty przez Skarb Państwa, a jego pierwszym tym-
czasowym opiekunem został Józef Kubacki, kierownik szkoły w Lednogórze. Od tego momentu 
rozpoczął się nowy etap w dziejach tego miejsca. 

Formalnie początki muzeum wiążą się jednak dopiero z latami 60. XX wieku. Po wstępnych 
działaniach organizacyjno-prawnych prowadzonych od 1962 roku w  związku z  organizacją Re-
zerwatu Archeologicznego na Ostrowie Lednickim ofi cjalnie placówkę tę pod początkową nazwą 
Muzeum Początków Państwa Polskiego powołano do życia od 1 stycznia 1969 roku mocą uchwa-
ły Powiatowej Rady Narodowej w Gnieźnie z 19 grudnia 1968 roku. W uzasadnieniu tej decyzji 
stwierdzono, że „Rezerwat Archeologiczny na Ostrowiu [sic] Lednickim jest Pomnikiem Historii 
Narodu Polskiego dla turystów całego kraju i zwiedzających turystów zagranicznych i dla przepro-
wadzenia dalszych badań”. W uchwale Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gnieźnie z 11 
grudnia 1969 roku muzeum nazwane jest jak wspomniano „Muzeum Początków Państwa Polskie-
go na Lednicy”. Na mocy tej samej uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gnieźnie 
„przekazało” muzeum lednickie pod zarząd Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pozna-
niu. Według uchwały nowa podległość miała obowiązywać od 31 grudnia 1969 roku. W uzasad-
nieniu tej decyzji napisano m.in., że „[w]artości historyczne Lednicy stwarzają konieczność zorga-
nizowania placówki o szerokim charakterze oddziaływania i znacznym wyeksponowaniu dziejów 
kształtowania się państwowości polskiej X i XI w.”.

Już bowiem w 1966 roku „w uznaniu wybitnej roli, jaką odegrał Ostrów Lednicki w proce-
sie kształtowania się Państwa Polskiego i cywilizacji na naszych ziemiach, Ministerstwo Kultury 
i Sztuki uznało obiekty na Ostrowie Lednickim [za] Pomnik Historii Kultury Narodu i nadało 
mu rangę międzynarodową, weryfi kując go w klasie «0» zabytków”.

W 1970 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu uchwałą z 30 stycznia 
wyraziło zgodę na przejęcie przez Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Poznaniu od Wydziału Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gnieź-
nie Muzeum Początków Państwa Polskiego na Lednicy. W 1975 roku zarządzeniem Wojewody 
Poznańskiego z 14 sierpnia, po powstaniu muzeum w Gnieźnie, pierwotną nazwę muzeum led-
nickiego zmieniono na Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nadając placówce nowy statut. 

W  1988 roku cały zespół kulturowo-osadniczy i  przyrodniczy wokół jeziora Lednica wraz 
z  Ostrowem Lednickim oraz innymi wyspami na tym jeziorze został włączony w  przestrzeń 
nowo powołanego Lednickiego Parku Krajobrazowego, którego celem jest „ochrona krajobrazu 
historycznego, związanego z zabytkami Ostrowa Lednickiego i licznych stanowisk archeologicz-
nych u wybrzeży jeziora Lednica, stanowiących pozostałości dawnej [średniowiecznej] aglome-
racji lednickiej”.

W 1994 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Wałęsa nadał Ostrowowi Lednickiemu 
status Pomnika Historii, czyli wyspa uzyskała „szczególną formę ochrony jako [jeden z] najcen-
niejszy[ch] zabyt[ków] w Polsce mający duże znaczenie dla dziedzictwa kultury Polski” [Moni-
tor Polski 1994]. 

W 1999 roku Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zmieniło organizatora. Na mocy Usta-
wy o muzeach i Statutu Muzeum nowym organizatorem został Samorząd Województwa Wielko-
polskiego, który jest nim do dziś.
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Również w 1999 roku mocą decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 28 grud-
nia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wpisano do Państwowego Rejestru Muzeów.

Dziś Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest muzeum wielooddziałowym. Pierwot-
nie opiekowało się tylko ruinami na wyspie jeziora Lednica („wyspa władców”, „święta wyspa”, 
„chrzcielnica Polski”), później dołączono do niego całą jego otulinę, a następnie gród z reliktami 
zabudowy architektonicznej w Gieczu (od 1985 roku), wielki gród w Grzybowie koło Wrześni 
(od 1997 roku), a ostatnio też grodzisko w Radzimiu koło Murowanej Gośliny (badania muzeum 
od 2002 roku; pracownia muzeum od 2006 roku). 

W 1973 roku w strukturach organizacyjnych muzeum stworzono dział etnografi czny, który 
dał początek powołanemu w 1975 roku Wielkopolskiemu Parkowi Etnografi cznemu w Dzieka-
nowicach. Obecnie oprócz tworzonej tam z oryginalnych i rekonstruowanych obiektów ekspo-
zycji wsi wielkopolskiej podlega mu jeszcze kilka pojedynczych przykładów budownictwa lu-
dowego przeniesionych lub chronionych in situ, tj. m.in. obiekty w Lednogórze (Moraczewie), 
Rybitwach i Rogierówku. 

Dzięki staraniom kolejnych dyrektorów — Jerzego Łomnickiego (1968–1981), Andrzeja 
Kaszubkiewicza (1981–2008) i  Andrzeja M. Wyrwy (od listopada 2008) — oraz wielu muze-
alników miejsce to sukcesywnie przybiera coraz szersze ramy organizacyjne, stając się obecnie 
jednym z  najważniejszych muzeów na wolnym powietrzu w  Polsce. Jednocześnie jest jednym 
z najznaczniejszych muzeów historyczno-etnografi cznych na ziemiach polskich, a jeśli uwzględ-
nić jego przednormatywne dzieje — jest najstarszym muzeum na wolnym powietrzu w Polsce 
liczącym w 2019 roku aż 163 lata! To „Korona Piastowska”, która chroni dziedzictwo kulturowe 
z początków państwa i kultury polskiej.  

*

Tomem tym honorujemy też 30. rocznicę — perłowy jubileusz — wydania pierwszego tomu 
„Studiów Lednickich”, które powołano w 1989 roku. Od 2012 roku to podstawowe czasopismo 
naukowe Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ukazuje się jako rocznik mający również ofi -
cjalną wersję elektroniczną i stronę internetową (http://studialednickie.pl/).
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Mieczysław Brust

Nieudane lokacje miejskie, miasta zanikłe oraz skasowane 
ośrodki miejskie w dorzeczu środkowej Warty i dolnej Wełny 

do początków XX wieku

abstrakt: Problematyka chybionych lokacji miejskich jest jeszcze mało znana w hi-
storiografi i polskiej. Chodzi mianowicie o  różnego rodzaju ośrodki urbanistyczne, 
które po uzyskaniu praw lokacyjnych wcale z nich nie skorzystały, inne jedynie czę-
ściowo, wreszcie jeszcze inne zostały zlikwidowane aktem państwowym po dłuższym 
okresie funkcjonowania, w związku z utratą podstawowych cech miejskich. Dotyczy 
to szczególnie miast małych, niewiele różniących się od siedlisk wiejskich. Omówiono 
siedem takich miasteczek zlokalizowanych w dorzeczu środkowej Warty i dolnej Weł-
ny, czyli na dawnych terytoriach kasztelańskich, z ośrodkami w Rogoźnie, Radzimiu 
i Ostrowie (Lednickim). Są to miasta: Budzyń, Dzwonowo, Głęboczek, Obrzycko, Ry-
czywół, Sławkowo (Parkowo) i Stobnica. Funkcjonowanie wybranych miast omówiono 
najpierw w okresie przedlokacyjnym, a następnie po uzyskaniu przez nie lokacji. Wy-
korzystano głównie materiały archeologiczne i dostępne źródła pisane.
słowa kluczowe: miasto, miasteczko, wieś, lokacja miejska, dokumenty lokacyjne, 
Wielkopolska, upadek miast, kasacja ośrodków urbanistycznych

abstract: Th e notion of unsuccessful town foundations is still not well known in 
the Polish historiography. It refers to various kinds of urban centres, which aft er be-
ing granted town rights either did not exercise them, or otherwise did it only partially, 
with yet others abolished with the state act, aft er a longer period of existence, due to the 
loss of their basic urban characteristics. Th is particularly concerns small towns which 
did not diff er much from rural habitats. Seven such towns located in the middle Warta 
basin and lower Wełna basin, i.e. on the former Castellan territories, with the centres 
in Rogoźno, Radzim and Ostrów (Lednica) were discussed. Th ey include the follow-
ing towns: Budzyń, Dzwonowo, Głęboczek, Obrzycko, Ryczywół, Sławkowo (Parkowo) 
and Stobnica. Th e functioning of each chosen town was fi rst described with reference 
to the prelocation period and then in reference to the time aft er they were given the 
town rights. Archaeological materials and available written sources were mainly used.
keywords: a city, a town, a village, town foundation, location documents, Wielko-
polska, the decline of the cities, the abolishment of urban centres
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Wprowadzenie

Początki badań nad tworzeniem się miast na ziemiach polskich można umieścić 
już w XIX i pierwszych latach XX wieku. Jednak nie wszystkie powstałe wówczas 
prace przetrwały próbę czasu. Obecnie zalegają one na zakurzonych półkach ma-
gazynów bibliotecznych, zapomniane i tylko z rzadka cytowane w mniej ważnych 
pracach regionalnych. Są jednak i tacy badacze, których nazwiska w dalszym cią-
gu wymienia się w bibliografi ach współczesnych prac syntetycznych i monogra-
fi ach miast. Jest ich jednak niewielu, a  należą do nich dla przykładu: Wilhelm 
Bogusławski [1900; 2005], Richard Roepell [1879; 2005], Karol Potkański [1922; 
1924; 2004], Franciszek Bujak [1905] oraz Stanisław Kutrzeba [2001].

Wszystkie problemy związane z powstaniem miast stały się już od XIX wieku 
przedmiotem sporów historyków polskich i niemieckich, które zresztą nie ustały 
również w  okresie międzywojennym, w  latach 1945–1990 oraz, w  tonie mniej 
antagonistycznym, pojawiają się w wypowiedziach współczesnych naukowców.

Przełomem w  badaniach nad procesami urbanizacyjnymi stała się wybitna 
praca Kazimierza Tymienieckiego, Zagadnienia początków miast w Polsce [1917–
–1918]. Otworzyła ona nowy okres badań, który zaowocował dziesiątkami prac 
analitycznych, syntetycznych oraz monografi cznych, stanowiących podstawę dla 
współczesnych badaczy początków miast i  mieszczaństwa polskiego [np. Ma-
leczyński 1926; Friedberg 1946; Ptaśnik 1949; Piekarczyk 1955; Labuda 
1958; Geneza miast polskich 1965; Wędzki 1974].

Kolejny przełom w  badaniach nad powstaniem miast nastąpił w momencie 
wydania pracy Karola Buczka Targi i miasta na prawie polskim [Buczek 1964]. 
Ten wybitny mediewista krakowski wprowadził zupełnie pionierski program 
badań miejskich, który stał się niejako obowiązującym manifestem dla badaczy 
miast średniowiecznych w Polsce.

Niezwykle krytyczny wobec dotychczasowych opracowań, zaproponował cał-
kiem nową metodologię badań miejskich, opierając się m.in. na nowoczesnym 
wykorzystaniu źródeł historycznych. Przeważająca liczba historyków zaakcepto-
wała propozycję tego badacza, co można zauważyć przy analizie większości opra-
cowań miejskich wydanych po 1964 roku1.

Początki badań syntetycznych nad powstaniem miast wielkopolskich możemy 
przypisać Oskarowi Lange, który w pracy Lokacje miast Wielkopolski właściwej 
na prawie niemieckim w wiekach średnich [1925] pierwszy dał szczegółowy wykaz 
miast lokowanych. Praca ta ma nadal dużą wartość naukową mimo występowa-
nia w niej pewnych uchybień. Monografi a Henryka Müncha pt. Geneza rozpla-
nowania miast wielkopolskich w XIII i XIV wieku [1946] jest niezwykle cenna ze 
względu na zawarty tam materiał kartografi czny (plany miast), który w dużej czę-

1 Do czołowych prac syntetycznych należy książka pt. Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce 
przedrozbiorowej [Bogucka, Samsonowicz 1986].
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ści zaginął w czasie II wojny światowej. Znacznie mniej zaufania budzi natomiast 
dokonana przez autora analiza powstawania miast lokacyjnych, która spotkała 
się z krytyką m.in. K. Buczka [1964]. Wiele cennych uwag poświęcono miastom 
w pracy zbiorowej Dzieje Wielkopolski [Topolski 1969] oraz w Początkach Polski 
Henryka Łowmiańskiego [1985]. Publikacja Zbyszko Górczaka [2002] Najstar-
sze lokacje miejskie w Wielkopolsce (do 1314 r.), mimo popularnego charakteru, 
należy do najcenniejszych prac syntetycznych wydanych w ostatnich kilkunastu 
latach. Należy żałować, że autor nie zdecydował się poprowadzić jej aż do końca 
średniowiecza i  zaopatrzyć choć częściowo w  przypisy. Na temat powstawania 
sieci miast w wybranych regionach Wielkopolski wydali niewielkie prace m.in. 
A. Wędzki [1992], M. Brust [1986a], J. Wiesiołowski [1980; 1985]. Warto wspo-
mnieć o monografi i kilkunastu miast wydawanych od 1990 roku w serii „Dzieje 
Miast Wielkopolskich” przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Ani-
macji Kultury w Poznaniu. Mimo braku aparatu naukowego większość tych prac 
ocenić można bardzo pozytywnie, tym bardziej że stanowią one nieraz jedyne 
źródło poznania danego regionu.

Istnieją jednakże zagadnienia, które nie cieszą się zbytnim zainteresowaniem 
historyków miast. Należy do nich m.in. problematyka miast kościelnych, która 
jedynie sporadycznie podejmowana jest przez badaczy z  różnych części Polski. 
Nie ma jednak w tych działaniach prac realizowanych według ściśle określonego 
programu, zmierzającego do wyczerpującego omówienia tej niezwykle interesu-
jącej i dość skomplikowanej kategorii ośrodków municypalnych2.

Wreszcie dochodzimy do kwestii, którą w  badaniach historycznych miast 
i  mieszczaństwa śmiało można określić jako tabula rasa. Chodzi mianowicie 
o miasta wymieniane w tytule tej rozprawy, czyli różnego rodzaju ośrodki urba-
nistyczne, które po uzyskaniu praw lokacyjnych w ogóle z nich nie skorzystały, 
inne jedynie częściowo, albo też po dłuższym lub krótszym okresie funkcjono-
wania zostały aktem państwowym skasowane i przywrócone do statusu ośrodka 
wiejskiego3.

Obecnie dokonam próby bliższego sprecyzowania istoty i charakteru wymie-
nionych ośrodków, z konieczności dość lakonicznej i niedającej pełnego obrazu 

2 Na marginesie swoich obszernych badań nad urbanizacją Małopolski, Feliks Kiryk poświęcił 
niewielką pracę miastom kościelnym w Kieleckiem [2013]. Nieco szerzej potraktował problematykę 
miast kościelnych Michał Słomski [2016]. Mieczysław Brust opublikował w  „Naszej Przeszłości” 
cztery obszerne rozprawy: Geneza i początki miast w dobrach biskupów poznańskich w Wielkopolsce 
(XIII–XIV w.), część I [2003] i II [2004], Początki urbanizacji w dobrach klasztornych Wielkopolski 
do końca XIV w. [1999] oraz Lokacje miejskie w wielkopolskich dobrach arcybiskupów gnieźnieńskich 
w XIII i XIV wieku [2001].

3 W ogromnej bibliografi i dotyczącej miast lokacyjnych doszukano się zaledwie jednej pracy 
(a raczej głosu w dyskusji na konferencji naukowej poświęconej miastom) zajmującej się dość ogól-
nie zagadnieniem określonym w tytule niniejszej pracy. Jej autorem był Feliks Kiryk, który jedynie 
raz w swej bardzo bogatej twórczości (300 prac) zajął się tego rodzaju ośrodkami miejskimi, traktu-
jąc swoje wystąpienie jako niewielki przyczynek do zasygnalizowania tematu [1980]. 
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tych wcale nierzadkich miast4. Wydaje się, że jesteśmy na początku badań nad 
zagadnieniem, ogólnie mówiąc — miast upadłych.

W materiale źródłowym dotyczącym miast wielkopolskich w średniowieczu 
(i później) spotykamy niezwykle rzadkie inicjatywy lokacyjne, których urzeczy-
wistnienie nie doszło do skutku albo zostało przerwane po krótkim czasie funk-
cjonowania miasta (nieudane lokacje). Przyczyny tego na ogół są trudne do zde-
fi niowania, na ogół mają również indywidualny charakter. O kolejnych miastach, 
tzw. zanikłych, można jedynie powiedzieć, że zostały powołane do życia w dro-
dze aktu lokacji, jednakże w  krótszym lub dłuższym czasie podupadły gospo-
darczo, demografi cznie oraz przestrzennie i po pewnym okresie zupełnie zani-
kły lub zostały przekształcone w osadę wiejską. Pozostałością po tych ośrodkach 
urbanistycznych są mało widoczne w terenie miejskie układy przestrzenne (lub 
fragmenty), wzmianki źródłowe oraz dość bogata tradycja miejscowa — zawie-
rająca również liczne legendy. Wreszcie do trzeciej grupy zaliczymy miasta loka-
cyjne, dobrze zorganizowane i pomyślnie rozwijające się gospodarczo i demogra-
fi cznie przez dłuższy okres. Ostatecznie jednak decyzją władz państwowych (po 
1793 i 1930 roku) pozbawiono je wszelkich uprawnień przysługujących miastom 
i w sposób autokratyczny zdegradowano do rangi osad wiejskich (kasacja).

Na niewielkim obszarze środkowej Warty i dolnej Wełny zostało zidentyfi ko-
wanych zaledwie siedem takich miast, tj. w: Budzyniu, Dzwonowie, Głęboczku, 
Obrzycku, Ryczywole, Sławkowie i  Stobnicy (ryc. 1). Bez wyczerpania tematu 
dokonam obecnie analizy formowania się tych nietypowych ośrodków, najpierw 
w okresie przedlokacyjnym, a następnie po uzyskaniu przez nie aktu lokacyjnego.

Tworzenie się ośrodków miejskich w okresie przedlokacyjnym

W  proces poznawania wczesnych struktur miejskich na obszarze całej Europy 
Środkowej, w tym również i na ziemiach polskich, ogromny wkład ma archeo-
logia, pomijana dotychczas przez historyków badających procesy urbanizacyj-
ne. Na taki stan rzeczy złożył się chroniczny brak najstarszych źródeł pisanych. 
Mówiąc o  archeologii w  badaniach miast przedlokacyjnych, musimy jednakże 
odrzucić, jako mało przydatne, wszelkie badania doraźne, jak choćby powierzch-
niowe — w tym zwłaszcza AZP — ratownicze, sondażowe itp. Najpełniejszy ob-
raz dają jedynie kompleksowe badania wykopaliskowe, odpowiadające swym 
charakterem wszelkim próbom statystycznym wykorzystywanym przez inne 
nauki społeczne. Z drugiej strony wiemy jednak, jak trudno zdecydować się na 
tego rodzaju badania, należące ze swej natury do najtrudniejszych i  niezwykle 
kosztowych [Piekarczyk 1955; Buczek 1964: 21nn.; Leciejewicz 1976: 36nn.; 

4 Nie rozróżnia tych miast H. Samsonowicz w swoich bogato wyposażanych tabelach, a część 
z nich wręcz pomija w obszernych zestawieniach [por. Bogucka, Samsonowicz 1986].
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Bogucka, Samsonowicz 1986: 22nn.; Brzostowicz, Nowacki 2016; Łow-
miański 1985: 657nn.; Górczak 2016: 11nn.]. Szczególne trudności stwarza 
problematyka początków i  rozwoju małych miast i  miasteczek okresu średnio-
wiecza, która w ogólnym nurcie badań miejskich traktowana była marginesowo, 
tym bardziej że przytłaczającą większość ośrodków urbanistycznych na obszarze 
całej Polski stanowiły małe ośrodki miejskie, natomiast miast dużych (wg kryte-
riów zach.) było zaledwie około trzech do pięciu [Wyrobisz 1968: 124nn.; Lalik 
1976a: 113nn.; por. Brust 1999: 1–4].

Niezależnie jednak od powyższych zastrzeżeń wiedza o początkach miast jest 
już na tyle wystarczająca, że pozwala stwierdzić, iż rozwój osad miejskich prze-
biegał w sposób bardzo niejednolity i to nie tylko na dużych obszarach, lecz także 
na tych samych terenach, gdzie w tym samym okresie mogły funkcjonować obok 
siebie osady o formach rozwiniętych i prymitywnych (np. Głęboczek — Dzwo-

Ryc. 1. Nieudane lokacje miejskie, miasta zanikłe i skasowane ośrodki miejskie w dorzeczu środ-
kowej Warty i dolnej Wełny w średniowieczu. 1: Budzyń, 2: Dzwonowo, 3: Głęboczek, 4: Obrzycko, 
5: Ryczywół, 6: Sławkowo, 7: Stobnica; oprac. Mikołaj Kostyrko
Fig. 1. Unsuccessful town foundations, defunct cities and abolished urban centres in the middle 
Warta Basin and lower Wełna basin in the Middle Ages. 1: Budzyń, 2: Dzwonowo, 3: Głęboczek, 
4: Obrzycko, 5: Ryczywół, 6: Sławkowo, 7: Stobnica; ed. Mikołaj Kostyrko
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nowo — Skoki — Murowana Goślina). Dość powszechnie przyjmuje się obecnie 
jako podstawowy warunek kształtowania się osad miejskich na określonym te-
renie istnienie odpowiedniego zaplecza rolniczego, w którym w wyniku wzrostu 
wydajności wytworzona została nadwyżka produkcyjna, pozwalająca z kolei na 
przejście do wyspecjalizowanego rzemiosła pewnej grupy ludności rolniczej [por. 
choćby Piekarczyk 1955: 22nn.; Labuda 1958: 82; Topolski 1961: 5–43; Le-
ciejewicz 1976: 52nn.; Wyrozumski 1980: 363]5. Niemały wpływ na przebieg 
tego dość ogólnego procesu ma z całą pewnością czynnik demografi czny (stały 
wzrost ludności ośrodka przedlokacyjnego i okolicznych wsi) oraz handel lokal-
ny i dalekosiężny, wzdłuż najbliższych dróg miejscowych i tranzytowych. 

Naturalnie jest to obraz uproszczony i  zdecydowanie schematyczny, gdyż 
w  rzeczywistości powstanie miast było rezultatem współdziałania wielu złożo-
nych czynników, występujących w  rozmaitych proporcjach na poszczególnych 
terenach podlegających procesom urbanistycznym [zob. zwłaszcza Bogucka, 
Samsonowicz 1986: 22nn.].

Na podstawie materiału zebranego przez historyków miast przyjmuje się 
dość jednoznacznie, że ośrodki przedlokacyjne, zwane również wczesnomiejski-
mi, charakteryzowała wieloczłonowość. Składały się najczęściej z grodu z regu-
ły silnie obwarowanego, obok którego wyrastało podgrodzie, skupiające przede 
wszystkim ludność zajmującą się rzemiosłem6. Zauważono jednak, że począwszy 
od XI wieku, obwarowania te nie stanowią podstawowego elementu tworzonych 
podgrodzi, natomiast osady otwarte typu podgrodziowego zaczynają powstawać 
nie tylko przy wielkich, lecz niemal przy wszystkich typach grodów [Kaczmar-
czyk 1945; Münch 1946; Piekarczyk 1955: 22; Wędzki 1974: 85]. Według 
badań Tadeusza Lalika największe znaczenie dla rozwoju życia miejskiego miał 
targ (łac. forum; ius fori — prawo targowe), który pojawił się w  konsekwencji 
dalszego procesu społecznego podziału pracy jako ośrodek wymiany targowej 
i życia publicznego [zob. Lalik 1956; 1967a; 1976a: 130nn.; por. Buczek 1964: 
6nn.]. Targi powstawały zwłaszcza przy grodach, a także w wielu osadach otwar-
tych, w ścisłym związku z drogami handlowymi [Maleczyński 1926; Weymann 
1953; Modzelewski 1980: 333]. Wkrótce także, w wyniku osiedlania się ludno-
ści rzemieślniczej i  kupieckiej, przekształciły się w  osady targowe, wyposażone 
najczęściej w kramy, jatki, karczmy i kościoły [Piekarczyk 1955: 67n.; Buczek 

5 Jerzy Wyrozumski [1980: 363] podkreśla współdziałanie czynników ekonomicznych, poli-
tyczno-ustrojowych, militarnych, obyczajowych i geografi cznych w procesie tworzenia się miasta. 
Sprzeciwia się natomiast tezie przyjmującej społeczny podział pracy jako czynnik warunkujący po-
wstanie miast. Karol Buczek [1964: 22] na plan pierwszy wysuwa prawną stronę organizacji społe-
czeństwa w procesach urbanistycznych.

6 Por. instruktywny opis budowy ośrodków wczesnomiejskich przedstawiony przez Mariana 
Rębkowskiego [2001: 25nn.]. Na ten temat zob. także Zientara 1976: 71; Samsonowicz 1978: 
85–86.



87

Nieudane lokacje miejskie, miasta zanikłe oraz skasowane ośrodki miejskie…

1964: 67n.). Jednakże dokładne odtworzenie rozplanowania przestrzennego tych 
osad jest już dziś niemożliwe z braku odpowiednich map i planów miejskich. 

Do końca XII wieku zarejestrowano na terenie całego państwa piastowskiego 
koło 200 targów znajdujących się od siebie w odległości od 30 do 50 km, tj. od 
jednego do półtora dnia drogi [por. Lalik 1962; Bogucka, Samsonowicz 1986: 
35–42; zob. Brust 2005: 445–451, ryc. 8; Wiesiołowski 1985: 363–386]. Nie-
zależnie od targów zaczęły tworzyć się również rynki lokalne wokół mniejszych 
grodów, obejmując obszary leżące w promieniu 15 km. Obok grodu, podgrodzia 
i  targu ówczesne przedlokacyjne ośrodki miejskie posiadały jeszcze inne czło-
ny, takie jak: zabudowania gospodarcze, zgromadzenia klasztorne oraz kolonie 
obcych, zwanych gośćmi (hospites), zajmujące się najczęściej rzemiosłem lub 
handlem.

Te nieco rozbudowane wywody mają na celu przygotowanie materiału do za-
prezentowania wymienionych we wprowadzeniu efemerycznych miasteczek ist-
niejących na omawianym obszarze w XIV i XV wieku. Cechą wspólną tych osad 
miejskich jest niezwykle mizerny materiał archeologiczny (może oprócz Dzwo-
nowa) oraz znikomy zasób znanej bazy źródłowej, co z  pewnością zaważy na 
jakości analizowanych miejscowości.

Budzyń
Omawiana miejscowość powstała w  północnej części Wysoczyzny Gnieźnień-
skiej, w odległości 15 km na północ od Rogoźna, w centrum dużego komplek-
su leśnego, należącego wcześniej do Puszczy Noteckiej [Hładyłowicz 1932]. 
W okresie przedlokacyjnym była z pewnością wsią, powstałą przy starej drodze 
prowadzącej z  Poznania przez Rogoźno, Ujście i  dalej na Pomorze Środkowe 
[Weymann 1953: 24, 46 oraz mapa]. Kwestia początków osady oraz funkcji Bu-
dzynia w okresie przedlokacyjnym nie znalazła dotąd w literaturze jednoznacz-
nego wyjaśnienia. Wpłynęło na to głównie ubóstwo źródeł, zarówno pisanych, 
jak i archeologicznych. Okolicznością dodatkowo komplikującą sytuację jest wy-
mienianie Budzynia w źródłach na przemian jako miasta i wsi [por. Kulejew-
ska-Topolska 1964: 9, przypis 17; Wróblewska 1977: 181]. W okolicy odkryto 
niezwykle skąpe ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego, niepozwalające na 
wysuwanie daleko idących wniosków. W źródłach pisanych Budzyń pojawia się 
dopiero w 1450 roku: wymienia się go jako wieś królewską, znajdującą się w ob-
rębie dóbr starostwa rogozińskiego [Gąsiorowski 1981: 61–62; Brust 2016: 
179n.]7. Według badań Jacka Wiesiołowskiego omawiana miejscowość powstała 
najprawdopodobniej w początkach XV wieku na terenach wsi królewskich Brze-
kiniec i  Podstolice, wchodzących w  skład tenuty w  Rogoźnie [Wiesiołowski 
1985: 383].

7 Data z roku 1435 jako pierwsza wzmianka o Budzyniu okazała się błędna [por. SHGP, cz. I, 
z. 1, s. 138, przypis 4].
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W  źródłach pisanych osada wymieniana jest jako Budzyń (1450), Budzyn 
(1472) i Budzin (1485). Pierwotne brzmienie „Budzyn”, czyli własność „Budzy” 
(„Bud-ja”) zmieniono później na Budzyń [Rospond 1984: 43].

Położenie miejscowości w  centrum wielkiego kompleksu leśnego (puszcza) 
przyczyniło się niewątpliwie do zwiększenia bezpieczeństwa wspomnianej drogi 
komunikacyjnej na Pomorze. Korzystne początkowo warunki sprawiły, że Bu-
dzyń przekształcony został w ośrodek municypalny, co nastąpiło prawdopodob-
nie między 1441 a 1458 rokiem, z fundacji Włodka z Danaborza, kasztelana na-
kielskiego i starosty niegrodowego w Rogoźnie [Wiesiołowski 1985: 383].

Dzwonowo
Odkrycie w obecnych czasach średniowiecznej osady odbywa się z reguły w po-
cie czoła historyków przeglądających dziesiątki dokumentów archiwalnych, map 
i planów. Podobnie ma się sprawa z archeologami, którzy przekopują wiele ton 
ziemi, żeby dojść do miejsca, w którym znajdują się ślady kultur, mogące wska-
zać na relikty poszukiwanej osady. Stosując jednak nowoczesne metody archeo-
logiczne, można uzyskać oczekiwane efekty bez prowadzenia badań inwazyjnych 
w terenie. Jedną z nich jest analiza map lotniczych, zdobytych w Internecie lub 
przy pomocy dronów skanujących wytyczone miejsca na badanym obszarze. 
Odszukanie właściwych punktów lub obiektów terenowych spośród setek map 
zdobytych w ten sposób jest zazwyczaj poszukiwaniem igły w stogu siana. Naj-
częściej zupełnie przypadkowo udaje się odkryć na mapie, poszukiwane wcześ-
niej mozolnie w  sposób tradycyjny, ślady osady wiejskiej lub relikty dawnego 
i obecnie zaginionego miasta8.

Na terenie Wielkopolski pierwsze wspomnianą metodą odkryto, w trakcie in-
terpretacji zdjęć lotniczych wykonanych w 2006 roku, poszukiwane od kilkudzie-
sięciu lat Stare Szamotuły oraz kościół pw. św. Marcina — znany dotąd jedynie 
z XIX-wiecznej kartografi i. Warto zaznaczyć, że to właśnie niezadowalające wy-
niki poszukiwań osady i kościoła tradycyjną metodą wykopaliskową skłoniły ba-
daczy do zastosowania kosztowniejszej, jednak skuteczniejszej prospekcji lotni-
czej tego terenu. Do chwili obecnej została już zgromadzona wcale niemała liczba 
prac odnoszących się do różnych aspektów odkrycia w Starych Szamotułach9.

W sposób zupełnie podobny do omówionego wyżej odkryto w 2014 roku ze-
spół osadniczy w Dzwonowie, będącym obecnie przysiółkiem wsi Niedźwiedziny 

8 Już po rozpoczęciu niniejszej pracy otrzymałem opracowanie Krzepkowski, Wroniecki 
[2016] pt. Zaginione miasta w Polsce. Fenomen — metody badań — perspektywy naukowe. Autorom 
dziękuję za łaskawe i bezinteresowne jej udostępnienie. Praca zawiera wstępne omówienie sześciu 
miast, ogólnie mówiąc zaginionych, a mianowicie: Stare Szamotuły, Dzwonowo, Nieszawa, Stary 
Rypin, Stara Łeba i Alt Wartenburg (Barczewko).

9 Z przyczyn obiektywnych ograniczę się do wymienienia znikomej liczby prac odnoszących się 
do Szamotuł, a mianowicie: Jurek 2009; Pietrzak, Rączkowski 2009; Krzepkowski, Wroniecki 
2016: 20–22. 
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gmina Skoki, a  leżącym w  Puszczy Zielonce w  odległości 8,5 km na północny 
wschód od Murowanej Gośliny (ryc. 2). Jego odkrywcami byli Marcin Krzep-
kowski i  Marcin Moeglich, badacze związani z  Muzeum Regionalnym w  Wą-
growcu. Swoje odkrycie dokumentowali w kolejno publikowanych komunikatach 
i artykułach, by wreszcie podsumować kilkuletnią pracę w zbiorowym dziele pt. 
Dzwonowo. Średniowieczne zaginione miasto10 [Krzepkowski, Moeglich 2014; 
2015; Krzepkowski 2016; Krzepkowski, Moeglich, Wroniecki 2017]. 

Ryc. 2. Ortofotomapa reliktów miasta Dzwonowo; za Bogacki 
2017: 144, ryc. 3
Fig. 2. Orthophotomap of Dzwonowo town relics; aft er Bogacki 
2017: 144, fi g. 3

Wspomniany kompleks dzwonowski składa się z pięciu zespołów osadniczych 
rozciągających się wzdłuż 300 m linii prowadzącej z północnego wschodu w kie-
runku południowego zachodu11 (ryc. 3). Na południowy wschód od tej linii znaj-

10 Kolejne dwa tomy pracy ukażą się w przyszłości.
11 Przy omawianiu osadnictwa przedlokacyjnego i w części następnej osadnictwa lokacyjnego 

stosuję jedynie nomenklaturę używaną przez historyków osadnictwa, pomijając terminy stosowa-
ne przez archeologów, głównie zaś dotyczące wszystkich aspektów odczytywania zdjęć lotniczych 
i innych. Zainteresowany czytelnik znajdzie ich wyjaśnienie w cytowanych wyżej pracach M. Krzep-
kowskiego, M. Moeglicha i P. Wronieckiego.
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dują się obecnie zabudowania współczesnego Dzwonowa (pięć gospodarstw). 
Wracając do reliktów osadniczych, zrekonstruowanych przez M. Krzepkowskie-
go, położonych wzdłuż wspomnianej linii: od północnego wschodu natrafi amy 
najpierw na wiejską osadę otwartą, będącą najprawdopodobniej w swych począt-
kach wsią typu owalnicowego, na południe od niej ulokowało się miasto loka-
cyjne, dalej zaś na południowy wschód znajdował się kościół otoczony pochów-
kami, wreszcie na południowo-zachodnim krańcu wytyczonej linii mieściły się 
pozostałości dworu średniowiecznego (?) lub nowożytnego.

Znacznie trudniejsza jest kwestia określenia chronologii poszczególnych ele-
mentów osadniczych. Opierając się głównie na źródłach pisanych i częściowo ar-
cheologicznych, można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że najpierw poja-
wiła się — zapewne w drugiej połowie XIII wieku — wieś owalnicowa (?), która po 
raz pierwszy wzmiankowana została w źródłach w 1307 roku pod nazwą „Swanow” 
jako własność Nałęcza Dobrogosta, wojewody wielkopolskiego [KDW II: 908; por. 
Brust 1984: 556–558]. Leżące na południe od wsi relikty miasta lokacyjnego moż-
na datować na lata poprzedzające rok 1383 [MPH II: 728]. Około 50 m na połu-
dniowy wschód od miasta pojawił się (zapewne przed 1348 rokiem) kościół, tuż 
przy obszernym cmentarzu, służącym od początku całemu zespołowi osadnicze-
mu. Wreszcie około 150 m na południowy zachód archeolodzy zlokalizowali praw-
dopodobnie szczątki dworu (fortalicja ?) rycersko-szlacheckiego, gdzie odkryto ce-
ramikę datowaną na XIV wiek (małe ilości) do okresu od drugiej połowy XVI do 
XVIII wieku, co pozwala przyjąć, że być może mamy do czynienia z siedzibą rodu 
Rogalińskich herbu Łodzia [Krzepkowski 2016: 148, ryc. 2]12.

Wczesną metrykę ma system drożny wykształcony w  rejonie Dzwonowa 
o  charakterze wybitnie lokalnym. Liczne jego odgałęzienia widoczne na mate-
riałach kartografi cznych z XVIII wieku łączyły być może tę miejscowość z dale-
kosiężnymi szlakami komunikacyjnymi, a w szczególności z przebiegającym na 
południe od niego z  Gniezna przez Głęboczek, Radzim, Szamotuły i  dalej do 
Szczecina oraz biegnącym z  Poznania przez Skoki, Wągrowiec, Kcynię i  dalej 
na północ13. Szczególnie ważne znaczenie wydaje się mieć droga wiodąca po-
łudnikowo z  Głęboczka do Dzwonowa, która po przejściu na wschodni brzeg 
strumienia (Dzwonówka) i  systemu jezior biegła w kierunku północnym przez 
Sławicę, Szczodrochowo do Skoków i dalej zrekonstruowanym już szlakiem do 
Wągrowca. Wczesną datę ma też połączenie z  Dąbrówką (Kościelną) i  Kiszko-
wem, miejscowościami należącymi do powstałego później klucza dóbr Nałęczów 
Dzwonowskich [Pakulski 1982: 79, 86 oraz mapa na s. 104]. Sumując okres 

12 W  tym stanie rzeczy nadal konieczne jest poszukiwanie co najmniej XIII-wiecznego gro-
du (castrum) lub dworu obronnego, będącego siedzibą wspomnianego Nałęcza Dobrogosta i jego 
ewentualnych poprzedników.

13 Por. mapy K. Perthéesa i  D. Gilly’ego [zob. również Weymann 1953, mapa; Kowalczyk 
2017: ryc. 47]. Problematykę sieci drożnej w okolicach Dzwonowa w średniowieczu szczegółowo 
omówił M. Przybył [2017], wzbogacając swój rozdział bogatym zespołem map i planów.
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Ryc. 3. Zdjęcie lotnicze z interpretacją reliktów osadnictwa w Dzwonowie wykonaną przez Marci-
na Krzepkowskiego. A: miasto lokacyjne, B: wieś owalnicowa, C: dwór średniowieczny, D: cmen-
tarz; za Krzepkowski, Moeglich 2014: 215, ryc. 3
Fig. 3. An aerial photo with the interpretation of the relics of the settlement in Dzwonowo, taken 
by Marcin Krzepkowski. A: a founding town, B: oval in shape village, C: a medieval manor house, 
D: a cemetery; aft er Krzepkowski, Moeglich 2014: 215, fi g. 3
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przedlokacyjny, można rzec, że podstawą rozwoju Dzwonowa była otwarta wieś, 
której mieszkańcy zajmowali się uprawą roli, zapewne także polowaniem oraz 
rybołówstwem w  pobliskich jeziorach i  strumieniach (Dzwonówka, Trojanka). 
W niedalekiej odległości od osady wiejskiej mógł znajdować się punkt obronny 
(castrum) właścicieli (gród, dwór obronny), którego nie udało się dotychczas zlo-
kalizować bez żadnych wątpliwości i zastrzeżeń.

Głęboczek
Położony jest w rynnie polodowcowej nad jeziorem o tej samej nazwie oraz nie-
wielką rzeczką Trojanką, w odległości 7 km na wschód od Murowanej Gośliny 
i 3 km na południowy zachód od Dzwonowa (ryc. 4).

Ryc. 4. Widok na wieś Głęboczek; fot. Piotr Wroniecki
Fig. 4. Th e view on Głęboczek village; photo by Piotr Wroniecki

W samej miejscowości oraz okolicy nie prowadzono dotąd systematycznych 
badań wykopaliskowych. Z badań powierzchniowych, zwłaszcza z AZP, zebrano 
dużą ilość zabytków wskazujących na to, że Głęboczek wraz z całym zespołem 
osadniczym był systematycznie zamieszkiwany przez ludzi — począwszy od epo-
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ki kamienia, przez epokę brązu, żelaza oraz wczesne i późne średniowiecze aż do 
czasów nowożytnych [Krzepkowski 2017: 78n., ryc. 1–3, 6, 7, 9].

Na podstawie materiałów pochodzących z badań powierzchniowych M. Krzep-
kowski dokonał próby rekonstrukcji późnośredniowiecznego i nowożytnego kom-
pleksu osadniczego w Głęboczku, którą na obecnym etapie badań można uznać za 
całkiem prawdopodobną. Szczególnie interesujące jest usytuowanie w terenie na 
sporządzonych przez wspomnianego badacza rycinach poszczególnych elemen-
tów wchodzących w skład wczesno- i późnośredniowiecznego zespołu głębockie-
go. Łącznie z elementami nowożytnymi zajmuje 12 stanowisk rozlokowanych po 
obu brzegach rzeczki Trojanki [Krzepkowski 2017: 88, ryc. 10].

Na końcu cypla położnego na dnie doliny rzecznej (stan. 3), w  odległości 
około 500 m od współczesnego, a  zarazem historycznego Głęboczka, znajduje 
się grodzisko stożkowate zwane Pańskim Dworem [Krzepkowski 2017: 88, ryc. 
10]. Zdaniem Stanisława Jasnosza jest to małe grodzisko (strażnica ?) o średni-
cy około 25–30 m z nieznacznym wgłębieniem w środku. Według miejscowych 
informatorów miejsce to było zwane niegdyś „Frisiaborek” lub „Plebania” (?). 
Kiedyś wyspa, do której miała niegdyś prowadzić grobla, obecnie grodzisko na 
półwyspie otoczonym mokradłami [Jasnosz 1980: 48]. Na tym samym cyplu, 
nieco na północ od niego (stan. 2) zlokalizowano osadę, która mogła odgrywać 
rolę nieobronnego podgrodzia [Krzepkowski 2017: 88, ryc. 10]14. W odległości 
około 300 m na północny zachód od grodziska (stan. 1) znajdował się cmen-
tarz, datowany na późne średniowiecze i czasy nowożytne, obsługujący zapewne 
także wcześniej cały zespół osadniczy Głęboczka [Krzepkowski 2017: 86, 88, 
ryc. 10]. W jego części północnej mógł znajdować się obecnie nieistniejący ko-
ściół, nieznanego patrocinium. Na stanowisku nr 4, zlokalizowanym około 100 
m na północny zachód od poprzedniego i tyle samo na południe od obecnej wsi, 
na łagodnym stoku opadającym w  stronę Jeziora Głębockiego, zlokalizowana 
jest rozległa osada mogąca być miejscem dawnego miasta Głęboczek. Zapew-
ne dziedzice omawianych włości herbu Łodzia w pierwszej połowie XIV wieku, 
najprawdopodobniej w miejscu obecnej wsi, lokowali osadę otwartą razem z ko-
ściołem parafi alnym [Kozierowski 1935: 94]. Do omawianego zespołu osad-
niczego w  średniowieczu należały jeszcze dwie osady: pierwsza na stanowisku 
nr 10, w odległości około 500 m na północny zachód od obecnej wsi, i druga na 
stanowisku nr 6 w odległości 1 km na zachód od Głęboczka [Krzepkowski 2017: 
86, 88, ryc. 10]. Z braku wystarczających danych źródłowych nie potrafi my na ich 
temat nic więcej powiedzieć (ryc. 5).

14 S. Jasnosz [1980: 48] oznaczył to miejsce jako stan. 3 i określił jako groblę prowadzącą do 
grodu.
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Ryc. 5. Późnośredniowieczny i  nowożytny kompleks osadniczy w  Głęboczku; za Krzepkowski 
2017: 88, ryc. 10
Fig. 5. Late medieval and modern settlement complex in Głęboczek; aft er Krzepkowski 2017: 
88, fi g. 10

Po raz pierwszy Głęboczek występuje w źródłach z 1354 roku jako „Glambo-
czyecz”. Kolejne nazwy to: Glamboczko (1368), Glamkoczecz (1387), Glambocz-
sko (1388), Gløboczecz (1398), Glamboczetz (1429), Glemboca (1434), Glambo-
czek (1448), Glamboczecz (1453), Glambocecz (1454), ponownie Glamboczecz 
(1458), Blumboczerz (1463), po raz drugi Glamboczek (1509) [SHGP 1986, 
cz. I, z. 3, s. 485].

Obrzycko
W dziejach przedlokacyjnego Obrzycka pierwszoplanową rolę odegrały następu-
jące czynniki: położenie nad Wartą i Samicą, istnienie wczesnośredniowiecznego 
grodu, funkcjonowanie kasztelanii, istnienie przeprawy przez Wartę oraz powią-
zanie z  ważnymi drogami komunikacyjnymi. Tędy przebiegał jeden ze starych 
szlaków drogowych, łączących Poznań z nadnoteckim systemem grodów obron-
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nych w  Czarnkowie, Ujściu i  Wieleniu, nadto droga z  Obrzycka do Czarnko-
wa wiodła przez Człopę, następnie zbaczała w kierunku Pomorza [Pic 1964: 1; 
Brust 1986b: 19; por. SHGP 1995, cz. III, z. 2, s. 407–410].

Ukształtowanie się systemu drożnego w okolicach Obrzycka możemy odnieść 
do okresu wczesnego średniowiecza, co mogą pośrednio potwierdzić miejscowo-
ści docelowe poszczególnych szlaków komunikacyjnych, znane ze starej metryki, 
jak: Szamotuły, Ostroróg, Wronki i Oborniki. W omawianym okresie istotną rolę 
odgrywała niewątpliwie droga prowadząca lewym brzegiem Warty, z  Obornik 
do Wronek przez Obrzycko. Miała ona charakter wybitnie lokalny, gdyż brak 
o niej wzmianek w źródłach; nie wspomina jej również Stefan Weymann [1953, 
mapa]15. Wyraźnie zarysowana jest natomiast w  materiałach kartografi cznych 
z XVIII i początków XIX wieku (por. mapy Karola de Perthéesa i Davida Gilly’e-
go). W późniejszym okresie utraciła znaczenie na rzecz drogi wiodącej z Obor-
nik do Obrzycka prawym brzegiem Warty, przez Bąblin, Stobnicę i Zieloną Górę. 
Lokalny charakter miała również droga z  Ostroroga, dochodząca do Obrzycka 
od południa, gdzie łączyła się ze szlakiem poznańskim w regionie na południe 
od rzeczki Samy16. Wydaje się, że dobrze rozwinięta sieć drożna w  okolicach 
Obrzycka swymi początkami sięgała zapewne okresu przedlokacyjnego i była, jak 
się o tym przekonamy, istotnym czynnikiem w kształtowaniu głównych elemen-
tów osadniczych miasta [Brust 1986a: 20].

Podobnie jak w Obornikach, najstarsza część Obrzycka związana była z nie-
wielkim cyplem wytworzonym przez Wartę i uchodzącą do niej Samę, około 500 m 
na zachód od obecnego miasta [SG VII: 354; Pic 1964]. Właśnie tutaj na jednym 
z dwóch wyniesień, na zachód od miasta lokacyjnego wzniesiono w drugiej poło-
wie XII lub na przełomie XII i XIII wieku stożkowaty gród obronny — przypusz-
czalnie na miejscu warowni z  okresu plemiennego. Pomijają go Witold Hensel 
i Zofi a Hilczer-Kurnatowska w pracy pt. Studia i materiały do osadnictwa Wielko-
polski wczesnośredniowiecznej [1972; Kurnatowska, Łosińska 1990: 117–153]. 
Na południowy wschód od grodu, na niewielkim wyniesieniu powstała osada 
podgrodowa (podgrodzie) oraz w najbliższej okolicy trzy współczesne mu osady 
otwarte [Hensel, Hilczer-Kurnatowska 1972: 252–254, mapa 3]. Miejsce za-
jęte przez gród i podgrodzie cechowały wybitne walory obronne, które od półno-
cy zapewniała rzeka Warta, natomiast od zachodu i południa rzeka Sama, płynąca 
w rejonie ujścia do Warty szeroką i zabagnioną doliną [por. Wróblewska 1977: 
191, wycinek mapy 1:25 000]. Po stronie południowej i południowo-wschodniej 
podgrodzia przebiegała szeroka bruzda wyraźnie odcinająca zespół obronny od 
niewielkiego wyniesienia, na którym znajdował się pierwotny (drewniany) ko-
ściół parafi alny [Pic 1964: 2]. Nie jest wykluczone, że wspomniana bruzda mogła 

15 Droga z Obornik w kierunku północno-zachodnim przebiegała przez Szamotuły, Wronki, 
Wieleń, łącząc się w Szamotułach z drogą szczecińską.

16 Por. mapy K. Perthéesa i D. Gilly’ego oraz plan Obornik z 1793 roku wg przerysu H. Müncha 
[1946: 198, ryc. 73].
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być fragmentem dawnych umocnień obronnych podgrodzia i  całego zespołu 
grodowego (wał, fosa), który z racji swej funkcji i położenia miał najpewniej do-
brze rozbudowany system obronny. Zgadzając się z  taką interpretacją, musimy 
przyjąć, że wspomniany kościół znajdował się poza zasięgiem podgrodzia tuż 
przy drodze do Wronek w pobliżu placu targowego, leżącego w odległości około 
200–300 m na wschód od grodu [por. Wróblewska 1977: 191, wycinek mapy 
1:25 000]. Tę dość nietypową sprawę zasięgu podgrodzia oraz wzajemnych po-
wiązań grodu, podgrodzia i  kościoła mogą wyjaśnić jedynie badania archeolo-
giczne na cyplu grodziska.

Wspomniana przeprawa przez Wartę leżała na wschód od grodu, na trasie 
przebiegu szlaku poznańskiego kierującego się ku grodom nadnoteckim. Nato-
miast pozostałe drogi, a mianowicie z Obornik i Wronek oraz Ostroroga zbiegały 
się nie przy samej przeprawie, lecz znacznie bardziej na południe od niej, w po-
bliżu dzisiejszego rynku, gdzie tworzyły początkowo zapewne niewielki plac usy-
tuowany w miejscu skrzyżowania [por. Wróblewska 1977: 191, wycinek mapy 
1:25 000]. Sama przeprawa nie znajdowała się w miejscu obecnego mostu przez 
Wartę, lecz o jeden blok zabudowy na wschód, w pobliżu północno-zachodniego 
narożnika rynku. Wskazują na to analiza planu z 1793 roku w porównaniu z po-
łożeniem wsi Zielona Góra na prawym brzegu Warty, jak również miejsce od-
krycia skarbu z 1843 roku w pobliżu pierwotnego przejścia przez rzekę [Münch 
1946: 198, ryc. 73].

Ośrodkiem całego zespołu przedlokacyjnego był niewątpliwie wspomniany 
gród obronny, o którym wiemy jednak niewiele z braku systematycznych badań 
prowadzonych w tym rejonie Obrzycka. Można przypuszczać, że w najstarszym 
okresie kontrolował ważną przeprawę przez Wartę i być może pełnił funkcję cen-
trum opola, o którym jednakże źródła nie przynoszą żadnej wzmianki. Wiado-
mo natomiast, że w pierwszej połowie XIII wieku był ośrodkiem kasztelańskim. 
Pierwszym kasztelanem Obrzycka był w 1238 roku Niebora (Niebórz), o którym 
nic pewnego nie potrafi my powiedzieć. Jest to jednocześnie pierwsza historycz-
na wzmianka o Obrzycku, wymienianym w źródłach jako Oberiz [KDW II: 937; 
Urzędnicy wielkopolscy 1985: 55]. Kolejny kasztelan, Janusz, pojawia się 
w źródłach dopiero po piętnastu latach. Był on przed objęciem funkcji kasztela-
na w Obrzycku (łac. Obrichz) chorążym księcia Władysława Odonica [KDW I: 
315; por. Urzędnicy wielkopolscy 1985: 55]. Wreszcie po kolejnych 27 latach 
źródła odnotowały w 1280 roku trzeciego kasztelana w Obrzycku (łac. Obrisco) 
i  późniejszego kasztelana drzeńskiego (w  Drezdenku), Włosta, prawdopodob-
nie syna rycerza Wyszoty (?) [KDW IV: 2062; I: 494; II: 707; por. Urzędnicy 
wielkopolscy 1985: 35, 55, 88]. Ogromna różnica dzieląca czas funkcjonowa-
nia poszczególnych kasztelanów obrzyckich nasuwa nam nieodparty wiosek, 
że źródła pominęły od kilku do kilkunastu dowódców omawianego grodu. Być 
może część kasztelanów pełniła tę funkcję również przed 1238 rokiem oraz po 
roku 1280, jednak brak źródeł nie pozwala na zamknięcie tej zagadkowej sprawy. 
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Podsumowując zagadnienie kasztelanii obrzyckiej, musimy poruszyć niezwykle 
kontrowersyjne zagadnienie terytorialności i  nieterytorialności grodów kaszte-
lańskich17. Według badań autora do kasztelanii terytorialnych należały grody 
w Rogoźnie, Radzimiu oraz Ostrowie (Lednickim). Natomiast do ściśle obron-
nych (wojskowych) zaliczyć można na omawianym terenie m.in. grody w Obor-
nikach, Objezierzu i Obrzycku — z tym że dwa pierwsze nie miały kasztelanów 
[por. Brust 1986b: 20–21; 2005: 461, 463–464].

Trzeba przyjąć, że tę klasyfi kację małych grodów wielkopolskich wyjaśnio-
no dość przekonująco w pracy zbiorowej na temat kasztelanii w Radzimiu [por. 
Brust 2017].

W  miejscu skrzyżowania dróg w  Obrzycku wykształcił się z  biegiem czasu 
obszerny plac targowy, przybierając pod wpływem warunków terenowych oraz 
przebiegu dróg kształt wydłużonego trójkąta. W przyszłości wpłynęło to w istotny 
sposób na rozwój urbanistyczny lokacyjnego miasta, którego dominującym ele-
mentem stał się trójkątny wydłużony układ przestrzenny [por. Münch 1946: 197].

Wspomniany już kościół powstał zapewne z  fundacji książęcej w  okresie 
tworzenia się warowni obronnej wraz z  podgrodziem. Według ks. prof. Józefa 
Nowackiego mogło to nastąpić, podobnie jak w wielu innych miejscowościach, 
w  XII lub na przełomie XII i  XIII wieku [Kozierowski 1935: 259; Nowacki 
1964: 352, 371). Trudno wyjaśnić, dlaczego kościół powstał poza obronnym pod-
grodziem, w  miejscu pozbawionym ochrony. Jako parafi alny został wymienio-
ny po raz pierwszy w 1298 roku, przy okazji tworzenia przez biskupa Andrzeja 
Zarembę archidiakonatów regionalnych; świątynia obrzycka została zaliczona do 
archidiakonatu większego (poznańskiego) [KDW II: 770]. W 1353 roku kościół 
przeszedł na krótko w ręce joannitów poznańskich wraz z patronatem kościoła, 
lecz już po trzech latach świątynia powróciła w ręce księcia Przemysła I18. Jako 
kościół parafi alny otrzymał patrocinium św. Piotra w Okowach, znane ze źródeł 
dopiero z 1463 i 1468 roku [Nowacki 1964: 373].

Wymieniony już wcześniej skarb srebrny jest zaliczany do większych w Wiel-
kopolsce. Odkryty został przypadkowo w  czasie prac ziemnych, w  odległości 
około 40 kroków od ostatniego domu na południowym krańcu miasta, przy 
skrzyżowaniu dwóch dróg polnych w pobliżu cmentarza ewangelickiego. Skarb 
odkryto w 1842 roku, natomiast datę ukrycia określono na okres po 973 roku. 
Ogólna waga skarbu, składającego się z  monet całych i  ułamków oraz ozdób 
srebrnych, wynosiła osiem kilogramów. Wśród monet, oprócz kilku rzymskich, 
perskich, hinduskich, tureckich, angielskich i  francuskich, dominują: arabskie 
(93), bizantyjskie (kilkanaście), włoskie (8) oraz niemieckie (ponad 147). Ozdoby 
srebrne ważyły 304 g [Ślaski, Tabaczyński 1959: 45–46]. Ze względu na miejsce 

17 Zagadnieniem tym zajmowali się szczegółowo m.in. Arnold 1968: 241n. i Buczek 1970a; 
1970b. 

18 Dokument przekazania kościoła zaginiony, o fakcie tym wiadomo z 1553 roku [por. Nowac-
ki 1964: 373].
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i wiek zakopania skarbu nie można łączyć z początkami ośrodka przedlokacyj-
nego w Obrzycku.

W pierwszej połowie XIV wieku Obrzycko wraz z kościołem przeszło w po-
siadanie rodu Nałęczów, spośród których Jan Obrzycki dziedziczył tam przed 
18 listopada 1390 roku [Pakulski 1982: 92].

Ryczywół
Ryczywół położony jest około 12 km na północny zachód od Rogoźna, nad rze-
ką Flintą (zwaną również Golnicą), niewielkim dopływem rzeki Wełny [Mapa 
1971; por. Pazyra 1965: 293, ryc. 6]. Według mapy zalesienia Wielkopolski od 
XIV do XIX wieku, zrekonstruowanej przez Konstantego Hładyłowicza, przyjąć 
można, że Ryczywół założono w centrum Puszczy Noteckiej, wykorzystując nie-
wielką polanę (obszar parkowo-leśny) sięgającą do Zawad, Skrzetusza i Gorzewa 
[Hładyłowicz 1932: mapa zalesienia]. Wspomniana polana mogła być przed 
wiekami znacznie mniejsza, natomiast zwarte tereny puszczańskie mogły sięgać 
nawet Wągrowca i Pobiedzisk.

Ryc. 6. Widok na wieś Ryczywół; GOOGLE EARTH 2017, oprac. Marcin Krzepkowski
Fig. 6. Th e view on Ryczywół village; GOOGLE EARTH 2017, ed. Marcin Krzepkowski
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Ani Ryczywół, ani otaczające go w  promieniu kilku kilometrów tereny nie 
były dotąd przedmiotem systematycznych badań archeologicznych. Sam Ryczy-
wół musiał być jednak miejscem pobytu i zamieszkania ludów z różnych kultur 
archeologicznych, co potwierdza m.in. dobrze zachowane grodzisko stożkowate 
w Nininie, wokół którego stwierdzono osadnictwo o charakterze otwartym. Naj-
wcześniejsze ślady pobytu osadników w okolicach Ryczywołu pochodzą z epoki 
kamienia, z okresu neolitu — tzw. kultury ceramiki wstęgowej. Na stanowisku nr 2 
znaleziono w  1927 roku niewielką motykę kamienną, o  szerokim asymetrycz-
nym ostrzu oraz zwężającym się obuchu, długości 7,8 cm i  szerokości 5,5 cm. 
W  1944 roku w  czasie kopania rowów przeciwczołgowych (stan. 1) w  pobliżu 
drogi z Ryczywołu do Gorzewa odkryto grób skrzynkowy zbudowany z płyt ka-
miennych i  wypełniony naczyniami ze spalonymi kośćmi. Chronologię grobu 
określono na okres żelaza, kulturę pomorską. Kolejne cmentarzysko ciałopal-
ne odnaleziono na obszarze Ryczywołu, na stan. 3. Jego powstanie określono 
na okres wpływów rzymskich, tzw. kultury wielbarskiej. Z  tego samego okresu 
(II wiek n.e.) pochodzą trzy monety brązowe: Antoninusa Piusa (138–161) 
i  Kommodusa (180–192) oraz duża moneta Marka Aureliusza (161–180) [Jas-
nosz 1982–1984: 112].

Podczas kopania rowów dla zmarłych na cholerę w 1710 roku odkopano „sie-
dem naczyń glinianych”, które jednak nie przetrwały do naszych czasów; wia-
domość o  znalezisku pochodzi z  Historii Naturalnej… Gabriela Rzączyńskiego 
[1721] „…ad oppidum Ryczywół, urnae sepulchralies septem apparuere…” [por. 
Brust 2006: 14–15]. Natomiast według legendy znanej sto lat wcześniej „w Ry-
czywole w ziemi rosną garnki z gliny”, które mieszkańcy odkopują w czasie prac 
polowych.

Te nieliczne odkrycia archeologiczne pozwalają na wysunięcie ostrożnego 
przypuszczenia, że zasiedlenie rejonu dzisiejszego Ryczywołu i  najbliższej oko-
licy jest udokumentowane od neolitu do pierwszych wieków naszej ery (okresu 
wpływów rzymskich). Niestety brakuje materialnych dowodów na zasiedlenie 
omawianej miejscowości we wczesnym średniowieczu (VI–połowa XIII wieku) 
i później. Taki stan rzeczy należy przypisać bardzo słabemu przebadaniu archeo-
logicznemu okolic Ryczywołu, gdyż trudno przypuszczać, aby w  początkach 
średniowiecza tereny te były całkowicie pozbawiane stałego osadnictwa — choć 
z całą pewnością nie było ono tak gęste jak w rejonie Rogoźna, Obornik, Muro-
wanej Gośliny i Czarnkowa. Świadczyć o tym mogą mniej przydatne do badań 
ślady i punkty osadnicze zarejestrowane w trakcie badań powierzchniowych oko-
lic Ryczywołu w ramach AZP [Skorupka 2005]. 

Na niewielkim plateau, tuż za mostem na drodze do Tłukaw, odkryto relikty 
najprawdopodobniej nowożytnej fortalicji właścicieli Ryczywołu. Obiekt wyma-
ga dalszych badań historycznych i archeologicznych [por. Bartkowiak, Krzep-
kowski 2018].
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Wcześniejszą nazwą od Ryczywołu była zapewne nazwa „Ostrów” (Novi 
Ostrów). Forma „Ryczywół” jest przejrzysta i może pochodzić od: „ryczeć”, „ryk” 
oraz „wół”. Znaczenie nazwy można również wyjaśnić jako miejsce, gdzie hodo-
wano woły, które ryczały, lub ekspresywne, żartobliwe przezwanie dawnej osady.

Przezwiska są najczęściej stosowane wśród nazw osobowych, choć trafi ają się 
również wśród nazw miejscowych. Ignacy Krasicki posłużył się powiedzeniem 
wierszowanym: „O Ryczywole zamilczeć wolę”, tzn. lepiej zamilczeć, gdy nie ma 
co powiedzieć. Oczywiście w  herbie Ryczywołu jest łeb wołu [Rospond 1984: 
335].

Nie ma pewności co do charakteru miejscowości w czasach przedlokacyjnych. 
Biorąc pod uwagę skąpe źródła z najstarszego okresu, można przyjąć jedynie dwa 
rozwiązania: po pierwsze, Ryczywół mógł być osadą otwartą zwaną Ostrowem 
lub — co jest bardziej prawdopodobne — stanowił część wsi Krężoły [Pazyra 
1965: 293].

Sławkowo
Miejscowość Sławkowo — zaliczona przeze mnie do tzw. nieudanych lokacji 
miejskich — jest niezwykle trudna do wyjaśnienia. Tradycja łączy nazwę Sław-
kowo ze wsią Parkowo w czasie, gdy miała ona rzekomo pełnić funkcję miasta 
(ryc. 7). Jednakże należy podkreślić, że interpretacja powyższa opiera się na nie-
zwykle kruchych podstawach źródłowych, które w żaden sposób nie pozwalają 
na pozytywne wyjaśnienie wszystkich wątpliwości związanych z  tą zagadkową 
miejscowością. Tym bardziej że udało się powiązać ze Sławkowem jedynie dwa 
zapisy źródłowe pochodzące z  poznańskiej księgi ziemskiej z  1429 roku, a  po-
twierdzające wyłącznie nazwę tej miejscowości (Slavcovice; PZ 10, 166v; „Szla-
chetny Mikołaj de Slavcovice w sporze z Andrzejem, kmieciem ze Studzieńca”).

Analizując osadnictwo domniemanego Sławkowa, a  tym samym późniejszej 
wsi Parkowo, należy zauważyć, że ludzie w tym rejonie pojawili się już w epoce 
kamienia (neolit, tzw. kultura ceramiki wstęgowej). Bogate znaleziska odkryto na 
cmentarzysku ciałopalnym (stan. 1), którego chronologię określono na V okres 
epoki brązu — kultury łużyckiej. Kolejne bogate zbiory zebrano na stanowisku 
nr 2 w  Piaśnicy, tuż po lewej stronie drogi prowadzącej do części wsi zwanej 
Mokrz. Według badaczy tego znaleziska pochodziło ono z wczesnego okresu że-
laza — wczesnego okresu rzymskiego, tzw. kultury pomorskiej. Podobne cmen-
tarzysko odkryto na północny wschód od wsi Mokrz. Pochodziło ono również 
z okresu kultury pomorskiej i zostało częściowo zniszczone (stan. 3). Szczególnie 
bogaty zbiór materiałów odkryto na cmentarzysku ciałopalnym w  pobliżu wy-
mienionego już stanowiska nr 1. Oprócz bogatego zbioru ceramiki znajdowały 
się tam zapinki z brązu, prosty nóż żelazny oraz grot włóczni. Zabytki te pocho-
dziły z okresu wpływów rzymskich (II–III wiek n.e.), tzw. kultury przeworskiej 
[Jasnosz 1982–1984: 65–70].
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Ryc. 7. Widok na wieś Parkowo; GOOGLE EARTH 2018, oprac. Marcin Krzepkowski
Fig. 7. Th e view on Parkowo village; GOOGLE EARTH 2018, ed. Marcin Krzepkowski

Miasto Sławkowo w miejscowej tradycji przetrwało pod nazwą „Jeziorka”19. 
Jest to teren podmokły, poprzecinany licznymi strumieniami płynącymi w stro-
nę rzeki Wełny — raczej niekorzystny pod względem celów osadniczych [Ko-
zierowski 1916: 481]20. W  odległości około 3 km na południowy wschód od 
Parkowa (Sławkowa) znajdował się rzekomo gród obronny w Słomowie datowa-
ny na drugą połowę XIII wieku, stanowiący być może siedzibę pana feudalnego. 
Trudno jednak orzec z całą pewnością, czy istniała między nimi jakaś zależność 
w okresie przedlokacyjnym. Brak również pewności, czy w obecnej wsi Parko-
wo istniała już osada wiejska w momencie powstawania prawdopodobnego mia-
steczka Sławkowo. Z pewnych źródeł wiadomo, że pierwsza wiadomość pocho-
dzi z 1391 roku (Parcowo), kiedy w Parkowie istniała już osada wiejska [WR 1: 
nr 121; LG I: nr 1040 — spór o chłopów z Parkowa]. Obszar zajmowany przez 
Parkowo (oraz Sławkowo) był słabo zalesiony, miał natomiast gęstą sieć dróg lo-
kalnych łączących dość dużą liczbę wsi rozlokowanych na terenie, który otaczał 
większe miasta: Oborniki, Rogoźno, Murowana Goślina, Skoki i Ryczywół.

19 Wiadomość tę zawdzięczam Panu Zbigniewowi Szatkowskiemu, nieżyjącemu już dyrektoro-
wi miejscowej szkoły podstawowej, badaczowi dziejów Parkowa i okolicy.

20 W okolicy są podmokłe lasy i miejscowości o charakterystycznych nazwach, np. Mokrzec, 
Mokrz.
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Stobnica
Miejscowość powstała w miejscu przejścia traktu z Obornik do Obrzycka przez 
dość głęboką dolinę Kończaka, prawego dopływu Warty, zwanego niegdyś Stob-
nicą i Rudą [Pazyra 1965: 31; por. Kozierowski 1935: 388; ryc. 8]. Z geografi cz-
nego punktu widzenia osada leży na dnie wschodniej części Kotliny Gorzowskiej, 
w odległości 16 km na północny zachód od Obornik [Krygowski 1958: tab. I, 
III–IV; Bartkowski 1970: 20n.; Kondracki 2006: 127–128].

Ryc. 8. Widok na wieś Stobnicę; GOOGLE EARTH 2018, oprac. Marcin Krzepkowski
Fig. 8. Th e view on Stobnica village; GOOGLE EARTH 2018, ed. Marcin Krzepkowski

Wiadomości historyczne, jak również dane pochodzenia archeologicznego 
odnoszące się do okresu przedlokacyjnego, są niezwykle skąpe. W samej Stob-
nicy odkryto zaledwie 24 stanowiska, z  czego sześć przypadających na epokę 
kamienia, sześć na epokę brązu i wczesną epokę żelaza, dziewięć na okres prze-
drzymski, rzymski i wędrówek ludów oraz na okres wczesnośredniowieczny (VI–
pierwsza połowa XIII wieku) trzy stanowiska. Ich wartość poznawcza jest jednak 
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niewielka, gdyż są to na ogół punkty i ślady osadnicze pochodzące z powierzch-
niowych badań AZP [Skorupka 2005: 113, 228, 308, 392]. Znacznie większą 
wartość naukową i badawczą posiadają materiały (głównie cmentarzyska z wy-
posażeniem) omówione w  pracach Stanisława Jasnosza [1982–1984: 116–135] 
oraz Witolda Hensla i Zofi i Hilczer-Kurnatowskiej [1987: 251–252]. 

Pierwsza i  jedyna wzmianka źródłowa z  XIV wieku pochodzi z  1388 roku 
i podaje jako właściciela wsi rycerza Janusza [LG I: nr 340; Janussius de Stopnicz], 
być może z rodu Nałęczów, gdyż przedstawiciele tego rodu znani są tutaj z całą 
pewnością w 1400 roku21.

W okresie przedlokacyjnym Stobnica była wsią powstałą zapewne w drugiej 
połowie XIV wieku na fali osadnictwa puszczańskiego. Rozwinęła się przy dru-
gorzędnej drodze z Obornik do Obrzycka przez Zieloną Górę, tuż u przeprawy 
przez Wartę w kierunku Brączewa [Lange 1925: 38; Zajchowska 1953: 132, 
mapa 3]. Z  braku szerszego zaplecza rolniczego, w  procesie miastotwórczym 
zasadniczą rolę musiały odegrać m.in. położenie nad Wartą, istnienie przepra-
wy rzecznej (prom) oraz wzrost znaczenia w XV wieku drogi z Obornik jako 
szlaku komunikacyjnego prowadzącego przez puszczę22. Kościół parafi alny 
pod wezwaniem św. Wojciecha powstał tutaj w XIV wieku, tj. w okresie, kiedy 
Stobnica była jeszcze wsią [Nowacki 1964: 374]. Pierwszy pleban imieniem 
Szczepan odnotowany został w  aktach konsystorskich w  1404 roku [Kozie-
rowski 1935: 320].

Nie jest wykluczone, że w Stobnicy istniała przystań rzeczna (skład drewna), 
jednak z powodu braku opracowania żeglugi rzecznej na Warcie w okresie śre-
dniowiecza trudno powiedzieć coś bliższego o znaczeniu drogi wodnej dla roz-
woju przedlokacyjnej Stobnicy23.

Lokacje miejskie, ich rozwój przestrzenny i upadek

Przenoszenie miast na prawo niemieckie należało do wyłącznych i  niezbywal-
nych uprawnień panującego, wchodzących w skład tzw. regaliów (lub ducaliów). 
Wraz z powoływaniem nowych miast pojawiły się przynajmniej dwa nowe akty 
prawne, leżące u podstaw założenia ośrodka miejskiego. Jednym z nich był przy-
wilej lokacyjny, czyli dokument monarszy, zezwalający na założenie miasta oraz 
nadający osadzie prawo miejskie (niemieckie). Drugi akt lokacyjny, który z regu-

21 Wieś należała do dóbr wojewody Sędziwoja Świdwy [Pakulski 1982: 98; por. Nowacki 1964: 
372]. Zdaniem K. Górskiej-Gołaskiej [1984: 217] Sędziwój Świdwa nabył Stobnicę zapewne między 
1388 a 1400 rokiem, kiedy należała do bliżej nieznanego Janusza [zob. też SHGP 2008: 678].

22 Szlak wyraźnie zarysowany na mapach K. Perthéesa i D. Gilly’ego.
23 Zahamowanie handlu wiślanego w okresie wojny trzynastoletniej wpłynęło na zwiększenie 

zainteresowania szlakiem do Szczecina przez Wartę i Odrę. W związku z  tym pewną aktywność 
zaczynają przejawiać miasta nadwarciańskie, m.in. Oborniki i Wronki [por. Lesiński 1958: 66].
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ły wystawiany był przez feudała świeckiego lub kościelnego w niedługim czasie 
po uzyskaniu przywileju (prawa) lokacyjnego, w sposób szczegółowy regulował 
prawa i  obowiązki mieszczan. Interesujące jest, że w  wypadku własnych dóbr 
monarcha wystawiał również przywilej lokacyjny, który skierowany był do tzw. 
zasadźcy, mającego utworzyć nowe miasto na zasadach prawa zachodnioeuropej-
skiego (por. lokację Rogoźna) [Buczek 1964; Łowmiański 1985: 657–668; Bo-
gucka, Samsonowicz 1986: 45n.; Górczak 2016: 11n.]. Ogólnie rzecz ujmując, 
lokacja w  sensie prawnym była jednorazową czynnością kancelaryjną, podczas 
gdy lokacja przestrzenna wymagała wielu rozmaitych oraz skomplikowanych 
i długotrwałych poczynań. Na ogół z tymi dwoma faktami łączymy tzw. wolni-
znę, tzn. zwolnienie od podatków mieszkańców lokowanego miasta na kilka do 
kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat — w owym okresie nowe miasto lokacyjne 
powinno było uzyskać oczekiwany poziom demografi czny, prawny, gospodarczy 
i przestrzenny [Topolski 1969: 265nn.].

Lokacje miast przyniosły zasadnicze zmiany w  ich średniowiecznym ukła-
dzie przestrzennym, niekiedy z cechami takiej trwałości, że przechowały się do 
dziś. Mimo zastosowania wielu indywidualnych rozwiązań w  poszczególnych 
miastach lokowanych można ustalić pewne generalne zasady średniowiecznego 
planu miejskiego. Centralnym miejscem był rynek, powstały na ogół z części lub 
całego placu targowego. Cały obszar zabudowy miejskiej podzielony został na 
prostokątne bloki, które z kolei dzielono na jednakowe działki budowlane. Rynek 
zbudowany był z reguły w kształcie kwadratu lub prostokąta, na nim też lokali-
zowano podstawowe urządzenia publiczne jak ratusz, jatki, wagę, kramy itp. Do-
minującą tendencją miast wielkopolskich było nawiązywanie do przebiegu dróg 
oraz dostosowanie planu miejskiego do istniejących warunków fi zjografi cznych 
[Münch 1946; Zientara 1974: 92–94; Wiesiołowski 1980; 1997; Bogucka, 
Samsonowicz 1986: 89n.].

Dotychczasowe uwagi w swej zasadniczej części dotyczyły miast powstałych 
w wyniku uzyskania przywileju lokacyjnego i trwających do dziś, chociaż w ich 
zbiorach źródeł tego właśnie najważniejszego dokumentu nie znajdziemy. Za-
ginął lub został zniszczony w  czasie częstych pożarów miast w  średniowieczu. 
Poczynione uwagi odnoszą się w znacznej części również do siedmiu miast już 
nieistniejących, których charakter oraz przyczyny upadku zostały omówione we 
wprowadzeniu do poruszanego tu zagadnienia.

Żadne z tych okresowo istniejących miast nie posiada oryginalnego przywile-
ju lub aktu lokacyjnego. Niektóre z nich mają późniejsze dokumenty potwierdza-
jące ich prawa miejskie. Dla przykładu dokument dla Ryczywołu z 1595 roku jest, 
jak się wydaje, najstarszą zachowaną ordynacją miejską24. Podobne dokumen-
ty, lecz znacznie późniejsze — z XVII i XVIII wieku — mają jeszcze Obrzycko 

24 APP m. Ryczywół I/2 (dokument oryginalny z 23 lutego 1595 roku wystawiony przez An-
drzeja Czarnkowskiego). Dokument Kacpra Modlibowskiego z 1648 roku można uznać za relokację 
w sensie prawnym, a nie przestrzennym (APP m. Ryczywół I/3) [por. Wróblewska 1977: 197].
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(PZ APP 164, 153v–154v; 1638 — powtórna lokacja), Budzyń (APP KcZ 40, 512; 
1641 — odnowienie prawa miejskiego) i Stobnica (APP m. Stobnica I/1 — doku-
ment oryginalny z 7 października 1750 roku). Natomiast dla Sławkowa, Głębocz-
ka i  Dzwonowa nie zachowały się żadne, nawet późniejsze akta o  powyższym 
charakterze.

Po omówieniu (bardzo skrótowym) we wcześniejszej części opracowania 
funkcjonowania wymienionych miast w okresie przedlokacyjnym pora na doko-
nanie analizy dochodzenia ich do statusu miejskości. Ze względów redakcyjnych 
przeanalizuję jedynie wybrane zagadnienia, a  mianowicie: miejsce, czas i  wa-
runki towarzyszące lokacji miast, rozplanowanie i zarys granic, funkcjonowanie 
głównych urządzeń oraz organów miejskich, powstanie i  losy kościoła i parafi i, 
przyczyny upadku omawianych miast. Pomijam niezwykle obszerną i  skompli-
kowaną sprawę własności oraz dzieje poszczególnych właścicieli. Ich nazwiska 
oraz koneksje zostaną poruszone jedynie w koniecznych przypadkach.

Poszczególne miasta, jak już częściowo była o  tym mowa, lokowane zostały 
najpewniej w XIV i XV wieku. W tej też kolejności zostaną omówione poniżej.

Lokacje przeprowadzone w XIV wieku

Ryczywół
Ryczywół, podobnie jak pozostałe miasteczka Wielkopolski, nie ma najwcześ-
niejszych źródeł pisanych, gdyż najczęściej ginęły one w  trakcie pożarów, jakie 
nawiedzały miasta z wyłącznie drewnianą zabudową. Nie ma również przywile-
ju lokacyjnego, co powoduje, że zmuszeni jesteśmy szukać innych metod, które 
pozwolą na ustalenie najbardziej prawdopodobnego okresu nadania tej miejsco-
wości praw miejskich. Analizując późniejsze źródła, znajdujemy w Metryce Ko-
ronnej z 13 marca 1541 roku zapis kopii dokumentu Władysława Jagiełły z 1426 
roku dla Ryczywołu, dokonanej przez króla Zygmunta I, na prośbę Stanisława 
Objezierskiego, kanonika poznańskiego i sekretarza królewskiego, oraz brata jego 
Andrzeja, stolnika poznańskiego — ówczesnych dziedziców Ryczywołu (MK 62, 
212v–213) [por. Zaleski 1929: 1].

Z kopii dokumentu Jagiełły dowiadujemy się, że wydany on został 9 sierpnia 
1426 roku dla Nałęcza Niemierzy Kiszewskiego w  nagrodę za zasługi dla mo-
narchy i Korony. W dokumencie tym król nadaje mieszkańcom „…civitas Novi 
Ostrow ac villae Krazele, de qua eadem civitas erigitur de novo” oraz prawo pa-
sania bydła w lasach i na pastwiskach królewskiej wsi Tłukawy, bez szkody dla jej 
mieszkańców [KDW IX: 1103]. Z treści tego dokumentu wynika, że w 1426 roku 
Ryczywół nosił nazwę Nowy Ostrów. Przywilej Jagiełły nie ma jednak charakteru 
dokumentu lokacyjnego ani zezwolenia na lokację, natomiast stwierdza jedynie, 
że miasto się odnawia (erigitur de novo) i przy tej okazji dokonuje pewnych ure-
gulowań gospodarczych na rzecz mieszkańców. Z dokumentu tego wynika więc, 
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że Nowy Ostrów powstał jako miasto znacznie wcześniej, jednak z  jakichś po-
wodów podupadł gospodarczo i dlatego zaistniała potrzeba jego gruntownej od-
budowy [Zaleski 1929: 2, przypis z gwiazdką]. Nie zachował się żaden starszy 
dokument miejski, dlatego też trudno powiedzieć, jakim prawem posługiwał się 
Ryczywół i  jaką miał organizację wewnętrzną po uzyskaniu lokacji. Przypusz-
czać jedynie można, że podobnie jak inne miasteczka wielkopolskie rządził się 
prawem magdeburskim, posiadając podstawowe urządzenia prawa niemieckiego, 
jak wójta, ławę, burmistrza itd. [Zaleski 1929: 2, przypis z  gwiazdką]25. Moż-
na więc przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że Ryczywół otrzymał prawa 
miejskie około lat dziewięćdziesiątych XIV wieku (np. w  roku 1394) od króla 
Władysława i nosił wówczas nazwę Nowy Ostrów [Zaleski 1929: 2–3; Rospond 
1984: 235; Brust 2006: 15].

Dziś etymologia nazwy Ostrów (wyspa na jeziorze lub rzece) może wydawać się 
niejasna, ale trzeba przypomnieć, że miejscowość położona nad rzeką Flintą (zwaną 
również Główną lub Oskobłokiem), otoczona była ze wszystkich stron przez stawy, 
podmokłe łąki i mokradła, poprzecinane licznymi rzeczkami bez nazw i strugami 
utrudniającymi komunikację. Dodanie przymiotnika „Nowy” miało najprawdo-
podobniej odróżnić wyspę miejską od licznych ostrowów (wysepek) znajdujących 
się w tym rejonie. Nazwa Ryczywół pojawiła się obok Ostrowa już w 1429 roku 
(Ostrów alias Ricziwol). Po tej dacie określenie Ryczywół utrwaliło się na stałe 
w źródłach pisanych, chociaż sporadycznie pojawiało się w pierwszej formie — 
Ostrów — jeszcze w XVI aż do XVIII wieku. Postać „Ryczywół” była to nazwa 
kulturowa, metaforyczna od brodu (lub grobli) na rzece, przez który prowadził 
szlak handlowy, czyli „miejsce, gdzie woły ryczały” [Brust 2006: 15]. Z XVIII-
-wiecznej lustracji dróg wiadomo, że w Ryczywole istniał skomplikowany układ 
stawów, grobli i mostów, usytuowanych wzdłuż drogi z Czarnkowa przez Rogoź-
no do Poznania. 

Określenie dokładnej daty lokacji miasta w  Ryczywole jest już obecnie nie-
możliwe z  braku pewnych źródeł pisanych oraz materiałów archeologicznych 
z okresu średniowiecza. Z całą pewnością dokonał tego któryś z poprzedników 
Niemierzy Kiszewskiego z rodu Nałęczów, być może jego ojciec (NN) albo jeden 
z jego stryjów, a mianowicie: Trojan Grochała z Objezierza i Kiszewa lub Wincen-
ty Grochała z Krężoł, kanonik i prepozyt poznański. Niemniej raczej wydaje się 
pewne, że Niemierza założyciel rodziny Kiszewskich-Objezierskich mógł odzie-
dziczyć po swym ojcu część dóbr, wśród których znajdowały się: Kiszewo, Obje-
zierze, Krężoły, Kowalewo koło Obornik oraz Ryczywół [SHGP 1991: 193–195]26. 

Wybitnie regularne założenie urbanistyczne miasta wskazuje na jego ukształ-
towanie w wyniku jednorazowego działania, a nie w rezultacie stopniowej zabu-
dowy wcześniejszej osady. Nowe miasto wytyczono na „surowym korzeniu” na 

25 Wójt Piotr znany dopiero w 1465 roku [AAP AC 44, 87v–88].
26 Drzewo genealogiczne Kiszewskich i Objezierskich h. Nałęcz zob. SHGP 1991: 193.



107

Nieudane lokacje miejskie, miasta zanikłe oraz skasowane ośrodki miejskie…

gruntach wsi Krężoły oraz w  pobliżu skrzyżowania dróg z  Rogoźna, Obornik, 
Czarnkowa i Chodzieży, na niewielkim wywyższeniu terenu położonym na pół-
nocny wschód od obszarów podmokłych. Ośrodkiem miasta stał się bardzo duży 
rynek (jeden z większych w Wielkopolsce) o prostokątnym, wydłużonym kształ-
cie, z którego naroży odchodziły po jednej ulice [Wróblewska 1977: 196–197].

Z  tego samego okresu pochodził kościół parafi alny o  charakterystycznym 
wezwaniu św. Mikołaja, zlokalizowany w  pewnym oddaleniu od południo-
wej pierzei placu miejskiego, w  pobliżu drogi do Rogoźna i  Poznania. Według 
ks. prof. Józefa Nowackiego kościół powstał w drugiej połowie XIV wieku, a pa-
rafi a została wyłączona z rogozińskiej i częściowo ludomskiej. Do parafi i należa-
ły pierwotnie tylko Ryczywół i Krężoły, Tłukawy zaś, Jardanowice (Wiardunki), 
Ninino i Skrzetusz przyłączono nieco później, po wygranym sporze z plebanami 
rogozińskimi. W XVI wieku przyłączono jeszcze Wyszyny i Prosnę, pochodzące 
z parafi i chodzieskiej, Tłukawy zaś, Jardanowice, Ninino i Skrzetusz odpadły od 
Ryczywołu, mimo wygranego procesu z Rogoźnem [Nowacki 1964: 382]27.

Pierwszy wójt, Piotr, znany jest ze źródeł z 1465 roku w związku z rozstrzyga-
niem sporu między dziedzicem Ryczywołu a miejscowym plebanem Bartłomie-
jem. Posiadał on swoje role koło cmentarza za ogrodami mieszczan, w pobliżu 
lasu — czyli w rejonie dzisiejszej ulicy Kolejowej. Z 1491 roku pochodzi wzmian-
ka o zmarłym wójcie Mikołaju, który był następcą Piotra, natomiast z 1510 roku 
o wójtostwie, które wówczas było w dziedzicznym posiadaniu nieznanego z imie-
nia wójta. Wykupienie wójtostwa przez właścicieli miasta przypadło przed 1588 
rokiem. Nie wiadomo natomiast, kiedy ukształtował się w Ryczywole samorząd 
miejski, z radą i burmistrzem. Musiało to jednak nastąpić dość późno, tzn. w koń-
cu XV lub początkach XVI wieku, gdyż pierwsza wzmianka o ratuszu pochodzi 
dopiero z 1574 roku. Do tego czasu władzę w mieście w imieniu właścicieli mia-
sta sprawował dziedziczny wójt (advocatus). Ratusz natomiast był siedzibą bur-
mistrza i rajców, tam także mieściły się przywileje i księgi miejskie oraz z reguły 
waga i postrzygalnia. Był to z pewnością obiekt drewniany, wzniesiony na rynku, 
względnie w jednej z jego pierzei. Pierwszy burmistrz wystąpił w źródłach dopie-
ro w 1574 roku, był nim Marcin Gajda; następni znani byli w latach: 1590, 1601, 
1607, 1609, 1617. Ostatnim polskim burmistrzem miasta po drugim rozbiorze 
Polski w 1793 roku — pełniącym tę funkcję dwukrotnie — był Piotr Marczyń-
ski. Miasto utrzymywało również pisarza, biegłego w sztuce pisania i rachowania, 
nocnych stróży, nauczycieli itp. [SHGP 2001: 237–241; por. Zaleski 1929: 4–10].

Miasto było nieduże, dlatego na wyprawę przeciw Krzyżakom w  1458 roku 
wysłało jedynie dwóch piechurów. Według badań Henryka Samsonowicza Ry-
czywół został zaliczony — m.in. obok Bnina, Czempinia, Kostrzyna, Kruszwicy, 

27 Pierwszy pleban Jakub w Ryczywole zapisany został w 1428 roku, kolejny zaś, Maciej, w roku 
1429. Kościół był bogato uposażony. 
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Stobnicy, Skoków, Śródki i Zagórowa — do czwartej, najmniejszej kategorii miast 
wielkopolskich [Bogucka, Samsonowicz 1986: 109–110]. 

Podstawą życia mieszkańców Ryczywołu było rolnictwo i rzemiosło. Począw-
szy od XVII wieku położenie miasta zaczęło się pogarszać. W celu ratowania sy-
tuacji gospodarczej i demografi cznej ówczesny właściciel Henryk Pawiński spro-
wadził nowych osadników, którym 23 sierpnia 1684 roku nadał przywileje (APP 
Akta m. Ryczywół I/5) [por. Kulejewska-Topolska 1964: 13; Wróblewska 
1997: 196–197; Mazek 2003: 254–255]. Nie przyniosło to jednak oczekiwanych 
rezultatów. W momencie upadku Rzeczypospolitej (II rozbiór) w 1793 roku Ry-
czywół liczył zaledwie 358 mieszkańców, których liczba stopniowo malała — aż 
do kasacji miasta, która nastąpiła w 1934 roku.

W ostatnich latach (po 1990 roku) władze Ryczywołu podjęły starania o przy-
wrócenie statusu miasta, co w  pełni uzasadnia coraz szybszy rozwój społeczny 
i gospodarczy dawnego miasta lokacyjnego.

Sławkowo
Na temat domniemanej lokacji miejskiej obszerniej wspomniano w części doty-
czącej okresu przedlokacyjnego. Zdecydowaną przeciwniczką powstania i istnie-
nia Sławkowa jest Krystyna Górska-Gołaska, autorka hasła Parkowo w Słowniku 
Historyczno-Geografi cznym województwa poznańskiego w  średniowieczu, cz. III, 
z. 3, Poznań 199728. Przyznaję autorce po części rację, że trudno tworzyć hasło 
w  słowniku na podstawie tak znikomej ilości źródeł, które sprowadzają się je-
dynie do informacji o  mieście Sławkowo oraz do wiadomości, że w  1429 roku 
szlachetny Mikołaj S. był w sporze z Andrzejem Kmieciem ze Studzieńca (PZ 10, 
166v). Z drugiej jednakże strony trudno pominąć wcale niemałą liczbę wzmianek 
źródłowych, w których wyraźnie mówi się, że Parkowo było niegdyś miastem29.

Pozostając przy swoich dotychczasowych poglądach, przyjmuję, że Sławkowo 
może należeć do znanych w historii osadnictwa przykładów nieudanych lokacji 
miejskich. Prawa miejskie uzyskało zapewne około połowy XIV wieku prawdo-
podobnie z prywatnej fundacji Grzymałów. Niekorzystne położenie fi zjografi cz-
ne, jak również konkurencyjność gospodarcza pobliskiego Rogoźna, zadecydo-
wały być może o upadku Sławkowa jako miasta na przełomie wieków XIV i XV 
lub w pierwszej połowie XV wieku. Po założeniu miejskim (jeżeli takie było) nie 
pozostało ani śladu. Już w 1391 roku pojawiła się wiadomość o wsi Parkowo (Par-
cowo; WR 1, nr 1). 

28 W latach 1980–1981 autorka hasła była skłonna przyjąć istnienie miejscowości Sławkowo. Po 
latach zmieniła zdanie, które ogłosiła w przypisie „Uwaga” [SHGP 1997: 595].

29 Porównaj choćby wizytację kościoła Lipowicza z 1727 roku („Visitatio ecclesiae parochialis 
in villa P.[arcovo] olim oppido Slavkow dicto”; AV 20, 410). Wizytator pomylił kwestię wezwania 
kościoła w Parkowie, lecz istotne jest jego sformułowanie: olim oppido S. (SG VII, s. 867; KZSz. t. 15, 
s. 13) [Kozierowski 1916: 212].
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Jedno jest pewne: w wypadku nieudanych lokacji i miast zaginionych (np. Sław-
kowo, Dzwonowo, Głęboczek) konieczne są dalsze, pogłębione poszukiwania źró-
dłowe, a w szczególności archeologiczne — przy zastosowaniu nowoczesnych me-
tod badawczych (zdjęcia lotnicze). Należy dodać, że w przypadku wspomnianego 
przez wyżej wymienioną autorkę Dzwonowa (Zwanovo), dzięki nowemu podejściu 
badawczemu, udało się w tej miejscowości w sposób rewelacyjny odtworzyć poło-
żenie i rozplanowanie najstarszego miasta oraz kilka pozostałych elementów osad-
niczych, takich jak: wieś owalnicową, kościół, cmentarz i  dworek feudalny [por. 
Krzepkowski, Moeglich, Wroniecki 2017]30. Tak więc, również Sławkowo cze-
ka na swojego odkrywcę. 

Dzwonowo
W  pierwszej części niniejszego opracowania omówiono — jak dalece to było 
możliwe ze względu na dostępne źródła — początki i  rozwój osadnictwa śre-
dniowiecznego wzdłuż rzeki Dzwonówki, w okresie przedlokacyjnym. Na sporej 
wielkości polanie leśnej udało się zlokalizować stanowiska nr 4, 5, 6, 7 usytuowa-
ne na południu, wschodzie i północy zespołu dzwonowskiego, w okresie przedlo-
kacyjnym [Krzepkowski, Moeglich, Wroniecki 2017: 153]. Obecnie skupimy 
się wyłącznie na powstaniu, rozwoju i upadku miasta w Dzwonowie, prezentując 
kolejno punkt widzenia historyka, a następnie archeologa.

Źródła odnoszące się do miejskiego charakteru Dzwonowa — podobnie jak 
Sławkowa, Głęboczka oraz innych efemerycznych miasteczek wielkopolskich — 
są niezwykle ubogie. Pierwsza wzmianka z 1383 roku, pochodząca z kroniki Jan-
ka z Czarnkowa wymienia Dzwonowo obok Gniezna, Kłecka, Żnina i Kiszkowa, 
co wyraźnie wskazuje na to, że w pobliżu osady wiejskiej w Dzwonowie istniało 
już miasto o tej samej nazwie (Swanovo; MPH II, 728). Nie można jednak tej daty 
wiązać bezpośrednio z  początkami osady miejskiej. Maciej Moeglich w  swym 
obszernym i  niezwykle wnikliwym rozdziale (3.2) wskazuje na prawdopodo-
bieństwo związku fundacji kościoła pw. św. Michała Archanioła z lokacją miasta 
[Moeglich 2017: 113]. Pierwsza o nim wzmianka pochodzi z 25 maja 1348 roku 
i dotyczy podziału dochodów należących do kościołów w Dąbrówce Kościelnej 
i Dzwonowie. Jak wynika z dokumentu, kościół w Dzwonowie był fi lią kościoła 
w Dąbrówce (Kościelnej). Aby zakończyć spory między tymi świątyniami, arcy-
biskup gnieźnieński Jarosław wysłał swoich komisarzy do zbadania dochodów 
w kościołach w Dzwonowie i Dąbrówce. Dochody kościoła w Zwanowie pocho-
dziły: z 2 łanów w Pawłowie, 2 łanów w Dąbrówce (Kościelnej), 2 łanów z Niedź-
wiedzin oraz z Jeziora Skrzynka i okolicznych gruntów [KDW II: 1269; LBG I: 68]. 
Nie wiemy niestety, jak sprawę tę ostatecznie załatwiono. Wyraźnie jednak widać, 
że sytuacja kościoła dzwonowskiego była wówczas korzystna, na co mógł mieć 
wpływ ówczesny właściciel Dzierżykraj. Nie jest wykluczone, że właśnie wówczas 

30 Wzorcowe są pod tym względem badania miast zaginionych F. Kiryka [1980: 373nn.].
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kościół w Dzwonowie otrzymał prawa parafi alne, a do parafi i oprócz Dzwonowa 
przyłączono Pawłowo i  Niedźwiedziny [Moeglich 2017: 114]. Na tym kończą 
się najstarsze źródła dotyczące kościoła, a tym samym miasta. Sprawę początków 
osady miejskiej można by rozwiązać hipotetycznie, ustalając potencjalną osobę 
fundatora. Poważnym kandydatem do tej roli jest Dobrogost Dzwonowski, na-
leżący w  pierwszej połowie XIV wieku do ścisłej elity Wielkopolski, wojewoda 
poznański, zwolennik Głogowczyków, a  następnie Władysława Łokietka; zmarł 
przed kwietniem 1321 roku [Gąsiorowski, Topolski 1981: 148]. Właśnie przed 
tą datą mógł otrzymać przywilej monarszy na założenie miasta lokacyjnego na 
prawie zachodnim. Natomiast ostateczne urządzenie miasta lokacyjnego, które 
trwało przez kilka lat, mógł kontynuować jego następca. Wkrótce potem zbu-
dowano również kościół, którego wezwanie zostało po raz pierwszy ujawnione 
w źródłach dotyczących wizytacji kościoła w latach 1608–1609 [Moeglich 2017: 
114, przypis 168]. Ostateczne wyjaśnienie tej zagadkowej sprawy wymaga dal-
szych szczegółowych badań źródłowych oraz inwazyjnych prac archeologicznych.

Jak już wspomniano, Dzwonowo lokowano na prawie zachodnim. Na bliższe 
określenie zastosowanego prawa nie mamy wystarczających przesłanek. Choć nie 
jest wykluczone, jak chcą autorzy, że mogło to być prawo średzkie, jednakże spra-
wa wymaga dalszych badań [Krzepkowski i in. 2017: 281]31.

Teren pod przyszłe miasto wybrano niezwykle trafnie i z ogromnym rozmy-
słem. Ośrodek ten lokowano nie w  pełni na surowym korzeniu, lecz na części 
starszej wsi, a ściślej: dostawiając miasto do sporego pasa jej południowej części. 
Nie jest więc wykluczone, że północna pierzeja osady miejskiej znajdowała się 
na południowej części siedliska pierwotnej osady wiejskiej. Od zachodu miasto 
przylegało do koryta Dzwonówki, co zapewniało mieszkańcom i  żywemu in-
wentarzowi wodę, umożliwiało napędzanie młyna, zaopatrzenie w świeże ryby, 
ułatwiało transport i komunikację. Natomiast dolina rzeczna przez odpowiednie 
przygotowanie mogła służyć od strony północnej i południowej jako naturalny 
element obrony. Od wschodu miasto było chronione przez stok wydmy, a oprócz 
tego było otoczone wykonanymi przez mieszczan obwałowaniami ziemnymi, 
które najlepiej zachowały się do dziś również od strony wschodniej [Krzepkow-
ski i in. 2017: 282–283].

Przy rekonstrukcji przestrzeni miejskiej wymienieni autorzy odkryli, że za-
sadźca zastosował system miar stosowanych w średzkiej odmianie prawa zachod-
nioeuropejskiego. Podstawową jednostką była więc stopa o  długości 0,288 m, 
a 15 stóp równało się 1 prętowi (4,32 m) [por. Krzepkowski i in. 2017: 284].

Centralną częścią miasta był plac rynkowy zbliżony kształtem do kwadratu 
o bokach 69 × 69 m. Zapewne na każdej pierzei wytyczono pięć działek budow-
lanych, o  równej szerokości, natomiast długości uzależnionej od sytuacji topo-

31 Znawca prawa średzkiego, Zbigniew Zdrójkowski [1985; 1986; 1990a; 1990b: 216] nie wy-
mienia omawianego miasta wśród posiadaczy prawa średzkiego.
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grafi cznej. Z naroży rynku wychodziło pięć ulic, o szerokości około 5,7 m. Z or-
ganizmem miejskim ściśle związany był kościół i otaczający go cmentarz. Mimo 
braku materiału datującego przyjęto, że nekropolia dzwonowska była związana 
z  kościołem, wzmiankowanym po raz pierwszy w  1348 roku, a  zaznaczonym 
jeszcze na mapie Rizziego Zannoniego z  1772 roku. Przyjmując, że w  mieście 
było około 30 działek mieszczańskich oraz licząc średnią liczbę rodziny na pięć 
osób, uzyskano 150–165 mieszkańców ówczesnego oppidum Zwanowo [Krzep-
kowski, Moeglich 2014: 219–223].

Nieźle rozwijające się miasto Dzwonowo w XIV i pierwszej połowie XV wieku, 
zaczęło w następnym okresie chylić się ku upadkowi. Proces ten przy tego typu 
miastach był nieuchronny i nieodwracalny. Jednym z jego przejawów były podzia-
ły miasta, które najczęściej dotyczyły gruntów należących do miasta, mniej zaś do 
urządzeń miejskich znajdujących się w  jego granicach — jak to widać w  1462 
roku (PG 6, 117). Pół wieku później w  Dzwonowie odnotowano jedynie sześć 
domów mieszkalnych, po czym ustają wiadomości o tym mieście, które zapewne 
upadło w początkach XVI wieku (LBG I, 68–69 — lata 1511–1523) [por. Brust 
1984: 558]. Po upadku miasta w  dalszym ciągu funkcjonowała parafi a, wspie-
rana pieniężnie i  rzeczowo przez miejscowy folwark, zagrodników, młynarza 
i karczmarza. Ostatnia o niej wzmianka źródłowa pochodzi z 1534 roku [AC II, 
1711; ASK I, 12, 393v; Brust 1984: 558]32.

Lokacje przeprowadzone w XV wieku

Obrzycko
Jako miasto Obrzycko ukształtowało się w XV wieku, najprawdopodobniej w la-
tach czterdziestych tego stulecia, gdyż w 1458 roku zaliczane już było do ośrod-
ków municypalnych. Musiało wówczas należeć do bardzo małych osad miej-
skich, skoro na wyprawę przeciw Krzyżakom wystawiło tylko jednego żołnierza 
(CMP nr 129). To sprawiło zapewne, że w klasyfi kacji sporządzonej przez Hen-
ryka Samsonowicza należało do IV, najniższej grupy miast w Wielkopolsce, obok 
m.in. Kaźmierza, Dubina i Opalenicy [Samsonowicz 2014b, s. 191]. Miejskość 
Obrzycka poświadczają źródła z  lat 1458 do 1563 [SHGP 1995: 407; Kulejew-
ska-Topolska 1964: 14, przypis 55]. Dokładnej daty nie sposób już dziś ustalić 
z braku dokumentu lokacyjnego. Przy porównaniu tego pierwszego roku odno-
szącego się do miasta w Obrzycku z moimi ustaleniami dotyczącymi osadnictwa 
przedlokacyjnego uderza ogromny dystans czasu, jaki dzielił ukształtowanie się 
zespołu osadniczego (połowa XIII wieku) od powstania miasta średniowiecznego 
(połowa XV wieku). Świadczy to w sposób oczywisty o tym, że procesy miasto-
twórcze istniejące tutaj w XIII wieku, a może i w XIV, były niewystarczające dla 

32 Ostatni pleban Jan, znany z 1518 roku, a przedtem od 1417 Mikołaj, od 1456 Stanisław.
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wytworzenia nowej jakości organizacyjnej. Były one nikłe również później, gdy 
Obrzycko przekształciło się w miasto. Wzmianka z połowy XV wieku zaliczająca 
tę miejscowość do grupy najmniejszych miasteczek w Wielkopolsce, odzwiercie-
dla wyraźnie niedorozwój miasta i  jego upadek. Około stu lat później w  reje-
strach poborowych z 1580 roku Obrzycko występuje już jako wieś, mająca zaled-
wie dwóch zagrodników, trzech komorników oraz dwa młyny o czterech kołach 
[ASK I: 6, 121v; SHGP 1995: 408; SG VII: 354; Warschauer 1901: 85]33. Ten 
niedorozwój Obrzycka miał zapewne wielorakie przyczyny gospodarcze i demo-
grafi czne, jednakże obok tego decydujący wpływ na zahamowanie rozwoju mia-
sta wywarło niewątpliwie jego położenie w  pobliżu dwóch prężnych ośrodków 
miejskich, a mianowicie Szamotuł i Wronek, których konkurencji nie potrafi ło 
sprostać [Pic 1964: 3]34. 

Pomyślniejszy dla rozwoju Obrzycka był dopiero wiek XVII, kiedy to w 1638 
roku otrzymało od króla Władysława IV przywilej lokacyjny wraz z zezwoleniem 
na wprowadzenie prawa niemieckiego. Dokument ten wyjednał od króla Krzysz-
tof Radziwiłł, ówczesny właściciel dóbr obrzyckich. W  przywileju lokacyjnym 
mówi się wyraźnie o  Obrzycku jako wsi: „…villa sua haereditaria Obrzyck ad 
fl umen Warta in Palatinatum Posnaniensi […] oppidum novum a praedictae vil-
lae de nomine Obrzycko nuncupatum fundae et erigere” [PZ APP 1639: k. 154].

Relokacja nie przebiegała prawdopodobnie zbyt sprawnie i  dopiero w  1643 
roku syn Krzysztofa, Janusz Radziwiłł wystawił dokument, w  którym sędziego 
Jana Schlichtynga z  Bukowca mianował swoim plenipotentem do wszystkich 
spraw związanych z  zasiedleniem majętności obrzyckiej. Oprócz zapewnienia 
wolności wyznaniowej książę Janusz Radziwiłł dał mieszkańcom dwadzieścia 
lat wolnizny od podatków [Wróblewska 1977: 191]. Korzystne zmiany praw-
ne wprowadzone przez Radziwiłłów skłoniły do osiedlania się wielu uchodźców 
protestanckich z Niemiec i  ze Śląska. Właśnie im to zawdzięcza miasto rozwój 
sukiennictwa i płóciennictwa, którego ośrodkiem stało się Obrzycko aż do po-
łowy XIX wieku. Podobnie zresztą rozwijały się pozostałe dziedziny rzemiosła 
i handel [Kwiatek, Lijewski 1988: 564]. Były to więc niezwykle korzystne cza-
sy (połowa XVII–połowa XIX wieku) dla nowo lokowanego miasta, zwłaszcza 
w dziedzinie gospodarki, samorządu miejskiego oraz rozwoju układu przestrzen-
nego, który z  niewielkimi zmianami istnieje do dzisiaj. Ostatnim pozytywnym 
elementem w  tym strumieniu ogromnych zmian było założenie w  1828 roku 
ordynacji obrzyckiej, która przetrwała aż do 1945 roku, dzięki Atanazemu Ra-
czyńskiemu, należącemu do proniemieckiej (pruskiej) gałęzi Radziwiłłów [por. 
Pieprzyk 1978: 220n.].

Po latach sprzyjających nastąpił okres stopniowego upadku gospodarczego, 
demografi cznego i społecznego miejscowości, który doprowadził do całkowitego 

33 Autor podaje, że Obrzycko musiało spaść do rzędu wsi w końcu XVI wieku.
34 Wydaje się, że podobny wpływ musiały odegrać dobrze rozwijające się w XVI wieku Oborniki.
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upadku i  w  rezultacie pozbawienia praw miejskich, co nastąpiło w  1934 roku. 
Obrzycko odzyskało je ponownie od 1 stycznia 1990 roku [Mordal 1999: 3]. 
Obecnie miasto zajmuje powierzchnię 3,7 km2 i liczy około trzech tysięcy miesz-
kańców. 

Głęboczek
Wieś Głęboczek wyprzedziła powstanie miasta o ponad jeden wiek. Jej początki 
sięgają zapewne pierwszej połowy XIV wieku, choć pierwsza wzmianka zareje-
strowana została w  źródłach z  1354 roku, kiedy to biskup poznański Wojciech 
przekazał cystersom w  Łeknie dziesięciny ze stołu biskupiego, w  tym należące 
mu się również z  Głęboczka [KDW VI: 164]. Rok później pojawił się dziedzic 
Głęboczka, Sędziwój Głębocki herbu Łodzia [KDW III: 1599], natomiast w 1387 
roku córka Sędziwoja, Halszka [LG I: 158, 207; WR 1: 16). Kolejni dziedzice Głę-
boczka to m.in.: Boguchwał (Bogufał) Głębocki w latach 1388–1407; Dobrogost 
w latach 1409–1422 oraz jego bracia: Mikołaj i Piotr w latach 1393–1499 [SHGP 
1986: 487]. Pierwsi plebani znani są w latach 1393–1499 (Maciej Moderski, To-
masz, Adam, Jakub, Marcin, Bartłomiej i Piotr z Kcyni; SHGP 1986: 487].

Syn Piotra Głębockiego, Jan, był w 1453 roku studentem w Krakowie [AC 1: 
428]. W 1508 roku zmarł Władysław Głębocki, doktor dekretów, kanonik gnieź-
nieński i poznański [PG 7, 96v; SHGP 1986: 488, przypis nr 5]. Kościół niewia-
domego tytułu powstał tutaj dopiero w pierwszej połowie XIV wieku, natomiast 
do parafi i oprócz Głęboczka należały jeszcze wsie: Wiesiołowo, Worowo i  Zie-
lonka. W  okresie reformacji plebania nie była przez dłuższy okres obsadzana, 
a powróciła do dekanatu obornickiego dopiero w 1603 roku. Kościół zaniedbany 
i opustoszały przez wiele lat został ostatecznie inkorporowany w 1739 roku do 
parafi i goślińskiej — wkrótce potem zrujnowany kościół w Głęboczku rozebrano 
[Nowacki 1964: 94].

Nie znamy dokładnej daty powstania miasta, natomiast w źródłach poświad-
czone zostało w 1445 roku pod nazwą Glamboczca. Toczyły się wówczas spory 
sądowe o przynależność dziesięcin z miasta Głęboczka i wsi Zielonki do parafi i 
Tulce [ACC 28: 38v]. Sprawa nie ucichła szybko, gdyż w 1536 roku sześciu miesz-
czan z Głęboczka nadal trwało w sporze o dziesięciny z plebanami z Tulc. O nie-
wielkiej randze miasta świadczy m.in. to, że w 1458 roku miało wyposażyć tylko 
jednego żołnierza na wojnę z  Krzyżakami, a  także opłata szosu, która w  1507 
roku wynosiła zaledwie pół grzywny [CMP nr 129; ASK I: 5, 2v].

Rozplanowanie miasta było bardzo prymitywne. Oprócz rynku wydzielono 
działki mieszczańskie, z których jedynie około sześciu było zasiedlonych. Praw-
dopodobnie Głęboczek nie miał ulic oprócz traktów komunikacyjnych przebie-
gających przez plac rynkowy. Utrata znaczenia drogi gnieźnieńskiej przyczyni-
ła się najprawdopodobniej do poważnego zagrożenia dalszego istnienia miasta 
[Brust 1984: 588]. W 1536 roku źródła wymieniają jedynie sześciu mieszczan, 
natomiast pięć lat później już tylko dwóch mieszkańców i  dwa domy [PG 83, 
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154v–156]. Wkrótce potem miasto zapewne upadło, gdyż źródła milkną na jego 
temat, natomiast grunty i  lasy miejskie zostały najpewniej przyłączone do wsi 
Głęboczek.

Budzyń
Budzyń po raz pierwszy występuje w źródłach w 1450 roku; jest wówczas wsią 
parafi alną, której pleban Maciej prowadził spór z Sędziwojem, plebanem ze wsi 
Żoń, o prawa parafi alne nad niewielką osadą wiejską Brzekiniec [Nowacki 1964: 
383–384]. Jak już wspomniano wcześniej, wymienione wsie oraz Podstolice na-
leżały do monarchy, który nimi dysponował w zależności od potrzeb. Najczęściej 
jednak panujący przekazywali poszczególne kompleksy majątkowe w dzierżawę 
lub zastaw możnowładcom wielkopolskim, aby zasilić stale pustą kasę królew-
ską. Wiadomo z badań Jacka Wiesiołowskiego, że trzy wymienione wyżej osady 
już w  1426 roku zastawione zostały po raz pierwszy Andrzejowi z  Danaborza, 
kasztelanowi kamieńskiemu, późniejszemu wojewodzie kaliskiemu, herbu Pa-
łuka. Kolejne sumy zastawne na tych dobrach król zapisał w 1441 roku synowi 
Andrzeja, Włodkowi z Danaborza [Wiesiołowski 1985: 383]. W 1458 roku Ka-
zimierz Jagiellończyk temuż Włodkowi, kasztelanowi i  staroście nakielskiemu, 
zapisał sumę 1000 fl orenów węgierskich na królewskim mieście Budzyń oraz 
wsi Podstolice, za utrzymanie w dobrym stanie obronnym zamku w Człuchowie 
[SHGP 1986: 137]. Tenże król w  1470 roku zezwolił, aby synowie Włodka Jan 
i  Władysław przekazali wsie Brzekiniec, Budzyń i  Podstolice Mikołajowi Dzia-
łyńskiemu [SHGP 1986: 137]. W 1485 roku królewski Budzyń i pozostałe wsie 
znalazły się w drodze zastawu za 1600 fl . węg. w rękach Przecława Potulickiego, 
właściciela niedalekich Potulic i Chodzieży [SHGP 1986: 137–138]. W 1530 roku 
Budzyń został wykupiony przez królową Bonę z  rąk zastawców i  przyłączony 
do starostwa rogozińskiego. Królowa posiadała starostwo w  Rogoźnie w  latach 
1530–1557, jednak w jej imieniu dobrami tymi zarządzali dworzanie królewscy, 
pełniący z  jej nadania funkcję starostów rogozińskich [Gąsiorowski 1981: 62; 
Brust 2016: 204].

We wspomnianym powyżej dokumencie z 1458 roku Budzyń zostaje po raz 
pierwszy wymieniony jako oppidum. Jego miejski charakter potwierdzają wykazy 
piechoty; Budzyń był zobowiązany wystawić wówczas przeciw Krzyżakom jedne-
go żołnierza. Nie występuje natomiast w rejestrach cyzy ani w wykazach szosu, co 
dowodzi jego niskiej rangi jako osady miejskiej [CMP nr 129; por. Wiesiołow-
ski 1985: 382–383]. Kolejne wiadomości o mieście w Budzyniu pochodzą z 1563 
roku. Wiadomo, że było tam wówczas 35 rodzin mających niewielkie działki 
gruntu, dwóch karczmarzy oraz aż 32 kołodziejów, co jest sytuacją wyjątkową 
dla tak małego miasta. Nie jest wykluczone, że rzemieślnicy ci wykonywali usługi 
dla całego starostwa rogozińskiego, a  może również dla innych osad [Wiesio-
łowski 1985: 383]. Podobny skład ludności Budzynia był również w 1580 roku. 
Funkcjonowało wówczas wójtostwo posiadające jeden łan ziemi. O  miejskości 
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Budzynia dowiadujemy się z  kolejnych lustracji starostwa rogozińskiego, prze-
prowadzonych w latach: 1565, 1628–1632, 1659–1665, 1670 i 1785 [Lustracja 
województw 1961: 253; Lustracja województw wielkopolskich 1967: 84; 
Lustracja województw wielkopolskich i  kujawskich 1978: 42–43, przy-
pis 91].

Miejski charakter Budzynia wymieniany jest w źródłach począwszy od 1458 
roku niemal do końca XVIII wieku, natomiast nadal nie znamy jego dokładnej 
daty lokacji. Być może rację ma Jacek Wiesiołowski, według którego miasto po-
wstało przed 1458 rokiem, a ściślej po roku 1441, kiedy Budzyń przejął w dro-
dze zastawu Włodko z Danaborza [Wiesiołowski 1985: 383]. Sprawa miejskości 
Budzynia bardzo poważnie komplikuje się po 1458 roku. Musimy stwierdzić, że 
obraz miasta staje się wówczas niezwykle zagmatwany. Wynika to przede wszyst-
kim z tego, że począwszy od 1470 do 1486 roku, dalej od 1518 do 1527 roku oraz 
w latach 1535–1622 (wbrew poprzednim wzmiankom), źródła określają Budzyń 
stale nazwą villa (wieś) lub nie podają bliższego określenia.

Widać więc, że zagadnienie lokacji Budzynia i  jego miejskości w  dłuższym 
okresie nie jest ani zbyt jasne, ani tym bardziej łatwe do wyjaśnienia, przy tak 
krańcowej niezgodności źródeł i  ich dotkliwym niedoborze. Na tym tle wynik-
nęły znaczne rozbieżności w  literaturze przedmiotu. Niezbyt przekonuje inter-
pretacja Grażyny Wróblewskiej, która w  tej mozaice określeń Budzynia — raz 
jako miasta, następnie jako wsi lub bez bliższego określenia typu osady — widzi 
po prostu osiąganie na przemian praw miejskich, to znów spadanie do roli wsi 
[Wróblewska 1977: 181]. Byłby to przypadek bez precedensu w dziejach miast 
wielkopolskich. Nie jest do pomyślenia, aby nie zachował się do dziś choć jeden 
dokument wznawiający lokację Budzynia aż do 1641 roku, kiedy nastąpiło odno-
wienie prawa miejskiego przez króla Władysława IV [APP KcZ 40, k. 512; Pazy-
ra 1965: 214]. Z tego XVII-wiecznego dokumentu wynika, że odnowienie praw 
miejskich nastąpiło na skutek utraty pierwszego przywileju lokacyjnego w czasie 
pożaru w roku 1626 [Kulejewska-Topolska 1964: 39; Pazyra 1965: 215]35. Nie 
tłumaczy to ostatecznie, z których lat pochodził ten zniszczony dokument, jed-
nakże z drugiej strony pozwala zaprzeczyć próbom poszukiwania większej liczby 
lokacji Budzynia w okresie od (po) 1441 do 1641 roku.

Na podstawie dotychczasowych wywodów można przyjąć, że Budzyń cieszył 
się prawami miejskimi nieprzerwanie od chwili ich uzyskania w  pierwszej po-
łowie XV wieku aż po wiek XVII, gdy nastąpiło ich wznowienie36. Przy takim 
założeniu różnorodność i  zmienność określeń używanych na oznaczenie osady 
w  Budzyniu da się wytłumaczyć niezwykle niskim poziomem gospodarczym 
oraz niedorozwojem przestrzennym osady, której ogólny obraz nie musiał odbie-
gać od wizerunku wsi.

35 Przyjmuję lokację Budzynia na lata 1501–1505, mimo że w 1518 roku występuje villarum 
Budzyn.

36 Budzyń traci prawa miejskie defi nitywnie w 1934 roku.
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Rozplanowanie Budzynia, znane z  planu z  1833 roku, wykazuje całkowite 
podporządkowanie przebiegowi dróg, a w wielu szczegółach dowodzi wyraźnego 
nawiązania do starszego układu przestrzennego. Pamiętając o  tym, że Budzyń 
został niemal doszczętnie zniszczony w czasie pożaru w 1626 roku, musimy wi-
dzieć w  XIX-wiecznym planie miasta nie dokładne odtworzenie lokacyjnego 
miasta, lecz budowę osady według nowego rozplanowania, nawiązującego jedy-
nie częściowo do dawnego układu średniowiecznego. Do elementów pierwotne-
go rozplanowania zaliczymy np. usytuowanie kościoła na zamknięciu placu (plan 
miasta z 1833 roku; Münch 1946: tabl. III). Wynikałoby więc z tego, że plan śre-
dniowiecznego miasta przedstawiał sobą najprostszy typ ulicówki, z obszernym 
placem utworzonym na powierzchni przelotowej i zabudową usytuowaną po jej 
obu stronach (rozplanowanie przestrzenne wg Brust 1986: 47). W okresie dobrej 
koniunktury Budzynia zjawił się pośrodku rynku budynek ratusza [Wróblew-
ska 1977: 181].

Kościół należał w XV wieku do parafi i chodzieskiej. Aż do schyłku XVI wieku 
brak w  dokumentach jakiejkolwiek wzmianki o  świątyni budzyńskiej. Dopiero 
w 1628 roku został wzmiankowany tamtejszy kościół pw. św. Barbary patronatu 
królewskiego. Uposażony był wówczas w niewielką rolę i meszne; do parafi i nale-
żał jedynie Budzyń [Nowacki 1964: 383].

Nie ominęły Budzynia wydarzenia rozgrywające się na obszarze całej Rze-
czypospolitej, które tutaj jedynie wymienię bez ich szerszego omawiania. Po 
pewnym wzroście gospodarczym, jaki nadszedł po roku 1641, miasto ponownie 
podupadło. Zagarnięte przez Prusaków w 1772 roku liczyło zaledwie 349 miesz-
kańców i miało charakter rolniczo-rzemieślniczy [Pazyra 1965: 214].

Pomimo że przywilej z  XVII wieku regulował sprawy wewnętrzne miasta, 
praktyka stosowana przez tenutariuszy była nad wyraz niekorzystna dla miesz-
czan. Wymienić tutaj warto częste zawłaszczanie przez starostę ról, pastwisk 
czy lasów należących do miasta. Nierzadko dochodziło również do naruszeń 
nietykalności osobistej przez urzędników starosty rogozińskiego, które powo-
dowały skargi mieszkańców Budzynia kierowane do króla — chodziło najczę-
ściej o łamanie uprawnień samorządowych i rzemieślniczych zagwarantowanych 
w  przywileju z  1641 roku [Kulejewska-Topolska 1964: 125, 130nn.]. Nieco 
lepiej zaczęło się dziać po roku 1793, kiedy dzięki napływowi osadników licz-
ba mieszkańców miasta wzrosła do 833 osób. W  1870 roku było już tutaj 210 
domów osiadłych, natomiast osiem lat później odnotowano: 651 ewangelików 
Niemców i  1050 katolików Polaków [SG I, 1880: 449]. Kolejne lata przyniosły 
powolny regres miasta, widoczny zwłaszcza po 1918 roku. Powodem tych nieko-
rzystnych zmian była przede wszystkim konkurencyjność dobrze rozwijających 
się gospodarczo okolicznych miast: Rogoźna, Wągrowca, Chodzieży, Margonina 
i Ryczywołu. Ostatecznie Budzyń został pozbawiony praw miejskich w 1934 roku 
[Wróblewska 1977: 181].
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Stobnica
Miasto w Stobnicy pochodzi z lokacji prywatnej przeprowadzonej w początkach 
XV wieku [Górczak 2007: 47937]. Był to okres pewnego wzrostu znaczenia War-
ty jako rzeki spławnej [Lesiński 1958: 66]. 

Lokatorem miasta mógł być Nałęcz Trojan Grochała ze Żdżar, Kiszewa i Stob-
nicy [WR 1: nr 483; por. Pakulski 1982: tabl. III] albo, co jest bardziej praw-
dopodobne, był nim wojewoda poznański Sędziwój Świdwa z  Szamotuł (KZP 
nr 1187 — 1403 rok38). Dwie zapiski w księdze ziemskiej poznańskiej, pierwsza 
z  1400 roku, mówiąca o  mającym nastąpić ustaleniu granic pomiędzy wsiami 
Stobnica i  Kiszewo, oraz druga z  1402 roku, wymieniająca wójta stobnickiego 
Jana, pozwalają umieścić lokację miasta między tymi dwiema datami lub w ich 
pobliżu. Jest więc prawdopodobne, że ujazd między wsiami Kiszewo i Stobnica 
był uchwalony w związku z zamierzonym utworzeniem miasta w Stobnicy (KZP 
nr 127 — 1400 rok, nr 1102 — 1402 rok). Kolejny wójt stobnicki Dobiesław 
znany jest jako świadek na dokumencie z 1419 roku (WR 1 nr 971: „Dobeslaus 
[ad]vocatus de Stobnicza…”; SHGP 2008, s. 68039). Od roku 1445 aż do wieku 
XVI Stobnica nazywana jest w źródłach przeważnie miastem (oppidum). Nie roz-
winęła się w większy ośrodek miejski, skoro na wyprawę malborską w 1458 roku 
miała dostarczyć zaledwie trzech zbrojnych, natomiast szosu płaciła jedynie 2,5 
grzywny (1507), cyzy zaś 2 grz., 3 wiardunki, 130 gr, w 11 ratach (1462–1465) 
[CMP nr 129; ASK I 5, 2; SHGP 2008: 679; Bieniaszewski, Latzke 1977: 544–
552]. 

Wspomniany Sędziwój Świdwa z Szamotuł posiadał dwóch synów, Wincen-
tego i Dobrogosta, którzy należeli do czołowych możnowładców wielkopolskich. 
Ten pierwszy, zaślubiony z nieznaną bliżej Anną, miał córkę Małgorzatę, wydaną 
kolejno za księcia Kazimierza Bełskiego (z linii Piastów mazowieckich), po jego 
śmierci zaś za księcia Wacława Raciborskiego [Górczak 2007: 363]. Małgorza-
ta Szamotulska wraz z  ojcem Wincentym otrzymali część dóbr szamotulskich, 
z  których zapewne w  pierwszej połowie XV wieku został wyodrębniony klucz 
stobnicki, w którego skład wchodziło miasto Stobnica i 11 wsi: całe — Baboro-
wo, Brączewo, Gąsawy, Jaryszewo, Pamiątkowo, Piotrówko, Podlesie, Popówko, 
Rydzyny, Sycyn — oraz połowa Bąblina, dalej wsie Grocholin i Gromadno w po-
bliżu Kcyni. 

Z małżeństwa Małgorzaty z księciem Wacławem pozostały dwie córki: Helena 
i  Katarzyna (trzecia Anna zmarła młodo), które przejęły część dóbr szamotul-
skich, razem z kluczem stobnickim w spadku po swej matce Małgorzacie [Rut-
kowska 1998: 134; Górczak 2007: 365]. W  latach sześćdziesiątych XV wieku 

37 Autor nie jest pewny, czy lokacja Stobnicy nastąpiła w  początkach XV, czy też może już 
w końcu XIV wieku.

38 Sędziwój Świdwa dochodzi swoich praw do zbiegłych chłopów ze Stobnicy [por. Górczak 
2007: 358].

39 Kolejni wójtowie Jan i Stanisław, synowie Dobiesława, wzmiankowani dopiero w 1460 roku. 
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dobra szamotulskie wniosły swym mężom: Helena Janowi Ostrorogowi, Katarzy-
na zaś Włodkowi z Danaborza, jako dobra posagowe Małgorzaty, a następnie ich 
córek [SHGP 2008: 678; Rutkowska 1998]. W ten sposób Stobnica i pozostałe 
wsie klucza stobnickiego przeszły w ręce innych rodów — Ostrorogów i Pałuków. 
W  kolejnych latach dobra stobnickie często zmieniały swoich właścicieli, prze-
chodząc w  ręce m.in. (oprócz Ostrorogów i  Danaborskich): Górków, Broniew-
skich, Rokossowskich, Czarnkowskich, Radolińskich, Zarembów i Raczyńskich, 
którzy w 1825 roku włączyli je do ordynacji obrzyckiej [Pazyra 1965: 301].

Jak już wspomniano, Stobnica należała do małych miasteczek. W 1580 roku 
płaciła podatek z dwóch włók i trzech kwart roli miejskiej, z młyna i folusza, od 
pięciu rzemieślników, w tym czterech piekarzy i jednego garncarza oraz od trzech 
rybaków i czterech komorników [Pazyra 1965: 301].

Wzmiankowana już Katarzyna, żona Władysława z  Danaborza, przekazała 
w 1493 roku pewne dobra leżące w pobliżu Stobnicy swoim synom: Janowi se-
niorowi i Janowi juniorowi, starostom nakielskim [PG 10, 186v; por. Brust 1984: 
806]. Z tej okazji został wymieniony młyn Rudny (młyn ferrifodius) zlokalizowa-
ny na północ od Stobnicy nad rzeką Kończak, niewielkim dopływem Warty. Była 
to kopalnia (rudnia) rudy darniowej z młynem rudnym i wytwórnią sprzętu rol-
niczego, eksploatująca znajdujące się w tym rejonie bogate źródła tego surowca 
[ASK I 3, 261; LBP: 79]40. Upadek osady rudnej można wiązać, jak się przypusz-
cza, z upadkiem gospodarczym Stobnicy w pierwszej ćwierci XVI wieku41. Wy-
mieniony w 1497 roku nieznany młyn Kaszuba (Caschuba) w Stobnicy znajdował 
się z  pewnością na rzece Kończak, w  pobliżu wspomnianego młyna Rudnego. 
Należał wówczas do braci Danaborskich, synów Katarzyny z Danaborza i Stob-
nicy, którzy sprzedali go łącznie z innymi dobrami za 150 fl orenów węgierskich 
Andrzejowi Kobylnickiemu [WMS II: nr 793]. Młyn ten istniał już wcześniej, na 
co wskazuje zapiska sądowa z 1476 roku wymieniająca szlach. Małgorzatę, żonę 
opatrznego Jana, młynarza w Stobnicy [PG 9, 56v]. Na marginesie wart odnoto-
wania jest przykład małżeństwa szlachcianki z osobą niższego stanu (opatrzny — 
drobny rzemieślnik), co w okresie rozdrobnienia dóbr szlacheckich w XV wieku 
nie było rzeczą znów tak rzadką. W 1508 roku pojawiają się dwa kolejne młyny, 
a mianowicie Nadolnik i Miantka, obydwa zlokalizowane na rzece Kończak, na 
północ od Stobnicy. Niewiele da się o nich powiedzieć, gdyż posiadamy zaledwie 
dwie lakoniczne wzmianki w rejestrach poborowych z lat 1508 i 1510 [ASK I, 3, 
18v; I, 3, 261]. Ich położenie wskazuje na to, że należały do właścicieli Stobnicy, 
dzieląc niedługo po tych wzmiankach los wspomnianego młyna Rudnego42. Inte-
resujące jest, że wszystkie znane z XV- i XVI-wiecznych źródeł młyny w Stobnicy 
zlokalizowane były nie w pobliżu miasta na rzece Warcie, lecz w pewnej odleg-

40 Mieszkańcy osady płacili plebanowi stobnickiemu rocznie sześć pługów żelaznych.
41 Po raz ostatni młyn Rudny pojawia się w źródłach w 1510 roku. 
42 Obydwa młyny w Stobnicy posiadały po dwa pracujące koła młyńskie [ASK I: 3, 18v].
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łości od niego na rzece Kończak, dopływającej od północy do Warty, tuż przy 
mieście. Można sądzić, że o wyborze miejsca pod budowę młynów decydowały 
korzystniejsze warunki wodne małej rzeczki, niewymagające większych nakła-
dów i  bardziej skomplikowanej technologii aniżeli kapryśna w  różnych porach 
roku rzeka Warta (przed regulacją). W Stobnicy istniał jeszcze w 1563 roku nie-
znany młyn Górny (Molendinum Gorny). Był to już piąty młyn, jaki odnotowały 
źródła XV- i  XVI-wieczne w  tej miejscowości. Podobnie jak poprzednie także 
młyn Górny lokalizujemy na północ od Stobnicy, nad rzeką Kończak43. Powstał 
on zapewne po upadku młynów Rudnego, Miantka i  Nadolnego, gdyż w  reje-
strach poborowych z lat 1563 i 1580 wymieniony jest tylko obok znanego młyna 
Kaszuba [ASK I, 5, 234 — 1563 rok; Pawiński 1883: 33 — 1580 rok].

Niezbyt jasno przedstawia się sprawa znacznego skoncentrowania młynów 
nad rzeką Kończak w Stobnicy44. Duże skupiska leśne oraz słabe gleby występu-
jące tutaj nie sprzyjały rozwojowi rolnictwa, a  zwłaszcza uprawom. Przy obec-
nym stanie źródeł sprawa ta nie może być wyjaśniona w  sposób zadowalający. 
Zapewne jednak młyny stobnickie świadczyły usługi młynarskie nie tylko dla 
mieszkańców prawobrzeżnej, lecz również lewobrzeżnej Warty. Na możliwość 
taką wskazuje istnienie w Stobnicy przed 1520 rokiem mostu (lub promu) przez 
Wartę [WMS IV nr 12593 — 1520 rok]45.

Kościół parafi alny pw. św. Wojciecha otrzymała Stobnica zapewne w  XIV 
wieku, kiedy była jeszcze wsią. Pleban Stefan występuje w aktach konsystorskich 
w  1404 roku. Do parafi i, oprócz Stobnicy, należały jeszcze: Jaryszewo, Brącze-
wo, Podlesie, młyny Ruda i Kaszuba wraz z osadami młyńskimi. Do uposażenia 
plebanii należał łan roli i  daniny parafi alne. W  pierwszej połowie XVII wieku 
wskutek opustoszenia miasta i niedbalstwa patronów plebania przez kilkadziesiąt 
lat nie była obsadzana [Nowacki 1964: 374]. Według wizytacji kościelnej w 1797 
roku murowana część świątyni była w  dość dobrym stanie, natomiast zabudo-
wania plebanii zrujnowane. Parafi a miała jeszcze wówczas własnego plebana. 
Kościół chylący się ku upadkowi zamknięto w 1811 roku, rozebrano zaś najpraw-
dopodobniej w roku 1846; parafi ę włączono do obrzyckiej [Kozierowski 1935: 
388; Nowacki 1964: 374]. 

Jak już wspomniano, miasto powstało w widłach rzeki Warty i rzeczki Koń-
czak, niewielkiego dopływu prawobrzeżnej Warty, w  miejscu przejścia drogi 
z Obornik do Obrzycka przez dość głęboką w tym miejscu dolinę rzeczki. W ob-
razie dzisiejszej Stobnicy pozostało sporo elementów dawnego założenia, pozwa-
lających zaliczyć je do typu placowego z regularnie wytyczonym rynkiem [por. 
Tłoczek 1955: 78].

43 Tak oznaczony na mapie K. Perthéesa, gdzie fi guruje jako „Młyn Górnik”.
44 Np. w 1508 roku rejestry poborowe odnotowały w pobliżu Stobnicy cztery młyny: Kaszuba 

o  podwójnym kole, Miantka o  podwójnym kole, Nadolny o  podwójnym kole oraz młyn Rudny 
[ASK I: 3, 261].

45 Odnowienie przywileju w sprawie mostu w mieście Stobnicy na rzece Warcie.
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Rynek lokacyjnego miasta zajął środkową część dawnego placu targowego, 
wydłużonego w kierunku równoległym do biegu Warty46. Plac od zachodu ogra-
niczała rzeczka Kończak, natomiast w kierunku wschodnim obejmował on dwa 
kolejne bloki rynkowe, dochodzące do wysokiej skarpy graniczącej z  miastem 
z  tej właśnie strony. Trudny do określenia jest zasięg placu ku północy. Może 
mają z  tym jakiś związek uliczki wychodzące z  północno-wschodniego i  pół-
nocno-zachodniego naroży rynku, które mogły być pierwotnie drogą biegnącą 
wzdłuż północnej granicy placu targowego; droga po przebyciu Kończaka łączyła 
się z traktem obornickim, oddalonym od placu o około 200 m. W takim układzie 
plac posiadał 400 m (!) długości i około 100 m szerokości, stanowiąc przykład 
wielkiego założenia targowego. Pierwotny kościół przylegał do placu od strony 
drogi przelotowej. Od środka placu w  kierunku północnym odchodziła droga 
łącząca się ze szlakiem Oborniki–Obrzycko. W układzie miasta stanowi ona ulicę 
wychodzącą z północno-wschodniego naroża rynku47.

Ośrodkiem średniowiecznego miasta był niewielki kwadratowy rynek, z któ-
rego wychodziło sześć uliczek niesymetrycznie rozmieszczonych w  stosunku 
do siebie. Z północno-zachodniego narożnika rynku odchodziła wąska uliczka 
w  kierunku zachodnim; jej przedłużeniem po przekroczeniu rzeczki Kończak 
była droga biegnąca równolegle do Warty. W południowej części tej ulicy pozba-
wionej parcel został wybudowany kościół parafi alny. Z  północno-wschodniego 
narożnika rynku wychodziły dwie ulice, jedna w kierunku wschodnim — mająca 
kontynuację w  drodze wiodącej równolegle do Warty — druga zaś na północ, 
gdzie łączyła się ze szlakiem obornickim. Z południowo-zachodniej części rynku 
odchodziła krótka uliczka w kierunku równoległym do Warty, skręcająca w swej 
części zachodniej ku brzegowi rzeki. Z przeciwnego naroża, w części południowej 
rynku wychodziły dwie ulice. Jedna odbiegała równolegle do Warty w kierunku 
południowo-wschodnim, natomiast druga, o wiele krótsza, kierowała się prosto-
padle do Warty. U styku tej ulicy z brzegiem Warty wytworzył się niewielki pla-
cyk, będący zapewne terenem składowym przy przystani rzecznej i przeprawie — 
a uliczka łączyła najkrótszą drogą brzeg rzeki z rynkiem [por. Münch 1946: tab. 
LV — plan miasta z 1793 roku].

Mała czytelność planu miasta z końca XVII wieku nie pozwala na wyciąganie 
daleko idących wniosków dotyczących bloków zabudowy. Przypuszczalnie po-
czątkowo wytworzyły się pojedyncze bloki przyrynkowe w  części południowej 
i północnej oraz podwójne bloki po stronie wschodniej rynku. Częściowo zabu-
dowana była ulica odchodząca od rynku w kierunku północnym48.

Miasto dość dobrze prosperowało od czasu swego powstania do około końca 
XVI i  początków XVII wieku. Istniał wówczas ratusz, kościół, a  w  24 domach 

46 Zobacz plan miasta z 1793 roku [Münch 1946: tab. LV].
47 Na planie Stobnicy z 1793 roku nie zaznaczono nazw ulic.
48 O wiele więcej danych dotyczących planu średniowiecznego miasta dałoby się osiągnąć przy 

zastosowaniu zdjęć lotniczych — czego dobrym przykładem jest Dzwonowo.



121

Nieudane lokacje miejskie, miasta zanikłe oraz skasowane ośrodki miejskie…

mieszkało ponad 150 mieszkańców. Folwark stobnicki zwany urzędowo „Stob-
nica-Papiermühle”, z  leśniczówkami Papiernia i  Podlesie tworzył okręg dwor-
ski, posiadający trzy domy i 22 mieszkańców — jeden katolik i 21 protestantów 
[SG XI, 1980: 346]. Odtąd miasto zaczęło upadać. Wizytacja kościelna z  1628 
roku stwierdziła, że z powodu złych czasów i okrucieństwa mieszczanie poucie-
kali, a role ich wcielono do folwarku. W 1756 roku było tu jeszcze 15 rzemieślni-
ków, w tym sześciu garncarzy, trzech szewców, dwóch płócienników. Stał nowy 
gościniec, młyn Kostrzewnik z  tartakiem i  foluszem, hamernia wytwarzająca 
pługi i młyn Górznik (Górny). Przez Wartę przeprawiano się promem. W 1793 
roku, liczące 154 mieszkańców i  24 domy miasto, znalazło się w  zaborze pru-
skim. Mieszkańcy trudnili się głównie uprawą roli i rzemiosłem. Z powodu bli-
skości Obrzycka Stobnica nie miała szans rozwoju gospodarczego, dlatego została 
w 1795 roku (lub 1797) pozbawiona praw miejskich przez władze pruskie [por. 
Pazyra 1965: 302].

Podsumowanie

Podejmując się próby przeanalizowania kilku chybionych lokacji miejskich na 
niewielkim obszarze dorzecza środkowej Warty i dolnej Wełny, autor był przeko-
nany, że będzie zmuszony do zastosowania jakichś szczególnych metod badaw-
czych, niepraktykowanych w codziennej pracy historyka osadnictwa miejskiego. 
Otóż nic bardziej błędnego, gdyż oprócz kilku drobnych różnic powyższy tekst 
w niczym nie odbiega od dotychczasowych prac poświęconych ośrodkom miej-
skim funkcjonującym od ich powstania do naszych czasów.

Podobnie jak to bywa w  pracy każdego badacza-mediewisty, główną prze-
szkodą w realizacji postawionych celów był brak źródeł pisanych oraz materia-
łów archeologicznych. I  to była właściwie jedyna i  główna przeszkoda utrud-
niająca dokładne wyjaśnienie przyczyn upadku dobrze funkcjonujących miast 
(np. Ryczywół). Ze względu na kasatę niektórych miast z XVIII a nawet XX wie-
ku należało przedłużyć analizę poszczególnych osad o kilka wieków (np. Obrzyc-
ko, Stobnica, Budzyń).

Zagadnieniem szczególnie skomplikowanym były przypadki występowania 
w źródłach niektórych osad (np. Budzynia) na przemian: jako wieś lub jako mia-
sto. Wydaje się, że wyjaśnienie tego problemu zostało w tej pracy dokonane poło-
wicznie, dlatego będą konieczne dalsze, pogłębione badania źródłowe. 

Biorąc pod uwagę sytuację społeczną, gospodarczą, demografi czną, a także fi -
zjografi czną, przyznać trzeba, że miasteczka: Sławkowo, Dzwonowo i Głęboczek 
nie miały żadnych szans istnienia w dłuższym okresie i dlatego ich zaniknięcie 
było bezwzględne i nieuchronne. Pozostałe z siedmiu miast należałoby przeana-
lizować odrębnie. Pozbawiony praw miejskich Ryczywół mógłby funkcjonować 
nadal, nawet w naszych czasach, jednak prawa miejskie zostały mu odebrane de-



Mieczysław Brust

122

Ta
be

la
 1

. M
ia

st
a 

om
ów

io
ne

 w
 a

rt
yk

ul
e

Ta
bl

e 
1.

 C
iti

es
 d

es
cr

ib
ed

 in
 th

e 
ar

tic
le

; e
d.

 M
ie

cz
ys

ła
w

 B
ru

st

Lp
.

N
az

w
a 

os
ad

y
C

ha
ra

kt
er

 
pr

ze
d 

lo
ka

cj
ą

W
ła

sn
oś

ć
Pi

er
w

sz
a 

w
zm

ia
nk

a 
hi

st
or

yc
zn

a
U

rz
ąd

ze
ni

e 
ob

ro
nn

e
Lo

ka
cj

a 
m

ia
st

a
U

tr
at

a 
pr

aw
 

m
ie

jsk
ic

h

1.
Bu

dz
yń

os
ad

a 
pu

sz
cz

ań
sk

a
kr

ól
ew

sk
a

14
50

 r.
 (?

)
—

1.
 1

44
1–

14
58

 r.
2.

 1
64

1 
—

 
od

no
w

ie
ni

e 
pr

aw
 

m
ie

jsk
ic

h

1.
 p

o 
16

26
 r.

 
2.

 1
93

4 
r.

2.
D

zw
on

ow
o

w
ie

ś 
ow

al
ni

co
w

a
ry

ce
rs

ka
13

84
 r.

1.
 g

ró
d 

—
 X

II
I w

.
2.

 d
w

ór
 o

br
on

ny
 —

 
XI

V–
XV

II
I w

. (
?)

pr
ze

d 
13

84
 r.

ok
. 1

51
1–

15
23

 r.

3.
G

łę
bo

cz
ek

w
ie

ś
ry

ce
rs

ka
13

54
 r.

gr
ód

 —
 X

II
I–

XI
V

 w
. (

?)
pr

ze
d 

14
45

 r.
ok

. 1
54

2 
r.

4.
O

br
zy

ck
o

gr
ód

, 
po

dg
ro

dz
ie

, 
os

ad
a 

rz
em

ie
śln

ic
za

ry
ce

rs
ka

12
38

 r.
1.

 g
ró

d 
—

 p
rz

eł
om

 X
II

 
i X

II
I w

.
2.

 k
as

zt
el

an
ia

 —
 X

II
I w

.

1.
 p

rz
ed

 1
45

8 
r.

2.
 1

63
8 

r. 
(r

el
ok

ac
ja

)
3.

 1
99

0 
r.

1.
 p

rz
ed

 1
58

0 
r. 

2.
 1

93
4 

r.

5.
Ry

cz
yw

ół
cz

ęś
ć w

si 
Kr

ęż
oł

y
ry

ce
rs

ka
14

26
 r.

fo
rt

al
ic

ja
 —

 n
ow

oż
yt

no
ść

ok
. 1

39
4 

r.
19

34
 r.

6.
Sł

aw
ko

w
o

w
ie

ś (
?)

ry
ce

rs
ka

13
91

 r.
 (?

)
—

ok
. p

oł
ow

y 
XI

V
 w

.
pr

ze
ło

m
 X

IV
 i 

XV
 w

.
7.

St
ob

ni
ca

w
ie

ś, 
ta

rg
, o

sa
da

 
m

ły
ńs

ka
ry

ce
rs

ka
13

88
 r.

—
pr

ze
d 

14
02

 r.
po

 1
79

5 
r. 

Źr
ód

ła
: K

ul
ej

ew
sk

a-
To

po
ls

ka
 1

96
4;

 W
ró

bl
ew

sk
a 

19
77

; J
as

no
sz

 1
98

0;
 B

ru
st

 1
98

4;
 B

og
uc

ka
, S

am
so

no
w

ic
z 

19
86

; G
ór

cz
ak

 2
00

7;
 K

rz
ep

ko
w

sk
i, 

M
oe

gl
ic

h 
20

14
.



123

Nieudane lokacje miejskie, miasta zanikłe oraz skasowane ośrodki miejskie…

cyzją władz państwowych. Nie jest jednak wykluczone, że reaktywowanie miasta 
może w  tej miejscowości nastąpić w  ciągu kilku lat. Tak stało się w  Obrzycku, 
które w  1990 roku zostało ponownie ośrodkiem municypalnym. Gdy chodzi 
o Stobnicę i Budzyń, to wydaje się, że nie mają one warunków do przywrócenia 
praw miejskich. Nie pozwoli na to zbyt słabe zaplecze gospodarcze, które również 
wcześniej stało się przyczyną ich upadku.

Skróty zastosowane w artykule (poza ujętymi w bibliografii): 
AAP — Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
ACC AAP — Acta causarum consistorii Posnaniensis
AGAD — Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
APP — Archiwum Państwowe w Poznaniu
APP KcZ — Księgi ziemskie kcyńskie
ASK I — Archiwum Skarbu Koronnego. Powiat Poznański
KDW — Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski
KZSz — Katalog zabytków sztuki w Polsce
MK — AGAD, Metryka Koronna
PG — Księgi grodzkie poznańskie
PZ APP — Poznań, księgi ziemskie, Archiwum Państwowe w Poznaniu
SHGP — Słownik historyczno-geografi czny województwa poznańskiego w średnio-

wieczu

B i b l i o g r a f i a

Źródła drukowane
AC — Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, wyd. B. Ula-

nowski, t. 1–3, Kraków 1849.
CMP — Kodeks Dyplomatyczny Wielkiej Polski, wyd. E. Raczyński, Poznań 1840.
KZP — Księga ziemska poznańska 1400–1407, wyd. K. Kaczmarczyk, K. Rzyski, Po-

znań 1960.
LBG — Jana Laskiego Liber benefi ciorum archidiecezyi gnieźnieńskiej, wyd. Jan Ler-

kowski, t. 1–2, Gniezno 1880–1881.
LBP — Księga uposażenia diecezji poznańskiej z  roku 1510, wyd. ks. J. Nowacki, 

Poznań 1950.
LG I — Die ältesten grosspolnischen Grodbücher, wyd. J. Lekszycki, Bd. 1–2, Leipzig 

1887–1889.
Lustracja województw wielkopolskich i  kujawskich 1564–1565, cz. I, wyd. 

A. Tomczak, C. Ohryzko-Włodarska, J. Włodarczyk, Bydgoszcz 1961.
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Lustracja województw wielkopolskich i  kujawskich 1628–1632, cz. I. Woje-
wództwa: Poznańskie i Kaliskie, wyd. Z. Guldon, Wrocław 1967.

Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1659–1665, cz. I. Woje-
wództwo Poznańskie i Kaliskie wyd. C. Ohryzko-Włodarska, Wrocław 1978.

MPH — Monumenta Poloniae Historica, wyd. A. Bielowski, t. 1–6, Lwów 1864–1893 
SG — Słownik Geografi czny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. 

F. Sulmirski i in., t. 1–15, Warszawa 1880–1902.
Urzędnicy wielkopolscy XII–XV wiek. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1985.
WMS — Matricularum Regni Poloniae Summaria t. 1–5, wyd. T. Wierzbowski, War-

szawa 1905–1956.
WR — Wielkopolskie roty sądowe, wyd. H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz, t. 1: Roty 

poznańskie, Poznań 1959.
Źródła dziejowe. Polska pod względem geografi czno-statystycznym, t. XII: Wielko-

polska, oprac. A. Powiński, Warszawa 1883.

Mapy
Königliche Grosse Topographische Vermessung Karte. oprac. David Gilly (von Lan-

gner, 1:50000, Berlin 1802–1803.
Mapa
1971 Mapa szczegulna (!) woiewodztwa poznańskiego zrządzona — przez Karola 

de Perthéesa pułkownika i geografa [w skali 1:100 000].
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Unsuccessful town foundations, defunct cities and abolished urban centres 
in the middle Warta basin and lower Wełna basin since the beginning 

of the 20th century

S u m m a r y

Th e present article has been devoted to seven old defunct towns, located in the middle Warta 
and lower Wełna basin.

Th e so-called unsuccessful locations (Sławkowo-Parkowo), defunct towns (Głęboczek, 
Dzwonowo) and towns abolished by governmental authorities in 1795–1797 and in 1934 
(Ryczywół, Obrzycko, Budzyń, Stobnica) were identifi ed among these towns. From among the 
mentioned towns only Obrzycko regained its town rights on 1st January 1990. Th e socio-eco-
nomic, demographic and territorial situation of Ryczywół indicates that this centre may also 
regain town rights within several coming years. For the same reasons Budzyń may also regain 
the status of a town in the future. Only Stobnica will rather remain a village in character. 

Th e relics of the old town plan have not been preserved in the described localities till the 
present days. Th e only exceptions are: Ryczywół, Obrzycko, Budzyń and Stobnica. Due to 
aerial photography, the reconstruction of the oldest town plan of Dzwonowo was possible.  
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In order to explain a great number of unclear research problems, all the towns should un-
dergo further more thorough source studies and invasive archaeological research — mainly 
in: Sławkowo-Parkowo, Głęboczek, Dzwonowo and Stobnica.

In the course of the successive historic-archaeological research the subsequent lost towns 
may be found — in particular on the former Castellan territories of Ostrów (Lednica) and 
Rogoźno.
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Nieznany przywilej odpustowy dla parafi i św. Mikołaja 
i św. Barbary w Radzimiu (AGAD, sygn. Dok. Perg. 7410)

abstrakt: W 1499 roku w Krakowie został wystawiony przywilej odpustowy dla 
kościoła parafi alnego św. Mikołaja i św. Barbary w Radzimiu. Wystawcami dokumen-
tu byli arcybiskup gnieźnieński, kardynał Fryderyk Jagiellończyk, arcybiskup lwow-
ski Andrzej z Boryszewic, biskup włocławski Krzesław Kurozwęcki, poznański Jan 
Lubrański, wielkowardyjski Dominik Kálmáncsehi, warmiński Łukasz Watzenrode, 
Maciej ze Starej Łomży biskup Chełmu Lubelskiego oraz biskup eneński i sufragan 
poznański Wojciech z Bydgoszczy. Spotkali się oni w tym gronie w Krakowie podczas 
odbywającego się tam sejmu. O przyznanie przywileju dla kościoła parafi alnego za-
biegał Jan z Góry, radzimski proboszcz oraz kanonik poznański. Otrzymane warunki 
uzyskania łącznie 140 dni odpustu były bardzo atrakcyjne i mocno wyróżniały ra-
dzimską świątynię na tle okolicznej sieci parafi alnej, co zapewne miało przyczynić się 
do zwiększenia aktywności wiernych i zapewnić parafi i większe dochody. Na skutek 
gwałtownych przemian, jakie nastąpiły w życiu religijnym w kolejnych dekadach, pa-
mięć o otrzymanym odpuście szybko się zatarła. Sam dokument był przechowywany 
w archiwum poznańskiej komandorii joannitów, po czym został włączony do zbio-
rów rodzinnych Radziwiłłów. Wraz z tą kolekcją został przekazany do zasobu AGAD 
w Warszawie, gdzie znajduje się obecnie pod sygnaturą Dok. Perg. 7410.
słowa kluczowe: dyplomatyka, przywilej, odpust, Radzim, Fryderyk Jagiellończyk, 
joannici poznańscy 

abstract: In 1499 in Cracow an indulgence privilege for the parish church of St. 
Nicolas and St. Barbara in Radzim was issued. Th e Archbishop of Gniezno, the Cardi-
nal Frederick Jagiellon, the archbishop of Lviv Andrzej from Boryszewice, the bishop 
of Włocławek Krzesław Kurozwęcki, the bishop of Poznań Jan Lubrański, the bishop 
of Oradea Mare (Gran Varadino, Nagyvárad) Domokos Kálmáncsehi, the bishop of 
Warmia Łukasz Watzenrode, the bishop of Chełm Lubelski Maciej from Stara Łomża, 
and the titular bishop of Aenus and the Poznań suff ragan Wojciech from Bydgoszcz 
were the issuers of the document. Th ey all met in Cracow at the time of the sejm. Th e 
document was issued on the request of Jan from Góra, the provost in Radzim and 
the Canon of Poznań. Th e obtained conditions of 140 days of indulgence were very 
attractive and they signifi cantly distinguished the shrine in Radzim against the surro-
unding network of parishes, which was no doubt supposed to increase the activity of 
the congregation and ensure the parish greater incomes. As a result of turbulent chan-
ges, which appeared in religious life in the next decades, the retention of the received 
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indulgence quickly receded. Th e document itself was kept in the archive of the Joan-
nites Commandery in Poznań, and then was included in the family collection of the 
Radziwiłł’s. Together with this collection it was handed over to Th e Central Archives 
of Historical Records in Warsaw, where it is kept under the signature Dok. Perg. 7410
keywords: diplomatic, privilege, indulgence, Radzim, Frederick Jagiellon, Poznań 
Joannites

Historia nieistniejącej już wsi Radzim, leżącej nad brzegiem Warty w  pobliżu 
Murowanej Gośliny, jest niezwykle długa i interesująca. Dzięki badaniom archeo-
logicznym udaje się zgłębić jej najwcześniejsze okresy związane z pradziejowym 
osadnictwem funkcjonującym na terenie tamtejszego ostrowa oraz z istniejącym 
tam później grodem kasztelańskim. Efekty szeroko zakrojonych badań interdy-
scyplinarnych zostały ostatnio opublikowane w postaci monografi i zawierającej 
studia i  materiały dotyczące tego zapomnianego dotąd ośrodka [Kowalczyk, 
Skoczyński, Wyrwa 2017: passim]. Na każdym etapie prowadzonych prac wy-
raźnie widoczny był jednak skromny stan zachowania źródeł historycznych doty-
czących Radzimia oraz jego mieszkańców. Tym bardziej cieszy zidentyfi kowanie 
w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (dalej — AGAD) 
nieznanego badaczom tej tematyki dokumentu z  1499 roku (ryc. 1, 2). W  ni-
niejszym artykule zostaną omówione jego cechy zewnętrzne, treść, okoliczności 
powstania, a także dalsze zrekonstruowane losy zabytku, aż do jego włączenia do 
zespołu Zbiór dokumentów Pergaminowych AGAD. Następnie zostanie przedsta-
wiona edycja omawianego dyplomu oraz jego reprodukcja. 

Omawianym zabytkiem jest dokument o sygnaturze AGAD, Dok. Perg. 7410, 
zawierający przywilej odpustowy wystawiony 20 marca 1499 roku w Krakowie — 
przez kardynała Fryderyka Jagiellończyka, arcybiskupa lwowskiego Andrzeja 
z Boryszewic, biskupów: włocławskiego Krzesława Kurozwęckiego, poznańskie-
go Jana Lubrańskiego, wielkowardyjskiego Dominika Kálmáncsehiego, warmiń-
skiego Łukasza Watzenrode, a  także Macieja ze Starej Łomży biskupa Chełmu 
Lubelskiego oraz biskupa eneńskiego i sufragana poznańskiego Wojciecha z Byd-
goszczy — dla kościoła parafi alnego św. Mikołaja i św. Barbary w Radzimiu. Sta-
nowi on obecnie arkusz pergaminu o wymiarach 48,4 × 24,6 cm z zagiętą zakład-
ką u dolnej krawędzi o wymiarach 48,4 × 6,8 cm. Dokument ma widoczne ślady 
złożenia na osiem części i  jest dość mocno wybrakowany — oderwane są trzy 
fragmenty pergaminu przy jego zewnętrznych krawędziach, ponadto jest pięć 
wyraźnych, dużych ubytków wskazujących na naderwanie dolnej zakładki oraz 
dwa wynikające z wytarcia w miejscach przecięcia zgięć arkusza, co spowodowa-
ło uszkodzenie fragmentu tekstu. W kilku miejscach ma on również zabrudzenia 
i przebarwienia. W dolnej części karty znajdują się zachowany pergaminowy pa-
sek oraz sześć nacięć, przez które przewieszone były dawniej pieczęcie wystaw-
ców dokumentu, wspomniane ogólnie w jego koroboracji jako nostri[…] sigilli. 
Przypuszczalnie były to pieczęcie wszystkich współwystawców dokumentu. 
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Obecnie widocznych jest sześć takich nacięć, ale należy przypuszczać, że jeszcze 
jedna pieczęć znajdowała się w miejscu ubytku pergaminu po lewej stronie kar-
ty. Same odciski pieczętne nie zachowały się, prawdopodobnie zostały usunięte 
przez kolekcjonerów bądź XIX-wiecznych archiwistów. 

Tekst został spisany typowym dla późnego średniowiecza gotyckim pismem 
dokumentowym, z  ozdobnym inicjałem „F” oraz zapisanym majuskulnie inci-
pitem zawierającym imię FRIDERICUS. Inicjał rozciąga się na długość całego 
dokumentu. Niestety, jego górna część została oderwana wraz z fragmentem gór-
nej krawędzi arkusza. Na stronie recto dokumentu znajdują się ponadto wpisa-
ne ołówkiem, ręką archiwisty, dawne sygnatury: ułamkowa 1103/213 oraz 213. 
Strona verso zawiera spisane w XVII wieku adnotacje. Pierwsza z nich to spisany 
kursywą, częściowo zatarty regest dokumentu („Indulgentiae antiquitus [?] eccle-
siae parochialis in Radzim ad Commend[ariam] Posnaniensem pertinentis [?] 
e[t] approbat[.]”) wraz z dopisaną datą „Anno 1499”. Druga zapiska, sporządzo-
na pismem z  końca XVII wieku, „Do spisów commendarskich”, dokumentuje 
przynależność dyplomu do archiwum poznańskiej komandorii joannitów. Ko-
lejna adnotacja „Wpisany do rejestru roku 1682 julii 23” może być powiązana 
z  poprzednią (oznaczałaby wtedy rejestr w  archiwum poznańskich joannitów) 
bądź powstała później, po ewentualnym wcieleniu dokumentu do archiwum ro-
dowego Radziwiłłów. U dołu arkusza znajduje się jeszcze jedna glosa, która jest 
zatarta w stopniu uniemożliwiającym jej odczytanie. Oprócz zapisek tekstowych 
na karcie znajdują się także zanotowane liczby: pisana dawnym atramentem 21, 
zapisana ołówkiem 17, a  także wpisana piórem współczesna sygnatura 7410. 
Umieszczono tam również odcisk tuszowy owalnej pieczątki własnościowej z na-
pisem „AGAD WARSZAWA”.

W  swojej konstrukcji dyplom ma cechy charakterystyczne dla przywilejów 
odpustowych wystawianych w tym okresie na ziemiach polskich. Nie występuje 
w nim inwokacja, lecz rozpoczyna się od razu od uproszczonej intytulacji: imion 
wszystkich wystawców i  lakonicznego wymienienia ich godności kościelnych. 
Zastosowano również bardzo ogólną inskrypcję, adresując dokument do wszyst-
kich wierzących w Chrystusa. Pojawiająca się następnie arenga („Splendor pater-
ne glorie…”) należy do najczęściej spotykanych na terenie Królestwa Polskiego 
zapożyczonych wprost z dyplomatyki papieskiej [por. Szymborski 2011: 66–78]. 
Następnie wystawcy odwołują się do kultu św. Mikołaja, patrona kościoła, które-
go dotyczy omawiany dokument. Jako bezpośredni powód wystawienia przywi-
leju wskazano prośbę proboszcza radzimskiego, Jana z Góry, który chciał go uzy-
skać w celu zapewnienia częstszego i bardziej pobożnego odwiedzania świątyni 
przez wszystkich wierzących w Chrystusa. W dalszej części dokumentu zostały 
opisane warunki uzyskania przez wiernych odpustu. Było ono możliwe w następ-
stwie odwiedzenia kościoła w Radzimiu w czasie od pierwszych do drugich nie-
szporów w określone dni świąteczne: Boże Narodzenie, wspomnienia świętych: 
Szczepana Męczennika, Jana Apostoła i Ewangelisty, Piotra i Pawła, Jana Chrzci-
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ciela, ponadto we wszystkie święta maryjne, świętych Niewiniątek, święta patro-
nów kościoła (św. Mikołaja i św. Barbary) oraz w rocznicę poświęcenia kościoła. 
Drugi warunek stanowiło wsparcie przy tej okazji świątyni w postaci kielichów, 
ksiąg lub elementów wyposażenia kościoła. Możliwe było też uzyskanie odpustu 
w zamian za zmówienie w kościele w pozycji klęczącej Modlitwy Pańskiej (Ojcze 
nasz) i Pozdrowienia Anielskiego (Zdrowaś Mario) w intencji jedności i pokoju 
dla Kościoła powszechnego, pokoju dla Królestwa Polskiego, a także za żywych 
i umarłych. Nie jest jednoznaczne, czy warunki te były łączne, czy też rozdziel-
ne (co sugerowałoby użycie słowa eciam przy opisie modlitw wymaganych dla 
uzyskania odpuszczenia grzechów). Dokument kończy krótka koroboracja zapo-
wiadająca przywieszenie niesprecyzowanych pieczęci wszystkich współwystaw-
ców dokumentu, na co wskazują wspomniane już ślady na pergaminie. Całość 
wieńczy prosta datacja, która określa miejsce i czas wystawienia dyplomu: Kra-
ków, 20 marca 1499 roku. Datę tę zapisano w układzie dzień — miesiąc — rok, 
bez odwoływania się do dni świątecznych czy choćby lat pontyfi katu ówczesnego 
papieża. Rozwiązanie takie było coraz powszechniejsze w późnym średniowieczu 
i czasach nowożytnych. 

Omawiany dokument należałoby porównać z  innymi o  podobnej tematyce 
tego samego wystawcy. Najważniejszą postacią spośród nich był niewątpliwie 
Fryderyk Jagiellończyk i  to właśnie jego kancelarii należy przypisać przygoto-
wanie dokumentu (ryc. 3). Niestety, jak dotąd bardzo niewielka liczba wystawio-
nych przezeń dokumentów doczekała się krytycznego wydania — zaintereso-
wanie tym aspektem jego działalności jest bardzo znikome [por. Nowakowska 
2011: 83–111; Tracz 2012: 287–306; Szulc 2013: 209–210]. Dzięki dociekaniom 
Wiktora Szymborskiego (dotyczącym zjawiska odpustów w średniowiecznej Pol-
sce), który w swojej pracy zawarł regesty wszystkich znanych sobie dokumentów 
o tej tematyce, można jednak przeanalizować pewne aspekty udzielanych przez 
kardynała przywilejów odpustowych [Szymborski 2011: 496–523]. Znanych jest 
28 przypadków przyznania bądź zatwierdzenia przez Fryderyka przywilejów od-
pustowych, z  czego pięć zostało wydanych jeszcze przed otrzymaniem przezeń 
kapelusza kardynalskiego. Porównanie pojawiających się tam list świąt, z który-
mi związane były odpusty, pozwala stwierdzić, że każdorazowo ustalano ją in-
dywidualnie. Trudno zatem wskazać dni, które kardynał w  jakiś sposób prefe-
rował. Najczęściej powtarzają się niewątpliwie święta maryjne, obchody rocznic 
poświęcenia obdarowanej świątyni czy dzień św. św. Piotra i Pawła, jednak nie 
można uznawać tego za jakiś niezmienny schemat. Nieco bardziej powtarzalne 
są wymagania stawiane wiernym odwiedzającym w określone dni świątynie ob-
darzone odpustami. Niemal w  każdym wypadku nakazywano im odmawianie 
Modlitwy Pańskiej oraz Pozdrowienia Anielskiego (najczęściej w intencji Kościo-
ła powszechnego i  królestwa), jedynie sporadycznie rozszerzając listę modlitw 
np. o Credo czy udział we mszy świętej. Bardzo częsty był również wymóg wspar-
cia świątyni, bractwa czy ołtarza jałmużną. 



141

Nieznany przywilej odpustowy dla parafii św. Mikołaja i św. Barbary w Radzimiu…

Ryc. 3. Odcisk pieczęci prymasa polskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego i  biskupa krakowskie-
go, kardynała Fryderyka Jagiellończyka. Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, sygn. Dypl. Gn.: 
539; fot. Piotr Namiota [ze zbiorów dr. hab. Piotra Pokory]
Fig. 3. Th e seal of the Primate of Poland, the Archbishop of Gniezno, and the Bishop of Cracow, 
Cardinal Frederick Jagiellon. Th e Archdiocesan Archive of Gniezno, signature Dypl. Gn.: 539; 
photo by Piotr Namiota [from Prof. Piotr Pokora’s collection]

Do ciekawych wniosków prowadzi natomiast analiza dat wystawiania przy-
wilejów odpustowych Fryderyka Jagiellończyka. Dla 23 z 28 takich dokumentów 
znane są daty dzienne oraz miejsce wystawienia, a co za tym idzie również kon-
tekst, w jakim zostały przygotowane. Zauważalne jest, że w wielu wypadkach dzia-
ło się to przy okazji jakichś ważnych wydarzeń, w których uczestniczył kardynał. 
Przykładem może być ślub jego brata Aleksandra w 1495 roku, kiedy to Fryderyk 
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przez dłuższy czas przebywał w Wilnie i w ciągu niecałych dwóch tygodni udzielił 
co najmniej pięciu przywilejów odpustowych dla okolicznych instytucji kościel-
nych. Jeszcze ciekawszym przypadkiem są sejmy walne, w których oprócz posłów 
ziemskich uczestniczyli z urzędu również wszyscy hierarchowie polskiego Kościo-
ła. W 1496 roku, podczas sejmu w Piotrkowie, Fryderyk współwystawił wraz z ar-
cybiskupem lwowskim i grupą biskupów trzy tego typu przywileje dla odbiorców 
z całego królestwa [Szymborski 2011: 512–514]. Tego rodzaju zjazdy były szcze-
gólnie atrakcyjne dla zabiegających o odpusty, gdyż możliwe było uzyskanie rów-
nocześnie 100 dni odpustu od kardynała oraz kolejnych 40 od biskupów, którzy 
uczestniczyli razem z nim w akcie wystawienia dyplomu. Ponadto na tego rodzaju 
zjazdach pojawiało się wielu znaczących patronów kościołów i duchownych z róż-
nych części kraju, którzy zyskiwali wówczas możliwość osobistego spotkania się 
z prymasem i pasterzami poszczególnych diecezji, co w  innych okolicznościach 
mogłoby być trudne do zorganizowania. Nie może więc dziwić, że sejm krakowski 
w 1499 roku został wykorzystany w podobny sposób, jako okazja do załatwienia 
interesów z  osobami stojącymi na czele polskiej prowincji kościelnej. Omawia-
ny dokument został wystawiony w trakcie obrad sejmu, kiedy do stolicy zjechali 
nie tylko polscy hierarchowie, ale także między innymi biskup wielkowardyjski 
Dominik Kálmáncsehi, który jako dyplomata reprezentował króla Czech i Węgier 
Władysława Jagiellończyka, a przy okazji został poproszony o współwystawienie 
przywileju odpustowego dla kościoła w Radzimiu. Podobnie kształtowała się lista 
wystawców analogicznego dokumentu dla świątyni w Dębnie nad Wartą, co rów-
nież należy wiązać ze zjazdem sejmowym [Szymborski 2011: 518].

W  tym miejscu należy się zastanowić, w  jaki sposób doszło do uzyskania 
przez parafi ę radzimską przywileju oraz jakie wiązały się z  tym okoliczności. 
W  sejmie krakowskim 1499 roku uczestniczyły zapewne dwie osoby związane 
ze wspomnianą parafi ą, które mogły chcieć zabiegać o jej dobro: proboszcz Jan 
z  Góry, kanonik poznański (wspomniany jako wnioskodawca w  tekście dyplo-
mu) oraz komandor joannitów poznańskich, Mikołaj Krzyszkowski, będący rów-
nocześnie wojskim poznańskim, w związku z czym był uprawniony do udziału 
w sejmie [Karwowski 1911: 31–32; Bielińska, Gąsiorowski, Łojko 1985: 158; 
Dembiński 2012: 423–425; Skoczyński 2017: 276–277]. Żadna z  tych postaci 
nie miała wcześniej udokumentowanych związków z kardynałem Fryderykiem, 
ale zapewne mogliby liczyć na wsparcie ze strony obecnego w Krakowie biskupa 
poznańskiego Jana Lubrańskiego oraz jego sufragana Wojciecha z  Bydgoszczy. 
Jan z  Góry, który w  1488 roku studiował na krakowskim uniwersytecie, mógł 
ponadto wykorzystać osobiste znajomości w tamtejszym środowisku, by uzyskać 
odpowiednią audiencję. Wydaje się, że to właśnie on osiągnął zamierzony cel, 
a późniejsze przyspieszenie jego kariery kościelnej (już w 1504 roku został ofi cja-
łem poznańskim, a w kolejnych latach związał się z kapitułą krakowską i dworem 
królewskim) mogło w pewnym stopniu być wypadkową owocnej rozmowy z gru-
pą wspomnianych hierarchów.
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Choć nie zostało to wyrażone wprost w dokumencie, można przypuszczać, że 
Jan z Góry zabiegał o ten przywilej w związku z aktualną sytuacją kościoła w Ra-
dzimiu. Czynności wymagane od zabiegających o  odpust wiernych, czyli ofi a-
rowanie parafi i kielichów, książek lub elementów wyposażenia, są stosunkowo 
rzadko spotykane w  tego rodzaju dokumentach [Szymborski 2011: 124–129]. 
Jeśli oczekiwano od wiernych pomocy materialnej, to zwykle chodziło o jałmuż-
nę fi nansową lub nieokreślone wsparcie. Można więc przypuszczać, że radzimska 
parafi a cierpiała wówczas z  jakichś powodów na niedobór naczyń i ksiąg litur-
gicznych oraz elementów wyposażenia. Wskazuje to na poniesione wcześniej 
straty, które nie wiązały się z uszkodzeniem substancji samej świątyni, lecz być 
może wynikały z aktu kradzieży lub dewastacji. Możliwe jest jednak również inne 
wytłumaczenie — Jan Górski jako młody i dobrze wykształcony kapłan z ambi-
cjami mógł chcieć uzyskać prestiżowy odpust dla kierowanej przez siebie parafi i 
i przy okazji zapewnić dla niej nowe, bardziej reprezentacyjne wyposażenie, które 
zastąpiłoby zużyte już starsze obiekty nieodpowiadające ówczesnym trendom. Ta 
druga wersja wydarzeń wydaje się nieco bardziej prawdopodobna, zważywszy, że 
w aktach poznańskiego konsystorza z tego okresu nie zachowały się ślady żadne-
go postępowania w sprawie kradzieży lub defraudacji majątku kościoła radzim-
skiego.

Należy zwrócić uwagę na to, że decyzja o przyznaniu kościołowi radzimskie-
mu przywileju odpustowego na stosunkowo liczne dni świąteczne oraz nieprze-
sadnie wysokie wymagania modlitewne, które mogli spełnić wszyscy przeciętnie 
wyedukowani religijnie mieszkańcy1, były dla parafi i dużą korzyścią. Ponadto 
w  tym okresie żadna okoliczna świątynia (poza poznańskimi) nie mogła po-
chwalić się tego rodzaju przywilejem [por. Szymborski 2011: passim]. Zgodnie 
z założeniami wystawców dokumentu przywilej powinien wzmóc pobożność nie 
tylko miejscowych parafi an, ale także zachęcić mieszkańców odleglejszych miej-
scowości do odwiedzin w kościele św. Mikołaja i  św. Barbary w celu uzyskania 
140-dniowego odpustu. Znamienne jest jednak, że w późniejszych o około 200 
lat aktach wizytacji parafi i nie pojawiają się już wzmianki o posiadanym przez 
Radzim przywileju. Jest możliwe, że uległ on zapomnieniu na skutek zniszczeń, 
jakich kraj doznał w XVII wieku, kiedy to całe miejscowości ulegały wyludnieniu, 
a  kościoły bywały rabowane i  przez długi czas pozbawione opieki duszpaster-
skiej. Co więcej, nie można zapomnieć, że początek XVI wieku to okres rosnącej 
niechęci elit intelektualnych chrześcijaństwa do koncepcji rozdawanych przez 
hierarchów dni odpustowych w zamian za darowizny majątkowe lub innego ro-
dzaju fi zyczne czynności (jak odwiedziny kościoła). Między innymi to zjawisko 
doprowadziło do wybuchu reformacji w Europie, a w skali mikro, w następstwie 

1 Obydwie wspomniane modlitwy należały do minimalnego programu nauczania w kościołach 
parafi alnych, por. Skierska 2003: 173–182.
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m.in. reformy trydenckiej Kościoła katolickiego, również do spadku znaczenia 
przywilejów odpustowych [Szymborski 2011: 246–250]. 

Co szczególnie interesujące, pamięć o  przywileju odpustowym przyznanym 
kościołowi radzimskiemu dość szybko się zatarła. W spisanych w XVII i XVIII 
wieku wizytacjach parafi i pojawiają się jedynie informacje o obchodzeniu w Ra-
dzimiu rocznicy poświęcenia kościoła, która przypadała corocznie w  niedzielę 
po św. Michale (29 września), w 1830 roku zaś wystąpiła dodatkowa informacja 
o odpuście w dniu św. Mikołaja (6 grudnia). Powód tego zapomnienia nie jest 
znany. Być może wynikał z przekazania w XVII wieku dokumentu do archiwum 
komandorii (o czym mowa będzie za chwilę), a może z nieszczęść, jakie dotknęły 
wieś i kościół w kolejnych stuleciach. Okolica bowiem się wyludniała, a parafi i 
okresowo brakowało duszpasterza, który kontrolowałby sprawy odprawianego 
kultu [Skoczyński 2017: 257; AAP AV; AAP KA].

Sam dokument przypuszczalnie nie był przechowywany w  Radzimiu, lecz 
(przynajmniej od pewnego momentu) w poznańskiej siedzibie komandorii joan-
nitów. Zdają się świadczyć o tym zapiski na stronie verso dyplomu. Zważywszy na 
to, że przed trafi eniem do zbiorów AGAD dokument stanowił część archiwum Ra-
dziwiłłów w Nieświeżu, jego nowożytne losy można wytłumaczyć na dwa sposoby. 
Pierwsza możliwość jest powiązana z osobą Zygmunta Karola Radziwiłła, koman-
dora joannitów poznańskich w latach 1625–1645 [Karwowski 1911: 63–68]. Choć 
on sam nie był mocno zaangażowany w sprawy komandorii, to za pośrednictwem 
swojego pełnomocnika doprowadził do uporządkowania i zebrania dokumentów 
potwierdzających przywileje i  własności dóbr zakonnych. Prawdopodobnie po-
między nimi znalazł się także omawiany dyplom z adnotacją o włączeniu do reje-
stru komandorskiego. Nie jest wykluczone, że po ustąpieniu Radziwiłła z funkcji 
komandora część dyplomów joannickich trafi ła wraz z dokumentami Zygmunta 
do rodowego archiwum. Koncepcję tę wydaje się jednak podważać zapisana na 
stronie verso dyplomu data 1685, która, choć zapisana chyba inną ręką niż adno-
tacja o  wpisaniu do rejestru, może wskazywać na prawdziwą datę opracowania 
dokumentu w zbiorach komandorii. W takim wypadku najprawdopodobniejsze 
wydawałoby się zupełnie inne wytłumaczenie. W  XIX wieku archiwum Radzi-
wiłłów w Nieświeżu dość intensywnie zbierało dokumenty traktujące o przeszło-
ści [Archiwum Radziwiłłów: passim]. Możliwe, że właśnie wtedy, po śmierci 
ostatniego poznańskiego komandora Józefa Miaskowskiego, spuścizna ta trafi ła 
do Nieświeża. Po II wojnie światowej, wraz z całym zasobem Archiwum Radziwił-
łów, dyplom został przekazany Archiwum Głównemu Akt Dawnych w Warszawie.

* * *

Niniejsza edycja została przygotowana na podstawie instrukcji wydawniczej 
Adama Wolff a dla źródeł historycznych do połowy XVI wieku [Wolff 1957: 
155–181]. Dokonano transliteracji treści dokumentu z  uwzględnieniem kilku 
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wyjątków, kiedy to zastosowano znaki o odpowiedniej wartości fonetycznej. Zna-
lazło to zastosowanie odnośnie do liter u i v oraz przy oddawaniu w określonych 
wypadkach -y jako -ii. Uwspółcześniono również interpunkcję oraz pisownię 
wielkich i małych liter. 

Aby odpowiednio oddać cechy rękopisu, zastosowano symbole wydawnicze 
zaproponowane we wspomnianej instrukcji:

() — uzupełnienia liter i słów pominiętych omyłkowo przez pisarza; rozwią-
zanie niejednoznacznego skrótu

[?] — odczyt niepewny.

* * *

Autor chciałby bardzo podziękować Panu mgr. Adamowi Kozakowi z Pracowni 
Słownika Historyczno-Geografi cznego Wielkopolski PAN za bezcenną pomoc 
w  przygotowaniu niniejszej edycji oraz dyskusję dotyczącą możliwych okolicz-
ności powstania i  losów wydanego dokumentu, a  także Panu dr. hab. Piotrowi 
Pokorze z Instytutu Historii UAM za użyczenie fotografi i pieczęci kardynalskiej 
Fryderyka Jagiellończyka.

Edycja
Kraków, 20 marca 1499 r.

Kardynał, arcybiskup gnieźnieński, biskup krakowski i  prymas Fryderyk, ar-
cybiskup lwowski Andrzej, biskup włocławski Krzesław, biskup poznański Jan, bi-
skup wysokowardyjski Dominik, biskup warmiński Łukasz, biskup chełmski Maciej 
i  biskup eneński, sufragan poznański Wojciech na prośbę Jana z  Góry, kanonika 
poznańskiego i proboszcza radzimskiego nadają dla kościoła parafi alnego w Radzi-
miu 100-dniowy odpust od kardynała oraz 40-dniowy od arcybiskupa i biskupów 
w wymienione szczegółowo święta, pod warunkiem spełnienia określonych warun-
ków: odmówienia Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego w intencji jedności 
i pokoju Kościoła oraz spokoju Królestwa Polskiego, a także wsparcia kościoła para-
fi alnego darowizną książek, kielichów lub wyposażenia świątyni.

Or. AGAD, Zbiór dokumentów pergaminowych 7410
Reg. W. Szymborski, Odpusty w Polsce średniowiecznej, Aneks, nr 1380 (miej-

scowość błędnie zidentyfi kowana jako Radzyń)

Fridericus2 miseracione divina Sancte Romane Eclesie tituli sancte Lucie in 
Septem Soliis presbiter cardinalis, archiepiscopus Gneznensis et primas necnon 

2 Fryderyk Jagiellończyk (*27 kwietnia 1468 †14 marca 1503) — królewicz polski i książę litew-
ski, kardynał, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, biskup krakowski. Syn Kazimierza Jagiel-
lończyka.
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episcopus Cracouiensis, Andreas3 archiepiscopus Leopoliensis, Creslaus4 Vladi-
slauiensis, Johannes5 Poznaniensis, Dominicus6 Varadiensis, Lucas7 Varmiensis, 
Mathias8 Chelmensis et Albertus9 Enensis suff raganus Poznaniensis Dei gracia 
episcopi universis et singulis sexus utriusque Christi fi delibus presentes litteras 
inspecturis salutem in Domino sempiternam! Splendor paterne glorie, qui sua 
mundum illuminat, inestimabili claritate, pia vota fi delium de clemencia ipsius 
maiestatis sperancium tunc precipue benigno favore prosequitur cum devo-
ta ipsorum humilitas sanctorum precibus et meritis adiuvatur. Gloriosissimus 
prosecto Nicolaus, cuius meritorum recensemus insignia actripudio ipsius qu-
arta semel et sexta feriis corpus suum cepit macerare, factus presul sublimatus 
prestatopem egentibus time(n)tibus naufragari, fac in fame distribuit, auro dato 
virgines violari prohibuit in eo. Dignum ergo arbitramur et congruum, ut in lau-
dem et honorem sui nominis dedicatas eclesias et loca sacra instituta maximo 
non immerito devocionis fervore venerari debemus, quo dominus noster Iesus 
Christus eius intercessionibus aff ectus dirigat fi delium et ad graciam exaudicio-
nis admittat. Cupientes igitur, ut ecclesia parochialis in Radzym Poznaniensis 
diocesis ad laudem Omnipotentis Dei et Beatissime Marie Virginis matris eius, 
sanctissimi Nicolai Pontifi cis et dive Barbare virginis honorem fundata, erecta 
et consecrata eo frequencius et devocius a Christi fi delibus visitetur, venerabilis 
domini Johannis de Gora10 canonici Poznaniensis eclesie que eiusdem in Radzim 
rectoris supplicacionibus permoti et inclinati omnibus et singulis Christifi delibus 
prefatis vere penitentibus contritis [?] et confess[…] e[clesiam] prefatam eiusdem 

 3 Andrzej Róża z Boryszewic h. Poraj (*1435 †20 kwietnia 1510) — biskup koadiutor lwow-
ski (1488–1493), arcybiskup metropolita lwowski (1493–1503), administrator apostolski przemyski 
(1501–1503), arcybiskup metropolita gnieźnieński i prymas Polski (1503–1510).

 4 Krzesław Kurozwęcki h. Poraj (1440–1503) — biskup kujawski, kanclerz wielki koronny.
 5 Jan Lubrański herbu Godziemba (*1456 †23 maja 1520) — biskup płocki (1497–1498), bi-

skup poznański (1498–1520), prepozyt poznańskiej kapituły katedralnej (1493–1497), założyciel 
Akademii Lubrańskiego.

 6 Domokos Kálmáncsehi (1435–1514), biskup wysokowardyjski, dyplomata węgierski w służ-
bie Władysława II Jagiellończyka.

 7 Maciej ze Starej Łomży h. Rawicz (*poł. XV w. †1505) — biskup kamieniecki (1484–1490), 
biskup chełmski (1490–1505).

 8 Łukasz Watzenrode (*30 października 1447 †29 marca 1512) — biskup warmiński (1489–
–1512), dyplomata.

 9 Wojciech z Bydgoszczy (†1506) — notariusz publiczny, subkolektor kamery apostolskiej, bi-
skup tytularny eneński i sufragan poznański (1495–1506).

10 Jan Górski z Góry koło Bnina (†1553) — syn kasztelana lądzkiego i starosty wschowskiego 
Wojciecha Górskiego oraz Jadwigi, córki Jana Kotwicza, brat m.in. kasztelana nakielskiego Piotra 
i kanclerza poznańskiego Wojciecha. Student Uniwersytetu Krakowskiego w roku 1488, w  latach 
1501–1504 studiował w  Bolonii. Kanonik poznański od roku 1492, archidiakon poznański (od 
1507), dziekan poznański (w 1514), wikariusz generalny i ofi cjał (1504–1518). Delegat kapituły na 
sejm w Piotrkowie w 1510 i 1523 roku oraz kanonik krakowski w latach 1521–1529. W 1518 roku 
poseł Zygmunta Starego do książąt mazowieckich, sekretarz królewski od 1519 do 1533 roku. 
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beati Nicolai in Nativitate Domini nostri Iesu Christi, Steff ani Prothomartiris, 
Johannis Apostoli et Evangeliste, Innocencium et singulis diebus festis nostri Sa-
lvatoris et Gloriose Virginis Marie, Petri et Pauli Apostolorum, Johannis Bap-
tiste, sanctorum patronorum et dedicacionis eclesie a primis vesperis usque ad 
secundas vesperas inclusive devote visitaverint annuatim et quociens pro edifi ciis 
libris, calicibus, et quibusvis ornamentis ecclesiasticis manus quomodolibet ad 
premissa adiutrices porrexerint et aliqua charitativa subsidia pro singulis diebus 
festivitatum earundem, quibus id fecerint, tociens Omnipotentis Dei misericor-
dia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate consili nos cardinalis 
prefatus centum, archiepiscopi vero et episcopi prenominati quadraginta dies in-
dulgentiarum impertimur et de iniunctis eis penitenciis in Domino misericor-
diter relaxamus. Decantantes eciam in eodem oraculo sancti Nicolai in Radzim 
unam dominicam oracionem cum angelica salutacione pro pace et unione Sancte 
Matris Eclesie et tranquillitate regni vel pro vivis aut defunctis corde, devoto ac 
genufl exo tociens quociens similes prefatas Indulgencias plenarie consequentur. 
Presentibus perpetuis futuris temporibus duraturis, In quorum omnium et sin-
gulorum fi dem et testimonium premissorum presentes litteras nostrorum appen-
sione sigillorum iussimusmuniri et roborari. Datum Cracouie die Mercurii vices 
simamensis Marcii AnnoDominimillessimoquadringentesimononagesimo nono. 
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Th e unknown indulgence privilege for the parish of St. Nicolas and St. Barbara 
in Radzim (Th e Central Archives of Historical Records in Warsaw, 

signature Dok. Perg. 7410)

S u m m a r y

A previously unknown document, which contains an indulgence privilege for the parish church 
of St. Nicolas and St. Barbara in Radzim (signature Dok. Perg. 7410), can be found in the reper-
tory of the Central Archives of Historical Records in Warsaw. On the basis of the external and in-
ternal features of the diploma it has been concluded that it was issued on 20 March 1499 in Cra-
cow, at the time of the sejm. Th e Primate of Poland, the Archbishop of Gniezno and the Bishop 
of Cracow Cardinal Frederick Jagiellon, the archbishop of Lviv Andrzej Róża from Boryszewice, 
Krzesław Kurozwęcki the Kujawski bishop, the bishop of Poznań Jan Lubrański, the bishop of 
Oradea Mare (Gran Varadino, Nagyvárad) Domokos Kálmáncsehi, the bishop of Chełm Maciej 
from Stara Łomża, the bishop of Warmia Łukasz Watzenrode and the titular bishop of Aenus and 
the Poznań suff ragan Wojciech from Bydgoszcz were the issuers of the document.
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Th e document was issued on the request of the then provost in Radzim, the Canon of Poznań 
Jan from Góra. It guaranteed in total 140 days of indulgence for the believers who visited the tem-
ples on certain days and who said Our Father and Hail Mary prayers for the unity and peace of 
the Catholic Church and peace of the Kingdom of Poland. An indulgence could also be obtained 
aft er donating to the parish the books, grails and church equipment on those dates.  

Indulgences assigned to the church, despite their attractiveness, did not function long in the 
awareness of the local community and in the 17th century the anniversary of dedication was 
the only indulgence day which was celebrated. Th e document was later sent to the archive of the 
Radzivills in Nieśwież, and then further in the 20th century to the Central Archives of Historical 
Records in Warsaw.
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W poszukiwaniu dźwięków przeszłości. 
Zagadkowy przedmiot z Ostrowa Lednickiego

wartość sztuki nie leży w samym artyście, lecz raczej w wytworze
Tomasz z Akwinu

abstrakt: Na Ostrowie Lednickim, gdzie znajduje się wczesnośredniowieczny gród, 
w trakcie badań archeologicznych odkryto fragment przedmiotu drewnianego, który 
z racji stanu zachowania trudny jest do identyfi kacji. Zabytek poddano szczegółowej 
analizie przez zespół składający się z archeologa, muzykologa i rekonstruktora, a także 
analizie surowcowej drewna. Znaleziony na zachodnim przyczółku lednickiego mo-
stu wschodniego, datowany może być na 2–3 ćwierć XI wieku. Poszukiwania analogii 
i podobieństw doprowadziły do stwierdzenia, że mamy do czynienia z główką drew-
nianego strunowego instrumentu muzycznego.
słowa kluczowe: Ostrów Lednicki, wczesne średniowiecze, drewniane instrumenty 
muzyczne

abstract: During the course of archaeological excavations at Ostrów Lednicki where 
early medieval gord is located, a piece of a wooden object was found. However, it is 
diffi  cult to identify, due to its condition. Th e artefact underwent a detailed analysis, 
which was conducted by a team consisting of an archaeologist, a musicologist and a re-
constructor, and it also underwent a material analysis of the wood. Th e object found 
on the west abutment of the Lednica east bridge can be dated to the 2nd–3rd quarter of 
the 11th century. As a result of the search for analogies and similarities, it was assumed 
that it was a headstock of a wooden stringed musical instrument.
keywords: Ostrów Lednicki, early Middle Ages, wooden musical instruments

Człowiek niemal całe swoje życie poświęca zapewnieniu sobie i najbliższym od-
powiedniego poziomu egzystencji. Zajęcia, jakie wykonuje, koncentrują się na 
zdobyciu pożywienia, zorganizowaniu bezpiecznego miejsca zamieszkania i za-
pewnieniu bezpieczeństwa. Jednak gdyby ograniczyć naszą działalność do tak 
sformułowanych potrzeb życiowych, byłoby to nie tylko daleko idące uproszcze-
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nie, ale przede wszystkim zaprzeczenie tego, co najbardziej charakteryzuje czło-
wieka: wolna wola i  rozum. To one pozwalają przenieść się w  sferę duchowo-
ści, poszukiwać więzi społecznych poza ograniczaniem się do funkcji bytowych. 
Człowiek potrzebuje integracji wspólnotowej nie tylko przez pracę, ale też zaba-
wę, przeżywanie i  doznania wynikające z  rozmaitych momentów życia, jakich 
doświadczamy od chwili urodzin po śmierć [por. Huizinga 1985; Gennep 2006].

W  2. połowie X wieku kraina objęta władaniem Piastów wkraczała w  krąg 
cywilizacji łacińskiej. Kulturowe prądy Zachodu zaczęły przenikać się z tradycją 
miejscową. Nowa na tym terenie religia wprowadzała nowe kanony i  idee. Po-
wstawały nowe i przebudowywano dotychczasowe centra osadnicze i kulturowe. 
Nieodzownym i  reprezentacyjnym obiektem w  nowych miejscach centralnych 
stawały się siedziby władz świeckich i kościelnych. Jednym z ważniejszych ośrod-
ków grodowych leżących w  centrum władztwa Piastów był obszar leżący nad 
jeziorem Lednica. Na największej wyspie tego jeziora — Ostrowie Lednickim — 
w  1. połowie X wieku został założony gród, wokół którego przez kilka stuleci 
koncentrowało się lokalne osadnictwo. Właśnie na lednickim grodzie powstał 
zespół budowli o  charakterze rezydencjalno-sakralnym. Obszar ten cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem badawczym. Od ponad 150 lat na wyspie pro-
wadzone są badania — zarówno archeologiczne, jak i  związane z nimi szeroko 
rozumiane badania interdyscyplinarne [Dzięciołowski, Górecki 1989; Kur-
natowska 1989; Górecki 2016]. Początkowo głównym obiektem badań były 
ruiny kamiennych budowli na grodzie [Sokołowski 1876; Żurowska 1993]. 
Z czasem badania objęły zarówno sam gród na wyspie Ostrów, jak i leżącą w jej 
północnej partii osadę, a także strefę jeziora. Prace wykopaliskowe prowadzono 
zarówno w  partiach brzegowych wyspy, jak i  w  toni jeziora na linii przebiegu 
mostów, a także na obu brzegach jeziora — wschodnim i zachodnim przyczół-
ku mostowym. Przeprawa na wyspę również została objęta badaniami; prace na 
dnie jeziora swój początek miały już na przełomie lat 50. i 60. wieku XX [Gó-
recki, Wrzesiński 1990]. W kolejnych latach następnego dziesięciolecia prace 
koncentrowały się poza wałami grodu, na wschodnim brzegu wyspy, a ich celem 
było poszukiwanie przyczółku mostowego. Jednak dopiero systematyczne prace 
archeologii podwodnej pozwoliły na precyzyjne wytyczenie linii przebiegu obu 
mostów [Kurnatowska 2000; Kola, Wilke 2014]. W konsekwencji na przeło-
mie lat 80. i 90. minionego stulecia na wyspie, w rejonie wschodniej linii brze-
gowej założono system wykopów, a rezultatem tych prac wykopaliskowych było 
odsłonięcie konstrukcji i nawarstwień w obrębie przyczółku mostu wschodnie-
go (ryc. 1). Badania te, prowadzone przez Mateusza Łastowieckiego w  ramach 
wykopu I/87, dostarczyły cennych informacji odnośnie do konstrukcji mostu, 
styku mostu z brzegiem wyspy, charakteru nawarstwień, a także znacznej liczby 
zabytków, wśród których sporą część stanowiły przedmioty wykonane z surowca 
organicznego [Łastowiecki 1993; 2000]. Jednym z nich był niewielki drewniany 
przedmiot (nr inw. 103/91 – MPP/A/158) zachowany niestety fragmentarycznie 
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(ryc. 2). Wykonany został z drewna drzewa liściastego — bukowego (buk zwyczaj-
ny Fagus sylvatica L)1 — o wyraźnie czytelnym, starannie uformowanym, kształcie 
przypominającym serce. Zachowany jest mniej więce j w połowie z trzema otwo-
rami — dwa zachowane całkowicie i jeden fragmentarycznie (ryc. 3). Z szerszej 
partii „serca” wychodzi prosty złamany koniec. Gdy spojrzeć wzdłuż dłuższej osi 
przedmiotu, otwory nie leżą w jednej linii — w pionie wyznaczają trzy oddziel-
ne linie. Całkowita długość zachowanego fragmentu wynosi 11,6 cm, a  szero-
kość w najszerszym miejscu 3,9 cm. Otwory, wywiercone pod niewielkim kątem 

1 Analiza gatunkowa wykonana przez dra Tomasza Stępnika.

Ryc. 1. Ostrów Lednicki, stan 2. Przyczółek zachodni mostu wschodniego, Wykop I/83, ćw. B; 
rys. Wojciech Kujawa
Fig. 1. Ostrów Lednicki, site 2. Th e west abutment of the east bridge, Excavation I/83, quarter B; 
drawing by Wojciech Kujawa
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w  stosunku do płaskiej powierzchni przedmiotu, mają średnicę około 0,6 cm. 
Część sercowata ma długość 8,2 cm i  osiąga grubość 0,8 cm. W  płaszczyźnie 
bocznej przedmiotu partia sercowata pod niewielkim kątem przechodzi w część 
podłużną. W  miejscu styku obu części występuje niewielkie prostopadłe do 
dłuższej osi zgrubienie, wypukłość — rodzaj progu. W progu tym widoczne są 
dwa, poprzeczne do jego przebiegu, nacięcia oddalone od siebie o około 0,8 cm 
(ryc. 4). W dolnej, końcowej części partii podłużnej widoczne jest wyraźne pro-
stopadłe nacięcie tworzące płytki (2-milimetrowy) uskok biegnący do krawędzi 
złamania (ryc. 5). W górnej partii omawianego fragmentu widoczne są dwa nie-
wielkie symetrycznie rozmieszczone wgłębienia.

Przedmiot ten wystąpił w ramach wykopu oznaczonego jako I/87, w ćwiart-
ce B, w warstwie IIIa3 na gł ębokości 107,89 m n.p.m. Zespół warstw III powstał 
z torfu o barwie brunatnej z nielicznymi soczewkami piasku. Warstwy te leżące 
na krawędzi wyspy nachylone były o 1,9 m w kierunku jeziora (w linii przebiegu 
mostu) i około 0,5 m na wschód i południe od osi mostu. Wydzielone w ramach 
warstwy III warstwy IIIa–d osiągały miąższość od 5 cm w części zachodniej wy-
kopu do 60 cm w  partii wschodniej [Łastowiecki 2000: 34]. W  warstwie III 
występowały pale i  poziome elementy (w  jej partii stropowej) konstrukcji mo-
stowych zaliczone do drugiej fazy mostu. Były to: cztery wieńce fi larów (skła-
dające się z  trzech pali każdy), które tworzyły dwa przęsła o  szerokości 4,3 m, 
oraz dwie belki stężni poprzecznych i trzy legary wzdłużne [Łastowiecki 1993: 
144–145]. W ramach warstwy III wyróżniono sześć poziomów wiórów i odpa-
dów drewna. Na zawartość warstw III składało się wiele przedmiotów użytko-
wych (zachowanych w całości i we fragmentach), a  także drewniane wióry, ga-
łęzie, fragmenty obrobionych belek oraz kości zwierzęce. Najliczniej wystąpiła 
ceramika naczyniowa często odsłaniana w  skupiskach. Prócz niej odnotowano 
liczne przedmioty wykonane z  drewna, m.in.: czerpaki, łyżki, talerze toczone, 
radło i rylce radeł, tarczę koła garncarskiego, pałki ciesielskie i szereg fragmen-
tów nieokreślonych przedmiotów drewnianych. W omawianych warstwach od-
notowano także obecność noży żelaznych z drewnianymi rękojeściami, żelazne 
dłuto, topory, fragmenty grzebieni z poroża oraz monetę (krzyżówka z 4. ćwierci 
XI wieku) [Łastowiecki 19 93: 147]. Do ustalenia chronologii nawarstwień 
w ramach omawianego wykopu wykorzystano przede wszystkim ceramikę (po-
nad 7 tys. fragmentów) występującą w odsłanianych nawarstwieniach, ale także 
brano pod uwagę np. znalezioną tu monetę czy daty uzyskane z analizy dendrolo-
gicznej2. W sumie pierwotnie chronologię warstw III określono na 2. połowę XI 
i 1. połowę wieku XII [Łastowiecki 1993: 148].

Strop warstw III — warstwa IIIa — miała miąższość 5 cm i składała się z pła-
tów kory i  lnu. Z warstw IIIa–d wydobyto 120 przedmiotów, z  tego 38 były to 
zniszczone przedmioty drewniane, takie jak fragmenty rączek, lasek, narzędzi, 

2 Analizy dendrochronologiczne przeprowadził prof. dr hab. Marek Krąpiec.
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Ryc. 2. Ostrów Lednicki, stan 2. Fragment przedmiotu drewnianego; rys. Dorota Jagłowska
Fig. 2. Ostrów Lednicki, site 2. A piece of a wooden object; drawing by Dorota Jagłowska

Ryc. 3. Ostrów Lednicki, stan 2. Fragment lednickiego instrumentu. Prezentacja w czterech płasz-
czyznach; fot. Patrycja Silska
Fig. 3. Ostrów Lednicki, site 2. A part of an instrument from Lednica. Presentation in four planes; 
photo by Patrycja Silska
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Ryc. 5. Ostrów Lednicki, stan 2. Fragment lednickiego instrumentu. Miej-
sce montażu płyty wierzchniej; fot. Patrycja Silska
Fig. 5. Ostrów Lednicki, site 2. A  part of an instrument from Lednica. 
Place of installation of the cover plate; photo by Patrycja Silska

Ryc. 4. Ostrów Lednicki, stan 2. Fragment lednickiego instrumentu. Miej-
sce mocowania zawieszenia (?); fot. Patrycja Silska
Fig. 4. Ostrów Lednicki, site 2. A part of an instrument from Lednica. Th e 
place of fi xing the suspension (?); photo by Patrycja Silska
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łyżki, czerpaki, drewniane talerze. Ale znalazły się też tutaj: radlica żelazna, sierp, 
kamień żarnowy, a  także żelazne dłuto, kawałki lin, fragmenty warsztatu tkac-
kiego, przęśliki gliniane, kościane i  żelazne szydła oraz obręcze wiader, łyżwy 
kościane, kabłąk kłódki, klucz żelazny, ponadto ozdoby — fragment okładziny 
grzebienia, paciorek szklany, srebrne okucie, fragmenty przedmiotów z  ołowiu 
[Łastowiecki 2000: 34–37]. Szczegółowa analiza zawartości warstw IIIa–d po-
zwoliła na określenie chronologii powstawania tych nawarstwień w okresie 2–3. 
ćwierci XI stulecia. Ich powstanie i narastanie można łączyć z budową i wykorzy-
stywaniem bliżej nieokreślonego pomostu, jaki w  tym miejscu (na wschodnim 
brzegu wyspy) mógł funkcjonować po okresie zaprzestania użytkowania mostu 
jako trasy dojazdowej na wyspę [Łastowiecki 2000: 38]. Analiza dendrochro-
nologiczna pozwala na określenie zakresu czasowego pozyskania drewna użytego 
do budowy mostu wschodniego na lata od 961 po 1032 AD [Krąpiec 2000: 51; 
Radka 2014]. Oznacza to, że most funkcjonował właśnie pomiędzy tymi data-
mi. Pierwsza z nich wskazuje na moment rozpoczęcia wycinki drzew i ich przy-
gotowywanie w chwili, gdy przystępowano do realizacji inwestycji — stawiania 
mostów. Natomiast data 1032 wskazuje na ostatnie naprawy, jakich dokonywano 
w obrębie konstrukcji mostowych. Jak dotąd z elementów konstrukcji mostu nie 
uzyskano dat dendrochronologicznych młodszych aniżeli wspomniana. A  więc 
można przypuszczać, że właśnie wtedy most przestawał pełnić swoją funkcję 
traktu — dojazdu na wyspę — funkcjonującego pomiędzy Gnieznem a Pozna-
niem [Kurnatowska 2000; Kola, Wilke 2014]. Natomiast nawarstwienia kul-
turowe i ich zawartość pozyskana w obrębie przyczółka mostowego wschodniego 
sugerują jego wykorzystanie w  2. połowie XI wieku, a  co więcej aż do połowy 
wieku XII. Jednak charakter wykorzystania tego obszaru nie jest w pełni jasny — 
możliwe, że powstał tu rodzaj pomostu [Łastowiecki 1993]. I tak jak warstwy IV 
w tym rejonie są związane z budową i funkcjonowaniem mostu, tak nawarstwie-
nia powstałe w  obrębie zespołu warstw III trudno wyjaśnić. Obecność wiórów 
pozwala sugerować zdeponowanie ich w momencie wykonywania prac budow-
lanych (?). Jednak różnorodność występujących tu przedmiotów nie pozwala na 
jednoznaczną odpowiedź co do zakresu użytkowania tego terenu po połowie 
XI wieku. Przyjmując, że z czasem w to miejsce wyrzucano zepsute, zużyte i nie-
potrzebne już przedmioty, można zasugerować wykorzystywanie tego obszaru 
jako rodzaj śmietnika (?). Może na to wskazywać wyeksplorowanie przedmio-
tów w wielu przypadkach uszkodzonych, niekompletnych, a  tym samych trud-
nych do jednoznacznej interpretacji. Tak też jest z interesującym nas fragmentem 
drewna starannie obrobionym i specyfi cznie uformowanym — interpretowanym 
jako łyżka bądź fragment naczynia z  przewierconymi otworami [Grupa 2000: 
tab. poz. 44, ryc. XXVII:9]3. Jednoznaczna identyfi kacja i określenie pochodze-

3 Pierwsza sugestia po jego znalezieniu klasyfi kowała go jako rodzaj łyżki cedzakowej (por. 
Karta Katalogowa Zabytku — MPP/A/158, nr inw. 103/91).
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nia znajdowanych fragmentów przedmiotów jest często — jeśli nie niemożliwa, 
to — bardzo trudna. Jednak, tak jak wiele innych przedmiotów pozyskanych 
w  toku archeologicznych prac wykopaliskowych, również omawiany niewielki 
fragment drewna poddano szczegółowszej analizie. Objęty został programem 
weryfi kacyjnym, w którego ramach zarówno formalnie, jak i użytkowo starano 
się przedyskutować możliwości interpretacyjne odnośnie do użytkowego pocho-
dzenia intrygującego fragmentu. Ze względu na fragmentaryczność precyzyjne 
jego określenie może sprawiać nieco problemów. Niemniej członkowie zespołu 
opracowującego ten przedmiot, w skład którego, obok autora niniejszego tekstu, 
weszła także dr Dorota Popławska (archeolog, muzykolog) oraz Staszek Mazurek 
(muzykujący odtwórca, multiinstrumentalista, wytwórca rekonstrukcji instru-
mentów muzycznych) nie mieli wątpliwości, że mają do czynienia z fragmentem 
instrumentu muzycznego. W  nawarstwieniach lednickich natrafi ono na płytkę 
kołkową z niewielkim fragmentem szyjki należącą do drewnianego instrumentu 
strunowego.

Omawiany fragment specyfi cznie uformowanego przedmiotu z  pewnością 
pochodzi z  uszkodzonego instrumentu muzycznego. Złamana część to płytka 
kołkowa z  krótką szyjką. Jak już wspomniano, może pochodzić od rebeka — 
strunowego instrumentu smyczkowego [Sachs 1989: 302]. Samo pochodzenie 
rebeka nie jest jednoznaczne. Jego początki wiąże się z Bliskim Wschodem, a na 
teren Europy dotarł za pośrednictwem Arabów. Nazwę instrumentu wywodzi się 
z języka arabskiego, w którym znany jest jako rababu. W zbliżonej formie poja-
wia się co najmniej od wieku X, a czas jego największej świetności przypada na 
okres pomiędzy X a XIV wiekiem. W ikonografi i średniowiecznej odnajdujemy 
przedstawienia instrumentów smyczkowych — rebeków i fi deli — z których wy-
nika, że w średniowieczu budowano kilka rodzajów tych instrumentów. Na pod-
stawie tych źródeł można dokonać klasyfi kacji instrumentu (ryc. 6–7).

Znajdowane w  trakcie archeologicznych prac wykopaliskowych fragmenty 
różnorodnych przedmiotów często sprawiają sporo problemów z  identyfi kacją 
ich pierwotnego wyglądu, z  odtworzeniem przeznaczenia danej części. Próbę 
udzielenia odpowiedzi na pytanie, czego fragmentem jest interesujące nas zna-
lezisko lednickie, podjął wspomniany wyżej zespół. Wstępne oględziny, dyskusja 
nad szczegółami budowy oraz dotychczasowe doświadczenie spowodowały, że 
poszukiwania skierowaliśmy w stronę drewnianych instrumentów strunowych — 
chordofonów.

Dalsze poszukiwania możliwości interpretacyjnych szły dwutorowo, a  towa-
rzyszyła im dyskusja w celu uzasadnienia takiej interpretacji. Z jednej strony od-
noszono się do materiałów publikowanych, a więc chodziło o znalezienie drew-
nianych instrumentów muzycznych pozyskanych w  trakcie archeologicznych 
prac wykopaliskowych o  zbliżonej chronologii. Z  drugiej strony poszukiwania 
dotyczyły dostrzeżenia sugerowanego instrumentu na dostępnej ikonografi i epo-
ki wczesnego średniowiecza oraz wskazanie skromnych źródeł pisanych.
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O użytkowaniu przez Słowian chordofonów posiadamy informacje już z końca 
wieku VI. Według przekazu bizantyjskiego pisarza Teofi lakta Symokatty w roku 
591 żołnierze oddziału przybocznego cesarza Maurycjusza (Maurikiosa) schwy-
tali trzech nieuzbrojonych Słowian, mających pochodzić znad Bałtyku (Skla-
wenowie znad Oceanu Zachodniego). Schwytani nie mieli przy sobie żadnego 
uzbrojenia, natomiast nieśli instrumenty muzyczne — kitary [Testimonia 1989: 
259–260]. Uważa się, że jest to najstarsze źródło poświadczające znajomość upra-
wiania muzyki przez Słowian, a wymieniane przez nich instrumenty to κιθάραι 
(kitary) i λύραι (liry) [Boryś 2002: 85]. Stąd też sugestia, że nazwy te można od-
nieść do szarpanych instrumentów strunowych z korpusem-pudłem rezonanso-
wym, do których możemy odnieść prasłowiańską nazwę gęśle. Za utożsamianiem 
nazwy κιθάραι ze słowiańskimi gęślami przemawiają również najstarsze cyrylo-
-metodiańskie przekłady Biblii [Boryś 2002: 85–86]. Co ciekawe, o instrumen-
tach strunowych dwukrotnie czytamy u Anonima zwanego Gallem. Pierwszy raz 

Ryc. 6. Średniowieczne instrumenty strunowe w sztuce. A: Bizancjum, ok. 1000 r.; B: Hiszpania, 
ok. 1050 r.; C: Francja ok. 1060 r.; D: Włochy, ok. 1011.r.; E: Niemcy (Nadrenia), ok. 1070 r.; F: płd. 
Anglia, ok. 1050 r.; G: Anglia (Canterbury), ok. 1100 r.; H: Niemcy, XII w.; opr. Jacek Wrzesiński 
na podstawie http://www.crab.rutgers.edu/~pbutler/rebec.html (dostęp: 15.03.2019)
Fig. 6. Medieval stringed instruments in art. A: Byzantium, ca. year 1000; B: Spain, ca. year 1050; 
C: France ca. year 1060; D: Italy, ca. year 1011; E: Germany (Rhineland), ca. year 1070; F: south 
England, ca. year 1050; G: England (Canterbury), ca. year 1100; H: Germany, 12th c.; ed. by Jacek 
Wrzesiński on the basis of http://www.crab.rutgers.edu/~pbutler/rebec.html (access: 15.03.2019)
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Ryc. 7. Średniowieczne instrumenty strunowe w  sztuce. A: Anglia, ok. 1125–1150; B: Francja, 
ok. 1120 r.; C: Francja, ok. 1120 r.; D: Francja, XII w.; E: Włochy (Parma), ok. 1180 r.; F: Francja, 
1200–1250; opr. Jacek Wrzesiński na podstawie http://www.crab.rutgers.edu/~pbutler/rebec.html 
(dostęp: 15.03.2019)
Fig. 7. Medieval stringed instruments in art. A: England, ca. 1125–1150; B: France, ca. year 1120; 
C: France, ca. year 1120; D: France, 12th c.; E: Italy (Parma), ca. year 1180; F: France, 1200–1250; 
ed. by Jacek Wrzesiński on the basis of http://www.crab.rutgers.edu/~pbutler/rebec.html (access: 
15.03.2019)

przy okazji śmierci Bolesława Chrobrego dowiadujemy się, że dźwięk cytry jako 
znak żałoby zamienia się w płacz. W drugim przypadku Zbigniew, przy powrocie 
z wygnania, zamiast okazać skruchę i pokorę, przybywa w towarzystwie muzy-
ków grających na bębnach i cytrach [Anonim 1982: 36, 152].

Archeologia zajmująca się wczesnym średniowieczem najwięcej danych do-
starcza odnośnie do kultury materialnej. Rzadziej otrzymujemy czytelne infor-
macje pozwalające na wypowiadanie się w  kwestiach kultury społecznej czy 
duchowej, jeszcze mniej o  artystycznej. I  jeśli nawet więcej można powiedzieć 
o architekturze czy zdobnictwie tamtej epoki, to o kulturze muzycznej już niewiele. 
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Chociaż znane są prace archeomuzykologów, etnomuzykologów czy etnogra-
fów, to bezpośrednich dowodów — znalezisk instrumentów czy ich fragmentów 
pochodzących z obszarów zarządzanych przez Piastów — jest wciąż mało [Jaż-
dżewski 1965; Pawlak 1965; Feicht 1967; Moszyński 1968; Kamiński 1971; 
Aumayr 1985; Sachs 1989; Popławska 1996; 2007; Malinowski 2000; Grusz-
czyńska-Ziółkowska 2012; Popławska, Lachowicz 2017; Rudawska 2018].

Jak dotąd z obszaru władztwa Piastów z okresu X–XV wieku z badań archeo-
logicznych znanych jest niespełna dziesięć drewnianych chordofonów [Popław-
ska 1996; Popławska, Lachowicz 2017]. Wśród nich zidentyfi kowano liry, 
fi dele, nyckelharpę i  giternę. Za najstarsze można uznać dwa w  miarę dobrze 
zachowane instrumenty z  X–XI-wiecznych nawarstwień kulturowych grodu 
w Opolu [Bukowska-Gedigowa, Gediga 1986; Rudawska 2018]. Na podstawie 
dotychczasowych analiz i prób rekonstrukcji określić je można jako liry4. Jedna 
(pochodząca z poziomu konstrukcyjnego EII, może być datowana na koniec wie-
ku X), a wykonana została z kory świerku. Jest niewielka, długością dochodzi do 
12,5 cm przy szerokości 7 cm, miała trzy lub cztery struny [Bukowska-Gedigo-
wa, Gediga 1986: 39, ryc. 14:1; Popławska 1996: 86; Popławska, Lachowicz 
2017: 698; Rudawska 2018: 491–492, ryc. 2]. Druga lira opolska (pochodząca 
z  warstwy C2, może być datowana na 3. ćwierć XI wieku) wykonana została 
z drewna lipy, zachowana fragmentarycznie, osiągała długość 23,5 cm oraz sze-
rokość 4 cm [Hołubowicz, Pietkiewicz 1959; Popławska 1996: 86–87; Po-
pławska, Lachowicz 2017: 698; Rudawska 2018: 491–492, ryc. 1]. Kolejna lira, 
z 2. połowy XIII wieku, odkryta została w  toku badań archeologicznych osady 
rybackiej w Gdańsku [Jażdżewski 1966; Kamiński 1971; Popławska 1996: 87; 
Popławska, Lachowicz 2017: 698; Rudawska 2018: 494]. Instrument ten miał 
40,3 cm długości i 12,2 cm szerokości. Zachowany częściowo korpus wykonano 
z drewna lipy. Na 3. ćwierć XIII wieku możemy datować znalezisko fragmentu 
drewnianej płyty wierzchniej instrumentu — prawdopodobnie nyckelharpy — 
z Wolina [Janowski i  in. 2015; Popławska, Lachowicz 2017: 698]. Wykona-
na została z drewna sosny, zachowany fragment ma długość 47,2 cm, natomiast 
maksymalna jego szerokość dochodzi do 14,2 cm. Następne znaleziska są już 
młodsze. I  tak z nawarstwień XV-wiecznego Elbląga pochodzi niewielkich roz-
miarów giterna [Popławska 2007: 306; Popławska, Lachowicz 2017: 700]. In-
strument starannie wykonany, dość dobrze zachowany, o długości 54,8 cm i sze-
rokości maksymalnej 18,6 cm miał najprawdopodobniej osiem strun. Korpus 
wykonano z drewna olchy, a płytę wierzchnią ze świerku. W wyniku badań ar-
cheologicznych   pozyskano także dwa inne instrumenty zaliczone do fi deli. Jeden 
pochodzi z XIV-wiecznego Elbląga [Popławska 1997; Popławska, Lachowicz 
2017: 698], drugi natomiast datowany jest na wiek XVI i został odnaleziony pod-

4 W  literaturze archeologicznej bardziej przyjęła się nazwa „gęśle” [por. Popławska 1996: 
9–10; Rudawska 2018: 494–495].
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czas prac wykopaliskowych w Płocku [Dahlig-Turek 1988; Popławska 1997; 
Popławska, Lachowicz 2017: 698–699]. Pochodzący z  Ostrowa Lednickiego 
fragment przedmiotu drewnianego, zinterpretowany jako część instrumentu mu-
zycznego, jest najnowszym znaleziskiem tego typu z obszaru władztwa Piastów.

Drewniane instrumenty strunowe z zachowanymi deskami kołkowymi lub ich 
fragmenty w  materiałach archeologicznych są rzadko spotykane. Z  terenów naj-
bliższych obszarowi będącemu we władaniu Piastów najwięcej drewnianych in-
strumentów odkryto na Rusi, szczególnie w Nowogrodzie Wielkim. Pochodzą one 
z nawarstwień XI, XII, XIII i XIV wieku [Popławska 1996: 87–94; Popławska, 
Lachowicz 2017: tab. 1]. Za najstarsze tego typu znalezisko, na obecnym etapie ba-
dań, można uznać fragment instrumentu pochodzącego z lat 50–60. X wieku, wyko-
nanego z drewna olchy. Zachowany fragment to płytka kołkowa ze średniej długości 
szyjką zakończoną z drugiej strony niewielkim fragmentem pudła rezonansowego. 
Płytka kołkowa ma kształt półowalny z wywierconymi trzema otworami na kołki do 
strun (średnice ok. 0,7 cm). Otwory na kołki wywiercono asymetrycznie, w ukła-
dzie: dwa niższe na jednym poziomie i trzeci nieco powyżej. Długość całego znale-
ziska wynosi 11,0 cm, szerokość 4,5 cm [Kosych 2012: 216–217, ryc. 1.2, tabl. II]. 
Kąt wygięcia pomiędzy płytką kołkową a szyjką wynosi ok. 30 stopni. Rekonstruk-
cja rysunkowa ukazuje instrument o  migdałowatym kształcie (od strony płyty 
wierzchniej) i stosunkowo głębokim korpusie [Kosych 2012: ryc. 2]5.

Z przełomu X i XI wieku pochodzi także inne znalezisko z Nowogrodu. Jest to 
fragment instrumentu, najprawdopodobniej jego szyjki, z częścią płytki kołkowej wy-
konanej z drewna wiązu. Kolejne dwa przedmioty, jakie dostarczyły badania archeo-
logiczne, to fragmenty dolnej partii korpusów rezonansowych zakwalifi kowanych 
przez odkrywców jako dolne części instrumentów strunowych tzw. gudoków (staro-
ruski instrument smyczkowy [Priwałowa 1904]), które pochodzą z XI wieku. Gu-
dok ma drewniany, wyżłobiony korpus o owalnym lub gruszkopodobnym kształcie 
i gładkiej szyjce. Egzemplarz wykonany z lipy [Povetkin 1992: tabl. VII. 3.1], dato-
wany jest na 3. ćwierć XI wieku, a drugi datowany na XI wiek najprawdopodobniej 
wykonano także z lipy [Povetkin 2000, tabl. II:8]. O ile łatwiej uznać drugi z nich 
za fragment gudoka, o tyle pierwszy, na tym etapie badań, jest trudny do klasyfi ka-
cji. Jednak został on zakwalifi kowany przez W.I. Powietkina jako fragment dużego 
gudoka o całkowitej długości co najmniej 80 cm [Povetkin 2000: 168]. Czy te frag-
menty to części instrumentów zakończonych deskami kołkowymi? A jeśli tak, to ile 
zakładano na nie strun? Należy podkreślić, że określenie liczby strun i wskazanie 
sposobu ich mocowania w górnej partii w instrumentach, które zachowały się wy-
łącznie w dolnej partii pudła rezonansowego, jest trudne i wyłącznie hipotetyczne.

Z  XII wieku pochodzą z  Nowogrodu Wielkiego kolejne znaleziska chordo-
fonów. Odkryto tam kilka fragmentów płyty wierzchniej zapewne gudoka wy-
konanej z  drewna wiązu [Powietkin 2007: 378]. Wśród nowogrodzkich zna-

5 Szczegółowe dane metryczne na podstawie Popławska 2015.
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lezisk z tego okresu znajdują się także dwie deski kołkowe wraz z  fragmentami 
szyjek — pierwsza wykonana z klonu [Powietkin 2007: 96–97, rys. 2.2] i druga 
świerkowa. W płytce klonowej wywiercono cztery otwory: dwa niżej na jednym 
poziomie oraz dwa wyżej na jednej osi biegnącej pomiędzy dolnymi otworka-
mi. Ponieważ dwa wyżej wywiercone otwory leżą na jednej linii, więc trudno 
przypuszczać, że instrument był czterostrunowy. Wydaje się, że jeden z nich był 
wywiercony przypadkowo lub błędnie, albo najwyższy otworek mógł służyć np. 
do przewlekania rzemyka, na którym zawieszano instrument. Płytka w stosunku 
do linii górnej korpusu jest odchylona o około 20 stopni.

W desce świerkowej układ otworów jest bardzo podobny [Powietkin 2007: 
96–97, rys. 2.1]. Z przekroju płytki wynika jednak, że jeden z otworków wywier-
cono krzywo, był więc bezużyteczny, jeśli chodzi o  osadzenie w  nim kołka do 
strun. Dlatego też należy uznać instrument, do którego należała ta płytka, za in-
strument trzystrunowy. Odchylenie płytki kołkowej wynosi około 20 stopni.

Kolejna deska kołkowa z Nowogrodu Wielkiego datowana jest na lata 90. XII 
wieku [Povetkin 1992: 223, tabl. VII.3:3; Popławska 1996: 93, ilustr. 18]. Po-
dobnie jak w wypadku poprzednio opisanych płytek dwa niższe otworki na koł-
ki są umieszczone na jednej linii, środkowy jest nieco powyżej. Czwarty otwór, 
wywiercony tuż przy górnej krawędzi płytki, bezsprzecznie służył do zawieszania 
instrumentu. Płytka odchylona jest pod kątem około 20 stopni. Przy płytce za-
chowała się szyjka i mały fragment korpusu.

Najbardziej spektakularnym zabytkiem jest nowogrodzki fragment instrumen-
tu datowany na lata 80. XII wieku — wykonany ze świerka całkowicie zachowa-
ny korpus wraz z komorą rezonansową, szyjką i płytką kołkową [Kolczin 1968; 
1979: 182; Powietkin 1982; 1992, tabl. VII.3.2, opis 223]. Całkowita długość in-
strumentu wynosi 41,0 cm, korpusu rezonansowego 28,0 cm, szyjki 3 cm, płytki 
kołkowej 10 cm. Jego szerokość osiąga 11,5 cm, a  grubość ścianki korpusu — 
ok. 0,5 cm. Deska kołkowa jest tak ustawiona, że tworzy linię prostą z górną kra-
wędzią korpusu. Wywiercono w niej trzy otworki na kołki do strun. Dwa niższe 
są wywiercone na jednym poziomie, a  trzeci powyżej pomiędzy nimi. Nie jest 
wykluczone, że nie był to gotowy instrument. Ma na to wskazywać brak śladów 
po zamontowaniu strunociągu oraz niedokończony wzór jodełki, który wystąpił 
na desce kołkowej [Powietkin 1982].

Z przełomu X i XI wieku pochodzi zachowany w całości korpus chordofonu 
wykonany z drewna olchy. Odkryto go w wikińskim Haithabu (Niemcy). Instru-
ment z  Haithabu [Lawson 1984] jest niedokończony — jest półproduktem — 
czego dowodem jest m.in. brak otworków na kołki w romboidalnej płytce kołko-
wej oraz brak wyodrębnienia szyjki (być może jej wyprofi lowanie miało nastąpić 
w dalszej obróbce instrumentu). Deska kołkowa chordofonu z Haithabu leży na 
jednej linii z górą korpusu i nie jest odchylona.

Identyfi kacja i zaklasyfi kowanie do określonego typu instrumentów na pod-
stawie przekazów ikonografi cznych jest skomplikowane i nie zawsze jednoznacz-
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ne. Często obrazy przedmiotów znajdujących się w  rękach grajków (aniołów, 
świętych, osób towarzyszących bohaterom scen sakralnych) podporządkowane 
były przekazowi religijnemu, wynikały z sakralnej, religijnej symboliki, z  teolo-
gii [por. Mojżyn 2009: 86–91; Tworek 2014; Wojciechowska 2016]. Niemniej 
instrumenty strunowe pojawiają się w średniowiecznych dziełach sztuki plastycz-
nej. Częściej są to liry, cytry, psalteria czy harfy, giterny i  lutnie, ale wśród tych 
wyobrażeń można odnaleźć i te, które da się zaliczyć do grupy rebeków. Wśród 
zabytków ikonografi i znajdujących się na ziemiach polskich rebek dostrzec moż-
na w Biblii biskupa Strzempińskiego (2. połowa XIII wieku) gdzie w inicjale li-
tery występuje rebek leżący przy nogach króla Dawida [Popławska 1996: 126, 
fot. 30]. Także na włocławskim obrazie Tronująca Madonna (1460–1470), jeden 
z aniołów przygrywa na rebeku [Popławska 1996: 126–127, fot. 31]. Z obszaru 
Rusi w Psałterzu z Chłudowa (1270–1296) odnajdujemy miniaturę z młodzień-
cem grającym na rebeku [Popławska 1996, s. 127, fot. 32]. Także w scenie malo-
widła ściennego kijowskiego soboru św. Sofi i widoczny jest młodzieniec grający 
na rebeku [Popławska 1996: 127].

Szukając odpowiedzi na pytanie, czym pierwotnie mógł być niewielki fragment 
przedmiotu znaleziony na przyczółku mostu lednickiego grodu, staraliśmy się 
zwracać uwagę na każdy najmniejszy detal czytelny na omawianym przedmiocie. 
Szczegółową analizę omawianego fragmentu drewnianego przedmiotu z Ostro-
wa Lednickiego i  dyskusję nad możliwościami interpretacyjnymi poprzedziło 
wykonanie pełnej dokładnej dokumentacji rysunkowej i  fotografi cznej (ryc. 8). 
Jednocześnie prowadziliśmy poszukiwania w dostępnej literaturze zarówno zna-
lezisk pochodzących z archeologicznych prac wykopaliskowych, jak i ikonografi i. 
Sam kształt przedmiotu i  jego szczegółowe oględziny poparte materiałem z ba-
dań wykopaliskowych pozwoliły na sugestię, że mamy do czynienia z  częścią 
drewnianego instrumentu strunowego. Kształt, budowa, poszczególne elemen-
ty wyraźnie wskazywały na fragment pochodzący z  uszkodzonego instrumen-
tu. Najprawdopodobniej mogła to być główka (deska kołkowa) gryfu rebeka, 
na którym struny pocierano smyczkiem. Rekonstruowany egzemplarz lednicki 
zbudowany był z dwóch fragmentów drewna. Płytkę kołkową, szyjkę oraz kor-
pus wykonano z jednego kawałka, a wydrążone w korpusie pudło rezonansowe 
przykryte było płytą wierzchnią. Taka interpretacja pociągała za sobą poszuki-
wania analogii, co wobec niewielkiej liczby znalezisk archeologicznych, ale też 
skromnego materiału ikonografi cznego i  niejednoznaczności przekazów pisa-
nych, stało się zabiegiem trudnym. Jednocześnie interpretacja lednickiego zna-
leziska stwarzała podstawy do rekonstrukcji pełnego instrumentu. Rekonstrukcji 
takiej podjął się Staszek Mazurek i niniejszy fragment odnosi się do pracy, jaką 
wykonał, odtwarzając kompletny instrument, smyczek i żelazny klucz ułatwiają-
cy obracanie kołków strunowych i naciąganie strun6. Dzięki analizie gatunkowej 

6 Na podstawie Mazurek 2015.
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Ryc. 8. Prace gabinetowe i dokumentacyjne w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: Dorota 
Popławska i Staszek Mazurek; fot. Jacek Wrzesiński
Fig. 8. Cabinet and documentation works in the Museum of the First Piasts at Lednica: Dorota 
Popławska and Staszek Mazurek; photo by Jacek Wrzesiński

drewna wiadomo było, że główka — a tym samym korpus — wykonane zosta-
ły z drewna bukowego. Przy odtwarzaniu pełnego, pierwotnego, prawdopodob-
nego wyglądu instrumentu wzięto pod uwagę kilka niewielkich, ale czytelnych 
sygnałów dostrzeganych na omawianym fragmencie. Stan zachowania sprzyjał 
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w  miarę poprawnej rekonstrukcji górnej partii instrumentu. Złamanie główki 
nastąpiło tuż przy pionowej osi przedmiotu, a zachowana częściowo górna partia 
główki dawała możliwość wykreślenia linii nadającej jej pełny kształt. Zachowała 
się niewielka partia szyjki, jednak na tyle długa, że pozwoliła na dostosowanie 
proporcji, a szczęśliwie obecność niewielkiego poprzecznego nacięcia sugerowała 
miejsce mocowania i klejenia płyty wierzchniej. Tam, gdzie główka przechodzi 
w szyjkę, można też dostrzec ślady pozwalające na wnioskowanie o mocowaniu 
zawieszenia (?) instrumentu. Zachowane w części sercowatej dwa otwory i frag-
ment trzeciego dały podstawy do wnioskowania o liczbie strun i rozmieszczeniu 
kołków strunowych. Wskazówką co do liczby strun i  ich odległości nad szyjką 
były ślady nacięć na niewielkim poprzecznym garbie-prożku (siodełku). Kąt, jaki 
tworzyły główka i zachowany fragment szyjki, a także lokalizacja progu pozwoliły 
na zarysowanie dalszej części instrumentu. Delikatne, lecz czytelne wcięcie na 
szyjce wyznaczało miejsce mocowania płyty wierzchniej korpusu.

Jako podstawę do określenia głębokości korpusu rezonansowego przyjęto 
kąt spodniej części szyjki w stosunku do samej szyjki, dzięki temu można było 
poprowadzić prawdopodobną spodnią linię dalszej części instrumentu. Mode-
lując kształt dolnej części korpusu, wzięto też pod uwagę analizę porównawczą 
z uwzględnieniem nielicznych znanych dotąd zabytków instrumentów muzycz-
nych, a  także ich wizerunki w  ikonografi i oraz dostępne publikacje szczególnie 
dotyczące okresu średniowiecza, zwłaszcza X–XII wieku.

W sumie, mimo znacznych ubytków i  fragmentarycznego zachowania oma-
wianego przedmiotu, istniały przesłanki pozwalające na podjęcie wyzwania 
rekonstrukcji pełnego instrumentu. Przystąpienie do takiej próby wymaga-
ło uwzględnienia kształtu i  parametrów płytki strunowej, szyjki, a  także zasad 
proporcji przy uwzględnieniu zakresów całkowitej długości i  szerokości instru-
mentu. Niewątpliwie w trakcie prac nad odtwarzaniem jego wyglądu istotną rolę 
odgrywało praktyczne korzystanie z  rekonstruowanych instrumentów muzycz-
nych i doświadczenie nabyte podczas dotychczasowej pracy rekonstruktorskiej. 
W  trakcie pracy należało pamiętać, że lewa partia płytki strunowej oraz lewa 
krawędź gryfu były w części uszkodzone. Pierwszy etap rekonstrukcji był próbą 
rysunkowego modelu instrumentu — wykonano rzuty techniczne z uwzględnie-
niem powyższych uwag.

Na odtworzenie korpusu z szyjką i główką pozyskano pień buka. Aby wyeli-
minować działające siły odśrodkowe, powodujące pękanie drewna, należało go 
rozłupać wzdłuż, co stanowiło dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnym 
pękaniem. Do budowy wierzchniej płyty korpusu rezonansowego wykorzystano 
odpowiednio odłupaną dranicę z pnia świerkowego. Element ten musiał uzyskać 
odpowiednie wymiary i musiał być odpowiednio zaimpregnowany, aby uniknąć 
pękania (ryc. 9).

Pragnąc przynajmniej zbliżyć się do warsztatu średniowiecznego rzemieślni-
ka, starano się dostosować odpowiednie narzędzia. Podczas rekonstrukcji instru-
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Ryc. 9. W pracowni Staszka Mazurka. Etapy początkowe konstruowania rebeka; fot. Staszek Ma-
zurek
Fig. 9. At Staszek Mazurek’s workshop. Th e initial stages of constructing a rebec; photo by Staszek 
Mazurek

mentu wykorzystano siekierę, piłę, dłuta, ośniki, cykliny czy rozwiertaki. Dobór 
narzędzi zależny był od twardości drewna i jego specyfi cznych właściwości. Uży-
wane narzędzia wykonane zostały przez kowala na podstawie znanych znalezisk 
pochodzących z badań archeologicznych.

Dysponując odpowiednim surowcem i zgromadziwszy niezbędny zestaw na-
rzędzi, można było przystąpić do wykonywania rekonstrukcji. Mając wymiary 
zdjęte z oryginału rozpoczęto odpowiednią obróbkę — ociosano siekierą bukowy 
klocek, a za pomocą ośników nadano odpowiedni kształt, uwzględniając propor-
cje, zachowując odpowiednie kąty i wypukłości. Po uzyskaniu pożądanego kształ-
tu dłutami wydrążono środek korpusu rezonansowego, zachowując półcentyme-
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trową grubość ścianek. Wydrążony środek wygładzono odpowiednimi cyklinami. 
Po ukształtowaniu główki wydrążono w niej otwory na klucze. Gdy korpus był 
uformowany, rozpoczęto wycinanie za pomocą metalowej piłki płyty pudła rezo-
nansowego z  drewna świerkowego, odpowiednio uwzględniając wielkość i  wy-
miary korpusu. W płycie wierzchniej wycięto dwa D-kształtne otwory głosowe. 
Gdy oba elementy (korpus i płyta wierzchnia) zostały odpowiednio uformowane, 
przyklejono płytę do korpusu za pomocą kleju. Korpus był kilkukrotnie cyklino-
wany, zarówno jego wnętrze, jak i powierzchnia zewnętrzna (ryc. 10).

Przygotowany korpus, płytę wierzchnią, kołki i mostek poddano impregnacji 
naturalnymi impregnatami (m.in. pokost lniany, żywica, wosk) i pozostawiono do 
wyschnięcia. Cykl impregnacji powtarzano kilkukrotnie na różnych etapach pracy.

Do instrumentu dołożono płaski mostek i zaczęto przygotowanie strun. Ma-
teriał do strun stanowiły jelita baranie. Spreparowano je według następującej ko-
lejności: namoczono w wodzie, rozplątano i doczyszczono, wybierając na struny 
najbardziej odpowiednie. Następnie jelita poddano stopniowemu skręceniu, po-
nownemu doczyszczeniu, wstępnemu suszeniu oraz impregnacji środkami na-
turalnymi i  końcowemu wysuszeniu. Zamontowane trzy struny mają strojenie 
GDG. Montując struny, dorobiono także kołki naciągu oraz mostek (ryc. 11). 
W sumie zrekonstruowany instrument osiągnął długość 46 cm, a jego szerokość 
w najszerszym miejscu wyniosła 10 cm.

Smyczek (o  długości 67 cm) wykonano z  kilku surowców, również impre-
gnując je odpowiednio. Kabłąk wykonano z witki wierzbowej, natomiast cięciwę 
z końskiego włosia. Przy konstruowaniu smyczka użyto octu winnego (specjalnie 
przygotowanego z owoców) oraz kalafonii.

Jeszcze w pracowni instrument został dostrojony i ograny. Dzięki temu mógł 
zostać publicznie zaprezentowany podczas Europejskich Dni Dziedzictwa pod 
hasłem „Utracone Dziedzictwo” 12 września 2015 roku. Autorami prezentacji 
byli dr Dorota Popławska i  Jacek Wrzesiński, którzy omówili historię odkrycia 
i możliwości interpretacyjne znaleziska, oraz Staszek Mazurek, który opowiedział 
o pracy nad rekonstrukcją, a przede wszystkim zaprezentował możliwości dźwię-
kowe i sposoby gry na zrekonstruowanym instrumencie z Ostrowa Lednickiego. 

Rekonstrukcja średniowiecznego świata muzycznego jest niezwykle trudna. 
Więcej możemy powiedzieć o muzyce sakralnej, która pojawiła się na ziemiach 
Piastów wraz z duchownymi związanymi z klasztorami i kościołami, a czuwają-
cymi nad przebiegiem rytuałów nowej religii. Obok niej funkcjonowała trady-
cyjna muzyka świecka, „ludowa”. Z czasem pojawia się nurt muzyki dworskiej. 
Nieco informacji udało się zgromadzić o muzyce sakralnej, natomiast odnośnie 
do muzyki świeckiej mamy mniej danych — zarówno zapisków w kronikach, jak 
i znalezisk archeologicznych [Jabłońska 2000].

Historia muzyki jest nierozłączną częścią historii człowieka. Dźwięk, rytm to-
warzyszyły człowiekowi od zawsze. Trudno sobie wyobrazić, aby człowiek, nieza-
leżnie od epoki czy szerokości geografi cznej, żył w ciszy, zdając się tylko na dźwięki 
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Ryc. 10. W pracowni Staszka Mazurka. Kolejne etapy pracy rekonstruktorskiej; fot. Staszek Mazurek
Fig. 10. At Staszek Mazurek’s workshop. Further stages of reconstruction work; photo by Staszek 
Mazurek

go otaczające, na odgłosy, na które nie miał wpływu. Myślę, że fascynacja dźwięka-
mi zaczęła się dawno i powodowała potrzebę samodzielnego wydobycia dźwięków. 
Tak rodziła się muzyka. Muzyka mieści się w  sferze ludzkich abstrakcji. Nie da 
się jej dotknąć, zmierzyć. Zrozumienie jej wykracza poza rzeczywistość, podlega 
subiektywnym odczuciom. Człowiekowi towarzyszy od najdawniejszych czasów, 
jest obecna przy wszystkich najważniejszych wydarzeniach, podczas rozmaitych 
obrzędów, w życiu codziennym, rozbrzmiewała też podczas wypraw wojennych. 
Pełniąc wielorakie funkcje, od edukacji przez obrzędowość po zabawę, wymaga 
zrozumienia czegoś wykraczającego poza rzeczywistość, poza świat realny.

Przed ponad półwieczem Józef Kostrzewski [1949: 450–451] pisał: 

Najstarszą informację źródłową, odnoszącą się do gędźby słowiańskiej, 
zawdzięczamy pisarzowi bizantyńskiemu z  VII w. Teofi laktowi Simokattesowi, 
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Ryc. 11. W pracowni Staszka Mazurka. Rekonstrukcja rebeka; fot. Staszek Mazurek
Fig. 11. At Staszek Mazurek’s workshop. Th e reconstruction of a rebec; photo by Staszek Mazurek

który wspominając pod r. 591 o  trzech Słowianach znad Bałtyku, udających się 
w poselstwie do chana awarskiego, podaje, że nieśli z sobą liry czy lutnie, a więc 
instrumenty strunowe. W  innym źródle, mianowicie w  piśmie Hermenryka 
Augieńskiego do opata w  St. Gallen z  pierwszej połowy IX w. wspomniane 
jest również narzędzie strunowe używane przez Słowian zachodnich, zwane 
„psalterium”. Źródła arabskie z  IX–X wieku poświadczają używanie przez 
Słowian wschodnich ośmiostrunnej „lutni” ze spodem płaskim. Wreszcie o grze 
na instrumencie zwanym cythara wspomina też Gall Anonim. Moszyński 
przypuszcza, że we wszystkich tych wypadkach mimo rozwiniętego określenia tych 
narzędzi, chodzi w istocie o gęśle, prastary słowiański instrument skrzypcowaty, 
który każdy ze świadków nazwał prawdopodobnie według znanego sobie 
pokrewnego narzędzia używanego w  jego ojczyźnie. Moszyński przypuszcza, że 
gęśle te należały do typu symetrycznego i miały kształt trójkątny. Nazwa gęśli jest 
już prasłowiańska […].

Czym był dla mieszkańców Lednicy, komu służył, jaką odgrywał rolę drew-
niany przedmiot, którego niewielki fragment znaleziono podczas badań lednic-
kiego przyczółku mostowego? Może się nigdy nie dowiemy, jednak w  wyniku 
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dotychczasowych poszukiwań i  dyskusji możemy stwierdzić, że w  tym wypad-
ku mamy do czynienia z fragmentem płytki kołkowej drewnianego instrumentu 
strunowego. Może był częścią gęśli (w rozumieniu ogólnie pojmowanych instru-
mentów strunowych), może rebeka, możliwe, że gudoka. Nazwa jest zapewne 
warta ustalenia dla muzykologów, historyków instrumentów muzycznych czy 
teoretyków muzyki, lecz dla badających Ostrów Lednicki i założony na nim gród 
najistotniejsze jest zidentyfi kowanie obecności samego instrumentu. Ważne, że 
możemy powiedzieć, iż na Ostrowie Lednickim w okresie funkcjonowania grodu 
z obiektami sakralnymi byli muzycy grający nie tylko muzykę liturgiczną, ale też 
świecką.

Każde znalezisko przyczynia się do konstruowania bądź uzupełniania wiedzy 
odnoszącej się do muzyki świeckiej, rodzinnej, obrzędowej a zarazem codziennej. 
A więc tej gorzej udokumentowanej aniżeli muzyka sakralna. 
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In the search for the sounds of the past. 
A mysterious object from Ostrów Lednicki

S u m m a r y

People devote almost all their life to ensure themselves and their family a proper standard of liv-
ing. Th eir activities focus on acquiring food, organizing a safe living space and ensuring safety. 
However, if our activity was restricted only to the vital needs formulated in this way, it would not 
only be a far-reaching simplifi cation but most of all a rejection of the greatest characteristics of 
a human being — their free will and their mind. Th ese allow one to move to the spiritual realm, 
and search for social bonds without restricting oneself only to living functions. People need com-
munity integration not only through work, but also through entertainment, sensations and expe-
riences, which result from various experiences in life from the moment of birth till death.

In the 2nd half of the 10th century the land under the Piast reign was entering the Latin 
civilization circle. Western cultural trends started to permeate the local traditions. New settle-
ments and cultural centres were developing and the existing ones were being remodeled. Th e 
residences of secular and church authorities came to be an indispensable and representative fa-
cility in new central places. One of the most important gord centres located in the centre of the 
Piast rulership is the area of Lednica lake. On the biggest island of the lake — Ostrów Lednicki — 
in the 1st half of 10th century a gord was established, around which a local settlement centred 
for several centuries. Just on Lednica gord a complex of residential-sacral buildings was created. 
For over 150 years research has been conducted on the island — both archaeological and the 
broadly understood interdisciplinary research connected with it. A gord, an open settlement on 
the island, settlements and burial grounds on the shores of the lake, as well as the waters of the 
lake were included in the study. One of the research places included the eastern shore of Lednica 
island, where at the turn of the 1980s and 1990s constructions and layerings connected with 
the abutment of the east bridge were uncovered (fi g. 1). Th is research, carried out by Mateusz 
Łastowiecki in excavation I/87, brought valuable information concerning the construction of the 
bridge, a point of contact between the bridge and the island, the character of the layerings, and 
a  signifi cant number of monuments, among which the objects made of organic raw material 
constituted a signifi cant part. 

A tiny wooden object was one of them (inv. no. 103/91 – MPP/A/158). Unfortunately it was 
preserved fragmentarily (fi g. 2). It was made of foliaceous wood — beech (European beech Fagus 
sylvatica L) — and it has a clearly legible and neat form. It resembles a heart in shape (preserved 
roughly in half) with three holes — two wholly retained and one partially (fi g. 3). A  straight 
broken back-end goes from the wider part of the “heart”. If we look at the object along its longer 
axis, it can be noticed that the holes do not align — vertically they mark three separate lines. 
Th e total length of the preserved piece is 11.6 cm, while the width in the widest place is 3.9 cm. 
Th e diameter of the holes, which were drilled slightly aslope with respect to the fl at surface of 
an object, is around 0.6 cm. Th e “subcordate” part is 8.2 cm long and 0.8 cm thick. In the side 
plane of the object the “subcordate” part moves at a slight angle to the longitudinal one. Th ere is 
a slight perpendicular protrusion, a convex — a kind of a threshold — at the point of contact of 
the two parts. Two transversal cuts around 0.8 cm away from one another are visible at this thres-
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hold. At the bottom ultimate longitudinal part, a clear perpendicular cut which creates a shallow 
(2 millimeter) step which goes to the edge of the fracture is visible (fi g. 5). At the upper part of 
the described piece, two small symmetrically placed indentations are distinguishable.

Th e object was found in the excavation marked I/87, in quarter B, in the layer IIIa3. On the 
basis of the cultural material which appeared in the exposed layers and taking into consideration 
the dates of dendrochronological analysis, the chronology of the IIIa–d layers (in which the de-
scribed object was found) can be dated to the 2nd–3rd quarter of the 11th century. 

Th e described piece of a distinctively formed object certainly comes from the damaged musi-
cal instrument. Th e broken piece is a peghead plate with a short neck. As already mentioned, it 
can come from a rebec — a stringed musical instrument. Th e origins of the rebec can be ambigu-
ous. It is rooted in the Middle East, and it reached Europe through the Arabs. Th e name of the 
instrument derives from Arabic, in which it is known as rababu. It appears in a similar form from 
at least the 10th century, and the period between the 10th and 14th centuries is the time of its 
greatest splendour. Bowed string instruments — rebecs and vielles — were depicted in medieval 
iconography. On the basis of these sources, a classifi cation of the instrument is possible. It shows 
that several kinds of these instruments were built in the Middle Ages (fi g. 6, 7).

Pieces of diverse objects which are found during archaeological excavations, very oft en create 
a lot of problems during the identifi cation of their original appearance and the reconstruction of the 
intended use of a particular piece. Th e above-mentioned team made an attempt to identify a piece of 
the fi nd from Lednica. Th e initial examination, discussion over the details of the construction and 
the foregoing experience directed our search towards musical instruments — chordophones — i.e. 
wooden stringed instruments. Th e medieval iconography does not facilitate the identifi cation.

Information about the use of chordophones by the Slavs already comes from the end of the 
6th century. According to the message of the Byzantine writer Th eophylact Simocatta, in 591 
soldiers from a personal unit of the emperor Maurice (Maurikios) captured three unarmed Slavs, 
who had come from the Baltic Sea (Sclaveni from the West Ocean). At the moment of their cap-
ture they were unarmed, but they were carrying musical instruments — kitharas. It  is believed 
that this is the oldest written source which confi rms that Slavs were familiar with musical prac-
tices, and the instruments described in it were κιθάραι (kitharas) and λύραι (lyres). It is thought 
that these names can refer to the plucked string instruments with a corpus-soundbox, to which 
the Proto-Slavic name gusles can refer. Th e oldest Cyril-Methodius’ Bible translation speaks in 
favour of equating the name κιθάραι with Slavic gusles. Interestingly, we can read twice about 
stringed instruments in Gallus Anonymus, who describes the reign of the fi rst Piast rulers.

So far, less than ten wooden chordophones from archaeological research in the area of the 
Piast reign, from the 10th–15thc., have been known. Lyres, vielles, a nyckelharpa and a gittern 
have been identifi ed among those. Two wooden lyres come from the 10th–11th century cultural 
layerings of a gord in Opole. Another lyre, which comes from the 2nd half of the 13th century, 
was found during archaeological research in a fi shing village in Gdańsk. A piece of a wooden 
outer board of an instrument — probably of a nyckelharpa — from Wolin, can be dated to the 
3rd quarter of the 13th century. A gittern of a small size comes from the layerings of the 15th 
century Elbląg, whereas two other instruments classifi ed as vielles were obtained in the course of 
archaeological research. One of them comes from 14th century Elbląg, the other one, dated to the 
16th century, was found during excavation works in Płock.

Th e greatest number of wooden instruments — from the areas which were in the closest vi-
cinity to the Piast reign — was found on the territory of Ruthenia, especially in Veliky Novgorod.

Th e shape of an object found at Ostrów Lednicki and its detailed examination supported 
by the material from excavation works permitted the suggestion that this is a part of a wooden 
stringed instrument.



Jacek Wrzesiński

It could probably be a  peghead headstock of a  rebec’s neck, an instrument where the strings 
were rubbed with the bow. Th e reconstructed instrument from Lednica was built from two pieces of 
wood. Th e headstock plate, the neck and the corpus were made from one piece, and the soundbox, 
which was cut into the corpus, was covered with an outer board. During the reconstruction of the 
complete, probable original look of the instrument, several small but legible signals, visible on the 
described piece, were taken into consideration. Th e state of preservation fostered the moderately cor-
rect reconstruction of the upper part of the instrument. Th e fracture of the neck appeared just at the 
horizontal axis of an object, while the partially preserved upper part of a headstock allowed one to 
line out a line which gave it a full shape. A very small part of a neck survived, but it was long enough 
to adjust the proportions. Fortunately, the presence of a small transverse cut suggested the point of 
the fi xing and glueing of the outer board. At the point of transition from a headstock into the neck 
there are traces which allow one to conclude where a fi xing for hanging (?) an instrument was placed. 
Two holes and a fragment of a third one preserved in the subcordate part formed a basis for drawing 
conclusions about the number of strings and the arrangement of the string pegs. Th e traces of the 
cuts on a small transverse bump-fret (a nut) constituted a clue concerning the number of strings and 
their distance over the neck. Th e angle created by the headstock and the preserved piece of the neck, 
as well as the location of a fret, allowed one to roughly work the further part of an instrument out. 
A subtle but legible indentation at the neck, marked the fi xing point of the outer board of a corpus. 

Th e reconstructed instrument was equipped with a fl at bridge, and strings from sheep in-
testines were prepared. Th e rebec reached 46 cm in length, and at the widest point it was 10 cm 
wide. A bow (length of 67 cm) was made from willow switch, whereas the string from horsehair. 

What is the signifi cance of the small piece of a wooden object — found during research at the 
Lednica bridge abutment — for the inhabitants of Lednica? Who was it for and what was its role? 
We will probably never fi nd this out. However, as a result of the research and discussions we can state 
that this is a piece of a peghead of a wooden stringed instrument. It could be a part of a gusle (as 
generally understood, stringed instruments), maybe of a rebec, possibly of a gudok. Th e name of the 
fi nd is certainly signifi cant for musicologists, historians who focus on musical instruments, or music 
theorists; however, for those who conduct research at Ostrów Lednicki and study the gord which was 
established there, the identifi cation of an instrument itself is the most relevant. It is important that 
we can say that at the time when the gord with sacred places was functioning at Ostrów Lednicki, 
there were musicians who were playing not only liturgical music but certainly secular music too.

otrzymano (received): 31.03.2019; zrecenzowano (revised): 12.05.2019; zaakceptowano (accepted): 14.05.2019

mgr Jacek Wrzesiński
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Oddział Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie
Grzybowo 10a
62-300 Września
e-mail: jaled@wp.pl



179

Studia Lednickie
t. XVIII (2019) s. 179–193

eISSN 2353-7906
DOI: 10.34698/sl.18.2019.05

Andrzej Pydyn, Benedykt Hac, Mateusz Popek

Zastosowanie metod akustycznych i magnetycznych 
w poszukiwaniu obiektów archeologicznych 

na przykładzie jeziora Lednica

abstrakt: Artykuł przedstawia wyniki nieinwazyjnych badań jeziora Lednica w ra-
mach projektu Kolebka Piastów — archeologiczne prospekcje podwodne w rejonie jezio-
ra Lednickiego przeprowadzonego w 2017 roku przez Zakład Archeologii Podwodnej 
IA UMK w Toruniu przy współpracy z  Instytutem Morskim w Gdańsku, Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Pol-
skich odział w Warszawie. Projekt ten był fi nansowany przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet: 
ochrona zabytków archeologicznych. Przeprowadzono nieinwazyjne prospekcje przy 
pomocy sondy wielowiązkowej, profi lografa osadów dennych oraz magnetometru. 
Dane pozyskane z prospekcji zostały przeanalizowane, a tam, gdzie warunki i zało-
żenia projektu na to pozwalały, zweryfi kowane za pomocą bezpośredniej prospekcji 
podwodnej.
słowa kluczowe: archeologia podwodna, geofi zyka, magnetometr, hydroakustyka, 
profi lograf osadów dennych, sonda wielowiązkowa, średniowiecze, most, wyspa Led-
niczka, jezioro Lednica

abstract: Th e article presents the results of noninvasive surveys of Lednica lake in 
the project Kolebka Piastów — archeologiczne prospekcje podwodne w rejonie jeziora 
Lednickiego conducted by the Department of Underwater Archaeology in the Institute 
of Archaeology, Nicolaus Copernicus University in Toruń, in cooperation with the 
Maritime Institute in Gdańsk, the Museum of the First Piasts at Lednica and the Sci-
entifi c Association of Polish Archaeologists (Warsaw branch) in 2017. Th e project was 
fi nanced by the Ministry of Culture and National Heritage within the following pro-
gramme: Cultural heritage, priority: protection of archaeological monuments. Non-
invasive prospections with the use of multibeam probes, sub-bottom seabed sediment 
profi lers and a magnetometer were conducted. Data obtained in the prospections were 
analysed, and where the conditions and the assumption of the project allowed, they 
were verifi ed by a direct underwater prospection.
keywords: underwater archaeology, geophysics, magnetometer, hydroacoustics, sub-
bottom profi lers, multibeam probe, Middle Ages, a bridge, Ledniczka island, Lednica lake
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Wstęp

Badania i prospekcje o charakterze nieinwazyjnym stanowią dynamicznie rozwi-
jający się kierunek we współczesnej archeologii. Reprezentują one trend wielo-
dyscyplinarnych analiz nad dziedzictwem kulturowym. Ze względu na ogra-
niczony dostęp do technologii metody te w  archeologii podwodnej, zwłaszcza 
akwenów śródlądowych, nie mają jeszcze szerokiego zastosowania. Dlatego też 
zespół Zakładu Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu, przy współpracy z Instytutem Morskim w Gdańsku, Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy oraz Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich 
odział w  Warszawie, w  2017 roku zaplanował i  przeprowadził projekt Kolebka 
Piastów — archeologiczne prospekcje podwodne w  rejonie jeziora Lednickiego1. 
Ważną częścią składową tego projektu było wykonanie prospekcji przy pomocy 
urządzeń hydroakustycznych i magnetycznych. 

Pierwszym zadaniem wykonanym w  ramach projektu była kwerenda archi-
walna bazująca głównie na informacjach pozyskanych z urzędów konserwator-
skich i wcześniejszych publikacji. W wyniku przeprowadzonej analizy wytypo-
wano listę 60 stanowisk lądowych znajdujących się w  najbliższym sąsiedztwie 
brzegów jeziora i na jego wyspach, co pozwoliło na wyznaczenie obszarów pro-
spekcji podwodnych [Maciejewski, Radka 2017]. Kolejne trzy zadania projek-
tu realizowane były przez zespół specjalistów z  Instytutu Morskiego w  Gdań-
sku. W  pierwszej kolejności przeprowadzono pomiary sondą wielowiązkową, 
co umożliwiło dokładne odwzorowanie dna z uwzględnieniem zmian głęboko-
ści oraz wytypowanie potencjalnych obiektów pochodzenia antropogenicznego 
znajdujących się na dnie. Drugą fazą badań Instytutu Morskiego były analizy sej-
smiczne prowadzone z  wykorzystaniem profi lera osadów dennych. Pomiary te 
pozwoliły na wytypowanie anomalii, które mogły wskazywać na występowanie 
obiektów interesujących z  perspektywy archeologicznej, a  zlokalizowanych na 
dnie lub pod jego powierzchnią. Ostatnim etapem badań nieinwazyjnych były 
pomiary magnetometrem, dzięki którym wytypowano obszary z występowaniem 
anomalii magnetycznych. Wszystkie zrealizowane prace objęły obszar ponad 
53 ha. Informacje dotyczące anomalii przekazywane były na bieżąco zespołowi 
archeologów podwodnych. Dostępne one były w  postaci map i  współrzędnych 
geografi cznych. Uzyskane dane sprawdzano w czasie realizacji kolejnego zadania. 
Dysponując dokładnymi mapami oraz współrzędnymi geografi cznymi anomalii, 
zespół archeologów z wykorzystaniem urządzenia GPS RTK wyznaczał miejsca 
występowania obiektów potencjalnego pochodzenia antropogenicznego. Spraw-
dzono w ten sposób ponad 300 punktów [Pydyn 2017].

1 Projekt ten fi nansowany był przez Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w  ra-
mach programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych.
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Sonda wielowiązkowa

Pomiary batymetryczne obejmowały wyznaczony obszar jeziora wyznaczonego do ba-
dań. Prowadzono je po granicy zasięgu echosondy wielowiązkowej SeaBat 7125 pracu-
jącej na częstotliwości 400 kHz, co gwarantowało wykrycie lokalnych różnic w głębo-
kościach powyżej 6 mm. Profi le pomiarowe zaprojektowano tak, aby zapewnić pełne 
pokrycie całej powierzchni dna obszaru badań. Pomiary pobierano równolegle do osi 
długiej jeziora na kierunkach północ–południe. W miejscach, gdzie było to koniecz-
ne, uzupełniono pomiary metodą wypełnienia, wykonane w wysokiej rozdzielczości 
(50 do 100 pkt/m2). Zgodnie z metodyką pomiary rozkładów głębokości posłużyły 
do wytypowania obiektów zalegających na powierzchni dna jeziora. Batymetryczny 
system pomiarowy oparty był na sprawdzonej w innych pomiarach konfi guracji: echo-
sonda wielowiązkowa (SeaBat 7125), laserowy korektor przechyłów (iXsea Hydrins), 
podwójny system pozycjonowania satelitarnego (RTK GPS–BX 982) wraz z systemem 
odbioru poprawek satelitarnych RTCM RTK (EUPOS/SAPOS) transmitowanych za 
pomocą łącza internetowego. Wszystkie urządzenia pracowały w ramach systemu po-
miarowego Qinsy (Quality Integrated Navigation System) 8.5 [Hac 2017: 34]

Ryc. 1. Jednostka pomiarowa wyposażona w systemy pomiarowe; fot. Instytut Morski w Gdańsku
Fig. 1. Measuring unit equipped with measuring systems; photo by the Maritime Institute in 
Gdańsk

Poza obiektami wyznaczonymi przez specjalistów Instytutu Morskiego zespół 
archeologów analizował mapę batymetryczną w poszukiwaniu anomalii (obiek-
tów wystających i  zagłębień) mogących być potencjalnymi obiektami archeolo-
gicznymi. W  pierwszej kolejności analizowano strefę brzegową wyspy Ostrów 
Lednicki, jako obszar o największym potencjale wystąpienia obiektów archeolo-
gicznych. Następnie resztę jeziora podzielono na siedem sektorów, w ramach któ-
rych analizowano wyniki pomiarów hydroakustycznych [Pydyn i in. 2017: 97].
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Ryc. 2. Most Gnieźnieński, zachodni brzeg — belki i pozostałości pali; oprac. Mateusz Popek
Fig. 2. Gnieźnieński Bridge, west shore — the balks and the remnants of the stakes; edited by 
Mateusz Popek

W strefi e brzegowej wyspy Ostrów Lednicki specjaliści z Instytutu Morskie-
go zlokalizowali 19 anomalii (punkty M1–M19). W  sektorze 1. obejmującym 
obszar od osi wyspy Ostrów Lednicki po wschodni brzeg jeziora zlokalizowano 
52 anomalie (punkty M20–M71). W sektorze 2. obejmującym południową część 
obszaru poddanego skanowaniu sondą wielowiązkową zlokalizowano 36 anoma-
lii (punkty M72–M107). W sektorze 3. obejmującym wąski pas na południe od 
wysp Ostrów Lednicki i Ledniczka zlokalizowano sześć anomalii (punkty M108–
M113). W  sektorze 4., obejmującym obszar od południowo-zachodniej części 
wyspy Ostrów Lednicki, przez wody wokół wyspy Ledniczka, po zachodni brzeg 
jeziora na wysokości wyspy Ledniczka, zlokalizowano 42 anomalie batymetrycz-
ne (punkty M114–M155). W  sektorze 5. obejmującym obszar od zachodniego 
brzegu wyspy Ostrów Lednicki po początek najgłębszej strefy jeziora na zachód 
od wyspy zlokalizowano 11 anomalii batymetrycznych (punkty M156–M166). 
W  sektorze 6. obejmującym najgłębszą część jeziora pomiędzy wyspą Ostrów 
Lednicki a zachodnim jego brzegiem zlokalizowano trzy anomalie batymetrycz-
ne (punkty M167–M169). W sektorze 7., obejmującym obszar od zachodniego 
brzegu jeziora po początek najgłębszej jego części, rozszerzonym o hipotetyczną 
oś mostu poznańskiego badanego w latach poprzednich, zlokalizowano 17 ano-
malii batymetrycznych (punkty M170–M186). Łącznie wyznaczono, a następnie 
sprawdzono przy pomocy zespołu nurków 204 anomalie batymetryczne [Pydyn 
i in. 2017: 99–136].
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Ryc. 3. Granice sektorów; oprac. Mateusz Popek
Fig. 3. Sectors’ borders; edited by Mateusz Popek 

Współrzędne wybranych obiektów zostały wprowadzone do urządzenia GPS-
-RTK Leica 1200. Następnie z  jednostki typu rib opuszczano bojkę w wybrany 
punkt. Nurek-archeolog sprawdzał obszar wokół punktu, zataczając kręgi o pro-
mieniu co pół metra od 0,5 do 5 m i penetrując lotną warstwę mułu. Po zloka-
lizowaniu obiektu wydobywał go lub, jeśli obiekt był za duży, podawał obsłudze 
powierzchniowej jego opis [Pydyn i in. 2017: 99–136].

Większość obiektów wystających z dna jeziora Lednica okazała się współczes-
nymi pozostałości działalności ludzkiej. Ponadto dużą grupę punktów stanowiły 
obiekty znane archeologom — relikty mostów poznańskiego i gnieźnieńskiego, 
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a także łodzie jednopienne znane z poprzednich sezonów badań. Jednak w trak-
cie przeglądu anomalii batymetrycznych MP117, MP122, MP124, MP125 zlokali-
zowano nowe obiekty o charakterze archeologicznym. Po wstępnych oględzinach 
stwierdzono, że są to najprawdopodobniej elementy mostu. W  związku z  tym 
postanowiono dokładnie przeszukać teren pomiędzy wyspą Ledniczką a lądem. 
Efektem tych działań było zlokalizowanie nowego mostu średniowiecznego pro-
wadzącego z lądu na wyspę Ledniczkę.

Wykorzystanie sondy wielowiązkowej lub innych urządzeń hydroakustycz-
nych nie jest nowością w archeologii podwodnej. Jednak w przeszłości były one 

Ryc. 4. Mapa anomalii batymetrycznych; oprac. Mateusz Popek 
Fig. 4. A map of bathymetric anomalies; edited by Mateusz Popek
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stosowane głównie do poszukiwań wraków i  innych dużych obiektów na mo-
rzach [Bowens 2009: 105–106]. Na ten stan rzeczy miały wpływ zarówno kosz-
ty, jak i  możliwości identyfi kacji obiektów, które w  przypadku wraków wysta-
wały znacznie ponad dno morskie. Obecnie technologie pozwalają na znacznie 
precyzyjniejsze odwzorowanie dna, dlatego wykorzystanie metod akustycznych 
w  archeologii podwodnej do szczegółowego mapowania dna, zwłaszcza przy 
użyciu echosond wielowiązkowych, jest wysoce uzasadnione. Możliwość szyb-
kiego uzyskania rzetelnego obrazu przestrzennego dna o wysokiej rozdzielczości, 
np. 100 i więcej punktów pomiarowych na każdy m2 dna, pozwala na dokonanie 
szczegółowego przeglądu powierzchni badanego obszaru i obiektów na nim leżą-
cych. Niezależnie od wielkości badanego obszaru można zachować odpowiednią 
szczegółowość danych. Łatwość tworzenia wycinkowych obrazów dna (obiek-
tów) umożliwia poszukiwanie cech szczególnych i ułatwia identyfi kacje oraz kla-
syfi kacje obiektów. Dużą zaletą metody jest możliwość prowadzenia badań w wo-
dach o niskiej przejrzystości, niezależnie od ilości światła słonecznego, oraz pracy 
w systemie 24/7 (24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu). Wadą me-
tody jest niemożność lub bardzo ograniczona możliwość penetrowania osadów 
dennych oraz podatność na zniekształcenia, których powodem może być roślin-
ność pokrywająca dno, co w wypadku wielu jezior stanowi znaczącą przeszkodę 
(pomiary można prowadzić tylko przed sezonem wegetacyjnym, czyli zimą lub 
wczesną wiosną). W  Lednicy potencjalnie mało znaczące anomalie wykryte tą 
metodą okazały się pozostałościami przepraw mostowych na wyspę Ledniczkę.

Profi lograf osadów dennych

Aby pozyskać informacje, czy w dnie jeziora Lednica występują konstrukcje lub 
artefakty pokryte namułem i innymi osadami, przeprowadzono badania sejsmo-
akustyczne dna, wykorzystując do tego urządzenia do płytkiej sejsmiki. Jednostką 
pomiarową była ta sama jednostka, której użyto do pomiarów batymetrycznych. 
Na podstawie systemu przetwarzania, obróbki i  wizualizacji danych hydrogra-
fi cznych zwanego Qinsy i  tych samych systemów pozycjonowania i  stabilizacji 
przechyłów działał system profi lomierza osadów — Innomar SES 2000 Medium. 
Rejestracje geologicznych cech gruntów powierzchniowych prowadzono do głę-
bokości kilkunastu metrów pod powierzchnią dna. Potencjalnych anomalii, któ-
rych źródłem była aktywność ludzka, szukano w pasmie od 4 do 10 kHz. Przy 
zastosowaniu technologii CHIRP (Compressed High-Intensity Radiated Pulse) 
uzyskano rozróżnialność warstw na poziomie od 1 do 5 cm, co zdecydowanie 
uławiało wyszukiwanie anomalii, jakie stanowią artefakty lub inne obiekty na-
turalne np. kamienie. Urządzenie akustyczne CHIRP nie wysyła pojedynczego 
sygnału o określonej częstotliwości a serię sygnałów o różnych częstotliwościach. 
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Dzięki technologii CHIRP każda zwrócona częstotliwość jest indywidualnie in-
terpretowana [Hac 2017: 37].

Rejestrację wykonano na 161 profi lach. Tak jak w wypadku pomiarów echo-
sondą wielowiązkową pomiar wykonano na osiach północ–południe co pięć me-
trów i profi lach kontrolnych prostopadłych do profi li podstawowych co 25 me-
trów. Na podstawie posiadanej wiedzy archeologicznej oraz wyników skanowań 
hydroakustycznych wytypowano obiekty, nad którymi wykonano dodatkowe za-
gęszczone profi le, co dwa metry [Hac 2017: 37].

Współrzędne wyznaczonych przez specjalistów Instytutu Morskiego obiek-
tów zostały wprowadzone do urządzenia GPS-RTK Leica 1200. Następnie przy 
pomocy łodzi typu rib opuszczano bojki w  wybrane punkty. Nurek sprawdzał 
obszar wokół punktów, zataczając co pół metra kręgi o promieniu od 0,5 do 5 m. 
Niestety ze względu na nieinwazyjny charakter projektu nie można było zagłę-
biać się w nawarstwienia denne, co w znacznym stopniu ograniczyło możliwości 
oględzin anomalii. W ten sposób zbadano 27 punktów: MP191–MP196, MP205–
MP210, MP219–MP220, MP223–MP235 [Pydyn i in. 2017: 141–146].

A        B

Ryc. 5. Profi lomierz osadów (Subbottom profi ler) SES-2000. A: jednostka centralna; B: przetwor-
nik z kablem; fot. Instytut Morski w Gdańsku 
Fig. 5. A subbottom profi ler SES-2000. A: a central unit; B: a converter with a cable; photo by the 
Maritime Institute in Gdańsk
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Ryc. 6. Przykładowe zapisy wybranych obiektów zagłębionych w dnie jeziora: strzałki wskazują 
obecność anomalii (obiekty zagłębione w dnie), zielone i czerwone linie wskazują kolejne hory-
zonty wydzieleń (górne powierzchnie warstw zalegających na dnie jeziora); oprac. Instytut Morski 
w Gdańsku
Fig. 6. Th e exemplary traces of the chosen objects sunk into the bottom of the lake: the arrows 
indicate the presence of the anomalies (objects sunk into the bottom), green and red lines indicate 
subsequent horizons of the separations (top surfaces of the layers remaining at the bottom of the 
lake); edited by the Maritime Institute in Gdańsk

Pomimo ograniczeń związanych z powierzchniową penetracją dna w punk-
tach: MP192 oraz MP220 zlokalizowano relikty mostów gnieźnieńskiego i  po-
znańskiego, które nie wystawały z dna i nie były znane z dokumentacji archeolo-
gicznej [Pydyn i in. 2017: 141–146].

Użycie w projekcie urządzeń akustycznych pozwoliło wykryć i wstępnie opi-
sać obiekty zagłębione w  osadach dennych. Obiekty te są nie do wykrycia in-
nymi znanymi metodami nieinwazyjnymi. Pełna ocena efektywności zastoso-
wanej metody jest trudna do przeprowadzenia ze względu na narzucone przez 
ministerstwo zasady realizacji projektu. Całkowita nieinwazyjność praktycznie 
wykluczyła dokładną inspekcję i przeszukanie wytypowanych do badań obsza-
rów, zwłaszcza lokalizację obiektów znajdujących się kilkadziesiąt centymetrów 
pod powierzchnią dna. Należy również zaznaczyć, że zastosowane w  projekcie 
urządzenie oraz metodologia pomiarów nie pozwalają na dokładny opis wykry-
tych obiektów oraz jednoznaczne określenia jego parametrów. Do szczegóło-
wego opisu takich obiektów należałoby zastosować urządzenia wielogłowicowe 
(np. SES 2000 Quatro) przy równoczesnym 20-krotnym zagęszczeniu prowadzo-
nych profi li, co nie mogło być zrealizowanie w 2017 roku ze względu na ograni-
czenia technologiczne i budżetowe. 

Równocześnie pozytywnym efektem tego badania było wykazanie wielkiej 
skuteczności metody sejsmicznej przy poszukiwaniu obiektów niewidocznych 
na powierzchni dna, bez konieczności ingerencji w  strukturę osadów. Metoda 
ta pozwala też na szczegółowe ukierunkowanie miejsc potencjalnych eksplora-
cji, ograniczając ingerencję w strukturę stanowiska oraz zwiększając skuteczność 
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realizowanych badań, bez konieczności wykonywania wielkoobszarowych wyko-
palisk. Ponadto jest to w  tej chwili jedyna nieinwazyjna metoda poszukiwania 
niemagnetycznych obiektów zagłębionych w  dnie. Dzięki zastosowaniu jej na 
rozpoznanym obiekcie, jakim jest most poznański, i  otrzymaniu pozytywnych 
wyników można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że technologia 
ta sprawdzi się przy poszukiwaniach innych drewnianych struktur archeologicz-
nych znajdujących się w osadach dennych.

Ryc. 7. Mapa anomalii sejsmicznych; oprac. Mateusz Popek
Fig. 7. A map of seismic anomalies; edited by Mateusz Popek
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Magnetometr cezowy

Do lokalizacji potencjalnych zabytków/anomalii posiadających właściwości fer-
romagnetyczne (obiektów z sygnaturą magnetyczną) zalegających na dnie jeziora 
Lednica wykorzystano cezowe magnetometry lądowe G858 oraz morskie G882. 
Czułość urządzeń na poziomie od 0,004 do 0,05 nT pozwalała na wykrycie nawet 
niewielkich metalowych obiektów z sygnaturą magnetyczną zalegających na po-
wierzchni lub pod powierzchnią dna. Niestety zakres wykrycia maleje do sześcia-
nu wraz ze wzrostem odległości, co oznacza, że im dalej od czujnika, tym większa 
musi być masa magnetyczna, aby została wykryta [Hac 2017: 35].

Pomiary na jeziorze Lednica realizowano w  dwu etapach: wzdłuż brzegów 
i  w  rejonie wód o  głębokościach powyżej dwóch metrów. Ze względu na małe 
głębokości przy brzegu jeziora i obu wysp pomiary prowadzono z użyciem ma-
gnetometrów lądowych umieszczonych tuż nad powierzchnią wody (Magneto-
metr G858). Profi le poprowadzono równolegle do linii brzegowej w odstępach od 
2 do 5 m w zależności od możliwości. W obszarach o głębokościach większych 
od dwóch metrów wykorzystywany był zestaw holowanych czujników składający 
się z magnetometrów morskich (Magnetometr G882). Profi le równoległe w sta-
łych odstępach 5-metrowych prowadzono na osi północ–południe. W rejonach 
obu mostów prowadzono profi le równoległe do kierunku ich przebiegu, w miarę 
możliwości je zagęszczając. Pozwoliło to na zwiększenie ilości informacji o nie-
wielkich przedmiotach. Dane zgromadzone podczas profi lowania magnetyczne-
go zostały poddane fi ltrowaniu, z zapisów usunięto sygnały w miejscach, gdzie 
przyrząd uderzał w dno, a następnie utworzono chmurę punktów w celu wyzna-
czenia pozycji anomalii [Hac 2017: 35].

Ze względu na nieinwazyjny charakter projektu nie było możliwe sprawdzenie 
wszystkich anomalii wyznaczonych podczas skanowania magnetometrem. Do 
sprawdzenia wybrano kilkanaście punktów zlokalizowanych przy brzegu jeziora 
w celu weryfi kacji. Punkty te wybrano ze względu na wysokie prawdopodobień-
stwo, że znajdują się w  lotnej strefi e mułu. Około 70% sprawdzonych punktów 
stanowiły obiekty metalowe, jednak pochodzenia współczesnego. W  związku 
z tym należy przypuszczać, że anomalie magnetyczne znajdujące się głębiej w na-
warstwieniach dennych mogą być metalowymi obiektami archeologicznymi [Py-
dyn i in. 2017: 149]. 

Technologia pomiarów magnetometrycznych jest nie do zastąpienia w sytu-
acji prowadzenia nieinwazyjnych wielkoobszarowych poszukiwań obiektów me-
talowych posiadających sygnatury magnetyczne, np. przedmioty wykonane z że-
laza lub stali. Wadą systemu jest konieczność prowadzenia czujników na stałej 
wysokości nad dnem, równocześnie najbliżej dna jak to możliwe, a prowadzenie 
profi li pomiarowych bardzo gęsto np. w odstępie ok. 80 cm. W sytuacji zmien-
nych głębokości dna jeziora jest to bardzo trudne choćby ze względu na wysoką 
roślinność. Równocześnie proces wymaga bardzo dokładnego pozycjonowania 
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urządzeń holowanych za rufą jednostki w czasie rzeczywistym. Przydatność tej 
technologii w archeologii podwodnej jest niezaprzeczalna. Wcześniej jedyną me-
todą poszukiwań obiektów metalowych pod wodą był detektor metali, który ma 
duże ograniczenia. Dzięki zastosowaniu magnetometru wielokrotnie przyspie-
szono prospekcję w porównaniu z metodami tradycyjnymi.

Podsumowanie

W  trakcie badań jeziora Lednica zastosowano trzy rodzaje prospekcji niein-
wazyjnej: hydroakustykę (sonda wielowiązkowa), sejsmikę (profi lograf osadów 
dennych) i  magnetykę (magnetometr cezowy). Każda z  tych metod umożliwia 
lokalizację innych obiektów. Sonda wielowiązkowa pozwala na poszukiwanie 
wszystkich obiektów wystających z dna. Profi lograf osadów dennych wyszukuje 
obiekty zagłębione w dnie. Natomiast magnetometr cezowy lokalizuje wszystkie 
obiekty metalowe. Każda z tych metod dała bardzo ciekawe wyniki, dostarczając 

A                   B

C                   D

Ryc. 8. System i urządzenia do pomiarów magnetometrycznych. A: jednostka pomiarowa (Pan-
cerżaba); B: system pomiarowy na jednostce prowadzącej pomiary; C: magnetometr cezowy G858; 
D: magnetometr cezowy G882; fot. Instytut Morski w Gdańsku
Fig. 8. Th e system and devices for magnetometric measurements. A: a measuring unit (‘armoured 
frog’ — a small research boat); B: Measuring system on a  unit which conducts measurements; 
C: Caesium magnetometer G858; D: Caesium magnetometer G882; photo by the Maritime Insti-
tute in Gdańsk
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obrazy anomalii pochodzące od obiektów znajdujących się w Lednicy. Niestety 
ze względu na nieinwazyjny charakter projektu nie wszystkie anomalie mogły 
zostać zweryfi kowane. Pomimo to zastosowanie tych metod dało niezwykle cie-
kawy obraz obiektów znajdujących się w Lednicy i pozwoliło na dokonanie od-
krycia kolejnych dwóch przepraw mostowych pochodzących z przełomów X i XI 
oraz XIII i XIV wieku, prowadzących na wyspę Ledniczkę. 

Każda z  omówionych metod daje bardzo ciekawe wyniki, jednak dopiero 
zastosowanie wszystkich trzech pozwala na uzyskanie dokładnego obrazu dna 
jeziora wraz z anomaliami, które w dużej mierze mogą mieć pochodzenie antro-
pogeniczne. Wydaje się, że przyszłość archeologii podwodnej jest ściśle związana 
z  wymienionymi badaniami nieinwazyjnymi. Niestety będzie to trudniejsze do 
osiągnięcia w płytkich akwenach śródlądowych niż w akwenach morskich, gdzie 
technologie te są wprowadzane o dłuższego czasu. 
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Th e use of acoustic and magnetic methods in the search for archaeological 
objects through the example of Lednica lake

S u m m a r y

Noninvasive surveys and prospections are a new dynamic trend in contemporary archaeo-
logy. Th ey represent a trend of multidisciplinary analyses of cultural heritage. Due to limited 
access to technology, these methods are still not widely used in underwater archaeology, in 
particular in inland reservoirs. For this reason a team from the Department of Underwater 
Archaeology of the Institute of Archaeology at Nicolaus Copernicus University in Toruń 
in cooperation with the Maritime Institute in Gdańsk, the Museum of the First Piasts at 
Lednica and the Scientifi c Association of Polish Archaeologists (Warsaw branch), planned 
and completed a project Kolebka Piastów — archeologiczne prospekcje podwodne w rejonie 
jeziora Lednickiego in 2017. Th e project was fi nanced by the Ministry of Culture and National 
Heritage under the following programme: Cultural heritage, priority: Th e protection of ar-
chaeological monuments.

In the course of the project a multibeam probe, a subbottom profi ler and a magnetometer 
were used to conduct surveys. If the conditions and assumptions of the project allowed, a di-
rect underwater verifi cation was conducted. Due to multibeam sonar it is possible to obtain 
a reliable spatial picture of a lake bottom in high resolution, e.g. 100 or more measurement 
points for each m2 of the bottom, which enables one to conduct a detailed overview of a sur-
face of the research area and objects lying on it. Th is method turned out to be the most eff ec-
tive during verifi cation and resulted in the localization of a new medieval bridge in Lednica 
lake. Using a subbottom sediment profi ler is at the moment the only noninvasive method of 
searching for non-magnetic objects sunk into the bottom. Aft er applying it on a recognized 
object, such as the Poznań bridge, and aft er receiving the positive results, it may be assumed — 
with high probability — that this technology will succeed in the search for other wooden 
archaeological structures located in subbottom sediments. 

Magnetometric measurements are the next technology which was used in the researched res-
ervoir. Th ey are indispensable when noninvasive large scale searches of metal objects with mag-
netic signatures are conducted e.g. the objects made of iron or steel. In the area of Lednica lake 
several objects with a magnetic signature were localized. In the course of research in Lednica, 
three types of noninvasive prospections were applied: hydroacoustics (a multibeam probe), seis-
mology (subbottom sediment profi ler) and magnetics (Caesium magnetometer). Each of these 
methods helps to localize other objects and gives very interesting results; however, only aft er all 
three have been used is it possible to obtain a precise picture of the bottom of the lake together 
with anomalies, which to a large extent can have anthropogenic origins. It seems that the future 
of underwater archaeology is closely related to the described noninvasive surveys. Unfortunately 
it will be more diffi  cult to achieve in shallow inland reservoirs than in sea waters, where these 
technologies have already been introduced for some time now.

otrzymano (received): 31.01.2019; zrecenzowano (revised): 4.04.2019; zaakceptowano (accepted): 30.05.2019
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Field conservation of the objects made of glass from the 2018 
archaeological excavation on the territory of the National 

Reserve “Sophia Kyivska”

abstract: Th e paper provides information about the fi eld conservation of the ar-
chaeological fi nds made of glass from the 2018 archaeological excavation on the ter-
ritory of the National Reserve “Sophia Kyivska”. Th e author emphasizes the necessity 
of cooperation between the restorers and archaeologists. It makes it possible to save 
invaluable artefacts from destruction.
keywords: fi eld conservation, Sophia Kyivska, glass, archaeology 

abstrakt: Artykuł przedstawia informacje na temat konserwacji polowej przedmio-
tów szklanych odkrytych w 2018 roku w trakcie badań archeologicznych na terenie 
Narodowego Rezerwatu „Sofi a Kijowska”. Autor podkreśla konieczność współuczest-
niczenia konserwatorów zabytków w badaniach archeologicznych i  ich współpracy 
z archeologami. Umożliwia to natychmiastowe przeprowadzenie wstępnej (polowej) 
konserwacji odkrywanych zabytków, a tym samym ich ochronę przed zniszczeniem.
słowa kluczowe: konserwacja polowa, Sofi a Kijowska, szkło, archeologia

In practice, fi eld scientists oft en have the problem of the preservation and museu-
mifi cation of invaluable artefacts made of leather, wood, bone, fabric, or glass. In 
the process when the object is being taken out of the soil and being placed into 
an unusual environment, there oft en can be the processes of a rapid destruction 
of the archaeological fi nds: a change of their colour, structure and shape.

One of the most sensitive materials for the production of the objects which 
painfully reacts to the change of the temperature and humidity is glass.

During the archaeological fi eld season of 2014, researchers had the experience of 
carrying out conservation measures for the fi nds made of glass from the 11th–12th 
century. Th eir shape and colour began to change just aft er the soil was removed 
from them due to exsiccation [Strykhar 2017; Korniyenko, Strykhar 2018].

Th en we urgently needed to preserve the unique glass objects. So, the authors 
consulted online the colleagues of the Pranas Gudynas Restoration Centre in 
Lithuania.
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Before the beginning of the 2018 archaeological season, the authors prepared 
themselves in advance to look for “unexpected” and “diffi  cult” fi nds.

Th e archaeological excavations were carried out mainly on the territory of the 
Reserve including the Sophia Cathedral. Th e researches were caused by the power 
grid replacement and subsidence of soil on the northern part of the Cathedral. 

Th e archaeological group of the National Reserve “Sophia Kyivska” included 
a  specialist restorer who had all the chemical materials for conducting the ur-
gent conservation of various groups of artefacts, as well as glass (fi g. 1) [Bureau 
2016].

Fig. 1. Th e fi eld conservation laboratory; photo by Maksym Strykhar
Ryc. 1. Pracownia konserwatorska w terenie; fot. Maksym Strychar

Archaeological glass is an unstable material. Glassware, especially medieval 
glassware, which has a considerable quantity of admixtures, is prone to destruc-
tion. Under the conditions of 40% of relative humidity, ions of calcium and so-
dium and other alkali metals are changed into hydrogen ions. Aft er leaching on 
the glass surface, there remains only silica. With the passage of time the process 
of corrosion begins in the glassware.  

Archaeological glassware oft en has an irisation layer of the corrosion products 
which can easily peel off . 
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Th e corrosion process infl uences the glassware’s destruction. Th ere can appear 
cracks and microcracks on the surface or inside the glassware. It can cause the 
complete destruction of the glassware. If the process of leaching is very developed 
and caused through corrosion, the archaeological fi nd can, in a matter of min-
utes, turn into powder [Mastykova 1993; Safronov 2008].

So the above mentioned glassware properties were taken into account and 
we prepared the following materials for removing mud and for the conservation 
and fi xation of fi nds: ethanol, distilled water, bottle with 3% solution Раraloid 
B-72 in acetone, bottle with 15% solution Раraloid B-72 in acetone, plastic box, 
gauze, brushes, tweezers, scalpel, rubber gloves, digital camera, tripod, a  large 
ruler, copybook, pen, and colour carton.

Th e archaeological excavations of 2018 gave us glassware dated from the 
11th–20th centuries: cubes of an old Russian mosaic and pieces of smalt, phar-
macy dishes, medieval shutters, fragments of glass jewelry and household utensils 
(fi g. 2–7).

Fig. 2. Medieval glassware from the archaeological excavation 2018 on the territory of the Natio-
nal Reserve “Sophiya Kyivska”; photo by Maksym Strykhar
Ryc. 2. Średniowieczne i nowożytne wyroby szklane z badań archeologicznych przeprowadzonych 
w 2018 roku na terenie Narodowego Rezerwatu „Sofi a Kijowska”; fot. Maksym Strychar
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Fig. 3. Fragment of glassware of the 11th–13th century aft er fi xation; photo by Maksym Strykhar
Ryc. 3. Fragment przedmiotu szklanego z XI–XIII wieku po konserwacji; fot. Maksym Strychar

Fig. 4. Mosaic cubes and fragments of the glass vessels of the 11th–13th century aft er fi xation; 
photo by Maksym Strykhar
Ryc. 4. Kostki mozaikowe i  fragmenty naczyń szklanych z  XI–XIII wieku po konserwacji; 
fot. Maksym Strychar
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Of all the fi nds, the conservation was required for separate fragments of the 
old Russian thin walled dishes damaged by corrosion and two cubes of mosaic of 
a blue colour that also were damaged by leaching (fi g. 4–5).

Th is glassware was cleared from surface contaminations with the help of a soft  
brush and fi xed by a 3–15% solution of Раraloid B-72 in acetone.

Th e methods used in the fi eld conservation were also applied to the pieces of 
the pharmacy bottle from the 17th–18th century (fi g. 5–7). Th e dish was broken 
into 8 fragments covered with contamination and was infl uenced by the surface 
corrosion. Th e surface was covered with a slight irisation layer.

Glass bottle fragments were cleared from surface contamination with a  soft  
brush, washed in a 50% water solution of ethanol, dried up in ethanol and fi xed 
by a  3% solution of Раraloid B-72 in acetone. Th e fragments were glued with 
a 15% solution of Раraloid B-72 in acetone (fi g. 7).

Th e rest of the glassware was cleared from contamination with a  soft  brush 
and packed for further cameral processing and restoration in laboratory condi-
tions.

Fig. 5. Fragments of a  bottle of the 17th–18th century before conservation; photo by Maksym 
Strykhar
Ryc. 5. Fragmenty butelki z XVII–XVIII wieku przed konserwacją; fot. Maksym Strychar
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Fig. 6. Fragments of a bottle of the 17th–18th century in the process of its restoration; photo by 
Maksym Strykhar
Ryc. 6. Fragmenty butelki z XVII–XVIII wieku w trakcie konserwacji; fot. Maksym Strychar

Fig. 7. Fragments of a bottle of the 17th–18th century aft er restoration; photo by Maksym Strykhar
Ryc. 7. Fragmenty butelki z XVII–XVIII wieku po konserwacji; fot. Maksym Strychar
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Konserwacja polowa przedmiotów szklanych z badań archeologicznych 
przeprowadzonych w 2018 roku na terenie Narodowego Rezerwatu 

„Sofi a Kijowska”

S t r e s z c z e n i e 

Szkło, wykorzystywane do produkcji przedmiotów, jest jednym z najdelikatniejszych materia-
łów, który bardzo mocno reaguje na zmianę temperatury i wilgotność.

W procesie wydobywania obiektu z gleby i przenoszenia go do niecodziennego otocze-
nia często może nastąpić gwałtowne zniszczenie znalezisk archeologicznych: zmiana koloru, 
struktury i kształtu.

Szkło odkrywane w czasie badań archeologicznych jest materiałem nietrwałym. Przed-
mioty szklane, zwłaszcza z okresu średniowiecza, które mają znaczną ilość domieszek, są po-
datne na zniszczenia.  

Jeśli proces wypłukiwania jest bardzo zaawansowany i spowodowany korozją, wówczas 
znalezisko archeologiczne może w ciągu kilku minut zmienić się w pył.

Badania wykopaliskowe przeprowadzone w 2018 roku na terenie Narodowego Rezerwatu 
„Sofi a Kijowska” dostarczyły wyroby szklane datowane na XI–XX wiek: kostki starorosyjskiej 
mozaiki, ułamki smalty, średniowieczne szkło okienne, naczynia apteczne, ułamki szklanej 
biżuterii i fragmenty naczyń kuchennych (ryc. 2–7). Spośród wszystkich znalezisk konserwa-
cji należało poddać fragmenty silnie skorodowanych starorosyjskich naczyń cienkościennych 
oraz dwie kostki mozaikowe w kolorze błękitnym, które zostały zniszczone na skutek zde-
ponowania w środowisku zasadowym. Zabytki te zostały oczyszczone z powierzchniowego 
zanieczyszczenia za pomocą miękkiej szczotki oraz utrwalone przy użyciu 3–15% roztworu 
Раraloid B-72 w acetonie. Tę samą metodę konserwacji zastosowano w wypadku butelki ap-
tecznej z XVII–XVIII wieku (ryc. 5–7).

Pozostałe wyroby szklane zostały oczyszczone z  zanieczyszczeń za pomocą miękkiej 
szczotki oraz zapakowane w woreczki. Ich konserwacja zostanie przeprowadzona w warun-
kach laboratoryjnych.

Польова консервація скляних виробів з розкопок 2018 року на 
території Національного заповідника «Софія Київська»

Тези
Одним з найуразливіших матеріалів, вироби з якого дуже боляче реагують на зміни 
температури й вологості є скло.

У процесі вилучення предмета з ґрунту та потрапляння останнього у не звичне 
середовище часто-густо відбуваються процеси швидкої руйнації знахідки: зміни 
кольору, структури та форми предмету. 

Археологічне скло є дуже нестабільним матеріалом. Скляні вироби, й особливо 
середньовічні, що мають значну кількість домішок, схильні до найбільшого ризику 
руйнації. 

У випадку коли процес вилуговування занадто розвинувся й призвів до наскрізної 
корозії археологічна знахідка за лічені хвилини може перетворитися на порох.



Field conservation of the objects made of glass from the 2018 archaeological excavation…

Археологічні розкопки 2018 року подарували нам вироби зі скла датовані ХІ–ХХ ст.: 
кубики давньоруської мозаїки та уламки смальти, аптекарський посуд, середньовічні 
віконниці, фрагменти прикрас й побутового посуду. З усіх знайдених предметів 
термінової консервації потребували окремі фрагменти давньоруського тонкостінного 
посуду уражені наскрізною корозією й двох кубиків мозаїки блакитного кольору,  
що також зазнали руйнівних процесів вилуговування. Дані вироби було очищено 
від поверхневих забруднень й укріплено 3–15% розчином Раraloid B-72 в ацетоні. 
Застосовані методи польової консервації були й до решток аптекарської пляшечки 
ХУІІ–ХУІІІ ст. 

Решта скляних виробів були очищена від забруднень й упакована в пакети для 
подальшої камеральної обробки та реставрації в лабораторних умовах.
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Monety z cmentarzyska w Gieczu, stanowisko 4, 
jako źródło do badań obrzędów funeralnych1

abstrakt: W  latach 1959, 1999–2008 na stanowisku odsłonięto i przebadano 281 
grobów. Wśród nich uwagę zwracają te, w których znajdowały się monety. Omówione 
w poniższym artykule analizy archeologiczne i numizmatyczne odnoszą się do zwy-
czajów pogrzebowych, chronologii cmentarzyska i rozmaitych zjawisk kulturowych 
związanych z monetami. Wskazano też na przydatność monet do analiz społecznych 
zarówno w aspekcie hierarchii społecznej, jak i więzi rodzinnych społeczności gieckiej.
słowa kluczowe: Giecz, monety, zwyczaje pogrzebowe, wczesnośredniowieczne 
cmentarzysko, XI–XIII wiek

abstract: 281 graves were uncovered and searched at the site in the years 1959 and 
1999–2008. Th ose graves where coins were found are of particular interest. Th e ar-
chaeological and numismatic analyses, described in the present article, refer to funeral 
rituals, the chronology of the burial ground and various cultural phenomena con-
nected with coins. Th e usefulness of coins in social analyses both with regard to social 
hierarchy as well as family bonds in Giecz were also indicated 
keywords: Giecz, coins, funeral rituals, early medieval burial grounds, 11th–13th 
century

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Gieczu (stanowisko 4), odkryte w roku 
1959, objęte zostało systematycznymi badaniami wykopaliskowymi w  latach 
1999–2008 [Indycka 2016: 212–215]. Stanowisko to znajduje się na niewielkim 
wyniesieniu, usytuowanym na zachodnim brzegu jeziora. Obejmuje ono ob-
szar o powierzchni około 3,5 ha, na którym od niemal stu lat znajduje się pole 
uprawne. W  południowej części stanowiska odkryto wczesnośredniowieczne 
cmentarzysko szkieletowe. Łącznie na zbadanej dotychczas jego części odkryto 
313 obiektów zawierających szczątki ludzkie. W tej liczbie było to 281 grobów, 
a ponadto czaszki, przy których nie odsłonięto szkieletu postkranialnego, pozo-
stałości grobów z nielicznymi kośćmi i rozmaite skupiska kości ludzkich.

1 Serdecznie dziękuję profesorowi Borysowi Paszkiewiczowi za cenne uwagi i pomoc w przy-
gotowaniu niniejszej pracy. Podziękowania składam także doktorowi Adamowi Kędzierskiemu.
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Pracom wykopaliskowym towarzyszyły realizowane w  latach 2007–2013 
badania powierzchniowe, dzięki którym pozyskano liczny zbiór przedmiotów 
zróżnicowanych funkcjonalnie i chronologicznie, a wśród nich znaczną kolekcję 
monet. Analizy zbioru monet sfi nansowano ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego2, a ich wyniki opublikowano w serii Fontes Biblioteki Stu-
diów Lednickich [Monety 2015]3.

We wczesnym średniowieczu omawiany cmentarz był elementem jednego 
z  najważniejszych ośrodków monarchii piastowskiej (ryc. 1), którego centrum 
stanowił gród Giecz [Krysztofiak 2009; 2016: 119–149]. Dwa wydarzenia, po-
wiązane z dziejami Giecza w tym okresie mają istotne znaczenie dla niniejszych 
rozważań: zaprowadzenie chrześcijaństwa, a wraz z nim nowego obrzędu pogrze-
bowego, oraz kryzys w latach 30. XI wieku. Z pierwszym jest związane założenie 
cmentarza i pochówki pierwszych w tutejszej społeczności chrześcijan oraz poja-
wienie się zwyczaju składania monet ze zmarłymi. Z drugim wydarzeniem łączy 
się hipotetyczna przerwa w użytkowaniu cmentarza i ponowne wykorzystywanie 
tego miejsca do celów funeralnych. Pierwszorzędnym źródłem do badań — nie 
tylko tych wyżej wskazanych zagadnień — są monety, które składano ze zmar-
łymi.

Podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na tym cmentarzysku w wy-
kopach badawczych znaleziono łącznie 62 monety. Znajdowano je w  warstwie 
ornej, bezpośrednio przy szkieletach, a  także pomiędzy grobami. Szczegółowa 
analiza lokalizacji monet znalezionych w wykopach, wskazuje na to, że niektóre 
z nich znajdowały się w obrębie zniszczonych grobów, czyli znaleziono je powy-
żej lub poniżej poziomu zalegania kości lub w niewielkim od nich oddaleniu. Za-
łożyć zatem można, że pierwotnie złożono je ze zmarłymi, a ich przemieszczenia 
są efektem rozmaitych procesów podepozycyjnych (m.in. działalność rolnicza 
i aktywność zwierząt ryjących). Obecność monet w grobach świadczy o tym, że 
w Gieczu we wczesnym średniowieczu istniał zwyczaj intencjonalnego składania 
monet ze zmarłymi.

Analiza danych archeologicznych, antropologicznych i  numizmatycznych, 
która jest celem niniejszej pracy, pozwoli na charakterystykę cech tego zwyczaju, 
praktykowanego przez społeczność Giecza w okresie użytkowania cmentarza.

2 Prace zrealizowano ze środków fi nansowych Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych, za-
rządzanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

3 Wszystkie określenia monet oraz odnoszące się do nich numery katalogowe pochodzą z za-
cytowanej pracy.
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Ryc. 1. Giecki zespół osadniczy; oprac. Teresa Krysztofi ak
Fig. 1. Settlement complex in Giecz; ed. Teresa Krysztofi ak

Charakterystyka cmentarzyska

W dotychczas zbadanej południowej części stanowiska nr 4, na obszarze 1350m², 
odkryto 281 grobów oraz rozmaite skupiska kości, a  także ślady działalności 
ludzkiej w postaci nieruchomych obiektów o różnej funkcji i chronologii.

W zbadanej części cmentarzyska wydzielono trzy segmenty (A, B, C), w któ-
rych groby są zgrupowane na oddzielonych od siebie obszarach, a w  ich obrę-
bie rozmieszczone są jeden obok drugiego w rzędach [Parker Pearson 1999: 
12–13]. Segmenty te rozciągają się wzdłuż osi wschód–zachód i są usytuowane 
mniej więcej równolegle względem siebie.



Elżbieta Indycka

210

Jako segment A  oznaczono dolne partie południowego stoku pierwotnego 
wyniesienia oraz teren u jego podnóża, który był badany w roku 1959. Wykopy 
sondażowe z lat 2001–2002 ujawniły pozostałości grodzenia, które uznano za po-
łudniową granicę cmentarza [Miciak 2005]. W tej części cmentarzyska odkryto 
16 grobów. Na obecnym etapie badań terenowych niemożliwe jest stwierdzenie, 
czy pomiędzy segmentami A i B znajdował się obszar bez grobów ani o jakiej był 
powierzchni.

Segment B zajmuje obszar usytuowany na południowym stoku wyniesienia, 
położony na północ od segmentu A. Na tym terenie znajdowało się 151 grobów.

Kolejny segment (C) to obszar zlokalizowany na stoku i krawędzi wyniesienia, 
usytuowany na północ od segmentu B i do niego równolegle. Na tym obszarze 
odkryto 114 grobów.

Pomiędzy segmentami B i C znajduje się dość rozległy teren o nieregularnych 
zarysach, na którym nie grzebano zmarłych.

Orientację określono dla 243 grobów. W zdecydowanej większości zmarłych 
złożono głowami w części zachodniej jamy, przy czym na linii E–W znajdowa-
ło się 97 szkieletów. W  pozostałych przypadkach osie grobów skierowane były 
w strony: WbN (49 grobów), WNW (53 groby), NWbW (pięć grobów), NNW 
(jeden grób) oraz WSW (32 groby). W sześciu grobach zmarłych złożono głowa-
mi we wschodniej części jamy. W 38 wypadkach groby były zniszczone w stopniu 
uniemożliwiającym określenie orientacji. W 281 grobach pogrzebano 85 dzieci, 
14 osobników w wieku młodzieńczym, 59 kobiet i 93 mężczyzn oraz 30 osobni-
ków dorosłych o nieokreślonej płci i/lub wieku4. Dotychczas datowanie cmenta-
rzyska opiera się na chronologii monet i kabłączków skroniowych oraz nielicz-
nych analizach 14C. Dane te wskazują na użytkowanie cmentarza od końca X do 
przełomu XII i XIII wieku [Indycka 2016: 235–236].

Materiał numizmatyczny

Monety bez powiązań z grobami
W wykopach badawczych znaleziono 35 monet, których nie można bezpośred-
nio powiązać z grobami. Łącznie na cmentarzysku były to trzy ułamki dirhemów, 
osiem denarów krzyżowych, falsyfi kat denara krzyżowego, denar Brzetysława I, 
denar Bolesława III Krzywoustego, dwa denary Władysława II Wygnańca, a po-
nadto 19 monet nowożytnych: 15 szelągów Jana Kazimierza i jeden szeląg Augu-
sta III, grosz Stanisława Augusta i egzemplarz dwóch fenigów Fryderyka Wilhel-
ma IV. Liczba monet odkrytych w segmentach była zróżnicowana.

4 Analizy materiału szkieletowego wykonały Amanda M. Agnew i Hedy M. Justus z Ohio State 
University.
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Z segmentu A pochodzi pięć monet, z których cztery znaleziono w wykopach 
założonych na linii ogrodzenia cmentarza. Z warstwy ornej pochodzi denar typu 4 
Bolesława III Krzywoustego oraz szeląg Jana Kazimierza. Natomiast kolejne mo-
nety znaleziono w warstwach zalegających bezpośrednio pod warstwą orną. Były 
to: dwie saskie krzyżówki typu V: CNP 6555 z przedstawieniem krzyża perełko-
wego (młodszy) z  lat od 1060 do 1102–1105 i  śląski denar krzyżowy typu VI: 
CNP 860 z wyobrażeniem krzyża prostego (młodszy), datowany na okres 1080–
1105 (?). 

W wykopach w obrębie segmentu B znaleziono 13 monet w tym osiem nowo-
żytnych. W warstwie humusu i w warstwie bezpośrednio pod nim znaleziono dwa 
denary krzyżowe typu VI: CNP 860 z przedstawieniem krzyża prostego (młod-
szy), emitowane na Śląsku w latach 1080–1105 (?). Kolejne monety zalegały na 
poziomach, na których znajdowały się szkielety, ale nie bezpośrednio przy nich. 
Był to ułamek arabskiego dirhema o nieokreślonej chronologii, który został zna-
leziony pomiędzy grobami, w zachodniej części segmentu [Arkuszewski 2015: 
57; nr kat. 52]. Natomiast ze wschodniej jego części pochodzi krzyżówka typu 
VII: CNP 991 z wyobrażeniem pastorału w lewo, emitowana w latach 1070–1100 
(ryc. 2). Stemple, którymi wybito ten denar były takie same jak te, których użyto 
do wybicia egzemplarza znalezionego w  grobie 44/99 w  zachodniej części seg-
mentu [Syty 2015a: 136; nr kat. 336 i 337]. Monety te różni czas ich wyemitowa-
nia (kilka godzin lub dni różnicy), na co wskazują ślady na tłokach menniczych: 
powiększające się pęknięcie tłoka i ślady korekty kształtu klina [Syty 2015b: 90].

Ryc. 2. Giecz, stan. 4. Denary krzyżowe typu VII: CNP 986 (z pastorałem w prawo, 1070–1100) 
bite tymi samymi stemplami. 1: z  grobu 44/99; 2: z  wykopu we wschodniej części segmentu; 
fot. Maciej Syty
Fig. 2. Giecz, site 4. Cross denars type VII: CNP 986 (with the crosier to the right, 1070–1100) 
minted with the same stamps. 1: from grave 44/99; 2: from excavation in the east part of the seg-
ment; photo by Maciej Syty

5 Typologia wg M. Gumowskiego Corpus Nummorum Poloniae, Kraków 1939 [za Syty 2015a].
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We wschodniej części segmentu znaleziono ponadto denar typu 1 Władysła-
wa II Wygnańca. Dodać w tym miejscu można, że niedaleko miejsca odkrycia tej 
monety, w grobach 21/99 i 48/99 znajdowały się jeszcze dwa egzemplarze dena-
rów tego księcia.

W  wykopach eksplorowanych na obszarze segmentu C znaleziono 17 mo-
net, w  tym 10 nowożytnych. Z  warstwy humusu pochodzą: dirhem arabski 
z X wieku [Arkuszewski 2015: 34, nr kat. 19], denar krzyżowy typ VI: CNP 749-
-755 z przedstawieniem krzyża prostego (starszy), datowany na lata 1025–1062, 
falsyfi kat krzyżówki i denar typu 2 Władysława II Wygnańca. Następne trzy mo-
nety znaleziono poniżej warstwy ornej. Jedna z nich — ułamek arabskiego dir-
hema z X wieku [Arkuszewski 2015: 56, nr kat. 49] — znajdowała się pomiędzy 
grobami 4/08 i 5/08.

Interesującym znaleziskiem z  obszaru segmentu C był denar Brzetysława I 
panującego w  latach 1035–1055 (ryc. 3). Monetę znaleziono na stropie wypeł-
niska wkopu zlokalizowanego poza wschodnią granicą występowania grobów. 
Wkop ten miał na stropie zarys prostokąta o  wymiarach 115  ×  45  cm, a  jego 
miąższość wynosiła od 2 do 5 cm.

Ryc. 3. Giecz, stan. 4. Denar Brzetysława I; fot. 
Maciej Syty
Fig. 3. Giecz, site 4. Denar of Bretislav I; photo 
by Maciej Syty

Kolejna moneta pochodziła z warstwy zalegającej poniżej humusu, w której 
obrębie znajdowały się groby. Był to saski denar krzyżowy typu VII: CNP 991, 
z wyobrażeniem pastorału w lewo z lat 1070–1100. Co ciekawe — wybito go tą 
samą parą stempli, których odciski stwierdzono na egzemplarzu znalezionym 
w znacznym oddaleniu od terenu badań wykopaliskowych. Interesujący jest też 
fakt, że odcisk stempla, który posłużył do wybicia awersów wymienionych mo-
net, widnieje także na dwóch innych egzemplarzach denarów (z  grobów 9/06 
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i 25/06), aczkolwiek w tym wypadku do wybicia rewersów użyto innych stempli 
[Syty 2015a: 165–166, nr kat. 456–459]. Niemożliwe jest jednak przyporządko-
wanie omawianego denara do któregoś z licznych grobów, w których sąsiedztwie 
został znaleziony.

Monety powiązane z grobami
Podczas prac wykopaliskowych na terenie segmentów B i C odkryto 18 grobów, 
z którymi można łączyć 27 monet, co stanowi 6,4% grobów odsłoniętych na tym 
cmentarzysku (N=281). Zestawienie monet z grobów w segmentach zawiera ta-
bela 1 (zob. s. 220).

Groby z monetami w segmencie B
W obrębie segmentu B znajdowało się 13 grobów, z którymi były powiązane mo-
nety, co stanowi około 9% liczby wszystkich grobów (N=151) w tym segmencie 
(ryc. 4). Monety w liczbie 19 egzemplarzy znaleziono w/lub przy grobach czwor-
ga dzieci, czterech kobiet i pięciu mężczyzn.

Ryc. 4. Giecz, stan. 4. Rozmieszczenie grobów z monetami na terenie segmentu B; rys. Elżbieta 
Indycka, oprac. Tomasz Kasprowicz
Fig. 4. Giecz, site 4. Th e arrangement of graves with coins in segment B; drawing by Elżbieta In-
dycka, ed. Tomasz Kasprowicz
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Grób 52/99, orientacja W (ryc. 5). Grób był usytuowany w zachodniej części 
segmentu, w  rzędzie, w  którym znajdowało się 14 grobów. Pochowano w  nim 
mężczyznę, który zmarł w  wieku 30–39 lat (Maturus). Szkielet zachował się 
w niemal nienaruszonym stanie. Przy kościach szkieletu znaleziono dwie mone-
ty. Jedna z nich (nr inw. 159/99) znajdowała się przy kręgach lędźwiowych z pra-
wej strony, druga (nr inw. 164/99) — pomiędzy żebrami a prawą kością ramien-
ną. Powyżej poziomu prawej kości ramiennej i około 10 cm od niej znajdowała 
się jeszcze jedna moneta (nr inw. 53/99). Oprócz monet ze zmarłym złożono nóż 
(nr inw. 156-1/99), przy którym zachowało się okucie pochewki (nr inw. 156-
-2/99) i  osełka z  fyllitu (nr inw. 156-3/99). Wszystkie przedmioty znajdowały 
się przy lewej kości miednicznej. Tuż przy lewej kości ramiennej znajdował się 
przedmiot żelazny (nr inw. 61/04), a w odniesieniu do drugiego (nr inw. 158/99) 
brak informacji o jego lokalizacji.

W grobie znajdowały się trzy monety:
• 159/99 — denar krzyżowy typu VII: CNP 989, z  pastorałem w  lewo, z  lat 

1070–1100; 
• 53/99 — denar krzyżowy typu IV: CNP 525, z dużą odwróconą literą S, z okre-

su 1100–1105; 
• 164/99 — denar Bolesława IV Kędzierzawego (1146–1173), typ 7, wybity po 

roku 1166 w Gnieźnie.

Grób 46/99, orientacja W  (ryc. 5). Grób ten znajdował się około 25 cm na 
południe od grobu 52/99. Pogrzebano w nim mężczyznę zmarłego w wieku 35–
39 lat (Maturus). Górna część szkieletu była niekompletna, a kości nieco prze-
mieszczone. Monety znajdowały się z  lewej strony czaszki, a  przy prawej kości 
miednicznej leżał nóż (nr inw. 114/99), natomiast w  zasypisku jamy grobowej 
znajdował się nieokreślony przedmiot żelazny (nr inw. 116/99).

Grób zawierał dwa denary krzyżowe:
• 60/04 — denar krzyżowy typu VII: CNP 986, z pastorałem w lewo, z lat 1070–

–1100;
• 178/04 — denar krzyżowy typu VII: CNP 986, z  pastorałem w  lewo z  lat 

1070–1100.

Grób 44/99, orientacja WNW (ryc. 5). Ten grób oddalony był o około 30–60 
cm od grobu 46/99. Pochowano w nim kobietę, która zmarła w wieku 40–46 lat 
(Maturus). Szkielet zachował się w  dobrym stanie. W  odległości około 15 cm 
od główki lewej kości ramiennej znajdowała się jedna moneta (nr inw. 173/04), 
natomiast dwie pozostałe (nr inw. 47/99 i 48/99) leżały niemal w połowie odleg-
łości pomiędzy kośćmi przedramion znajdujących się obok siebie szkieletów 44 
i  46. Przy górnej części szkieletu tej kobiety uchwycono zarysy dość obszernej 
jamy grobowej, której granice przebiegały w  odległości około 25 cm od kości 
przedramion, przypuszczać zatem można, że te dwie monety mogły znajdować 
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Ryc. 5. Giecz, stan. 4. Groby z monetami z zachodniej części segmentu B; rys. Elżbieta Indycka, 
oprac. Arkadiusz Klimowicz
Fig. 5. Giecz, site 4. Graves with coins in the west part of segment B; drawing by Elżbieta Indycka, 
ed. Arkadiusz Klimowicz
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się w obrębie jamy grobowej, a więc w grobie kobiety. Denar krzyżowy (nr inw. 
173/04) został wybity tą samą parą stempli, co moneta znaleziona we wschodniej 
części segmentu (ryc. 2).

W grobie znajdowały się trzy monety:
• 47/99 — denar krzyżowy typu VII: CNP 986, z pastorałem w lewo, z lat 1070–

–1100;
• 48/99 — denar krzyżowy typu VII: CNP 986, z pastorałem w lewo, z lat 1070–

–1100;
• 173/04 — denar krzyżowy typu VII: CNP 991, z  pastorałem w  prawo, z  lat 

1070–1100.

Grób 36/03, orientacja W (ryc. 5). Ten z kolei grób znajdował się w odleg-
łości około 150 cm od grobu 44/99. Pogrzebano w  nim mężczyznę zmarłe-
go w  wieku 40–50 lat (Maturus). Przy bardzo dobrze zachowanym szkielecie 
znaleziono kilka przedmiotów. Powyżej poziomu kości znajdowała się moneta 
(nr inw. 192/04), a jej lokalizacja i głębokość zalegania wskazują na to, że praw-
dopodobnie złożona była do grobu mężczyzny a  nie sąsiedniego (od północy) 
grobu kobiety. Jeden nóż (nr inw. 129/03) znajdował się między lewą kością ra-
mienną a żebrami, a drugi (nr inw. 128/03) przy części bliższej lewej kości udo-
wej. Pod lewą kością miedniczną leżało krzesiwo ogniwkowe (nr inw. 121/03), 
a niewielki koralik szklany (nr inw. 122/03) — przy główce prawej kości udowej. 
W grobie znajdował się też krzemień (nr inw. 148/03), jednak brak jest danych 
odnośnie do jego lokalizacji.

W grobie znajdowała się jedna moneta:
• 192/04 — denar krzyżowy typu V: CNP 655 (młodszy), z okresu 1060–1105.

Grób 35/03, orientacja W. Grób ten znajdował się w kolejnym rzędzie i od-
dalony był o około 50 cm na wschód od grobu 36/03. W grobie pochowane było 
dziecko, które zmarło w pierwszym roku życia (Infans I). Z prawej strony, przy 
kościach mocno zniszczonego szkieletu i około 6 cm poniżej poziomu, na któ-
rym leżały kości, znajdowały się dwie monety:
• 191-1/03 — denar Bolesława III Krzywoustego (1107–1138), typ 4, z okresu 

1133–1138;
• 191-2/03 — denar Bolesława III Krzywoustego (1107–1138), typ 4, z okresu 

1133–1138.

Grób 43/99, orientacja WbN. Grób ten znajdował się w tym samym rzędzie, 
ale od grobu dziecka był oddalony około 225 cm w stronę północną. Pochowa-
no w nim kobietę, która zmarła w wieku 40–46 lat (Maturus). Szkielet zachował 
się w dobrym stanie. Monetę znaleziono między żebrami a lewą kością przedra-
mienia. Tuż przy czaszce z lewej strony znajdowały się dwa kabłączki skroniowe 
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typu III odmiany A (nr inw. 97-1/99, 97-2/99), które były używane od X do XIII 
wieku [Kóčka-Krenz 1993: 48], a kolejny (nr inw. 98/99) tego samego typu znaj-
dował się na kręgosłupie. Przy szkielecie znaleziono także kościany kolec (nr inw. 
99/99), jednak nie odnotowano informacji na temat miejsca jego znalezienia.

Grób zawierał jedną monetę:
• 162/99 — denar Bolesława IV Kędzierzawego (1146–1173), typ 6, wybity po 

roku 1166 w Gnieźnie.

Grób 45/03, orientacja WNW. Grób ten był usytuowany nieco dalej na 
wschód od grobu 43/99. Pochowano w  nim kobietę zmarłą w  wieku 35–49 lat 
(Maturus). Przy szkielecie zarejestrowano zarysy jamy grobowej, której granice 
przebiegały około 20 cm od kości. W tym grobie znaleziono monetę i kościany 
kolec (nr inw. 261/03) jednak bez informacji o ich lokalizacji przy szkielecie. Na 
wysokości mostka i przy części dalszej lewej kości udowej znaleziono dwie igły/
szpilki żelazne (nr inw. 254/03 i 255/03).

W grobie znajdowała się jedna moneta:
• 250/03 — denar krzyżowy typu VII: CNP 986, z pastorałem w lewo, z okresu 

1070–1100.

Grób 23/02, orientacja WNW. Ten grób znajdował się w  dość regularnym 
rzędzie, który był zlokalizowany w centralnej części segmentu. Był to grób męż-
czyzny, który zmarł w wieku 40–44 lat (Maturus). Monetę znaleziono około 6 cm 
od lewej kości udowej, a przy kości miednicznej (z lewej strony) znajdowały się 
nóż (nr inw. 38/04) i krzesiwo (nr inw. 39/04).

Grób zawierał jedną monetę:
• 18/04 — denar Bolesława IV Kędzierzawego (1146–1173), typ 5, wybity po 

roku 1166 w Gnieźnie.

Grób 25/02, orientacja WNW. Grób ten znajdował się w tym samym rzędzie, 
a od grobu 23/02 oddalony był około 70 cm na północ. Pochowano w nim dziec-
ko, które zmarło w wieku 1–2 lat (Infans I). Kości szkieletu były nieco naruszone 
i przemieszczone. Monetę znaleziono około 10 cm powyżej poziomu kości szkie-
letu, w miejscu gdzie pierwotnie znajdowały się kości podudzia.

W grobie znaleziono jedną monetę:
• 55/02 — naśladownictwo denarów Ottona III i Adelajdy z 1. połowy XI wieku.

Grób 48/99, orientacja WbN. Grób ten znajdował się we wschodniej części 
segmentu, w kolejnym rzędzie, który liczył 14 grobów. Pochowano w nim męż-
czyznę zmarłego w  wieku 25–34 lata (Adultus). Podczas pochówku tego męż-
czyzny został zniszczony wcześniejszy grób dziecka. Z  lewej strony tego nieco 
naruszonego szkieletu, przy kościach lewego przedramienia, znajdowała się mo-
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neta, przy części dalszej lewej kości ramiennej zarejestrowano haczyk do wędki 
(nr inw. 106/99), a  przy części bliższej lewej kości udowej — żelazny kolec 
(nr inw. 105/99).

Grób zawierał jedną monetę:
• 107/99 — denar Władysława II Wygnańca (1138–1146), typ 2.

Grób 87/01, orientacja nieokreślona. Grób usytuowany był w „rzędzie”, w któ-
rym znajdowało się pięć bardzo zniszczonych grobów dzieci. Dziecko pogrzeba-
ne w tym grobie zmarło w wieku 9–16 miesięcy (Infans I). Szkielet w znacznym 
stopniu był niekompletny, a nieliczne zachowane kości przemieszczone. Moneta 
znajdowała się około 6 cm poniżej poziomu, na którym znajdowały się kości.

W grobie znajdowała się jedna moneta:
• 256/01 — denar Bolesława IV Kędzierzawego (1146–1173), typ 6, wybity po 

1166 roku (?) w mennicy w Gnieźnie.

Grób 88/01, orientacja nieokreślona. Grób ten był usytuowany na południe 
od grobu 87/01. Pochowano w nim dziecko, które zmarło w wieku 5,5–6 lat (In-
fans I). Szkielet nie był kompletny, a kości przemieszczone. Moneta znajdowała 
się w  odległości około 40 cm od kości i  nieco poniżej poziomu ich zalegania. 
W obrębie zasypiska jamy znaleziono okładzinę z poroża (nr inw. 235/01).

W grobie znajdowała się jedna moneta:
• 255/01 — denar Bolesława IV Kędzierzawego (1146–1173), typ 5, wybity po 

roku 1166 (?), z mennicy w Gnieźnie. 

Grób 21/99, orientacja WNW. Ten grób był usytuowany w następnym rzędzie. 
Pochowano w nim kobietę zmarłą w wieku 45–60 lat (Maturus/Senilis). Podczas 
pochówku kobiety przecięto wcześniejszy grób o orientacji WSW. Kości górnej 
części szkieletu były naruszone i — łącznie z czaszką — przemieszczone. Monetę 
znaleziono przy lewej kości ramiennej na zewnątrz (5 cm od kości). Oprócz mo-
nety, w grobie znaleziono dwa noże (nr inw. 43/99, 50/99).

Grób zawierał jedną monetę:
• 44/99 — denar Władysława II Wygnańca (1138–1146), typ 1.

Groby z monetami w segmencie C
Na obszarze segmentu C w/lub przy pięciu grobach (ryc. 6) znaleziono osiem 
monet, co stanowi 4,3% grobów (N=114) z tego segmentu.

Grób 8/04, orientacja WNW. Grób odkryto w  zachodniej części segmentu. 
Pogrzebano w  nim kobietę, która zmarła w  wieku 45–55 lat (Maturus/Senilis). 
Szkielet był niekompletny, kości jego górnej części naruszone i przemieszczone, 
nie zachowały się kości podudzi. Z lewej strony przy czaszce znajdował się kabłą-
czek skroniowy (nr inw. 190/04), a drugi (nr inw. 191/04) leżał na żuchwie; oba 
kabłączki skroniowe typu III, odmiany B, datowane na okres XI/XII–XII/XIII 
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wieku [Kóčka-Krenz 1993: 49]. W  grobie ponadto znajdowało się okucie 
(nr inw. 189/04), znalezione podczas przesiewania ziemi. Monetę odkryto przy 
szkielecie, jednak brak jest szczegółowych informacji na temat jej lokalizacji.

Grób zawierał jedną monetę:
• 111/04 — denar krzyżowy typu VII: CNP 986, z  pastorałem w  lewo, z  lat 

1070–1100.

Grób 9/06, orientacja nieokreślona. Pochowano w nim dziecko, które praw-
dopodobnie zmarło zaraz po porodzie. Szkielet był niekompletny, a zachowane 
kości przemieszczone. Moneta znajdowała się tuż przy kościach zniszczonego 
szkieletu.

W tym grobie znaleziono jedną monetę:
• 99/06 — denar krzyżowy typu VII: CNP 986, z pastorałem w lewo, z lat 1070–

–1100. Monetę wybito tymi sami stemplami co egzemplarz z  grobu 25/06, 
a stempel awersu widnieje na dwóch innych monetach, które znaleziono poza 
obszarem, na którym znajdowały się groby (ryc. 7). 

Ryc. 6. Giecz, stan. 4. Rozmieszczenie grobów z monetami na obszarze segmentu C; rys. Elżbieta 
Indycka, oprac. Tomasz Kasprowicz
Fig. 6. Giecz, site 4. Th e arrangement of graves with coins in segment C; drawing by Elżbieta In-
dycka, ed. Tomasz Kasprowicz
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Ryc. 7. Giecz, stan. 4. Denary krzyżowe typu VII: CNP 986 (z pastorałem w prawo, 1070–1100) 
bite tymi samymi stemplami. 1: z  grobu 9/06; 2: z  grobu 25/06; 3–4: z  powierzchni stanowiska; 
fot. Maciej Syty
Fig. 7. Giecz, site 4. Cross denars type VII: CNP 986 (with the crosier to the right, 1070–1100) 
minted with the same stamps.1: from grave 9/06; 2: from grave 25/06; 3–4: from the surface of the 
site; photo by Maciej Syty

Grób 25/06 o orientacji W. Grób był zlokalizowany w środkowej części seg-
mentu, nieopodal jego południowej granicy, a od grobu 9/06 oddalony około 
6 m. Pochowano w nim dziecko w wieku 9–10 lat (Infans II). Przy szkielecie za-
rejestrowano ślady wkopu grobowego o kształcie prostokąta. Granice jamy prze-
biegały dość blisko szkieletu, w odległości około 10 cm od kości. Kości szkieletu 
były nieco naruszone i przemieszczone. Monetę (nr inw. 203/06) znaleziono nie-
co powyżej poziomu, na którym leżały kości. Natomiast z lewej strony szkieletu 
znajdował się przęślik gliniany (nr inw. 204/06).

W tym grobie znaleziono jedną monetę:
• 203/06 — denar krzyżowy typu VII: CNP 986, z  pastorałem w  lewo, z  lat 

1070–1110. Monetę wybito tymi sami stemplami co egzemplarz z grobu 9/06, 
a stempel awersu widnieje także na dwóch innych monetach, które znaleziono 
poza grobami.

Grób 7/07, orientacja WNW. Znajdował się on w części wschodniej segmen-
tu. Był to grób mężczyzny, który zmarł w  wieku 30–40 lat (Maturus). Górna 
część szkieletu została zniszczona podczas kopania rowu — zachowała się tylko 
miednica i kończyny dolne. Natomiast nieliczne kości ludzkie, prawdopodobnie 
pochodzące z tego szkieletu, oraz moneta znajdowały się w zasypisku rowu, przy-
puszczać więc można, że pochodzą z tego grobu.



221

Monety z cmentarzyska w Gieczu, stanowisko 4, jako źródło do badań obrzędów funeralnych

W grobie prawdopodobnie znajdowała się jedna moneta:
• 93/07 — denar krzyżowy typu V: CNP 612-617, z lat 1060–1080.

Grób 13/07, orientacja W. W tym grobie pochowano kobietę zmarłą w wieku 
19–21 lat (Juvenis II/Adultus). Szkielet był kompletny, tylko nieliczne kości nieco 
przemieszczone. Kości lewego przedramienia leżały na miednicy. Cztery monety 
znaleziono w kreciej norze około 8 cm poniżej poziomu kości udowych. Monety 
były złączone ze sobą, można przypuszczać, że złożono je w mieszku. Z lewej stro-
ny szkieletu, przy kości miednicznej, znajdowały się nożyce w drewnianym futera-
le/pochewce (nr inw. 121/07), nóż z resztkami pochewki z materiału organicznego 
(nr inw. 122/07) i obrączka metalowa (nr inw. 123/07). Natomiast po obu stronach 
czaszki leżały kabłączki skroniowe (nr inw. 124/07, 227/07) typu III, odmiany B.

Grób zawierał zespół czterech monet, w którego skład wchodziły:
• 228/07 — denar naśladowczy Bolesława I Chrobrego (992–1025), z kapliczką 

w typie bawarskim i napisem VIDV na awersie oraz krzyżem mającym cha-
rakter saski na rewersie;

• 230/07 — denar naśladowczy jednostronny, prawdopodobnie Bolesława I 
Chrobrego (992–1025), nawiązujący do saskich denarów Ottona i Adelajdy;

• 231/07 — saski denar krzyżowy typu II: CNP 455, z przedstawieniem kaplicy, 
z lat 1020–1030;

• 229/07 — saski denar krzyżowy typu VI: CNP 496, „dewenterski” wczesny, 
datowany na lata 1015–1025, łączony z biskupstwem w Oldenburgu (Staro-
gardzie). 
Zespół tych monet (ryc. 8) powstał po roku 1020–1030.

Ryc. 8. Giecz, stan. 4. Zespół monet z grobu 13/07; fot. Maciej Syty
Fig. 8. Giecz, site 4. A group of coins from grave 13/07; photo by Maciej Syty
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Analiza

Groby z monetami
Analizując uchwytne metodami archeologicznymi opisane powyżej ślady obrzę-
du grzebania zmarłych, zauważyć można, że groby z monetami nie różnią się od 
pozostałych grobów na tym cmentarzysku. Zmarłych, zgodnie z  zasadami no-
wej religii, grzebano w  jamach wykopanych w  ziemi. Te, które uchwycono na 
omawianym cmentarzysku, miały zarysy prostokątów, a wielkość odpowiadającą 
wzrostowi zmarłego. W grobach z monetami nie zarejestrowano żadnych kon-
strukcji wykonanych z  drewna czy kamieni, których nie było również w  prze-
ważającej liczbie grobów na tym cmentarzysku. Podobnie jak i innych, tych 
zmarłych ułożono w jamach na plecach z wyprostowanymi kończynami. Oprócz 
monet w tych grobach składano także inne przedmioty.

Z  powodu zniszczeń grobów nie uzyskano wielu informacji na temat miej-
sca, gdzie monety były układane. Te niewielkie, delikatne przedmioty od mo-
mentu złożenia ich na/przy ciele zmarłego były wielokrotnie narażone na prze-
mieszczenia: mogły osunąć się podczas przenoszenia zwłok, podczas składania 
zmarłego do grobu, mogły być wrzucone do jamy podczas ich zasypywania. Po-
dobnie, zdarzenia podepozycyjne sprawiły, że miejsce, w którym monety znale-
ziono, w większości wypadków nie jest tym, w którym je pierwotnie złożono. Nie 
stwierdzono, by którąś z monet złożono w dłoni — takie przypadki stwierdzono 
na innych cmentarzyskach na przykład w Gieczu (stan. 10) [Miciak 2017: 51] 
i Dziekanowicach (stan. 22) [Wrzesiński 2016: 39].

Mimo działania rozmaitych czynników niszczących groby monety na tym 
cmentarzysku zachowały się w  bardzo dobrym stanie. Także inne przedmioty 
z tych grobów w większości są niezniszczone i znajdowano je w miejscu pierwot-
nego ich złożenia.

Rozmieszczenie grobów z monetami
Groby z monetami odkrywano na obszarze całego cmentarzyska, jednak ich licz-
ba w wydzielonych segmentach jest zróżnicowana: w segmencie A dotychczas nie 
zarejestrowano grobów z monetami, w segmencie B było ich 13, a w segmencie C 
tylko pięć.

Analizując rozmieszczenie grobów z monetami na obszarze segmentu B (por. 
ryc. 4), zauważyć można, że większość z nich znajdowała się w jego zachodniej 
części, gdzie aż cztery usytuowane były w jednym rzędzie. W kolejnych rzędach 
rozlokowane były także następne cztery groby. Odległości pomiędzy grobami 
w tej części segmentu nie były zbyt duże.

Natomiast we wschodniej części segmentu każdy z trzech grobów osobników 
dorosłych znajdował się w innym rzędzie. Jedynie dwa zniszczone groby dzieci, 
usytuowane obok siebie, znajdowały się w krótkim „rzędzie”, w którym były tylko 
groby dzieci.



225

Monety z cmentarzyska w Gieczu, stanowisko 4, jako źródło do badań obrzędów funeralnych

Na obecnym etapie badań można tylko przypuszczać, że rozmieszczenie gro-
bów z  monetami odzwierciedla podział przestrzeni cmentarza na kwatery ro-
dzinne, zwłaszcza w  obrębie segmentu B. Zagadnienie to wymaga jednak dal-
szych wnikliwych badań archeologicznych i specjalistycznych.

Groby rozmieszczone na obszarze tego segmentu zawierały monety różniące 
się miejscem i czasem emisji. Przy szkieletach usytuowanych w jednym, zachod-
nim rzędzie, a także nieco od nich oddalone, znajdowały się głównie saskie de-
nary krzyżowe. Uznać więc można, że nagromadzenie jednolitych chronologicz-
nie monet przy tych grobach nie jest dziełem przypadku, a przeciwnie sugeruje, 
że pierwotnie wszystkie numizmaty zostały zdeponowane w  grobach. W  tym 
rzędzie wyjątkiem jest grób, który zawierał denar Bolesława IV Kędzierzawego 
i krzyżówki, z czego można wnosić, że złożono w nim także monety, które mogły 
być częścią rodzinnego depozytu. Jest też możliwe, że groby tego rzędu pochodzą 
z 2. połowy XII wieku, a złożono w nich monety wycofane z obiegu [Paszkie-
wicz 2015: 236].

W następnym rzędzie, w dwóch grobach znajdowały się monety książęce: dwa 
egzemplarze denarów typu 4 Bolesława III Krzywoustego i denar typu 6 Bolesła-
wa IV Kędzierzawego. Z kolei w grobach centralnej części segmentu znajdowały 
się monety, których emisje były znacznie oddalone w czasie: denar naśladowczy 
Ottona i Adelajdy i denar typu 5 Bolesława IV Kędzierzawego.

Z  czterech grobów we wschodniej części segmentu mamy już tylko denary 
książęce Władysława II Wygnańca (typ 1 i 2) oraz Bolesława IV Kędzierzawego 
(typ 5 i 6).

Dodać można, że w grobach znajdowano po kilka denarów krzyżowych, a de-
nary książęce pojedynczo, z wyjątkiem jednego grobu, przy którym znaleziono 
dwa egzemplarze tych monet.

Groby z  monetami (zwłaszcza w  zachodniej części segmentu), usytuowane 
były blisko siebie, jednak zawierały monety emitowane w  różnym czasie. Do-
strzec można, że w tej części segmentu liczba denarów krzyżowych jest większa 
niż denarów książęcych. Natomiast w  grobach we wschodniej części segmentu 
znaleziono wyłącznie denary książęce i  tylko jeden denar krzyżowy pomiędzy 
grobami. Precyzyjne ustalenie kolejności grzebania zmarłych w obrębie segmen-
tu i ewentualnych kwater wykracza poza analizę rozmieszczenia monet i będzie 
możliwe po wykonaniu dalszych badań, w szczególności datowania radiowęglo-
wego próbek ze szkieletów.

Na obszarze segmentu C nieliczne groby z monetami znajdowały się w róż-
nych jego częściach i były od siebie znacznie oddalone (por. ryc. 6). W jednym 
z grobów znajdowały się denary z 1. połowy XI wieku, a w czterech pozostałych — 
monety z 2. połowy XI wieku. Na tym obszarze w grobach nie było monet książę-
cych, a jeden denar Władysława II Wygnańca znaleziono w warstwie ornej.

Wobec dysproporcji w  liczbie grobów z monetami trudno wysnuwać wnio-
ski na podstawie ich rozmieszczenia na terenie segmentów B i  C. Zauważyć 
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jednak można, że w  grobach segmentu C znajdowano wyłącznie denary krzy-
żowe, a wśród nich monety najwcześniejsze na tym cmentarzysku, pochodzące 
z 1. ćwierci XI wieku. Odnotować należy brak w grobach monet książęcych, jed-
nak spora liczba kabłączków odmian B i C, wskazuje na to, że w XII wieku i póź-
niej nadal grzebano tam zmarłych.

Płeć i wiek
W  obrębie obu segmentów łączna liczba grobów, przy których znajdowały się 
monety, wynosi 18 — były to groby sześciorga dzieci, sześciu kobiet i tyluż męż-
czyzn. Szczegółowe zestawienie płci i wieku osobników pochowanych z moneta-
mi zawiera poniższa tabela.

Tabela 2. Giecz, stanowisko 4. Struktura płci i wieku osobników z grobów z monetami
Table 2. Giecz, site 4. A population pyramid of the individuals from graves with coins

Lp. Segment Nr polowy 
grobu Płeć Wiek Klasa wieku Orientacja

 1. B 35/03 D 12–16 
miesięcy

Infans I W

 2. B 87/01 D 9–16 
miesięcy

Infans I ?

 3. B 88/01 D 5,5–6 lat Infans I ?
 4. B 25/02 D 1–2 lata Infans I WNW
 5. B 43/99 K 35–40 lat Maturus WbN
 6. B 44/99 K 40–46 lat Maturus WNW
 7. B 45/03 K 35–39 lat Maturus WNW
 8. B 21/99 K 45–60 lat Maturus/Senilis WNW
 9. B 46/99 M 35–39 lat Maturus W
10. B 52/99 M 30–39 lat Adultus/Maturus W
11. B 36/03 M 40–50 lat Maturus W
12. B 48/99 M 25–34 lata Adultus WbN
13. B 23/02 M 40–44 lata Maturus WNW
14. C 9/06 D 40 tygodni Fetus ?
15. C 25/06 D 9–10 lat Infans II W
16. C 13/07 K 19–21 lat Juvenis II/Adultus W
17. C 8/04 K 45–55 lat Maturus/Senilis WNW
18. C 7/07 M 30–40 lat Adultus/Maturus WNW
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Groby dzieci
Na obszarze segmentu B groby czworga dzieci były rozmieszczone na całym 
obszarze segmentu, pomiędzy grobami osobników dorosłych. Przy żadnym ze 
zniszczonych szkieletów nie zarejestrowano zarysów jamy grobowej. W żadnym 
też przypadku nie ma pewności, w którym miejscu przy zmarłym złożono mone-
ty. Wszystkie dzieci zmarły w wieku Infans I, przy czym aż troje w 1–2 roku ży-
cia. Stan zachowania szkieletów nie pozwolił na określenie orientacji w wypadku 
dwóch grobów, pozostałe były zorientowane w stronę W i WNW.

W jednym z grobów (35/03) znajdowały się dwie monety i tylko przy jednym 
szkielecie (88/01) oprócz monety znajdował się inny przedmiot — okładzina 
z poroża.

Monety, które znajdowały się w grobach dzieci, są zróżnicowane pod wzglę-
dem czasu ich emisji: w grobie 25/02, znajdującym się w centralnej części seg-
mentu B, znaleziono naśladownictwo denara Ottona i  Adelajdy, natomiast 
w trzech pozostałych grobach dzieci zarejestrowano XII-wieczne denary książęce 
Bolesławów: Krzywoustego (w grobie 35/03) i Kędzierzawego (w grobach 87/01 
i 88/01). Daje się zatem zauważyć, że na obszarze segmentu B monety ze zmarły-
mi dziećmi składano głównie w XII wieku.

Groby z  segmentu C były dość znacznie od siebie oddalone. Wiek w chwili 
śmierci dziecka z grobu 9/06 określono na 40 tydzień ciąży, drugie (grób 25/06) 
zmarło w wieku 9–10 lat. Intrygujące jest, że denary krzyżowe, które znajdowały 
się w grobach tych dzieci zostały wybite tą samą parą stempli. Ponadto takie same 
odciski awersu widnieją na dwóch innych egzemplarzach denarów (znalezionych 
w warstwie ornej w oddaleniu od tych grobów), lecz ich rewersy wykonano inną 
parą stempli [Syty 2015a: 165–166]. Nie można wykluczyć, że w  tych grobach 
pochowano rodzeństwo, a  złożone monety, którymi dysponowała rodzina, po-
chodziły ze zbioru, który jeszcze nie uległ rozproszeniu. Tylko w jednym z gro-
bów oprócz monety złożono inny przedmiot — przęślik gliniany w grobie star-
szego dziecka.

Groby kobiet
Trzy spośród czterech grobów kobiet (43/99, 44/99, 45/03), które znajdowały się 
w  zachodniej części segmentu B, były usytuowane dość blisko siebie, na jednej 
linii. Czwarty grób (21/99) został zlokalizowany w  znacznej od nich odległości, 
we wschodniej części segmentu. Wszystkie te kobiety zmarły w wieku Maturus. 
Interesujące jest też, że niemal wszystkie te groby zorientowane były tak samo: trzy 
z nich (21/99, 44/99, 45/03) w stronę WNW, jeden zaś (43/99) w stronę WbN. Trzy 
były rozlokowane pomiędzy grobami o orientacji W, ale w żadnym przypadku nie 
przecinały się ze sobą. Natomiast grób kobiety (21/99) ze wschodniej części seg-
mentu przeciął wcześniejszy grób o orientacji WSW. Oprócz grobu 44/99, w któ-
rym znaleziono tylko monety, pozostałe zawierały też inne przedmioty; łącznie 
były to: trzy kabłączki skroniowe, dwa kolce kościane, dwie szpilki i  dwa noże.
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Mimo że wiek kobiet w chwili śmierci był taki sam i niemal taka sama była 
orientacja grobów, to złożono w nich monety emitowane w różnym czasie: w gro-
bach 44/99 i 45/99 (usytuowanych w zachodniej części segmentu) znajdowały się 
cztery denary krzyżowe typu VII, a dwa kolejne groby (21/99 i 43/99), z części 
wschodniej segmentu, zawierały denary książęce: Władysława II Wygnańca i Bo-
lesława IV Kędzierzawego.

Nie można wykluczyć, że jakieś więzi (małżonkowie?) łączyły kobietę i męż-
czyznę pochowanych w zachodnim rzędzie, obok siebie i „obsypanych” aż pięcio-
ma takimi samymi monetami — denarami krzyżowymi.

Co ciekawe, jeden z  denarów krzyżowych z  grobu kobiety wybity został tą 
samą parą stempli — jednak nieco później — co denar znaleziony we wschodniej 
części segmentu, którego nie można powiązać z  żadnym znajdującym się tam 
grobem.

Na obszarze segmentu C znajdowały się dwa groby kobiet, które zmarły w róż-
nym wieku: Adultus (13/07) i Maturus/Senilis (8/04). Oba groby były odmiennie 
zorientowane: jeden (13/07) w  stronę W, a  drugi — WNW. W  każdym oprócz 
monet znajdowały się też inne przedmioty: w  grobie kobiety zmarłej w  wieku 
Adultus znaleziono nożyce w  drewnianym futerale/pochewce, pierścionek, nóż 
i  dwa kabłączki skroniowe (typ III, odmiany B datowane na okres XI/XII–XII/
XIII wieku). W drugim grobie znajdowały się dwa kabłączki typu III odmiany B 
i okucie. Różny był czas emisji monet znalezionych w obu grobach: zespół czterech 
monet znaleziony w grobie 13/07 datowany jest na 3. dekadę XI wieku, natomiast 
krzyżówka z grobu 8/04 pochodzi z lat 1070–1100. Zatem grób młodszej kobiety 
pochodzi z pierwszego, a starszej z drugiego okresu użytkowania cmentarza.

Groby mężczyzn
Trzy groby mężczyzn o orientacji W znajdowały się w jednym rzędzie w zachod-
niej części segmentu B, a dwa kolejne były usytuowane w centralnej i wschodniej 
jego częściach, ale osie tych grobów skierowano w stronę WbN i WNW. Zróżni-
cowany był wiek mężczyzn w chwili śmierci: jeden z nich zmarł w wieku Adultus, 
kolejny w wieku Adultus/Maturus, a trzech w wieku Maturus.

Podczas pochówku mężczyzny (48/99) zniszczono grób dziecka (49/99), które 
pochowano w tym miejscu wcześniej.

Dwa spośród grobów o orientacji W, które były usytuowane w  jednym rzę-
dzie (46/99, 36/03) zawierały denary krzyżowe, typ V (młodszy) i  VII. W  ko-
lejnym grobie (52/99) znajdował się denar typu 7 Bolesława IV Kędzierzawego 
i dwie krzyżówki: typ IV (późny) i VII. Natomiast w pozostałych grobach (48/99 
i 23/02) znaleziono denary książęce (Władysława II Wygnańca typu 2 i Bolesła-
wa IV Kędzierzawego typu 5). Zauważyć zatem można, że rozkład typów monet 
w tych grobach jest taki sam jak w grobach kobiet, ale groby męskie z denara-
mi krzyżowymi zorientowane były w  stronę W, a  z  książęcymi w  strony WbN 
i WNW, natomiast grób zawierający oba typy monet — w stronę W.
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W  dwóch grobach złożono po dwie monety, ale oprócz monet groby męż-
czyzn zawierały także 14 innych przedmiotów, w tym takie, które powtarzały się 
w grobach kilkukrotnie, czyli: pięć noży, dwa krzesiwa i dwa przedmioty żelazne, 
a pozostałe zarejestrowano tylko raz: koralik, osełka z fyllitu, okucie pochewki do 
noża, haczyk do wędki, krzemień.

Na obszarze segmentu C prawdopodobnie tylko jeden grób męski zawierał 
monetę — denar krzyżowy. Grób zorientowano w  stronę WNW, pochowano 
w nim mężczyznę, który zmarł w wieku Maturus.

Na terenie segmentu B znajdowało się pięć grobów (dwa męskie i dwa kobie-
ce i dziecięcy), w których złożono denary krzyżowe, a jeden grób zawierał denary 
krzyżowe i książęcy. Natomiast w siedmiu grobach (dwa męskie, dwa kobiece i trzy 
dziecięce) znaleziono denary książęce. Wobec tego na podstawie analizy monet zło-
żonych przy zmarłych nie można wykazać, by istniał związek pomiędzy typem mo-
net a płcią osobników, z którymi zostały złożone dane numizmaty (jednak z uwagą, 
że większość grobów dzieci w segmencie B zawierała denary książęce). Natomiast 
porównując wiek kobiet i mężczyzn w chwili śmierci, dostrzec można nieco niż-
szą średnią wieku zmarłych mężczyzn. Na gieckim cmentarzysku większość monet 
złożono w grobach dzieci zmarłych w pierwszym lub drugim roku życia.

Trudno nie pokusić się o wskazanie, że denary książęce Władysława II Wy-
gnańca znajdowały się w grobach kobiety (21/99, orientacja WNW) i mężczyzny 
(48/99, orientacja WbN), które były usytuowane blisko siebie.

Z  kolei denary Bolesława Kędzierzawego znalazły się w  grobach kobiety 
(43/99, orientacja WbN), mężczyzny (23/02, orientacja WNW) i dwojga dzieci 
(87/01 i 88/01, orientacja nieokreślona). Groby dzieci z tymi monetami znajdo-
wały się blisko siebie we wschodniej części segmentu, a groby kobiety i mężczy-
zny — oddalone od siebie — w jego części zachodniej. Uwagę zwracają też groby 
dzieci z monetami wybitymi tymi samymi stemplami. Omówione wyżej okolicz-
ności mogą być zupełnie przypadkowe, ale nie można wykluczyć, że osobników 
z tych grobów łączyły związki rodzinne. Wątpliwości rozwiać mogą dalsze bada-
nia specjalistyczne.

Orientacja
W obu segmentach znajdowało się sześć grobów z monetami, które były zorien-
towane w  stronę W: dwa groby dzieci, jeden kobiety, trzy mężczyzn; w  dwóch 
wypadkach osie grobów zorientowane były w stronę WbN (groby kobiety i męż-
czyzny). Osie siedmiu grobów były skierowane w stronę WNW: dziecka, czterech 
kobiet i dwóch mężczyzn. Orientacji nie określono dla trzech grobów.

W segmencie B było więcej grobów z monetami o orientacji WNW i WbN niż 
tych, które zorientowano w stronę W: odpowiednio siedem i cztery.

W trzech grobach męskich o orientacji W znajdowały się denary krzyżowe, 
a  w  jednym z  nich wystąpiły oba typy monet. Z  kolei tak zorientowany grób 
dziecka zawierał denary książęce.



Elżbieta Indycka

230

Natomiast w grobach o orientacji WNW i WbN (cztery kobiece, dwa męskie 
i  jeden dziecięcy) znajdowały się cztery denary krzyżowe, denar naśladowczy 
Ottona i Adelajdy i cztery denary książęce. Wobec tego można wskazać, że nie 
istniał wyraźny związek pomiędzy orientacją grobów a typem monet w nich zło-
żonych. Nawet tak samo zorientowane groby kobiet zawierały monety emitowane 
w różnym czasie. Podkreślić jednak należy, że nie znaleziono monet w żadnym 
z grobów, które zorientowano w stronę wschodnią czy południowo-zachodnią.

Zespoły grobowe z monetami
Monety na gieckim cmentarzysku to — po nożach i kabłączkach skroniowych — 
trzeci pod względem liczności element inwentarzy grobowych. Znajdowały się 
one w 12 zespołach grobowych, w  liczbie od jednego do czterech egzemplarzy. 
Zestawienie przedmiotów wchodzących w skład tych zespołów zawiera tabela 3.

Zespoły z  monetami zawierały łącznie 35 przedmiotów. Ich asortyment nie 
był szczególnie zróżnicowany — głównie drobne narzędzia i ozdoby, a wśród nich 
najliczniejsze noże i kabłączki skroniowe. Niewielka była też liczba przedmiotów, 
które wchodziły w skład zespołów grobowych z monetami: tylko w dwóch przy-
padkach odnotowano po pięć egzemplarzy.

W  sześciu zespołach grobowych (co stanowi połowę ich liczby) elementem 
składowym był nóż, a  w  trzech kabłączek skroniowy. Krzesiwa zawierały dwa 
zespoły, także w dwóch odnotowano kolce kościane. W zespołach z monetami, 
z wyjątkiem kabłączków skroniowych, nieliczne były inne ozdoby: koralik i pier-
ścionek taśmowaty pokryty delikatnym ornamentem. Zespoły zawierające noże 
rejestrowano w grobach kobiet i mężczyzn, kabłączki, kolce i pierścionek w gro-
bach kobiet, a krzesiwa w męskich. Najczęściej te zespoły grobowe zawierały tyl-
ko jedną monetę, ale odnotowano też trzy takie, które liczyły dwa, trzy i cztery 
egzemplarze.

Przedmioty, które wchodzą w skład zespołów z monetami, stosunkowo licznie 
znajdowano także w innych grobach na tym cmentarzysku. Wyjątkowe wśród nich 
są nożyce, umieszczone w drewnianym futerale/pochewce — jedyny tego typu eg-
zemplarz znaleziony na stanowiskach zlokalizowanych wokół gieckiego grodu.

Łącznie z monetami powiązanych jest 16 kategorii przedmiotów, a 11 z nich 
odnotowano tylko raz. Zauważyć zatem można, że jedynie nieliczne kategorie 
przedmiotów współwystępują z  monetami kilkukrotnie: sześciokrotnie noże, 
trzykrotnie kabłączki skroniowe, dwukrotnie krzesiwa, kolce i przedmioty nie-
określone. Ponadto odnotowano, że tylko dwa przedmioty wchodzące w  skład 
zespołów z monetami i tylko dwukrotnie współwystępują ze sobą: były to krze-
siwa i noże.

Wobec powyższego wskazać należy, że monety wraz z  towarzyszącymi im 
przedmiotami nie stanowiły specjalnych, powtarzalnych zespołów. W większości 
nie zawierały też takich przedmiotów (poza nożami), które wielokrotnie współ-
występowały z monetami.
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Zdarzało się też, że monety były jedynymi przedmiotami znalezionymi w gro-
bach. W czterech z nich znajdowały się tylko pojedyncze monety, a w dwóch ko-
lejnych po dwa i trzy egzemplarze.

Zespoły z monetami znajdowały się niemal wyłącznie w grobach osobników 
dorosłych. Tylko dwa groby dziecięce oprócz monet zawierały inne przedmioty: 
okładzinę z poroża i przęślik gliniany.

Monety były jednymi z cenniejszych, prestiżowych i mających znaczenie poza-
ekonomiczne [Dzieduszycki 1995: 85–86] przedmiotów złożonych w grobach. 
We wczesnym średniowieczu znajdowały się one głównie w rękach elit. Na giec-
kim cmentarzysku groby z  monetami nie zawierały żadnych innych „cennych” 
przedmiotów np. biżuterii. Z kolei w innych grobach, w których takie przedmioty 
były, nie znajdowano monet.

Chronologia monet
Najstarsze monety pochodzące z wykopów badawczych to trzy zniszczone ułam-
ki arabskich dirhemów, z których tylko jeden został rozpoznany i datowany na 
2. połowę X wieku [Arkuszewski 2015: 34 nr kat. 19]. Informacje na temat ich 
lokalizacji nie pozwalają żadnego z  nich wiązać z  jakimkolwiek grobem. Nie 
mamy więc podstaw, by sądzić, że na tym cmentarzu arabskie monety składano 
do grobów. Pochodzenie tych numizmatów na stanowisku 4 jest kwestią nadal 
nierozstrzygniętą.

W  żadnym z  grobów nie znaleziono monet datowanych na 2. połowę wie-
ku X, mimo że monety z tego okresu, w tym stosunkowo liczne denary Ottona 
i  Adelajdy, znajdowano na obszarze stanowiska. Dysponujemy jednak datami 
radiowęglowymi próbek z kości ludzkich, które wskazują na to, że już w końcu 
X wieku na terenie na północ od grodu, we wschodniej części segmentu B zaczę-
to grzebać zmarłych [Indycka 2016: 236]. Metodą radiowęglową6 datowane są 
trzy groby o orientacji WSW z tej części cmentarzyska i przecięte przez później-
sze groby.

Monety datowane na 1. połowę wieku XI pochodzą tylko z dwóch grobów: 
jeden z nich znajdował się na obszarze segmentu C, a monety mogły być w nim 
złożone już latach 1020–1030. Były to najwcześniej datowane monety z  tego 
stanowiska, jakie zostały znalezione w  grobie. Druga moneta, wybita do poło-
wy wieku XI, to naśladownictwo denara Ottona i Adelajdy znalezione w grobie 
dziecka na terenie segmentu B [Syty 2015b: 79].

6 Datowania radiowęglowe grobów zostały zrealizowane przez Poznańskie Laboratorium Ra-
diowęglowe (raport 10970/16) w ramach projektu badawczego NPRH nr 11H 13 0216 82 Uściślenie 
i  weryfi kacja chronologii oraz periodyzacji grodów tzw. centralnych monarchii pierwszych Piastów 
(Gniezno, Poznań, Giecz) na podstawie akceleratorowych datowań radiowęglowych (kierownik pro-
jektu: dr hab. Michał Kara, prof. IAE PAN).
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Na tej podstawie można stwierdzić, że zwyczaj składania monet ze zmarłymi 
pojawił się w Gieczu w pierwszym trzydziestoleciu XI wieku, a ponieważ nie zna-
my liczby grobów z tego okresu, więc trudno ocenić skalę tego zjawiska.

Następne monety (i w większej liczbie) pojawiają się w grobach obu segmen-
tów od 2. połowy XI wieku, co świadczy też o  tym, że obie części cmentarza 
zajmowano w tym samym czasie. W tym okresie do grobów złożono wyłącznie 
denary krzyżowe różnych typów bite we wschodniej Saksonii, w  liczbie 14 eg-
zemplarzy, w tym: dwa denary typu V (średni i młodszy), trzy typu VII z pasto-
rałem w prawo, osiem typu VII z pastorałem w lewo i jeden typu IV (późny). Sto-
sunkowo liczne denary krzyżowe znaleziono w wykopach badawczych; monety 
te dominują także w datowanym na ten okres materiale numizmatycznym, który 
znaleziono na powierzchni stanowiska [Syty 2015b: 88–92].

Denary krzyżowe zostały odkryte w dziewięciu grobach: trzech dziecięcych, 
trzech kobiecych i trzech męskich. Najwcześniej po najeździe Brzetysława — na 
lata 1060–1080 — datowana jest emisja denara krzyżowego typu V: CNP 612-
-617, znalezionego w segmencie C (grób 7/07), a z segmentu B — denar krzyżo-
wy typu V (młodszy) z lat 1060–1105, pochodzący z grobu 36/03. Kolejne denary 
krzyżowe (typ VII) datowane są na okres 1070–1105.

Następna, o nieprzerwanej ciągłości chronologicznej, grupa monet z grobów 
to zbiór dziewięciu monet książęcych, które znajdowały się wyłącznie w grobach 
segmentu B. Były to dwa denary Bolesława III Krzywoustego (typ 4), dwa denary 
Władysława II Wygnańca (typ 2) i  pięć denarów Bolesława IV Kędzierzawego 
(po dwa egzemplarze typu 5 i 6 i jeden typu 7).

Monety te znajdowały się w siedmiu grobach: trzech dziecięcych, dwóch ko-
biecych i dwóch męskich.

Wskazać należy, że w wykopach badawczych znaleziono jeszcze trzy denary 
książęce, których jednak nie da się powiązać z żadnym ze szkieletów, choć można 
przypuszczać, że złożono je ze zmarłymi. Dodać jeszcze warto, że kolejne trzy 
denary książęce znajdowały się w niewielkiej odległości poza obszarem objętym 
badaniami wykopaliskowymi. Założyć można, że (ze względu na ich lokalizację 
w pobliżu wykopów) wszystkie pozostałe denary książęce należałoby powiązać 
z działalnością funeralną, w przeciwieństwie do krzyżówek, które były rozproszo-
ne na całym obszarze stanowiska i przynajmniej część z nich uznaje się za zguby 
[Syty 2015b: 130, 131].

W  1. połowie wieku XII zauważalna jest też niezbyt długa przerwa pomię-
dzy emisją późnych odmian denarów krzyżowych (typ VII, 1070–1105) a emi-
sją denarów Bolesława III Krzywoustego (typ 4), które wybijane były w  latach 
1133–1138. Biorąc jednak pod uwagę czas obiegu monet oraz ich tezauryzację, 
nie można stwierdzić, czy ta przerwa oznacza przerwę w zwyczaju składania mo-
net w grobach. Trzeba też mieć na uwadze, że w zbiorze numizmatów pozyska-
nych z  powierzchni stanowiska niewiele było monet emitowanych od 1105 do 
1133 roku [Syty 2015b: 92–96].
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W  jednym z  grobów (52/99) wraz z  denarem Bolesława IV Kędzierzawego 
typu 7, który wybito prawdopodobnie po 1166 roku, złożono dwa denary krzy-
żowe: typu VII z pastorałem w prawo (1070–1100) i typu IV (późny; 1100–1105). 
Te dwie krzyżówki mogą świadczyć o tezauryzacji monet [Dzieduszycki 1995: 
73–78] i możliwości przeznaczenia zmarłemu członkowi rodziny części zgroma-
dzonego bogactwa.

Przy uwzględnieniu okresu, jaki minął od wybicia tych dwóch typów mo-
net, interesujące jest, że grób z tymi monetami znajdował się w rzędzie grobów, 
w których znajdowały się tylko krzyżówki. Okoliczność ta pozwala przypuszczać, 
że celowo pozostawiono miejsce na grób dla kolejnego członka społeczności7. 
A może wszystkie lub większość krzyżówek z sąsiednich grobów złożono w XII 
wieku? Poprawnej interpretacji tego przypadku nie ułatwia to, że we wschodniej 
części zbadanego obszaru segmentu C znaleziono krzyżówkę bitą tymi samymi 
stemplami co egzemplarz z jednego z grobów w tym rzędzie. Nadzwyczajny był-
by przypadek, gdyby te monety pojawiły się w oddalonych od siebie miejscach 
w tym samym czasie, w XII wieku, lub zdeponowano by je dopiero około 70 lat 
po ich wybiciu. Ponadto, biorąc pod uwagę to, że w sąsiednim rzędzie znajdowały 
się monety XII-wieczne, nie można odrzucić przypuszczenia, że moneta Bole-
sława IV Kędzierzawego (typ 7) znalazła się w grobie 52/99 w wyniku procesów 
podepozycyjnych8.

Analizując chronologię monet, można zauważyć, że pierwsze monety złożono 
w  grobie w  3. dekadzie XI wieku. Kolejne monety pojawiają się w  grobach od 
2. połowy XI wieku, a przerwa w ich występowaniu, jak można sądzić, była skut-
kiem kryzysu w latach 30. XI stulecia. Można domniemywać, że w okresie kry-
zysu teren cmentarza nie był wykorzystywany w celach funeralnych albo w tym 
okresie nie składano monet ze zmarłymi. Za przerwą w użytkowaniu przemawia 
chronologia względna grobów — niektóre z nich, a w szczególności te zoriento-
wane w stronę WSW, zostały przecięte przez groby późniejsze (o orientacji W). 
Oznaczać to może, że nie zachowała się pamięć o  miejscach, gdzie były groby 
wcześniejsze (najstarsze?), niewidoczne w  terenie. Pamiętać przy tym należy, 
że większość mieszkańców grodu i  okolicznych osad uprowadzono do Czech, 
a nowi osadnicy nie znali rozplanowania cmentarza, który — co interesujące — 
także zajęli.

Denary Bolesława IV Kędzierzawego były ostatnimi monetami, które znale-
ziono w  grobach; prawdopodobnie wraz z  nimi kończy się tutaj zwyczaj skła-
dania monet, co może, ale nie musi, oznaczać kres użytkowania cmentarza. Sy-
tuacja taka ma też odzwierciedlenie w  liczbie znalezisk monet z  przełomu XII 

7 Analiza rozlokowania grobów na tym cmentarzysku wskazuje na możliwość celowego pozo-
stawiania wolnych miejsc pomiędzy grobami.

8 Uwzględnić też należy, że niektóre z  monet znalezionych nie tylko w  tym rzędzie grobów 
były oddalone od kości szkieletów. Te przemieszczenia spowodowała zapewne aktywność zwierząt 
ryjących pod ziemią czy kopiących jamy.
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i XIII wieku na ziemiach polskich [Paszkiewicz 2015: 236; Suchodolski 2016: 
182]. Obecność w innych grobach kabłączków skroniowych odmiany IIIC, dato-
wanych na okres od XII/XIII–XIII do początku XIV wieku [Kóčka-Krenz 1993: 
46–52], jest jednak jedyną przesłanką wskazującą na grzebanie tu zmarłych także 
w XIII wieku. Dodać można, że w materiale numizmatycznym z tego stanowiska 
brakuje monet z XIII wieku, a nieliczne datowane na XIV i XV stulecia znalezio-
no poza obszarem objętym badaniami wykopaliskowymi.

Podkreślić należy, że wśród monet znalezionych w wykopach (pomijając nie-
liczne ułamki dirhemów) znajdują się takie same typy monet jak te, które zna-
leziono w grobach, czyli krzyżówki (dziewięć sztuk) i denary książęce (trzy eg-
zemplarze). Wyjątkiem w tym zbiorze jest denar Brzetysława I. Pozostałe monety 
z wykopów datowane są na okres nowożytny od XVII do XIX wieku, pochodzą 
zatem z okresu, kiedy nie grzebano zmarłych na tym terenie.

W  tym miejscu dodać też można, że na obecnym etapie analiz materiałów 
z tego cmentarzyska możliwe było zidentyfi kowanie dwóch najstarszych grobów. 
Jeden (13/07) datowany monetami na lata 1020–1030 (segment C, orientacja W) 
i drugi (3/05) określony radiowęglowo na koniec wieku X (segment B, orientacja 
WSW) [Indycka 2016: 229, 230, ryc. 10; 236]. Groby te znajdowały się w znacz-
nej od siebie odległości, były inaczej zorientowane, w obu znajdowały się cenne 
przedmioty — bez wątpienia pogrzebano w nich przedstawicieli miejscowej elity. 

Biorąc natomiast pod uwagę odległość pomiędzy grobami, sądzić można, 
że teren cmentarza mógł być podzielony na kwatery rodzinne. Przypuszczalnie 
też w obrębie tych kwater zmarłych grzebano według nieco innych zwyczajów, 
o czym świadczy odmienna orientacja tych grobów. Dodać tutaj można, że w są-
siedztwie grobu 3/05 znajdowało się kilka grobów, także zorientowanych w stronę 
WSW, które później zostały zniszczone/przecięte przez młodsze groby o innych 
orientacjach. Dzięki badaniom numizmatycznym i  (niestety wciąż nielicznym) 
badaniom radiowęglowym z  pewnością już można wskazać na początki funk-
cjonowania tego cmentarzyska w okresie przed najazdem księcia Brzetysława I.

Podsumowanie

Uzyskane dotychczas dane wskazują na to, że na przygrodowym cmentarzysku 
w  Gieczu zwyczaj składania monet ze zmarłymi pojawił się ponad pół wieku 
po przyjęciu nowej religii (w  tym okresie groby z  monetami prawdopodobnie 
były nieliczne) i trwał około 200 lat. Na podstawie analizy grobów z monetami, 
i  wykorzystując wyniki analiz numizmatycznych, można wskazać na te cechy 
zwyczaju składania monet, które są charakterystyczne dla omawianego cmenta-
rzyska.

Monety składano ze zmarłymi niezależnie od ich płci i wieku w chwili śmier-
ci. Zmarłych z omawianych grobów pogrzebano tak samo jak większość zmar-
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łych na cmentarzysku; ich groby niczym się nie wyróżniały. Z wyjątkiem nożyc 
nie złożono w nich innych, specjalnych przedmiotów. Nie zarejestrowano także 
dwóch takich samych zespołów grobowych z monetami.

Groby z  monetami, niezależnie od orientacji, płci i  wieku pochowanych 
w  nich osobników, a  także niezależnie od chronologii monet, które zawierały, 
rozmieszczone były na terenie całego cmentarzyska. Nie było wydzielonych czę-
ści cmentarza, w których ulokowano groby z monetami o takiej samej chrono-
logii, ani grupy grobów osobników tej samej płci czy orientacji z takimi samymi 
monetami.

Groby z monetami zorientowane były podobnie jak większość grobów na tym 
cmentarzysku (w strony W, WbN, WNW). Nie stwierdzono zależności pomiędzy 
typem monety a orientacją grobu, w którym ją złożono — nawet tak samo zo-
rientowane groby zawierają monety emitowane w różnym czasie.

W grobach na gieckim cmentarzysku w zasadzie składano całe monety. Pod-
kreślić należy, że były to niemal wyłącznie saskie krzyżówki i  denary książęce. 
Najczęściej były one deponowane pojedynczo, tylko w pięciu grobach znaleziono 
ich więcej.

Zwyczaj składania monet był prawdopodobnie ograniczony do elit dysponu-
jących pieniądzem. Na obecnym etapie badań można zaryzykować stwierdzenie, 
że był też wyrazem więzi łączących członków rodziny. Jest bowiem możliwe, że 
rodziny/rody miały „wyznaczone” kwatery na tym cmentarzu, o  czym mogą 
świadczyć zlokalizowane obok siebie groby z  monetami o  różnej chronologii. 
Na rodzinne więzi wskazują też znalezione w grobach monety bite tymi samymi 
stemplami.

Z powodu braku szczegółowych analiz porównawczych cmentarzysk wczes-
nośredniowiecznych (zarówno dotyczących samego zwyczaju składania monet, 
jak i zwyczajów pogrzebowych w ogóle) trudno określić skalę podobieństw i róż-
nic. Wobec tego, biorąc pod uwagę najbliższe cmentarzysko w Dziekanowicach 
(stan. 22), można jedynie wskazać, że tylko skala tego zwyczaju jest porównywal-
na (6,4% grobów w  Gieczu i  7,6% grobów w  Dziekanowicach) [Suchodolski 
2016: 188]. Widoczne są także różnice — np. w dziekanowickich grobach zna-
leziono monety bardziej zróżnicowane m.in. ze względu na miejsce ich wybicia, 
w przeciwieństwie do gieckich, pochodzących z mennic tylko saskich i polskich. 
Pokawałkowane monety w  gieckich grobach nie występują, wobec czego przy-
puszczać można, że na tym cmentarzu liczba grobów była niewielka w okresie, 
gdy w  materiale numizmatycznym dominują monety pokawałkowane, czyli na 
przełomie X i  XI wieku [Syty 2015b: 80, 81; Suchodolski 2016: 183–184]. 
Wskazać też można, że istotną różnicą pomiędzy tymi cmentarzyskami, w od-
niesieniu do orientacji grobów z monetami, jest brak w Gieczu monet w grobach 
zorientowanych w stronę wschodnią, co jednak wynika z niewielkiej liczby tak 
zorientowanych grobów na tym cmentarzysku. Analiza podobieństw i różnic po-
między choćby tylko kilkoma wielkopolskimi cmentarzyskami wczesnośrednio-
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wiecznymi (Giecz 4, Dziekanowice 22, Poznań-Śródka i obecnie badane Giecz 10) 
wymaga wnikliwych badań, znacznie przekraczających zakres niniejszego arty-
kułu.

Archeologiczna analiza grobów z monetami dostarczyła także istotnych da-
nych, które można odnieść do etapów funkcjonowania cmentarzyska. Wskaza-
no, że w 3. dekadzie XI wieku pojawił się w Gieczu zwyczaj składania monet do 
grobów. Jednak stosunkowo niewielka liczba grobów z  monetami sugeruje, że 
zwyczaj ten nie był rozpowszechniony i ograniczał się do zapewne nielicznej gru-
py społeczności lokalnej, która dysponowała pieniądzem w okresie, kiedy gospo-
darka pieniężna dopiero zaczynała się upowszechniać [Łosiński 1991: 251–257]. 
Przypuszczalnie pierwsze monety, które złożono w grobach obu segmentów po 
najeździe Brzetysława, to denary krzyżowe typu V (młodszy i  średni), których 
emisje rozpoczęto w 1060 roku. Jednak tylko na podstawie chronologii tych de-
narów nie możemy pewnie określić momentu, kiedy po najeździe czeskim zaczę-
to użytkować ten cmentarz czy składać monety w grobach. Badania wykazały też, 
że w obu okresach użytkowania przynajmniej dwa jego wydzielone miejsca były 
zajmowane jednocześnie. Dalszych analiz wymagają natomiast kwestie kolejno-
ści grzebania zmarłych w różnych częściach i w kolejnych rzędach cmentarzyska.

Wielorakie treści symboliczne, których nośnikami były monety, związane są 
z ich emitentami — głównie władcami, dla których numizmaty były manifesta-
cją m.in. władzy, prestiżu, bogactwa i treści religijnych [Kiersnowski: 1988: 38; 
Dzieduszycki 1995: 85–86]. Monety rozchodziły się dalej m.in. drogą redystry-
bucji dóbr [Dzieduszycki 1995: 64–69] i od tej chwili „zaczynały nowe życie, 
częstokroć niezależne od woli i  zamierzeń emitenta” [Kiersnowski 1988: 12]. 
Wnikliwej uwagi wymaga wobec tego rozpatrzenie, jakiego znaczenia nabierały 
one w  oczach ich nabywców. Posiadanie takiego daru od władcy niewątpliwie 
wskazywało na różnorodne relacje rządzącego z  elitami [Dzieduszycki 1995: 
64–69]. Obecność w  grobach monet — symbolu bogactwa i  splendoru, które-
go niewielką cząstkę składano ze zmarłym członkiem rodziny — mimo braku 
innych „cennych” przedmiotów wskazuje na wysoką pozycję społeczną zarów-
no pochowanych osobników, jak i ofi arodawcy. Jednak nie można wykluczyć, że 
złożenie monety ze zmarłym mogło być wyrazem pośmiertnego uhonorowania 
jego służby.

Wskazać też należy, że niewielkie monety złożone w  ustach czy dłoni były 
skryte przed uczestnikami ceremonii pogrzebowej, wobec czego można uznać, 
że nie było ich funkcją manifestowanie pozycji społecznej zmarłego wśród 
żywych.

W kontekście badań nad znaczeniem monet w grobach należy zwrócić uwagę 
też na ikonografi ę monet, zwłaszcza widoczne na nich symbole religijne: np. roz-
maite wyobrażenie krzyża czy świętych [Kiersnowski 1988: 314–326, 370, 378–
–379]. Takie symbole znajdujemy również na gieckich monetach: krzyże na de-
narach krzyżowych, naśladowczych (por. ryc. 2, 7, 8) i książęcych oraz wizerunek 
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św. Wojciecha na denarach Władysława II Wygnańca, typ 2 (ryc. 9). Nadmienić 
można, że wizerunki świętych są też widoczne na denarach książęcych znalezio-
nych poza obszarem objętym badaniami stacjonarnymi: św. Jan na denarze Bo-
lesława III (typ 1) i św. Wojciech na monecie Bolesława IV (typ 1)9. Wobec tego 
można przyjąć, że niektóre monety złożono ze zmarłym jako wyznanie jego wia-
ry i/lub jako ofi arę dla Stwórcy. Może właśnie monety w grobach najmłodszych 
dzieci były świadectwem ich chrztu? Dotąd wśród przedmiotów znalezionych na 
tym cmentarzysku zidentyfi kowano tylko jeden przedmiot pochodzący z grobu, 
charakteryzujący się przedstawieniem symboli religijnych. To metalowa zawiesz-
ka, której dekoracja jest zminiaturyzowanym przedstawieniem typu Maiestas 
Crucis, opartym na schemacie znanym z kart lub okładek ksiąg karolińskich i ot-
tońskich [Indycka 2017: 1215–1236]. Zatem monety znalezione w grobach moż-
na włączyć do grupy przedmiotów wyrażających chrześcijańskie treści ideowe. 
Niestety, nie znajdziemy dziś odpowiedzi na pytanie, jak liczna była grupa osób, 
która rozumiała znaczenie symboli na monetach, choć równie dobrze pytanie to 
można odnieść do innych przedmiotów o takim znaczeniu.

Ryc. 9. Giecz. stan 4. Symbole religijne na denarach książęcych. 1: krzyż na rewersie monety Bole-
sława III Krzywoustego, typ 4; 2: wizerunek św. Wojciecha na monecie Władysława II Wygnańca, 
typ 2; fot. Maciej Syty
Fig. 9. Giecz, site 4. Religious symbols of princely denars. 1: a cross on the tails of Bolesław III 
Wrymouth coin, type 4; 2: the image of St. Adalbert on Władysław II the Exile coin, type 2; photo 
by Maciej Syty

Nie można odmówić monetom znaczenia magicznego, „przenosiły” przecież 
w zaświaty rozmaite przesłania, a niektóre z nich znane były tylko ofi arodawcom. 
Na monetach pochodzących z grobów z gieckiego cmentarzyska nie stwierdzo-

9 Numery w Syty 2015a — odpowiednio 60 i 69.
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no śladów (nacięć, przewierconych otworów), które wskazywałyby na nadanie 
im widocznej funkcji magicznej [Miechowicz 2006: 148–149, 151]. Rozmaite 
aspekty wiary w magię monet pokazują, że wielorakie mogły być motywy, który-
mi kierowali się żywi, składając monety ze zmarłym członkiem rodziny i społecz-
ności [Miechowicz 2006: 149–153].

Analiza monet znalezionych w wykopach w grobach kieruje uwagę także na kil-
ka innych zagadnień, które nie były bezpośrednio związane ze zwyczajami pogrze-
bowymi. Po pierwsze dalsze analizy monet wybitych tymi samymi stemplami przy-
czynić się mogą do badań nad pochodzeniem i dystrybucją pieniądza [Paszkiewicz 
2015: 237]. Obecność takich monet w grobach może być istotna również podczas 
szczegółowych badań nad więziami rodzinnymi. Przypuszczać bowiem można, że 
takie zespoły monet — przed ich rozproszeniem — znajdowały się „w jednej ręce” 
i trafi ły do grobów członków rodziny. Dodać można, że na stanowisku 4 w Gieczu 
znaleziono też kilka innych zespołów monet, a niektóre z nich (zwłaszcza te, które 
znajdowały się w sąsiedztwie obszaru badanego wykopaliskowo) mogły pierwotnie 
być złożone w grobach [Paszkiewicz 2015: 236; Syty 2015b: 120–127].

Po drugie obecność w grobach monet o różnym czasie emisji dostarcza da-
nych odnoszących się do czasu ich obiegu [Suchodolski 2016: 184], a także ich 
tezauryzacji [Dzieduszycki 1995: 73–78]. Ponownie wskazuje to na więzi łączą-
ce członków rodziny — uczucia, które pozwoliły na sięgnięcie do zgromadzone-
go skarbu.

Dzięki analizom numizmatycznym i archeologicznym uzyskano dane odno-
szące się do rozmaitych zjawisk kulturowych związanych z monetami i zwyczaja-
mi pogrzebowymi oraz ich chronologii. Istotne są spostrzeżenia na temat przy-
datności monet do analiz społecznych zarówno w aspekcie hierarchii społecznej, 
jak i  więzi rodzinnych społeczności gieckiej. Jednak zaakcentować należy, że 
niemal wszystkie poruszane w niniejszym artykule kwestie wymagają dalszych, 
interdyscyplinarnych badań oraz wnikliwych studiów porównawczych.
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Coins from the burial ground in Giecz, site 4, as a source 
for the research of funeral rituals10

S u m m a r y

Th e article presents the results of the analyses of coins, which were found during excavation 
works on the early medieval skeleton cemetery in Giecz (site 4). 281 graves were uncovered 
and examined there, among which were the ones with coins. Th e conducted archaeological 
and numismatic analyses refer to funeral rituals, chronology of the burial ground and various 
cultural phenomena connected with coins. 

Th e obtained data indicate that the ritual of depositing coins with the dead at the cem-
etery located next to the castle-town in Giecz appeared over half century aft er converting to 
the new religion and continued for 200 years.

10 I would kindly like to thank Professor Borys Paszkiewicz for his valuable remarks and help in 
the preparation of the present work. I would also like to thank Adam Kędzierski PhD.
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On the basis of the conducted analysis it can be stated that the coins were placed with the 
dead regardless of their sex or age at the moment of death. Th e deceased were buried in the 
same way as the majority of the decedents at the burial grounds; their graves did not stand 
alone. With the exception of the shears, no other special objects were placed in them and no 
two groups of graves of the same type were registered.

Graves with coins, regardless of their orientation as well as sex and age of the individuals 
buried in them, and regardless of the chronology of the coins which they contained, were 
placed on the entire burial ground. Th ey were orientated similarly to the majority of graves. 
Th e relationship between the type of coin and the grave’s orientation, where the coins were 
put, was not identifi ed. Th e complete coins were placed in graves and these included almost 
exclusively saxon cross coins and princely denars.

Th e custom of placing coins in graves was probably restricted to the elite groups which 
were in the possession of coins. At the present stage of research one could risk saying that it 
also showed the bonds connecting members of the family. It is possible that families had their 
quarters “assigned” at this cemetery, which can be refl ected in graves with coins of diff erent 
chronology located next to each other. Th e family bonds can also be indicated by the coins 
minted with the same stamps, which were found in the graves. 

Th e archaeological analysis of graves with coins also brought crucial data, which can be 
pertained to the stages of the functioning of the burial ground. It has been pointed out that in 
the third decade of the 11th century the custom of placing coins in graves appeared in Giecz. 
However, it was not prevalent in those days and was probably limited to a small group of the 
local community which was in the possession of money in the period when the monetary 
economy had just started to popularize [Łosiński 1991: 251–257]. Presumably the fi rst coins, 
which were placed in graves of both segments aft er the incursion of Bretislav, are the cross 
denars type V, which were fi rst issued in 1060. Th e research also revealed that in both periods 
when the burial ground was in use, at least two of its segments were occupied simultaneously.

Th e coins manifested, among other things, power, prestige, wealth and religious content 
[Kiersnowski 1988: 38; Dzieduszycki 1995: 85–86]. Th e coins spread, among other ways, 
through wealth redistribution [Dzieduszycki 1995: 64–69]. Th e presence of coins in graves — 
the symbols of wealth and glamour, of which a small piece was placed with a deceased mem-
ber of the family — despite the absence of other “precious” objects, points to the high social 
status of both the buried individuals and the contributor. 

In the research concerning the importance of coins in graves, the iconography of coins 
attracts attention, especially the religious symbols visible on them [Kiersnowski 1988: 314–
326; 170, 378–379]. Such varied images of a cross and saints can also be found on coins from 
Giecz. Th erefore, it can be assumed that some of the coins were placed with the deceased as 
a confession of their faith and/or an off ering to the Creator. It could be possible that the coins 
in the youngest children’s graves were their baptism certifi cate. Only one object from a grave 
which depicted religious symbols has been identifi ed so far. It was a metal pendant. Its decor 
presents a miniature Maiestas Crucis, derivative from the pattern known from cards and 
the covers of Carolingian and Ottonian books [Indycka 2017]. Hence, the coins found in 
the graves should be included in the group of objects which express the Christian ideology. 
Diverse aspects of belief in the magic of coins show that the living could have multiple mo-
tives for placing coins with the deceased member of the family and community [Miechowicz 
2006: 149–153]. 

Further analyses of the coins minted with the same stamps may lead to the research con-
cerning the origins and distribution of the coins [Paszkiewicz 2015: 237]. Th e presence of 
coins in graves, with diff erent periods of emission, brings data concerning the period of their 
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circulation [Suchodolski 2016: 184], as well as their hoarding [Dzieduszycki 1995: 73–78]. 
Th e above considerations also point to the family bonds.

Due to numismatic and archaeological analyses, the data concerning various cultural 
phenomena related to coins and funeral rituals and their chronology was obtained. Th e re-
marks concerning the usefulness of coins in social analyses, both in the aspect of social hier-
archy and family bonds of the Giecz community, are also crucial. However, almost all the 
issues mentioned in the present article require further interdisciplinary research and pro-
found comparative studies.   
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Średniowieczne brakteaty z daru Albina hrabiego Węsierskiego 
w zbiorach British Museum w Londynie1

abstrakt: Artykuł jest poświęcony dziejom jedenastu średniowiecznych brakteatów, 
przekazanych przez Albina hrabiego Węsierskiego w 1873 roku do zbiorów British 
Museum. Brakteaty te są niewielką częścią skarbu monet odkrytego w październiku 
1872 roku we wsi Głębokie, w gminie Kiszkowo, pow. gnieźnieński, w woj. wielkopol-
skim. Wkrótce po odkryciu pierwszych monet na miejsce przybył Węsierski i znalazł 
dalsze kilkadziesiąt monet oraz naczynie ceramiczne. Część numizmatów przekazał 
do zbiorów British Museum za pośrednictwem Johna Bakera Greene’a, dziennikarza 
londyńskiej gazety „Th e Morning Post”, goszczącego w styczniu 1873 roku w domu 
Węsierskich w pałacu w Zakrzewie. 
słowa kluczowe: brakteaty, skarb, średniowiecze, Głębokie, British Museum 

abstract: Th is article is dedicated to eleven medieval bracteates, donated by count 
Albin Węsierski to the collection of the British Museum in 1873. Bracteates are a small 
part of the treasure of coins discovered in October 1872 in the village of Głębokie, mu-
nicipality Kiszkowo, Gniezno county, Wielkopolskie voivodeship in Poland. Soon aft er 
the discovery of the fi rst coins, Węsierski arrived and found a few dozen coins and 
a ceramic vessel. Some of the old coins were donated to the British Museum collection 
through the agency of John Baker Greene, a journalist from the London newspaper 
“Th e Morning Post”, who was hosted in Węsierski’s house in the palace in Zakrzewo 
in January 1873.
keywords: bracteates, treasure, Middle Ages, Głębokie, British Museum 

Polska archeologia zawdzięcza hrabiemu Albinowi Węsierskiemu herbu Belina 
wiele. W XIX wieku, kiedy to dopiero kształtowała się ta dziedzina wiedzy, Wę-
sierski jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę na doniosłość ruin na wyspie je-

1 Pragnę serdecznie podziękować Fundacji z Brzezia Lanckorońskich za udzielone stypendium 
na przeprowadzenie kwerend w Londynie, których wynikiem jest niniejszy artykuł. Dziękuję także 
pracownikom Biblioteki Polskiej POSK w Londynie za serdeczność i wszelką pomoc w trakcie pro-
wadzonych poszukiwań. Podziękowania pragnę złożyć także profesorowi Andrzejowi M. Wyrwie, 
dyrektorowi Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, za pomoc w pozyskaniu fotografi i brakte-
atów z British Museum.  
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ziora Lednica koło Gniezna i na ich pierwszorzędne znaczenie dla zrozumienia 
pierwszych wieków polskiej historii. Oczywiście ruiny te były znane już wcześ-
niej. Wizytowali je sporadycznie regionaliści tacy jak C. Povondra w 1823 roku, 
czy Edward hr. Raczyński w roku 1842 w towarzystwie historyka gnieźnieńskiego 
Karola Neya (prawdopodobnie) [Fogel 1996: 389–390; Linetty 2012: 65–75]. 
W  latach 1845–1847 prowadzono nawet wykopaliska na zlecenie landrata von 
Grevenitza [Fogel 1991: 12–13]. Jednakże nie licząc opisu autorstwa Raczyń-
skiego we Wspomnieniach Wielkopolski [1843: 375–376], wszystkie te inicjatywy 
pozostały niemal bez żadnego rezonansu. Prowadzone zaś badania niemieckie 
nie wyjaśniły funkcji i chronologii zabytków. Niewiele wiemy o tych badaniach 
z powodu braku dokładnej dokumentacji. Wydaje się jednak, że przyniosły sta-
nowisku więcej szkód niż pożytku. W następnym okresie obiekt był dewastowany 
przez grabież kamieni potrzebnych do nowych zabudowań gospodarczych. Fran-
ciszek Staszic, zwiedzający Ostrów Lednicki w 1851 roku wspominał, że widział 
wyspę: „w  największym nieładzie, bo zabójcza ręka, chciwa cudzych skarbów 
i  tu pozostawiła ślady wandalizmu” [Staszic 1859]. Z  tego powodu, kierowa-
ny patriotyzmem i starając się uratować ruiny lednickie przed dewastacją, Albin 
Węsierski wykupił wyspę od rządu pruskiego w 1856 roku. Był to początek wiel-
kiego zadania, którym Węsierski zapisał się chwalebnie w dziejach polskiej kultu-
ry i archeologii. Począwszy od 1858 roku rozpoczął prace porządkujące, a także 
eksploracje archeologiczne na Ostrowie Lednickim, których świadectwem jest 
plan sporządzony przez Ludwika Ballenstedta [Źródło 6]. Aby wyjaśnić zna-
czenie lednickich ruin i promować to miejsce wśród intelektualistów, Węsierski 
zapraszał do współpracy wielu uczonych i  literatów. W 1858 roku prowadzone 
przez niego eksploracje zwiedzał poeta Władysław Syrokomla z badaczami An-
tonim Białeckim i  Kazimierzem Szulcem. Węsierski korespondował w  sprawie 
Ostrowa Lednickiego z  nestorem polskiej historiografi i Joachimem Lelewelem 
w 1860 roku [Źródło 5]. W późniejszych latach współpracował z Aleksandrem 
hr. Przezdzieckim i Karolem Libeltem [Libelt 2013: 39–42, 156–165; Linetty 
2016: 220–221]. W latach 1869–1875 nastąpiła intensyfi kacja badań i szczyt zain-
teresowań tym stanowiskiem w XIX wieku. Pod wpływem publikacji Przezdziec-
kiego relacjonującej odkrycia na wyspie [1869] sprawą zainteresowali się także 
badacze związani z założoną w 1872 roku w Krakowie Akademią Umiejętności. 
W 1874 roku delegacja AU w składzie z Marianem Sokołowskim, Władysławem 
Łuszczkiewiczem i  Stefanem hr. Potockim, przeprowadziła badania i  pomiary 
ruin lednickich. Krakowskim badaczom towarzyszył także Kazimierz Szulc z To-
warzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Wyniki tych badań ukazały się w prze-
łomowym artykule Mariana Sokołowskiego Ruiny na Ostrowie Jeziora Lednicy. 
Studium nad budownictwem w przedchrześcijańskich i pierwszych chrześcijańskich 
wiekach w Polsce, wydanym w 1876 roku. W tym samym roku zostały opubliko-
wane: pierwsza książka o Ostrowie Lednickim, autorstwa Ignacego Polkowskie-
go Opisy starożytnych ruin na wyspie Jeziora Lednickiego, oraz Stara Baśń Józefa 



247

Średniowieczne brakteaty z daru Albina hrabiego Węsierskiego w zbiorach British Museum…

Ignacego Kraszewskiego z barwnym opisem wyspy i jeziora Lednica. Wszystkie 
te prace były w  znacznym stopniu pokłosiem starań Albina Węsierskiego, jego 
badań, korespondencji prowadzonej z uczonymi i szerokiej akcji promującej led-
nickie dziedzictwo kulturowe. Węsierski opisywał efekty swoich poszukiwań nie 
tylko w listach do innych badaczy, ale także w prasie — w artykułach Ruiny na 
Wyspie Ostrowie w „Dzienniku Poznańskim” [Węsierski 1875a] oraz Czem był 
Ostrów Lednicki dla tygodnika „Warta” [Węsierski 1875b]. Propagował wiedzę 
o Ostrowie Lednickim również przez uczestnictwo w międzynarodowych kon-
gresach archeologicznych w Bolonii (1871), Brukseli (1872), gdzie wygłosił refe-
rat Sur des antiquitès trouvèes dans l’île d’Ostrowo [Węsierski 1873], i Sztokhol-
mie (1874).

Zainteresowania archeologiczne Albina Węsierskiego nie ograniczały się wy-
łącznie do tematyki Ostrowa Lednickiego. Jeszcze przed zakupem lednickiej wy-
spy rozpoczął kolekcjonowanie dawnych monet. W tym kontekście wspominał 
Albina Węsierskiego ksiądz Józef Dydyński, proboszcz z Kłecka, w liście do Tade-
usza Wolańskiego z 3 września 1856 roku. Dydyński pisał, że w zbiorach Węsier-
skiego znajdują się monety ze skarbu średniowiecznego odkrytego w 1852 roku 
w  Kłecku [Źródło 4]. Wzmianka Dydyńskiego może świadczyć o  wczesnych 
zainteresowaniach Węsierskiego archeologią oraz o tym, że początki jego kolekcji 
zabytków (w tym monet) zgromadzonej w pałacu w Zakrzewie koło Kłecka, się-
gają czasów sprzed wykupienia Ostrowa Lednickiego.  

Nieprzypadkowo zatem Węsierski zainteresował się skarbem monet odkry-
tym w  miejscowości Głębokie, położonej nieopodal jego majątków w  Zakrze-
wie i Sławnie. 3 października 1872 roku w majątku2 będącym własnością Piotra 
Radońskiego, w  pobliżu zabudowań folwarcznych (trzysta kroków [Polkowski 
1876b: 6]), na zachodnim brzegu jeziora Głębokie [Choiński 1992: 33, 88], rataj 
Maciej Krzyżaczek wyorał skarb średniowiecznych monet [Polkowski 1876b: 
5–6]. Na wieść o tych odkryciach na miejsce udał się Albin hr. Węsierski, który, 
jak wspomniałem, od wielu lat interesował się archeologią, numizmatyką i pro-
wadził badania na Ostrowie Lednickim3. W  trakcie przeprowadzania oględzin 
znalazł pozostałości naczynia ceramicznego oraz około kilkunastu dalszych nu-
mizmatów. Poinformował także opinię publiczną o znalezisku skarbu, w liście do 
„Dziennika Poznańskiego”, publikowanym 12 października 1872 roku [Węsier-
ski 1872]. Węsierski opisał dokładnie miejsce odkrycia, wskazane mu przez mał-
żonkę Piotra Radońskiego Marię Bolesławę z Malczewskich Radońską: „opodal 
jeziora w  odległości 30 metrów od strony zachodniej, a  około 200 metrów od 
zabudowań dworskich od północy” [Węsierski 1872]. Szczególną uwagę Wę-

2 Głębokie, gmina Kiszkowo, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie. Istnieje pewna 
rozbieżność dotycząca daty dziennej odkrycia. Ksiądz Ignacy Polkowski podawał 3 października 
[Polkowski 1876b: 6], natomiast Albin Węsierski — 4 października [Węsierski 1872].

3 Ignacy Polkowski wspominał, że Piotr Radoński poinformował Węsierskiego w specjalnie do 
niego wysłanym liście [Polkowski 1876b: 7].
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sierskiego zwróciło naczynie, w którym znajdowały się numizmaty — określił je 
jako „garnek misternej roboty”.   

Dzięki informacji opublikowanej przez Węsierskiego w „Dzienniku Poznań-
skim” o znalezisku w Głębokiem dowiedział się ksiądz Ignacy Polkowski, histo-
ryk interesujący się archeologią i numizmatyką, przebywający w  tym czasie od 
kilku lat w  pałacu Skórzewskich w  Lubostroniu [Linetty 2014: 12–22]. Prze-
czytawszy o znalezisku skarbu, Polkowski wkrótce, bo już 14 października, udał 
się na miejsce i uzyskał część monet od właścicieli majątku. Podjął także starania 
o odkupienie części znalezisk od okolicznych włościan. Udało mu się pozyskać 
blisko 1500 monet rozproszonych wśród okolicznej ludności i  od właściciela 
pobliskiego majątku. Były one podstawą jego opracowania w książce Wykopali-
sko Głębockie średniowiecznych monet polskich wydanej w 1876 roku [Polkow-
ski 1876b]. Omówiony przez Polkowskiego zbiór monet podzielono pomiędzy 
Piotra Radońskiego, Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie, zbiory rodziny 
Skórzewskich z Lubostronia i Muzeum w Rapperswillu [Linetty 2014: 18–20; 
Źródło 74]. Część monet ze skarbu głębockiego posiadał także Albin Węsierski. 
Tak rozdysponowany skarb ulegał dalszym podziałom [Kubiak 1998: 15–17]. 

W niniejszym artykule prześledzę los części brakteatów, które pozyskał Albin 
hr. Węsierski. Trudno jest ustalić faktyczną liczbę monet ze skarbu głębockiego, 
które trafi ły do jego kolekcji5. Sam Węsierski w „Dzienniku Poznańskim” 12 paź-
dziernika 1872 roku wspominał zaledwie o kilkunastu monetach, które pozyskał 
na miejscu. Natomiast ks. Ignacy Polkowski twierdził, że Węsierski odkrył na 
miejscu do 30 monet, a następnie paręset sztuk nabył od włościan, a także „trzy-
dzieści kilka” okazalszych monet otrzymał w darze od Piotra Radońskiego. Pol-
kowski, piszący kilka lat po publikacji Węsierskiego, mógł pozyskać i uwzględnić 
późniejsze informacje. W  świetle opisu Kazimierza Stronczyńskiego [1883: 87] 
Węsierski oprócz znalezionych na miejscu 30 numizmatów kupił „dziesięć razy 
tyle” od okolicznych włościan. Z tych monet w początkach 1873 roku wyodrębnił 
interesujące mnie w  niniejszym artykule jedenaście brakteatów i  przekazał do 
zbiorów British Museum w Londynie (ryc. 1).

4 Ignacy Polkowski pisał w niedatowanym liście do Józefa Kraszewskiego: „Następnie z P. Ra-
dońskim w taki wszedłem akord — zwrócę mu to co […] dał […] znalezione pieniążki, dam mu 
prezentów i medali w wartości stu talarów, […] cząstkę dla niego, drugą dla Tow[arzystwa] Przyja-
ciół Nauk, trzecią dla Muzeum w Raperswyll, a resztę dla siebie czyli raczej dla Lubostrońskich…” 
[Źródło 7].

5 Kolekcja zakrzewska Albina Węsierskiego została omówiona w książce Jerzego Fogla Pompeja 
polska. Z dziejów archeologii wielkopolskiej XIX wieku: działalność Albina hr. Węsierskiego i Zbignie-
wa hr. Węsierskiego-Kwileckiego [1991: 35–40, 65–68].
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Ryc. 1. Zbiór jedenastu brakteatów z miejscowości Głębokie, podarowanych przez Albina Węsier-
skiego do zbiorów British Museum; British Museum, opr. Wojciech Kujawa, Andrzej Kowalczyk
Fig. 1. Th e collection of eleven bracteates from the Głębokie locality, given as a gift  by Albin Wę-
sierski to the collection of the British Museum; British Museum, ed. Wojciech Kujawa, Andrzej 
Kowalczyk 
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Okoliczności, pod których wpływem Węsierski podjął decyzję o przekazaniu 
brakteatów z Głębokiego do Londynu były dość szczególne. Wszystko zaczęło się 
wraz z wizytą brytyjskiego dziennikarza Johna Bakera Greene’a6, którego Węsier-
ski gościł w Zakrzewie w styczniu 1873 roku. Baker Greene był korespondentem 
londyńskiego dziennika „Th e Morning Post”7, na którego łamach prezentował 
przeważnie zagadnienia irlandzkiego życia politycznego i tzw. kwestii irlandzkiej8. 
Jednym z owoców jego pobytu w Zakrzewie była relacja opublikowana w gazecie 
„Th e Morning Post” w numerach ze stycznia 1873 roku [Baker Greene 1873: 5, 6] 
(ryc. 2). Baker Greene, opowiadając o swojej podróży w Poznańskie i dzieląc się 
z  czytelnikami własnymi obserwacjami, odnotował archeologiczne i numizma-
tyczne zainteresowania Węsierskiego. Wymieniał jego uczestnictwo w międzyna-
rodowych kongresach archeologicznych (wśród których podał, prawdopodobnie 
błędnie, kongres w Londynie) i badania prowadzone na niewymienionej z nazwy 
wyspie (tzn. Ostrowie Lednickim) z „ruinami pałacu Bolesława I, króla Polski”. 
Korespondent londyńskiej gazety nie ukrywał zaskoczenia obecnością staroan-
gielskich monet, z czasów sprzed normańskiego podboju w kolekcji Albina Wę-
sierskiego. Warto zatem przytoczyć odpowiedni fragment relacji z „Th e Morning 
Post”:

Hrabia Belina Węsierski, mój gospodarz, jeden z  reprezentantów Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego w Wyższej Izbie parlamentu w Berlinie, jest właścicielem 
bardzo ładnego pałacu po środku jego ziem, które mają około dwudziestu pięciu 
mil kwadratowych. Jest także znany jako wyróżniający się archeolog i numizmatyk, 
a  na różnych kongresach organizowanych przez archeologów w  Brukseli, 
Kopenhadze, Londynie i innych miastach, mógł dobrze przedstawić prace trwające 
wiele lat i poświęcone w większej części wyjaśnieniu kwestii związanych z wczesną 
historią Polski. Jest on, ku wielkiej zazdrości archeologicznej braci, szczęśliwym 
posiadaczem wyspy o  powierzchni dwudziestu akrów, położonej na środku 
jeziora, cztery mile od jego pałacu, na której znajdują się ruiny pałacu Bolesława I, 
króla Polski, który żył na początku XI wieku. Ale w  to można powątpiewać, 
z  natury użycia kamieni i  architektury, że pochodzi z  kilku stuleci wcześniej. 
Hrabia jest zaangażowany od kilku lat w  wykopaliska na wyspie, ale jego praca 

6 John Baker Greene (1833?–1888) — angielski dziennikarz, korespondent londyńskiej gazety 
„Th e Morning Post”. We wcześniejszych publikacjach poruszających zagadnienia związane z dzia-
łalnością Albina Węsierskiego autorzy zapisywali nazwisko angielskiego dziennikarza jako Baeker 
Green, nie podając imienia (za artykułem A. Węsierskiego, Ruiny na Wyspie Ostrowie w „Dzienniku 
Poznańskim” [1875a: 1. a]).

7 „Th e Morning Post” był jednym z najdłużej ukazujących się londyńskich dzienników, wyda-
wanym od 1772 aż do 1937 roku, kiedy to został połączony z „Daily Telegraph” (dzisiejszy „Daily 
Mail”) [Hindle 1937: 1–6]. Redaktorem gazety w czasach Bakera Greene’a był Algernon Borthwick 
[Hindle 1937: 203]. 

8 Teksty Bakera Greene’a poruszające kwestię irlandzką, zostały później zebrane w wydanym 
pod koniec jego życia dziele Th e notes of Ireland [Baker Greene 1886].
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została nagrodzona znaczącym sukcesem. Byłem bardzo zaskoczony, widząc 
w  jego kolekcji srebrnych monet, odkrytych w  jego najbliższym sąsiedztwie, 
kilka, które miały wizerunki królów angielskich sprzed podboju normańskiego. 
Jest to satysfakcjonujące, choć też zdumiewające, dowiedzieć się, że nawet w tak 
wczesnych czasach nasi przodkowie trafi ali do Europy Środkowej, i podobnie jak 
ich potomkowie, mieli przy sobie pieniądze, które zostawiali za sobą9. 

W  trakcie pobytu Bakera Greene’a  w  Zakrzewie musiała zrodzić się idea 
przekazania niewielkiej części numizmatów z  kolekcji Węsierskiego do British 

9 Th e Count Belina-Wesierski, my host, one of the representative peers of the Grand Duchy of 
Posen in the Upper Chamber at Berlin, is the owner of a very fi ne chȃteau standing in the midst of 
his own terres, which have an extent of some fi ve — and twenty square miles. He is also well known 
as a distinguished archaeologist and numismatist, and at the various congresses held by archaeolo-
gists at Brussels, Copenhagen, London and other cities has been enabled to render good account 
of labours extending over many years and devoted for the most part to the elucidation of matters 
connected with the early history of Poland. He is, to the great envy of his archaeological brethren, 
the fortunate possessor of an island some twenty acres in extent, situated in the centre of a lake four 
miles from his chȃteau, on which are the ruins of the palace of Boleslaus I, King of Poland, who lived 
in the beginning of the 11th century. But there can be little doubt, from the nature of the stone em-
ployed and the architecture, that it dates from many centuries earlier. Th e count has been engaged 
for some years in making excavations in the island, and his labours have been rewarded with consid-
erable success. I was very much surprised at seeing in his collection of silver coins discovered in his 
own immediate neighbourhood some bearing the effi  gies of the English kings before the Norman 
Conquest. It is satisfactory, though a little astonishing, to learn that even in those early times our 
ancestors found their way to Central Europe, and, like their descendants, brought with them money 
which they left  behind them [Baker Greene 1873: 5] (tłum. własne).

Ryc. 2. Początkowy fragment reportażu Joh-
na Bakera Greene’a z Zakrzewa na łamach „Th e 
Morning Post”; Baker Greene 1873: 5
Fig. 2. Th e initial part of John Baker Greene’s re-
portage from Zakrzewo in “Th e Morning Post”; 
Baker Greene 1873: 5
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Museum. Z wpisu inwentarzowego w departamencie monet i medali londyńskiego 
muzeum wiemy, że monety z daru Węsierskiego zostały włączone do tamtejszych 
zbiorów 5 marca 1873 roku, czyli kilka tygodni po wizycie angielskiego reportera 
w Zakrzewie. Wpis w księdze inwentarzowej zawiera informacje o liczbie monet, 
krótki opis, a także szkice dwóch brakteatów [Źródło 2] (ryc. 3). Wymieniono 
darczyńcę — Albina hr. Węsierskiego (Presented by Count Aubin Belnie [!] We-
sierski found afar Gnesen (Gniezno) — oraz datę włączenia do zbiorów. Ciekawe 
są opisy i szkice wizerunków (w dwóch wypadkach) monet bądź napisu na jednej 
z nich zawarte w księdze inwentarzowej (zob. dalej: Katalog zabytków, brakteaty 
nr 1, 9 i 10). Kolejnym świadectwem przekazania monet jest list napisany 21 mar-
ca 1873 roku przez Reginalda Stuarta Poole’a10 z departamentu monet i medali, 
informujący zarząd British Museum o darze Węsierskiego. Poole wymienił dar-
czyńcę i miejscowość pochodzenia skarbu (zob. Aneks nr 1). Poole podkreślał, 
że podarowane przez Węsierskiego brakteaty należą do „bardzo rzadkich”, a mu-
zeum brytyjskie nie miało wcześniej w zbiorach żadnych numizmatów Mieszka III 
[Źródło 1]. 

Informacje zawarte w księdze inwentarzowej oraz we wspomnianym piśmie 
Poole’a wskazują na istnienie towarzyszącego przekazanym brakteatom zwięzłe-
go opisu z  podstawowymi informacjami o  lokalizacji i  rodzaju odkrycia. Nie-
stety nie udało się odnaleźć żadnego dokumentu tego rodzaju. Jedynym śladem 

10 Reginald Stuart Poole (1832–1895) — angielski archeolog i numizmatyk, od 1852 roku za-
trudniony w departamencie monet i medali British Museum. 

Ryc. 3. Fragment wpisu w  księdze inwentarzo-
wej British Museum; Modern and medieval 
series: 99–100
Fig. 3. An extract from the inventory book of 
the British Museum; Modern and medieval 
series: 99–100
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po takim piśmie jest wzmianka o liście od Johna Bakera Greene’a z marca 1873 
roku, który Th omas Butler, sekretarz muzeum, przekazał Reginaldowi Stuartowi 
Poole’owi11. Niestety wspomniane pismo Bakera Greene’a nie zachowało się ani 
w  archiwum muzealnym, ani w  departamencie monet i  medali. Można z  tego 
wywnioskować, że monety w imieniu Węsierskiego przekazał do British Museum 
John Baker Greene, który dołączył do brakteatów pismo z podstawowymi infor-
macjami o  zbiorze. Informacje te powtórzył zapewne Poole we wspomnianym 
już piśmie do zarządu British Museum. 

Za przekazany dar jedenastu brakteatów Węsierski otrzymał podziękowa-
nie od głównego bibliotekarza British Museum Johna Wintera Jonesa, w  liście 
z 23 marca 1873 roku. List ten jest przechowywany w zbiorach Biblioteki Kórnic-
kiej PAN [Źródło 3] (zob. Aneks nr 2). 

Przekazane do British Museum przez Albina Węsierskiego numizmaty to zbiór 
jedenastu brakteatów (czyli monet bitych jednostronnie), odkrytych w paździer-
niku 1872 roku przez darczyńcę w miejscowości Głębokie położonej na zachód 
od jeziora Lednica. W ramach zbioru (por. ryc. 1) monety mają numerację od 
1 do 11 (nadana sygnatura: 1873,0305.1–11) i taką numerację zastosowałem  tak-
że do opisu brakteatów w niniejszym artykule. Osiem monet z  tego zbioru jest 
przechowywanych jako brakteaty księcia Mieszka III. Trzy pozostałe, których nie-
zidentyfi kowano, zostały sklasyfi kowane jako Uncertain bracteates (nry 8, 9, 10).

Monety ze skarbu w Głębokiem można podzielić za Kazimierzem Stronczyń-
skim [1883: 89–95] na łacińsko-napisowe, hebrajsko-napisowe i beznapisowe. Za 
nowszą literaturą należy wyodrębnić także brakteaty naśladowcze, na których 
znajdują się znaki naśladujące napisy hebrajskie [Gorlińska 2001a; 2001b; 2015, 
tam dalsza literatura; Garbaczewski 2007]. Wśród monet głębockich znajdu-
jących się w zbiorach londyńskich można rozpoznać egzemplarze ze wszystkich 
czterech wymienionych typów. Do brakteatów łacińsko-napisowych należą dwa 
brakteaty z imieniem Mieszko. Można do nich zaliczyć egzemplarz nr 1 z napi-
sem MESICO (ryc. 4) umieszczonym poniżej dwóch postaci dzierżących włócz-

11 Informację tę uzyskałem z British Museum’s Central Archive.  

Ryc. 4. Napis z brakteatu nr 1. Przerys na podstawie 
szkicu w księdze inwentarzowej British Museum; 
Modern and medieval series: 99–100, oprac. 
Jakub Linetty 
Fig. 4. Th e lettering from a bracteate, no. 1. Th e 
redrawing based on the sketch in the inventory 
book of the British Museum; Modern and 
medieval series: 99–100, ed. Jakub Linetty
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nię z proporcem. Drugim brakteatem tego typu jest nr 2, z częściowo zatartym 
napisem […]ESCO po lewej stronie od postaci na koniu zwróconej w  prawą 
stronę [por. Stronczyński 1883: 89]. Wśród monet przekazanych do British 
Museum nie ma egzemplarzy z imionami Bolesława czy Kazimierza ani św. Jana 
i św. Wojciecha, które także odkryto w Głębokiem. 

Najliczniej w  omawianym zbiorze są reprezentowane brakteaty hebrajsko-
-napisowe. Z czterech brakteatów zawierających napisy w języku hebrajskim do 
najbardziej interesujących należy egzemplarz nr 5 z napisem חכדכ oznaczającym 
błogosławieństwo (BRACHA). Napis na tym brakteacie znajduje się w poziomie, 
poniżej wizerunku przedstawiającego władcę pośrodku dwóch wież. Wizerunek 
ten interpretowano też niekiedy jako postać anioła lub władcę jako „anioła Bo-
żego”. Do tej samej grupy należy brakteat nr 11, przedstawiający stojącą postać 
i pionowy napis po prawej stronie. Do grupy z hebrajskim napisem błogosławień-
stwa (BRACHA) należy także brakteat nr 7. Napis poziomy położony jest poniżej 
wizerunku ukazującego postać władcy w mitrze, zwróconą w prawą stronę, gdzie 
znajduje się gałązka (bądź drzewo życia). Napisy w  języku hebrajskim znajdują 
się także na brakteacie nr 4. Pole tej monety podzielone jest napisem BRACHA 
na dwie części. Po lewej znajduje się wizerunek ptaka przedstawionego z profi lu, 
a z prawej półpostaci z profi lu [por. Stronczyński 1883: 92].

Drugą najliczniejszą grupą są brakteaty naśladowcze, reprezentowane przez 
trzy egzemplarze omawianego zbioru (3, 6, 9). Należy do nich brakteat nr 3, na 
którym znajduje się wizerunek władcy z proporcem [por. Stronczyński 1883: 
91]. Brakteat nr 6 ma w polu wizerunek tronującego biskupa trzymającego w le-
wej ręce pastorał, a prawą rękę podnoszącego w geście błogosławieństwa. Napis 
naśladowczy jest widoczny na otoku [por. Stronczyński 1883: 92]. Następnym 
brakteatem naśladowczym jest egzemplarz nr 9. W polu przedstawione jest po-
piersie mężczyzny (władcy). Po lewej od wizerunku umieszczono pionowy napis 
naśladowczy (ryc. 5). W otoku znajdują się kreski.

Ryc. 5. Szkic brakteatu nr 9 na podstawie rysunku w księdze 
inwentarzowej British Museum; Modern and medieval 
series: 99–100, oprac. Jakub Linetty 
Fig. 5. Th e sketch of a bracteate, no. 9, based on the drawing 
in the inventory book of the British Museum; Modern and 
medieval series: 99–100, ed. Jakub Linetty
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W  omawianym zbiorze znajdują się także brakteaty beznapisowe. Do tego 
rodzaju monet można z  pewnością zaliczyć egzemplarze 8 i  10. Brakteat nr 8 
przedstawia rycerza dzierżącego w lewej ręce tarczę, a w prawej uniesiony miecz. 
Prawdopodobnie nad tarczą znajduje się znak menniczy w postaci pojedynczej 
kropki. Głowa rycerza obwiedziona jest nimbem. Niewykluczone, że wizerunek 
ten przedstawia świętego Maurycego [Garbaczewski 2007: 269]. Kolejny brak-
teat beznapisowy to nr 10 ukazujący schematycznie przedstawioną trójwieżową 
bramę z główką w środku (ryc. 6) [por. Stronczyński 1883: 93]. 

W przypadku czterech brakteatów hebrajsko-napisowych i dwóch naśladow-
czych (nr 4, 5, 6, 7, 9, 10) możliwe jest określenie z dużym prawdopodobieństwem 
mennicy, w której zostały wybite, a także ich przybliżonej chronologii. Wszyst-
kie wspomniane typy monet były bite w  mennicy gnieźnieńskiej Mieszka III 
Starego w  końcu XII i  pierwszych latach XIII stulecia [Gorlińska 2015; zob. 
katalog zabytków w tym artykule]. 

Reasumując: wśród jedenastu brakteatów z miejscowości Głębokie — podaro-
wanych w 1873 roku przez Albina Węsierskiego do zbiorów British Museum — 
znajdują się cztery brakteaty hebrajsko-napisowe, trzy brakteaty naśladowcze, 
dwa brakteaty łacińsko-napisowe z  imieniem Mieszko oraz dwa brakteaty bez-
napisowe. 

Brakteaty z daru Albina Węsierskiego tworzą zbiór stosunkowo rzadkich nu-
mizmatów emitowanych w XII–XIII stuleciu. Większość, bo aż dziewięć egzem-
plarzy, stanowią monety emitowane przez księcia Mieszka III Starego, panującego 
w latach 1173–1202. Centrum jego władztwa stanowiła Wielkopolska, jednakże 
kilkukrotnie Mieszko III sprawował rządy nad ziemią krakowską i nad całą Pol-
ską. Mieszko III prowadził przemyślaną politykę monetarną, a mennice posiadał 
w Gnieźnie, Kaliszu oraz na Kujawach [Gorlińska 2015: 98]. Za jego panowa-
nia została wprowadzona zasadnicza zmiana w  mennictwie polskim. Polegała 
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Ryc. 6. Szkic brakteatu nr 10 na podstawie rysunku 
w księdze inwentarzowej British Museum; Modern and 
medieval series: 99–100, oprac. Jakub Linetty
Fig. 6. Th e sketch of a bracteate, no. 10, based on the 
drawing in the inventory book of the British Museum; 
Modern and medieval series: 99–100, ed. Jakub Linetty
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ona na zapoczątkowaniu masowego bicia monet jednostronnych, tzw. brakte-
atów. Szczególnie interesującym zagadnieniem są inskrypcje w  języku hebraj-
skim, które sugerują obecność żydowskich mincerzy w mennicach Mieszka III 
[Gorlińska 2015, tam dalsza literatura]. Na brakteatach Mieszka III znajdują 
się wizerunki często niemające analogii w  numizmatyce europejskiej, niekiedy 
uznawane nawet za „kuriozalne” [Kurpiewski 1988: 18]. Wprowadzenie na ma-
sową skalę małych i  cienkich brakteatów miało przyczynić się do zwiększenia 
dochodów władcy [Przybył 2002: 133].

Historia odkrycia skarbu w  Głębokiem i  przekazanie jedenastu brakteatów 
z niego pochodzących do zbiorów British Museum jest interesującym epizodem 
z  dziejów polskiej archeologii i  numizmatyki. Ukazuje on szerokie horyzonty 
badaczy działających w  XIX wieku, a  szczególnie Albina Węsierskiego. Dzięki 
rozpoznaniu materiałów archiwalnych i  samych zabytków, nieuwzględnianych 
w dotychczasowej literaturze, mamy szansę na przywrócenie wspomnianych je-
denastu brakteatów do obiegu naukowego w Polsce. Numizmaty z British Mu-
seum mają znaczenie także dla stanu wiedzy o dziejach XIX-wiecznego kolekcjo-
nerstwa w Wielkopolsce. Są bowiem jedynymi zabytkami, co do których mamy 
pewność, że pochodzą z kolekcji zabytków Albina Węsierskiego, zgromadzonej 
w pałacu w Zakrzewie, a nazywanej niekiedy muzeum zakrzewskim. 

Miejsce dawnego odkrycia monet w 1872 roku w Głębokiem, nadal obfi tuje 
w znaleziska archeologiczne. W 2002 roku, w toku badań weryfi kacyjnych, doko-
nano niezwykle interesującego odkrycia ołowianej bulli księcia polskiego Bole-
sława Krzywoustego [Andrałojć, Andrałojć 2006: 8]12. 

12 Badania miały na celu weryfi kację odkrytego w 1872 roku skarbu średniowiecznych monet, 
z którego pochodzą omawiane w artykule brakteaty.
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Katalog zabytków

Brakteat 1
Jest to numizmat o średnicy od 1,9 do 2 cm. Wizerunek na stemplu przedsta-
wia dwie postacie, prawdopodobnie władców, zwrócone do siebie i  trzymające 
włócznię z proporcem. Poniżej wizerunku znajduje się napis w alfabecie łaciń-
skim MESICO. Napis wskazuje na to, że jednym z przedstawionych władców jest 
Mieszko III Stary. Trudność sprawia identyfi kacja drugiej postaci na monetach 
tego typu. Wśród kilku możliwości badacze wymieniają Kazimierza Sprawiedli-
wego lub synów Mieszka III — Mieszka i Bolesława [Gorlińska 2001b: 113–
–114; Garbaczewski 2007: 85–87]. Moneta jest brakteatem łacińsko-napiso-
wym Mieszka III Starego z imieniem Mieszko (por. ryc. 4), należącym do typu 
S. 100a wg K. Stronczyńskiego. 

Brakteat 2
Jest to numizmat o średnicy 1,6 cm. Wizerunek w polu przedstawia jeźdźca na 
koniu, zwróconego w  prawą stronę. Powyżej, na lewo od jeźdźca znajduje się 
niepełny napis […]ESCO [Gorlińska 2001a: 10–11]. Jest to brakteat łacińsko-
-napisowy Mieszka III Starego z  imieniem Mieszko, należący do typu S. 103 
wg K. Stronczyńskiego. 

Brakteat 3
Jest to numizmat o średnicy 1,7 cm. Wizerunek w polu przedstawia władcę z pro-
porcem. Na otoku znajdują się znaki naśladowcze [Gorlińska 2001a: 8–9; 2015: 
318–324]. Jest to brakteat naśladowczy Mieszka III Starego. W ujęciu K. Stron-
czyńskiego, monety z takimi wizerunkami zostały zaklasyfi kowane do typu S. 116.  

Brakteat 4
Jest to numizmat o średnicy 1,7 cm. Pole monety zostało przedzielone listwą z na-
pisem w języku hebrajskim. Po lewej znajduje się wizerunek ptaka z profi lu, po 
prawej — półpostać z profi lu [Gorlińska 2015: 245–251]. W środku znajduje się 
napis w języku hebrajskim. Jest to prawdopodobnie napis BRACHA, oznaczający 
błogosławieństwo. Numizmat ten można przyporządkować do hebrajsko-napi-
sowych brakteatów Mieszka III Starego, typu S. 119 wg K. Stronczyńskiego oraz 
typu 14/34 wg D. Gorlińskiej. Tego typu monety bito w mennicy gnieźnieńskiej 
najprawdopodobniej w okresie 1195–1202 [Gorlińska 2015: 245–251]. 

Brakteat 5
Jest to numizmat o średnicy 1,8 cm. Wizerunek w polu przedstawia władcę po 
środku dwóch wież. We wcześniejszej literaturze w przedstawieniu tym dopatry-
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wano się anioła lub władcy jako „anioła Bożego” [Gorlińska 2001a: 9–10; 2015: 
244–245]. Poniżej poziomo znajduje się napis BRACHA, w  języku hebrajskim 
oznaczający błogosławieństwo. Jest to brakteat hebrajsko-napisowy Mieszka III 
Starego, typu S. 118b wg K. Stronczyńskiego oraz typu 13/1 (lub 3) wg D. Gor-
lińskiej. Tego typu monety bito w mennicy gnieźnieńskiej najprawdopodobniej 
w latach 1173–1177 [Gorlińska 2015: 244–245]. 

Brakreat 6
Jest to numizmat o  średnicy 1,8 cm. W  polu wizerunek tronującego biskupa 
trzymającego w lewej ręce pastorał, a prawą rękę podnoszącego w geście błogo-
sławieństwa. Na otoku znajduje się napis naśladowczy [Gorlińska 2015: 105, 
324–327]. Jest to brakteat Mieszka III Starego z napisem naśladowczym typu S. 
130 wg K. Stronczyńskiego oraz typu 53/14 wg D. Gorlińskiej. Tego typu monety 
bito w mennicy gnieźnieńskiej najprawdopodobniej między 1181 a 1202 rokiem 
[Gorlińska 2015: 324–327]. 

Brakteat 7
Jest to numizmat o  średnicy 1,8 cm. Wizerunek przedstawia postać (władcę) 
w mitrze, zwróconą w prawą stronę z gałązką (bądź drzewem życia). Poniżej ga-
łązki, symbolizującej prawdopodobnie władzę sądowniczą panującego, znajduje 
się znak menniczy, złożony z przedstawienia łuku z kropką w środku [Gorliń-
ska 2001a: 6; 2015: 241]. Poniżej w poziomym pasie znajduje się napis w języku 
hebrajskim BRACHA, oznaczający błogosławieństwo. Jest to brakteat Mieszka III 
Starego, hebrajsko-napisowy typu S. 117 wg K. Stronczyńskiego oraz typu 11/16 
wg D. Gorlińskiej. Tego typu monety bito w mennicy gnieźnieńskiej najprawdo-
podobniej w od 1181 do 1202 roku [Gorlińska 2015: 241].

Brakteat 8
Jest to numizmat o średnicy 1,5 cm. Wizerunek w polu przedstawia postać ryce-
rza dzierżącego w lewej ręce tarczę, a w prawej uniesiony miecz. Głowa rycerza 
obwiedziona nimbem (św. Maurycy?) [Garbaczewski 2007: 269]. Powyżej tar-
czy znajduje się znak menniczy w postaci kropki (?). Jest to brakteat beznapisowy 
typu S. XX 17b wg K. Stronczyńskiego. Emitent jest nieokreślony.

Brakteat 9
Jest to numizmat o średnicy 1,7 cm. Stempel został odbity nierówno. Wizerunek 
w polu przedstawia popiersie mężczyzny (władcy). Po lewej od wizerunku znaj-
dują się znaki naśladowcze [Gorlińska 2015: 54–55, 306]. W otoku umieszczono 
kreski (por. ryc. 5). Jest to brakteat naśladowczy Mieszka III Starego. Brakteaty ze 
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zbliżonymi wizerunkami były klasyfi kowane w ujęciu K. Stronczyńskiego do typu 
S. 115 oraz 50/24 wg D. Gorlińskiej. Tego typu monety bito w mennicy gnieź-
nieńskiej najprawdopodobniej w okresie 1195–1202 [Gorlińska 2015: 306]. 

Brakteat 10
Jest to numizmat o  średnicy od 1,5 do 1,6 cm. W  polu znajduje się wizerunek 
schematycznie przedstawionej trójwieżowej bramy z główką w środku. Wieże bra-
my zwieńczone są krzyżami [Garbaczewski 2007: 135–136]. Jest to brakteat bez-
napisowy (por. ryc. 6). Numizmaty z  takimi wizerunkami K. Stronczyński skla-
syfi kował w grupie S. XXI. 65 z główką książęcą w bramie. Emitent nieokreślony.

Brakteat 11
Jest to numizmat o średnicy 1,7 cm. W polu znajduje się wizerunek postaci (wład-
cy?) z  gałązką palmową w  ręku [Gorlińska 2001a: 6; 2015: 219–222; Garba-
czewski 2007: 59–60]. Po prawej pionowy napis BRACHA, w języku hebrajskim 
oznaczający błogosławieństwo. Jest to brakteat hebrajsko-napisowy należący do 
typu S. 106 wg K. Stronczyńskiego oraz typu 3/18 wg D. Gorlińskiej. Tego typu 
monety bito prawdopodobnie w  mennicy gnieźnieńskiej najprawdopodobniej 
w latach 1181–1202 [Gorlińska 2015: 219–222].
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Aneks 1

List Reginalda Stuarta Poole’a do zarządu British Museum z 21 marca 1873 roku, 
British Museum, Department of Coins and Medals, Reports 1873. Coins and Me-
dals, p. 59, tłum. H. Kossak-Nowocień. 

Department of Coins & Medals
21st March, 1873

Mr Poole has the honour to report to the Trustees that the following presents 
have been received in the Department.
From M. Le Comte Aubin [!] Belina Wesierski [!], Zakrzewo près de Klecko, 
Duché de Posen, Prussia.
Eleven very rare bracteates of Mieceslav [!] III (1173–1202) king of Poland, of 
whose coinage the Museum previously had no specimen whatever, being part of 
a fi nd at Glembokie [!] near Zakrzewo, Gnesen, Prussian Poland.

From F.D. Finlay, Esqre

„Northern Whig” Offi  ce, Belfast.
Four Coins (3 AR & 1 AE) of the Regency of Tunis.

(Sd.) Regd. Stuart Poole.

Dział monet i medali 
21 Marca, 1873

Pan Poole ma zaszczyt powiadomić Zarząd o otrzymaniu przez Dział nastę-
pujących darów.

Od pana hrabiego Albina Beliny Węsierskiego, Zakrzewo k. Kłecka, Księstwo 
Poznańskie, Prusy.

Jedenaście bardzo rzadkich brakteatów Mieszka III (1173–1202) króla Polski, 
którego monet Muzeum jak dotąd nie miało żadnych, a które stanowią część zna-
leziska w Głębokiem niedaleko Zakrzewa, Gniezno, zabór pruski. 

Od wielmożnego pana F[rancisa].D[alzella]. Finlaya
Redakcja „Northern Whig”, Belfast.
Cztery monety (3 AR i 1 AE) z Regencji Tunisu.

(podpisano) Reg[inald] Stuart Poole.
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Ryc. 7. List Reginalda Stuarta Poole’a do zarządu British Museum z 21 marca 1873 roku; Źródło 1
Fig. 7. A  letter from Reginald Stuart Poole to the management of the British Museum from 21st 
March 1873; British Museum, Department of Coins and Medals, Reports 1873. Coins and Medals, p. 59
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Aneks 2

List Johna Wintera Jonesa do Albina Węsierskiego z 23 marca 1873 roku, Biblio-
teka Kórnicka PAN, rkps 12 871, k. 127–127v, tłum. J. Linetty. 

British Museum
28 March 1873

Sir,
I am directed by the Trustees of the British Museum to inform you that they 

have received the Present mentioned on the other side, which you have been 
pleased to make to them, and I have to return you their best thanks for the same.

I have the honor to be, 
Sir,

Your most obedient Servant
J. Winter Jones

Principal Librarian

Monsieur
Mons. Le comte
Aubin [!] Belina Wesierski

Eleven very rare bracteates of Mieceslav III (1173–1202) king of Poland (of whose 
coinage the museum previously had no speciman [!] whatever) — being part of 
a fi nd at Glembokie near Zakrzewo, Gnesen, Prussian Poland. 

British Museum
28 marca 1873

Szanowny Panie
Zostałem upoważniony przez zarząd British Museum do poinformowania 

Pana, że otrzymali dary wymienione na drugiej stronie, które z  przyjemnością 
nam Pan przekazał, i składam za to serdeczne podziękowania.

Mam zaszczyt pozostać
Szanowny Panie

Twoim uniżonym sługą
J. Winter Jones

Monsieur
Mons. Le Comte
Albin Belina Węsierski 

Jedenaście bardzo rzadkich brakteatów Mieczysława II (1173–1202) króla Polski 
(z którego monet muzeum wcześniej nie posiadało żadnych egzemplarzy) — bę-
dących częścią znaleziska w Głębokiem koło Zakrzewa, Gniezno, zabór pruski. 
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Ryc. 8. List Johna Wintera Jonesa do Albina Węsierskiego z 23 marca 1873 roku; Źródło 3
Fig. 8. A letter from John Winter Jones to Albin Węsierski from 23rd March 1873; Kórnik Library, 
ms. 12 871, card 127–127v
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Medieval bracteates from a gift from Count Albin Węsierski in the collection 
of the British Museum in London13

S u m m a r y

Th e article is devoted to the history of eleven medieval bracteates, donated to the collection 
of the British Museum in 1873 by the Polish nobleman and collector, Count Albin Węsierski.

Th e bracteates constitute a small part of the treasure of coins discovered in October 1872 
in Głębokie village, Kiszkowo municipality, Gniezno county, Wielkopolskie voivodeship. 
Soon aft er the discovery of the fi rst coins, Węsierski arrived at the site and found a further 

13 I would kindly like to thank Th e De Brzezie Lanckoronski Foundation for granting me the 
scholarship to support my research in London, which resulted in this article. I would also like to 
thank the employees in Polish Library POSK in London for their kindness and help during que-
ries. I would particularly like to thank Professor Andrzej M. Wyrwa, the director of the Museum 
of the First Piasts at Lednica for his help in fi nding the photographs of bracteates from the British 
Museum.
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several dozens of pieces and a ceramic vessel. Węsierski informed the public about the dis-
coveries in Głębokie in “Dziennik Poznański” on the 12th October 1872. Ignacy Polkowski, 
the priest, a historian and a numismatist, was aff ected by this information and aft er several 
days arrived in Głębokie, gathered the remaining coins that had been dispersed among the 
people and estate owners and elaborated on them in the book entitled Wykopalisko Głębockie 
średniowiecznych monet polskich, which was published in 1876. Th en, this part of the treasure, 
which was collected by Polkowski, was divided: a part of it was given to the collection of 
Th e Poznań Society for the Advancement of Arts and Science (Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
Poznańskiego), part to the collection of the Skórzewscy Earls in Lubostronie, part to the col-
lection of the Polish Museum in Rapperswil in Switzerland, and a part remained with the heir 
to the property Piotr Radoński.

Th e destiny of the part of the treasure taken by Węsierski was diff erent. Th is was included 
into his collection gathered in the palace in Zakrzewo near Kłeck and sometimes called the 
Zakrzewo museum. In the beginning of 1873 Węsierski hosted John Baker Greene in Za-
krzewo, a reporter with the London newspaper “Th e Morning Post”. As a result of this visit 
a reportage about Zakrzewo and Węsierski was published in this London newspaper in Janu-
ary 1873 (fi g. 2). Baker Greene marvelled at the presence of the old English numismates dis-
covered in Poland, which could be seen in the Węsierski collection. Probably during the visit 
of the English reporter to Zakrzewo, the idea to donate several Polish numismates from the 
Albin Węsierski collection to the collection of the British Museum arose. Eventually the count 
donated 11 medieval Piast bracteates from the treasure in Głębokie (fi g. 1). Th e details of the 
donation of the collection are known due to preserved archive materials. A letter of thanks 
written on 23rd March 1873 by John Winter Jones, the Principal Librarian of the British Mu-
seum is the most important one (fi g. 8). Th is letter is currently kept in the collection of Kórnik 
Library. A letter from 21st March 1873 written by Reginald Stuart Poole, the director of the 
department of coins and medals, to the management of the museum is preserved in the col-
lection of the British Museum (fi g. 7). Th e letter informs about the coins, which are described 
by the sender as rare, and about the grantor and the origins of the coins. Th e original entry 
in the inventory book in the British Museum (fi g. 3), which included information about the 
grantor and the location of the fi nding together with a concise description of the coins as well 
as sketches of the two coins and Latin lettering from one of them, have also been preserved 
(fi g. 4–6). Th is entry provides information that Piast bracteates from the Węsierski donation 
were included in the collection of the London Museum already on 5th March 1873. Unfortu-
nately, none of the letters from Węsierski, which accompanied the gift , were preserved. Prob-
ably this was due to the fact that John Baker Greene was an intermediary in the coin donation. 
In the light of the obtained information, the letter from the “Th e Morning Post” correspon-
dent written in March 1873, was handed over to John Stuart by the museum secretary Th omas 
Butler. Unfortunately this letter has not been preserved to the present day.

Th e coins donated by Albin Węsierski consist of the collection of 11 Piast bracteates, i.e. 
thin coins of a small size, minted on one side. Th e majority of them (nine pieces) belong to 
the bracteates of prince Mieszko III the Old, whereas in the case of two pieces the issuer re-
mains undefi ned (fi g. 1, no. 8 and 10). Th ere are pieces with Latin lettering, Hebrew lettering, 
without lettering and imitative among them. Two of them have Latin lettering with the name 
of the prince MESICO (fi g. 1, no. 1) or partly preserved […] ESCO (fi g. 1, no. 2). Four pieces 
of bracteates with Hebrew lettering carry the BRACHA inscription, which means blessing 
(fi g. 1, no. 4, 5, 7, 11). Th ere are imitative signs which imitate Hebrew inscriptions on three coins 
(fi g. 1, no. 3, 6, 9). Two pieces without inscriptions (fi g. 1, no. 8, 10) have interesting icono-
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graphy. Th e images present a prince with various attributes and a bishop. Among these coins 
there is also a piece which probably depicts St. Maurice (fi g. 1, no. 8). Most of the described 
coins come from the times of the reign of prince Mieszko III the Old, in the second half of the 
12th century and the beginning of the 13th century.
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Andrzej Kowalczyk

Wczesnośredniowieczne garnki radzimskie

abstrakt: W artykule zaprezentowano trzy naczynia wczesnośredniowieczne od-
kryte na Ostrowie Radzimskim, w tym wyjątkowe w skali Polski naczynie wczesnośre-
dniowieczne z przedstawieniem postaci ludzkich. Zaobserwowane cechy techniczno-
-technologiczne i morfologiczno-stylistyczne pozwalają sądzić, że naczynia wykonał 
ten sam garncarz na tym samym kole garncarskim.
słowa kluczowe: ceramika naczyniowa, wczesne średniowiecze, Radzim

abstract: Th e article describes three early medieval vessels found on Ostrów Ra-
dzimski, including an early medieval vessel which depicts human fi gures, which is 
unique in Poland. On the basis of the observed technical and technological characte-
ristics, as well as morphological and stylistic characteristics, it can be assumed that the 
vessels were made by the same potter on the same potter’s wheel.
keywords: pottery, Early Middle Ages, Radzim

Najliczniejszą kategorię znalezisk rejestrowanych na stanowiskach archeologicz-
nych stanowią fragmenty ceramiki naczyniowej. Stan ich zachowania nie za-
wsze pozwala na określenie form i  chronologii [por. Łosiński, Rogosz 1986]. 
W  stłuczce ceramicznej większość ułamków to fragmenty powszechnie wystę-
pujących naczyń, choć pojawiają się również pojemniki o wyjątkowych cechach 
stylistycznych [por. Buko 1990: 135–141]. Za takie uznać można trzy garnki 
z  Ostrowa Radzimskiego z  dwoma karbowanymi listwami/żeberkami w  górnej 
części brzuśca (ryc. 1–2).

Lokalizacja znalezisk

Dawna wyspa radzimska (dziś półwysep) położona jest na Warcie, w odległości około 
25 km na północ od Poznania (gm. Murowana Goślina, pow. poznański, woj. wielko-
polskie). Począwszy od końca XIX wieku, Radzimiem (wsią na lewym brzegu Warty 
i  reliktami grodu na wyspie) interesowali się miłośnicy starożytności, archeolodzy, 



Jakub Linetty

272

Ryc. 1. Ostrów Radzimski, gm. Murowana Goślina. Wczesnośredniowieczne garnki radzimskie; 
1: za: Kostrzewski 1948, 2–3: rys. Joanna Franczak
Fig. 1. Ostrów Radzimski, Murowana Goślina municipality. Early medieval Radzim cooking pots; 
1: aft er: Kostrzewski 1948, 2–3: drawing by Joanna Franczak
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historycy oraz przedstawiciele innych nauk [Kowalczyk, Paprocki 2009: 157–158; 
Kowalczyk 2017a]. Dzięki badaniom powierzchniowym (prowadzonym od 1. poło-
wy XX wieku), wykopaliskowym (w latach 2002–2012) i analizom źródeł historycz-
nych wiemy, że Ostrów Radzimski był zasiedlony w IV/V EB–V EB/Ha C, a następnie 
od VIII–XI do 1. połowy XIV wieku. W 2. połowie X wieku na wyspie radzimskiej 
wzniesiono gród wczesnopiastowski funkcjonujący do około połowy XI wieku. Na 
jego zgliszczach powstała osada zasiedlona do końca XII wieku, kiedy to znacząco 
przebudowano północno-zachodnią część wyspy, wznosząc gród kasztelański stano-
wiący centrum okręgu administracyjnego. Istniał on do 1. połowy XIV wieku i był 
dwukrotnie przebudowywany [Kowalczyk 2017b].

Garnek z dwiema postaciami ludzkimi

Jednym z najbardziej znanych przedmiotów z Radzimia jest naczynie wczesno-
średniowieczne z ornamentem postaci ludzkich (ryc. 1:1, 2:3). Fragmenty naczy-
nia, z których następnie wyklejono garnek, znaleziono w południowo-zachodniej 
części grodziska w czasie badań powierzchniowych przeprowadzonych pod kie-
runkiem prof. Józefa Kostrzewskiego w kwietniu 1948 roku. Pojemnik, całkowi-
cie obtoczony na kole garncarskim, został wykonany z gliny schudzonej domiesz-
ką żwiru i  drobnoziarnistego kamienia. Na lekko wklęsłym dnie (o  średnicy 
7,3 cm) znajduje się słabo czytelny znak garncarski, z odciskiem kilku wypukłych 
linii połączonych w trzy kąty zwrócone wierzchołkami do środka, oraz ślad po 

Ryc. 2. Ostrów Radzimski, gm. Murowana Goślina. Wczesnośredniowieczne garnki radzimskie; 
1–2: fot. Andrzej Kowalczyk, 3: fot. Patrycja Silska, Archiwum Muzeum Archeologicznego w Po-
znaniu
Fig. 2. Ostrów Radzimski, Murowana Goślina municipality. Early medieval Radzim cooking pots; 
1–2: photo by Andrzej Kowalczyk, 3: photo by Patrycja Silska, Th e Archive of the Archaeological 
Museum in Poznań
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pękniętej desce koła garncarskiego. Największa wydętość brzuśca o  łagodnym 
załomie znajduje się w dwóch trzecich wysokości pojemnika. Przejście w szyjkę 
podkreślone zostało dwiema starannie wymodelowanymi listwami skośnie żłob-
kowanymi. Szyjka zwęża się, przechodząc w wychylony na zewnątrz wylew o za-
okrąglonej krawędzi. Powierzchnię zewnętrzną brzuśca (oprócz jego dolnej par-
tii), zdobią poziome, ryte spiralnie wokół brzuśca bruzdy, które zagęszczają się 
w górnej partii naczynia. Na brzuścu, w środkowej części, garncarz wyrył dwie 
schematyczne postacie ludzkie w niewielkiej odległości od siebie. Powierzchnia 
garnka po wypale uzyskała odcień ciemnoszary, w górnej jego części zaobserwo-
wano ślady działania ognia [Kostrzewski 1948].

Dwa inne naczynia

W  trakcie opracowywania ceramiki z  badań wykopaliskowych przeprowadzo-
nych w  sezonach 2009 i  2012 zwrócono uwagę na dwa inne zrekonstruowane 
garnki. Okazy te odkryto w  warstwach (VI i  VIa) powstałych w  wyniku re-
organizacji przestrzeni grodu w celu przywrócenia trwałego osadnictwa wczesno-
piastowskiego po pożarze. Około połowy XI wieku wał grodowy przestał pełnić 
funkcje obronne, jego strop został w niewielkim stopniu zniwelowany, a utworzo-
ne plateau — zasiedlone. W warstwach tych, zaklasyfi kowanych do poziomu 4 — 
osady datowanej na połowę XI–XII wieku — odkryto dużo materiałów starszych 
związanych z końcowym etapem funkcjonowania grodu wczesnopiastowskiego 
[Kowalczyk 2017c: 160 i nast.].

W stłuczce naczyniowej z warstwy VI rozpoznano 17 fragmentów, które po-
chodziły z garnka ulepionego z gliny żelazistej schudzonej domieszką naturalną 
(okrągłe ziarna piasku o wielkości 0,1–0,2 cm, z pojedynczymi ziarnami większej 
średnicy; ryc. 1:3, 2:2). Pojemnik (o wysokości 17,7 cm), całkowicie obtoczony na 
kole garncarskim, ma lekko wklęsłe dno o średnicy 7,2 cm ze śladami podsypki 
(piasek). Ułamkowy stan zachowania dna nie pozwala określić, czy znajdował się 
na nim znak garncarski. Brzusiec pojemnika o łagodnym załomie i grubości ścia-
nek około 0,6 cm ma największą wydętość w dwóch trzecich wysokości. Przejście 
w  szyjkę podkreślono dwiema wymodelowanymi listwami. Wylew (o  średnicy 
17 cm) jest wychylony na zewnątrz i podniesiony do góry, o płaskiej krawędzi 
ozdobionej z zewnątrz i wewnątrz skośnymi nacięciami (tworzącymi motyw jo-
dełki). Na wewnętrznej powierzchni ścianki jest widoczny odpowiednio uformo-
wany wrąb na pokrywkę. 

Powierzchnię zewnętrzną naczynia, z wyjątkiem dolnej partii, zdobią pozio-
me, ryte wokół brzuśca bruzdy, których częstotliwość zwiększa się ku górnym 
partiom pojemnika. Przejście brzuśca w szyjkę podkreślają dwie równoległe, na-
cinane skośnie listwy. Po wypale ścianki uzyskały kolor kremowo-pomarańczowy 
z siwymi przebarwieniami. Przełam dwubarwny świadczy o niekontrolowanym 
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procesie wypału. Na krawędzi wylewu stwierdzono ślady kontaktu pojemnika 
z ogniem.

Drugi garnek wyklejono z 19 ułamków odkrytych w warstwie VIa (ryc. 1:2, 
2:1). Naczynie wykonano z  gliny żelazistej schudzonej domieszką naturalną — 
piasek (o średnicy ziaren 0,1–0,2 cm, z pojedynczymi większymi ziarnami). Na-
czynie jest całkowicie obtaczane, z  lekko wklęsłym dnem (o  średnicy 7,6 cm), 
ze śladami podsypki (piasek) oraz podważania dna (oderwanie od tarczy koła 
garncarskiego). Na dnie widać słabo odciśnięty znak garncarski, tzn. kilka wypu-
kłych linii połączonych w trzy kąty zwrócone wierzchołkami do środka (ryc. 3). 
Grubość ścianek brzuśca wynosi około 0,6 cm. Największa wydętość brzuśca 
o  łagodnym załomie i  średnicy 18,8 cm, znajduje się powyżej dwóch trzecich 
wysokości pojemnika. Przejście brzuśca w  szyjkę podkreślają dwie charaktery-
styczne listwy. Wylew (o średnicy 17 cm) względem zwężającej się szyjki jest wy-
chylony na zewnątrz i  podniesiony znacznie do góry, o  płaskiej krawędzi zdo-
bionej z zewnątrz i wewnątrz skośnymi nacięciami (tworzącymi motyw jodełki). 
Powierzchnia wewnętrzna wylewu ma wykształcony wrąb na pokrywkę pokryty 

Ryc. 3. Ostrów Radzimski, gm. Murowana Goślina. Dno garnka 
z warstwy VIA ze znakiem garncarskim; fot. Andrzej Kowalczyk
Fig. 3. Ostrów Radzimski, Murowana Goślina municipality. Th e 
bottom of the pot from the VIA layer with the potter’s mark; photo 
by Andrzej Kowalczyk
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dwoma równoległymi pasami skośnych nacięć. Powierzchnię zewnętrzną garnka 
o wysokości 16 cm, oprócz części przydennej, zdobią poziome, ryte wokół brzuś-
ca bruzdy, których częstotliwość zwiększa się ku górnej strefi e naczynia. Przejście 
brzuśca w szyjkę podkreślają dwie równoległe, skośnie nacinane listwy. W wyni-
ku wypału powierzchnie zewnętrzna i wewnętrzna przybrały odcień kremowo-
-pomarańczowy z siwymi plamami. Wypał raczej w niekontrolowanej atmosferze 
(dwubarwny przełam). Na pojemniku brak jest okopceń i innych śladów kontak-
tu z ogniem.

Na jednym kole

Wydaje się, że trzy opisane garnki zostały wykonane przez jednego garncarza. 
Świadczą o tym zaobserwowane cechy technologiczne i stylistyczne [por. Kowal-
czyk 2017c: 166]. Jednak w  przyszłości warto będzie wykonać specjalistyczne 
badania chemiczne i petrografi czne, które w bardziej obiektywny sposób mogą 
uzasadnić stawianą tezę.

Okazy ulepiono z masy garncarskiej z domieszką piasku, a następnie całko-
wicie obtoczono na kole. Na dwóch dnach stwierdzono ślady podsypki drobno-
ziarnistego piasku. Co więcej, na dnie garnka z warstwy VIa wystąpił identyczny 
znak garncarski jak na naczyniu z ornamentem antropomorfi cznym. Okazy mają 
łagodny załom brzuśca i  silnie zwężającą się w  górnej części szyjkę. Pojemniki 
charakteryzują się zbliżonymi wymiarami, ich średnia wysokość wynosi około 
17,3 cm (garnek z  badań powierzchniowych: 18,3 cm, z  warstwy VIa: 16 cm, 
z warstwy VI: 17,7 cm), przeciętna średnica dna to około 7,3 cm (garnek z badań 
powierzchniowych: 7,3 cm, z warstwy VIa: 7,6 cm, z warstwy VI: 7,2 cm), średni-
ca zaś w miejscu największej wydętości brzuśca wynosi średnio 18,3 cm (garnek 
z badań powierzchniowych: 17 cm, z warstwy VIa: 18,9 cm, z warstwy VI: 19,2 cm). 
Co istotne, naczynia z badań wykopaliskowych mają identyczną średnicę wyle-
wów — 17 cm.

Na wszystkich pojemnikach występują poziome ryte bruzdy, których często-
tliwość zwiększa się ku górnym partiom naczyń. Charakterystyczna jest obec-
ność dwóch poziomych, równoległych listew/żeberek ponacinanych skośnie, co 
imituje ornament karbowany.

Wylewy naczyń z badań wykopaliskowych zdobione są skośnymi nacięciami 
(nie rozpoznano śladów użytkowania). Natomiast na naczyniu z badań powierzch-
niowych znajdują się wyryte w ściance dwie schematyczne postacie ludzkie.

Okazy, mimo licznych podobieństw, różnią się nieznacznie wymiarami. Jest to 
skutkiem techniki produkcji — lepienia, a następnie całkowitego obtaczania na 
kole garncarskim. Porównując bogatą dekorację zastosowaną na naczyniach, do-
strzec można różnice wynikające z nieszablonowego potraktowania powierzch-
ni wyrobów przez garncarza. Jednocześnie w naniesieniu konkretnego motywu, 
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w  tym wypadku skośnych nacięć na listwy i  krawędzie wylewów, widać maj-
stersztyk producenta — olbrzymi nakład pracy. Nacięcia wykonane są niezwykle 
starannie, ich wymiary, głębokość i odległość od siebie są bardzo podobne. Oczy-
wiście można zaobserwować miejsca, gdzie nacięcia są w różnych odległościach 
od siebie, bez powtarzalności. Dodatkowo są zauważalne wykończenia (wygła-
dzenia) powierzchni między nacinanymi listwami, jak też zdobienia krawędzi 
wylewów. Dzięki tym cechom można stwierdzić, że dekorację wykonano bez 
użycia szablonów lub radełek, najprawdopodobniej nożykiem. 

Na garnkach radzimskich

Z  badań wykopaliskowych pochodzą fragmenty naczyń zdobione nacięciami 
krawędzi wylewów, co jest nieczęsto spotykaną formą ornamentu we wczesnym 
średniowieczu. Zdobienie to zwiększa walory estetyczne i jak się wydaje, jedno-
cześnie utrudnia praktyczne zastosowanie naczynia.

Garnki wczesnośredniowieczne zazwyczaj klasyfi kowane są jako naczynia 
kuchenne. Zaobserwowane na nich ślady okopceń po bezpośrednim kontakcie 
z ogniem i przypalone resztki pożywienia świadczą o  tym, że przygotowywano 
w  nich potrawy [por. Kałużna-Czaplińska, Kobylińska, Kobyliński 2013; 
Kałużna-Czaplińska i in. 2016]. Należy dodać, że naczynia wczesnośrednio-
wieczne były pojemnikami wielofunkcyjnymi [Kałużna-Czaplińska i in. 2016: 
207; por. Buko 1990: 168–169]. Omawiane garnki wyróżniają się starannym wy-
konaniem oraz bogatym zdobnictwem [Lepówna 1968: 109–114]. Brak śladów 
po kontakcie z ogniem na radzimskim okazie z warstwy VIa oraz niepraktyczne 
zdobienie pozwalają domniemywać, że ten pojemnik wchodził w skład zastawy 
stołowej lub pełnił inne funkcje.

Na garnku odkrytym podczas badań powierzchniowych umieszczono sche-
matyczne rysunki dwóch postaci ludzkich. Ornament ten, rzadko notowany na 
innych naczyniach wczesnośredniowiecznych [Kostrzewski 1948; Buko 1990: 
138–139; por. Dulinicz 2001: ryc. 42], bezpośrednio nie miał wpływu na funk-
cję użytkową wyrobu. Jednak zastosowany motyw pozwala przypuszczać, że gar-
nek raczej nie wchodził w skład naczyń kuchennych.

Na pojemnikach pochodzących z  badań powierzchniowych i  z  warstwy VI 
ślady działania ognia zaobserwowano w górnych częściach, podczas gdy w cza-
sie przygotowywania potraw na ogniu to boczne ścianki dolnej partii brzuśca 
były najbardziej narażone na kontakt z  ogniem. Być może radzimskie garnki, 
a w szczególności ten z ornamentem antropomorfi cznym, pełniły jakąś specjalną 
funkcję. Jednak jej ustalenie ze względu na niejednoznaczną wymowę przedsta-
wień będących podstawą obserwacji jest niemożliwe. Jest bowiem uzależnione 
od indywidualnych przekonań badacza i zasobu pozaźródłowej wiedzy, wykorzy-
stanej do celów interpretacyjnych [Buko 1990: 139].
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Datowanie i analogie

Opisane pojemniki, uwzględniając cechy techniczno-technologiczne i morfolo-
giczno-stylistyczne, należy datować na koniec X lub XI wiek [por. Kostrzewski 
1948], być może na fazę D2 wg Wojciecha Dzieduszyckiego [1982: 111], czyli od 
przełomu X i XI wieku po 1. połowę wieku XI. Ich użytkownikami byli najpraw-
dopodobniej mieszkańcy wczesnopiastowskiego grodu na Ostrowie Radzimskim.

Motyw ukośnych nacięć wykonanych nożykiem występuje powszechnie, sam 
lub w  połączeniu z  innymi wątkami na naczyniach wczesnośredniowiecznych. 
Eugeniusz Cnotliwy [2006], opisując ornamentykę na wczesnośredniowiecznej 
ceramice z grodziska w Białogardzie na Pomorzu Zachodnim, ową dekorację za-
klasyfi kował do grupy F. 

Natomiast tego typu motyw na krawędzi wylewu rejestruje się sporadycznie. 
Występuje głównie na ceramice pomorskiej, m.in. ze Szczecina [Cnotliwy, Ro-
gosz 1983: ryc. 77:2, 6, 13, 78:10; 79:3, 12, 81:8, 13, 138:1, 142:18] i  z  Wolina 
[Stanisławski 2012: 57:b, d, 59:b], okazjonalnie na wyrobach z Pomorza Gdań-
skiego, m.in. z Gdańska [Lepówna 1968: ryc. 28:b, d, 31:e, l, 39:n], oraz z Wiel-
kopolski, m.in. z Poznania [Malinowska 1974: 41, tabl. XX:20].

Zdobienie zewnętrznej i  wewnętrznej krawędzi wylewu skośnymi nacięcia-
mi oraz/bądź powierzchni wewnętrznej wylewu (z wrębem na pokrywkę) dwo-
ma pasami skośnych nacięć tworzących motyw jodełki występuje wyjątkowo, na 
przykład na garnku z Gdańska [Lepówna 1968: ryc. 27:j]. Zdobienie to występu-
je także na krawędzi dna wczesnośredniowiecznego pucharka glinianego z osady 
przygrodowej z 1. połowy X wieku w Samarzewie, pow. Słupca [Brzostowicz 
2006: 412, ryc. 3].

Analizowane naczynia z Ostrowa Radzimskiego można pod względem formy 
zaklasyfi kować do typu J:III według Władysława Łosińskiego i Ryszarda Rogo-
sza, czyli podziału zaproponowanego dla ceramiki wczesnośredniowiecznej ze 
Szczecina [Łosiński, Rogosz 1983: 218, ryc. 189:III]. Pojemniki tego typu są 
jednym z  podstawowych składników zespołów ceramicznych z  XI–XII wieku. 
Wśród nich przeważają formy baniaste z wyodrębnionymi szyjkami, natomiast 
wyjątkowo spotykane są naczynia smukłe [Łosiński, Rogosz 1986: 16].

Położenie Ostrowa Radzimskiego w punkcie, w którym Warta zmienia swój bieg 
z  południkowego na równoleżnikowy, w  pobliżu wylotu przełomowego odcinka 
rzeki przez morenę środkowopoznańską, w miejscu brodu sprzyjało intensywnemu 
osadnictwu [Wędzki 1955: 566; 2008: 30]. Opisane dwa naczynia odkryto w miej-
scu występowania reliktów wału, w warstwach powstałych w wyniku spalenia grodu 
i adaptacji jego szczątków pod osadnictwo około połowy XI wieku. Jak podkreślał 
Andrzej Wędzki [2008: 30], Radzim nie należał do centralnych grodów państwa 
pierwszych Piastów. Obiekt leżący przy ważnej arterii wodnej, jaką była Warta, miał 
znaczenie strategiczne. Osłaniał bowiem centrum państwa od północnego zacho-
du, a więc od strony Pomorza. Nie jest zatem zaskakujące odkrycie w tym miejscu 
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garnków zdobionych motywami najczęściej spotykanymi na ceramice pomorskiej. 
Pojemniki powstałe pod wpływem oddziaływań zachodniopomorskich, ornamen-
towane m.in. listwami plastycznymi, datowane na 2. połowę XI wieku zarejestro-
wano również w Kruszwicy [Dzieduszycki 1982: 71, 107]. O innych naczyniach 
z Ostrowa Radzimskiego zdobionych skośnymi nacięciami na krawędziach wyle-
wów świadczą chociażby ułamki zarejestrowane podczas badań powierzchniowych 
[Hensel, Hilczer-Kurnatowska 1980: 363–365, ryc. 196:4, 5].
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Wczesnośredniowieczne garnki radzimskie

Early medieval Radzim cooking pots 

S u m m a r y

Th e article describes three early medieval vessels found on Ostrów Radzimski (Murowana 
Goślina municipality, Poznań county, Wielkopolskie voivodeship), including an early me-
dieval vessel which depicts human fi gures, which is unique in Poland [Kostrzewski 1948]. 

Th e artefacts were moulded from pottery clay mixed with sand; then they were wholly 
thrown on a potter’s wheel. At the bottoms of two pots an identical pottery mark was identi-
fi ed. Th e pots are of similar size; there are horizontal engraved grooves, which become more 
frequent towards the top parts of the vessels. Th e presence of two horizontal, parallel slats, 
cut diagonally, is a characteristic feature. It imitates the crinkle-cut ornament. On the basis 
of the observed technical and technological characteristics, as well as the morphological and 
stylistic characteristics, it can be assumed that the vessels were made by the same potter on 
the same potter’s wheel [see Kowalczyk 2017c: 166].

Th e artefacts, despite numerous similarities, slightly diff er in terms of their dimensions. 
Th is results from the manufacturing technique — moulding, and then throwing on a potter’s 
wheel. When the rich adornment on the vessels is taken into account, one can see the diff er-
ences which stem from the potter’s unconventional treatment of the surface of the pottery.

When considering the technical and technological characteristics as well as morphological 
and stylistic characteristics, the described vessels should be dated to the end of the 10th–11th 
century [see Kostrzewski 1948], maybe the D2 stage according to Wojciech Dzieduszycki 
[1982: 111], that is, from the 10/11th century till the fi rst half of the 11th century. Th ey were 
probably used by the inhabitants of the Early Piast castle town on Ostrów Radzimski.

Th e vessels were probably made under the infl uence of West Pomeranian impacts.
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Badania archeologiczne w 2018 roku obok 
Soboru Sofi jskiego w Kijowie

abstrakt: W artykule zostały przedstawione rezultaty ratowniczych badań archeo-
logicznych przeprowadzonych w 2018 roku obok Soboru Sofi jskiego (Mądrości Bożej) 
w Kijowie w miejscu zapadliny powstałej w wyniku wypłukania gruntu przez wodę. 
Opierając się na analizie stratygrafi i warstw kulturowych i powiązanych z nimi znale-
zisk, dokonano hipotetycznej rekonstrukcji niektórych historycznych etapów użytko-
wania badanego terenu na przestrzeni wieków.
słowa kluczowe: Sobór Sofi jski, Sobór Mądrości Bożej, badania archeologiczne 
w Kijowie, stratygrafi a, zapadlina, bulla

abstract: Th e article presents the results of an archaeological rescue research con-
ducted in 2018 next to St. Sophia Cathedral in Kiev at the site of ground subsidence 
which appeared as a result of ground being washed out by water. On the basis of the 
analysis of the cultural layers stratigraphy and fi nds connected with them, a hypo-
thetical reconstruction of some historical stages of the use of a researched area over 
the centuries was conducted.
keywords: Sophia of Kiev, St. Sophia Cathedral in Kiev, archaeological research in 
Kiev, stratigraphy, ground subsidence, bulla

Teren kompleksu Soboru Sofi jskiego w Kijowie stanowi jedną z najważniejszych 
i najcenniejszych części starego Kijowa. W 1990 roku kompleks ten został wpisany 
na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO. To właśnie w tym miej-
scu przez 700 lat znajdowała się Metropolia Rusi i Ukrainy, a sam sobór odgrywał 
rolę głównej świątyni na ziemiach wschodniosłowiańskich. Dziedzictwo archeolo-
giczne kompleksu Sofi i Kijowskiej obejmuje materialne pozostałości działalności 
ludzkiej z  okresu staroruskiego (X–XIII w.), późnego średniowiecza oraz z  cza-
sów nowożytnych. Poza tym stwierdzono pojedyncze zabytki z czasów cesarstwa 
rzymskiego [Kargier 1958: 195–196, ryc. 41; Chomczik 2001] i okresu wczes-
nosłowiańskiego [Chojnowskij 1896: 103, № 613, tab. V]. Wśród odkrytych 
obiektów archeologicznych na terenie kompleksu Soboru Sofi jskiego (badania 
Dmitrija Milejewa w latach 1909–1910, Aleksandra Ertela w 1916 roku, Wasilija 
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Liaskoronskiego w 1925 roku, Fieodosija Mowczanowskiego w 1939 roku, Micha-
iła Kargiera w  latach 1940, 1946, 1948–1950, Irmy Tockiej w  latach 1977–1978, 
Tymura Bobrowskiego w roku 2004 i Gleba Iwakina w latach 2013–2014) znalazły 
się: pochówek kurhanowy z końca Х wieku [Kargier 1958: 166–167], kamien-
ne ogrodzenie z pierwszej połowy XI wieku [Kargier 1961: 206–214] i świąty-
nia z ХІ–ХІІ wieku1, piec do wypalania plinfy [Kargier 1958: 458–462], łaźnia2, 
drewniane budynki mieszkalne i gospodarcze [Milejew 1911a], podziemne za-
budowania z ΧVII–XVIII wieku [Bobrows’kyj 2007: 35–39] oraz znaleziska luź-
ne, takie jak: monety, bulle [Bułgakowa 2003], elementy budowlane i fragmenty 
wystroju wnętrza Soboru Sofi jskiego, sprzęty liturgiczne i  dewocjonalia, ułamki 
staroruskich głośników (hołośników)3, fragmenty ceramiki naczyniowej i pojem-
ników szklanych, elementy odzieży i in.

Dotychczas na terenie kompleksu Soboru Sofi jskiego nie odkryto obiektów 
archeologicznych starszych niż te z końca X–początku XI wieku. Z pewnością na 
stan wiedzy wpływa to, że jak dotąd na terenie rezerwatu nie prowadzono szero-
kopłaszczyznowych badań wykopaliskowych. Należy zaznaczyć, że znajdujące się 
na terenie kompleksu Sofi i Kijowskiej podziemne zabudowania — a są to przede 
wszystkim nowożytne piwnice gospodarcze — stanowią bezcenne zabytki, któ-
rych zły stan zachowania powoduje powstanie w ich miejscach zapadlin zagraża-
jących budynkom naziemnym.

Od lipca do września 2018 roku na terenie kompleksu kijowskiego Soboru 
Sofi jskiego pracownicy Rezerwatu Narodowego „Sofi a Kijowska” przeprowadzili 
ratownicze badania archeologiczne. Konieczność tych prac wynikała z powsta-
nia wiosną 2018 roku zapadliny — wypłuczyska w odległości 27 metrów na za-
chód od północno-zachodniego narożnika soboru — na miejscu znajdujących 
się na głębokości 4–5 metrów od obecnego poziomu użytkowego nowożytnych 
zabudowań podziemnych (ryc. 1–2). Część z nich, będąca pozostałością siedem-
nastowiecznej piwnicy klasztornej, była już przedmiotem badań, prowadzonych 
w  1916 roku przez Aleksandra Ertela i  w  latach 1977–1978 przez Irmę Tocką 
[Bobrows’kyj, Woroncowa 2003: 62; Bobrows’kyj 2007: 35].

Badania przeprowadzone w XX wieku nie zostały dokończone. Wykazały jed-
nak, że podziemne pomieszczenia były rozgałęzionymi korytarzami z  bocznymi 
wnękami, wyżłobionymi w calcowej warstwie gliniasto-piaszczystej na głębokości 
około 4 m od obecnej powierzchni użytkowej, częściowo obmurowane kamieniem 

1 Większość badaczy klasyfi kuje budynek jako wspominaną w kronikach cerkiew św. Iriny, któ-
ra została wzniesiona przez Jarosława Mądrego ok. 1037 roku [Milejew 1911b; Iwakin, Koziuba, 
Bobrowskij 2017: 74–84]. 

2 Wołodymyr Bоhusewycz i inni badacze klasyfi kują odkryte przez М. Kargiera zabudowanie 
jako łaźnię [Bohusewycz 1961].

3 Hołośniki, głośniki — naczynia gliniane wmurowywane w  ściany budynków otworami do 
wnętrza, w celu poprawienia akustyki i zmniejszenia ciężaru ścian budowli, stosowane głównie na 
terenie Rusi [Gloger 1900: 191–192].
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Ryc. 1. Kijów. Kompleks Soboru Sofi jskiego. Lokalizacja wykopu archeolo-
gicznego w miejscu osiadania gruntu na podwórzu przy soborze (kwiecień 
2018); fot. Tymur Bobrows’kyj
Fig. 1. Kiev. St. Sophia Cathedral in Kiev complex. Th e location of archa-
eological excavation at the site of ground subsidence in the courtyard next 
to the cathedral (April 2018); photo by Timur Bobrovs’kij

Ryc. 2. Lokalizacja wykopu archeologicznego na aktualnym planie kom-
pleksu kijowskiego Soboru Sofi jskiego; oprac. Tymur Bobrows’kyj
Fig. 2. Th e location of archaeological excavation on the current plan of the 
Sophia of Kiev complex; edited by Timur Bobrovs’kij
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i cegłą (ryc. 3) [Bobrows’kyj, Woroncowa 2003: 62; Bobrows’kyj 2007: 35]. Pod 
koniec XX wieku wkopy prowadzące do podziemi zostały zasypane gruzem bu-
dowlanym. W latach 2015–2018, prawdopodobnie w związku z uaktywnieniem się 
procesów destrukcyjnych w podziemiach, na powierzchni gruntu w kilku miejscach 
zaobserwowano jego osiadanie i zapadliny, które próbowano zasypać piaskiem.

Głównym celem badań w 2018 roku było rozpoznanie i zadokumentowanie 
nawarstwień kulturowych w miejscu powstałej zapadliny, odsłonięcie zniszczo-
nego odcinka podziemia oraz jego późniejsze wzmocnienie.

Przeprowadzenie badań wykopaliskowych (w wykopie o wymiarach 5 × 4 m) 
pozwoliło wyjaśnić, że wypłuczysko z 2018 roku powstało w wypełnisku wcześ-
niejszych zapadlin, zasypywanych ziemią i piaskiem od 1980 roku do początku 
XXI wieku (ryc. 4). W 2018 roku eksplorowano wypełnisko największej zapadli-
ny — w rzucie płaskim okrągłe, o średnicy ponad 3 m — do głębokości około 
3 m od obecnej powierzchni użytkowej. W wykopie oprócz zapadliny zachowały 
się nawarstwienia kulturowe, które były przedmiotem badań. 

W  wyniku osiadania gruntu i  powstania licznych zapadlin (począwszy od 
XIX wieku) odkryty układ jednostek stratygrafi cznych okazał się skomplikowany 
(ryc. 5–6). Procesy te wpłynęły na dużą różnicę w  miąższości warstw kulturo-
wych (do 1 m) w części północnej i południowej wykopu. W południowej partii 
wykopu zaobserwowano następujący układ jednostek stratygrafi cznych.

Od obecnego poziomu użytkowego do gł. 0,6 m zaobserwowano kilka warstw 
humusu i gruzu budowlanego z ХІХ–ХХ wieku. Od gł. 0,6 do ok. 0,9 m odkryto 
warstwy ciemnej próchnicy przemieszanej z materiałem gliniasto-piaszczystym 
oraz gruz budowlany z zabytkami pochodzącymi z okresu od XVIII do początku 
XIX wieku. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje warstwa „cemiankowych”4 
okruchów (gł. 0,8–0,9 m od powierzchni), zawierająca ułamki staroruskich 
hołośników i  fragmentów fresków. Warstwa ta pochodzi najprawdopodobniej 
z  czasów przebudowy Soboru Sofi jskiego za panowania Iwana Mazepy [Niki-
tenko 2015: 73–113]. Następnie, na gł. 0,9–1,2 m, zadokumentowano warstwę 
próchnicy o miąższości do 0,3 m z materiałami datowanymi na XVII wiek. Jej 
stropowa partia zawierała liczne węgle drzewne — najprawdopodobniej ślady po 
pożarze soboru z 1697 roku [Nikitenko 2015: 82–83, 253]. Na gł. 1,2–1,5 m od 
współczesnego poziomu użytkowego zarejestrowano humusową próchnicę z ma-
teriałem gliniasto-piaszczystym, w której obrębie odkryto zabytki archeologiczne 
datowane na XІV–XVII wiek. Pod nowożytnymi i późnośredniowiecznymi jed-
nostkami stratygrafi cznymi, na gł. 1,5–1,8 m, rozpoznano warstwy z zabytkami 
datowanymi na ХІ–ХІІІ wiek. Pod strukturami wczesnośredniowiecznymi, na 
poziomie calca odkryto pochówek szkieletowy z wczesnej epoki żelaza (por. ni-
żej). Calec tworzą lessowe warstwy gliniasto-piaszczyste zarejestrowane na gł. od 
1,8 do 2,0 m od współczesnej powierzchni użytkowej. W północnej części wyko-

4 Zob. przypis do ryciny 6, s. 289.
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Ryc. 3. Kijów. Kompleks Soboru Sofi jskiego. Szkic nowożytnych korytarzy podziemnych bada-
nych w 1916 roku; wg Ertiel 1917
Fig. 3. Kiev. St. Sophia Cathedral in Kiev complex. A sketch of modern underground corridors 
explored in 1916; acc. to Ertel 1917
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Ryc. 4. Kijów. Kompleks Soboru Sofi jskiego. Rzut płaski na poziomie nowożytnych 
warstw kulturowych i górnej partii zapadliny (lipiec 2018); fot. Tymur Bobrows’kyj
Fig. 4. Kiev. St. Sophia Cathedral in Kiev complex. A fl at plan at the level of the 
modern cultural layers and top part of the subsided area (July 2018); photo by Ti-
mur Bobrovs’kij

Ryc. 5. Kijów. Kompleks Soboru Sofi jskiego. Profi le wykopu. A: profi l północny, 
B: profi l południowy, C: profi l zachodni, D: profi l wschodni; fot. Tymur Bobrows’kyj
Fig. 5. Kiev. St. Sophia Cathedral in Kiev complex. Excavation profi les. A: the nor-
thern profi le, B: the southern profi le, C: the western profi le, D: the eastern profi le; 
photo by Timur Bobrovs’kij
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pu strop calca zalegał znacznie głębiej wskutek powstałych tam licznych zapadlin 
i osiadania gruntu w ХІХ–ХХ wieku.

Przedstawiony układ nawarstwień kulturowych, a także datowanie zabytków 
archeologicznych w powiązaniu z innymi źródłami historycznymi pozwalają od-
tworzyć etapy użytkowania tego terenu na przestrzeni wieków.

Na wczesną epokę żelaza datowany jest pochówek szkieletowy odkryty w połu-
dniowo-wschodnim narożniku wykopu na gł. 2 m od obecnego poziomu użytko-
wego (ryc. 7). Zachowała się tylko część jamy grobowej z kośćmi kończyn dolnych, 
pozostała część grobu została zniszczona przez zapadlinę. Jama grobowa wkopana 
była w calec, miała głębokość co najmniej 0,45 m i szerokość 0,5–0,7 m. Górna 
jej część została zniszczona przez obiekt z XI–ХІІ wieku. Zmarły został złożony 
w grobie w pozycji wyprostowanej na plecach, nogami na południowy wschód. 
Na kościach miednicy zachowała się in situ brązowa szpila w kształcie laski paster-
skiej5 (ryc. 7:A, ryc. 8), która pozwala łączyć ten pochówek z kulturą miłogradzką 
(podhorecką) [Mielnikowskaja 1967: 90]. Chronologię pochówku mogą dopre-
cyzować inne zabytki z wczesnej epoki żelaza, najprawdopodobniej znajdujące się 
w niewyeksplorowanej w 2018 roku części zapadliny w pobliżu jamy grobowej.

Z warstwami pochodzącymi z okresu staroruskiego jest związanych kilka jam 
gospodarczych. Odnaleziony w  nich materiał zabytkowy to przede wszystkim 
ułamki naczyń glinianych z  ХІ–ХІІ wieku, a  także pojedyncze kawałki plinfy6 
i smalty7, które najprawdopodobniej pochodzą z pobliskiego Soboru Sofi jskiego. 
W XIV–XV wieku, oprócz obiektów gospodarczych, znajdowało się tutaj drew-
niane ogrodzenie, po którym pozostał charakterystyczny rowek, przecinający te-
ren wykopu z północnego wschodu na południowy zachód (prawie równolegle 
do ściany soboru sofi jskiego). Z warstwy kulturowej z tego okresu pochodzą dwa 
znaleziska, które być może mają związek ze średniowiecznym archiwum metro-
polii kijowskiej: ołowiana bulla z ХІІ wieku, z wizerunkiem popiersia św. Jerzego 
na jednej stronie oraz „kwitnącego” krzyża z inicjałami Jezusa Chrystusa na dru-
giej (ryc. 9), a  także półfabrykat ołowianej bulli (ryc. 10), który — porównując 
z nowogrodzkimi analogami — można datować na XIV–XV wiek [Gajdukow, 
Olejnikow 2012: rys. 5].

5 Ros. посоховидные булавки; ukr. посохоподібні шпильки [Siedow 1967: 129; Pietrienko 
1978: 16–17, tabl. 11].

6 Plinfa (z grec. πλίνθος „płyta”; ros. плинфа; ukr. плінфа) to charakterystyczna dla architektu-
ry staroruskiej w okresie przedmongolskim cienka opalana cegła, często o kwadratowym kształcie, 
której szerokość była równa mniej więcej jej długości. Była stosowana w architekturze starożytnego 
Rzymu, Bizancjum i Rusi Kijowskiej [Rappoport 1994: 5].

7 Smalta (z  niem. Smalte lub Schmalte, od schmelzen „topić”, z  wł. smalto „emalia”; przest. 
szmalta; ros., ukr. смальта) to kolorowe nieprzezroczyste szkło, wytwarzane wg specjalnych tech-
nologii wytapiania z dodawaniem tlenków metali, a także kawałeczki o różnym kształcie, otrzymy-
wane ze smalty metodą rozłupywania albo cięcia. Kawałeczki smalty są tradycyjnym materiałem 
stosowanym do układania mozaikowych panneau (były wykorzystywane w starożytnym Rzymie, 
Bizancjum, na Rusi Kijowskiej) [Rappoport 1994: 5].
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Ryc. 8. Kijów. Kompleks Soboru Sofi jskiego. Brązowa szpila z pochówku z wczesnej epoki 
żelaza, kultura miłogradzka (podhorecka), połowa pierwszego tysiąclecia p.n.e.; fot. Wołody-
myr Sawyc’kyj, rys. Tymur Bobrows’kyj
Fig. 8. Kiev. St. Sophia Cathedral in Kiev complex. A bronze pin from a burial from the early 
Iron Age, Milograd culture (Pidhirtsi culture), the middle of the fi rst millenium B.C.; photo 
by Volodimir Savits’kij, drawing by Timur Bobrovs’kij

Ryc. 7. Kijów. Kompleks Soboru Sofi jskiego. Pozostałości pochówku z wczesnej epoki żelaza z brą-
zową szpilą w  kształcie laski pasterskiej (czerwona strzałka na fotografi i „A” wskazuje miejsce 
znalezienia zabytku przy szkielecie); fot. Tymur Bobrows’kyj
Fig. 7. Kiev. St. Sophia Cathedral in Kiev complex. Remnants of burial from the early Iron Age 
with a bronze pin in the shape of a shepherd rod (the red arrow in picture “A” indicates the place 
where a monument was found next to the skeleton); photo by Timur Bobrovs’kij
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Ryc. 9. Kijów. Kompleks Soboru Sofi jskiego. Ołowiana bulla z wizerunkiem popiersia św. Je-
rzego oraz tzw. kwitnącego krzyża (XII w.); fot. Wołodymyr Sawyc’kyj, rys. Tymur Bobrows’kyj
Fig. 9. Kiev. St. Sophia Cathedral in Kiev complex. A leaden bulla with the image of the bust 
of St. George and the so-called khachkar (12th c.); photo by Volodimir Savits’kij, drawing by 
Timur Bobrovs’kij

Ryc. 10. Kijów. Kompleks Soboru Sofi jskiego. Półfabrykat do sporządzenia bulli (XIV–XV w.); 
fot. Wołodymyr Sawyc’kyj, rys. Tymur Bobrows’kyj
Fig. 10. Kiev. St. Sophia Cathedral in Kiev complex. Semi-product for creating a bulla (14–
–15th c.); photo by Volodimir Savits’kij, drawing by Timur Bobrovs’kij
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Wydaje się, że od XІ do XІV wieku badany obszar, chociaż znajdował się blisko 
soboru sofi jskiego, nie odgrywał znaczącej roli, pełniąc najprawdopodobniej funk-
cję zaplecza gospodarczego. Z drugiej strony dość duża liczba średniowiecznych 
znalezisk „elitarnych” (np. bulla, półfabrykat do wykonania bulli, ułamki importo-
wanych wyrobów szklanych) odkrytych na złożu wtórnym sugeruje, że w bezpo-
średnim sąsiedztwie badanego terenu w średniowieczu mógł znajdować się ważny 
obiekt, być może kompleks zabudowań pałacu metropolitalnego z ХІ–XIV wieku.

W  XVII–XVIII wieku przy Soborze Sofi jskim funkcjonował męski klasztor 
założony przez kijowskiego metropolitę Piotra Mogiłę ok. 1633 roku [Nikitenko 
2015: 26, 250–269]. Do końca ΧVII wieku klasztor posiadał drewniane budynki, 
które były rozmieszczone wokół soboru i w 1697 roku spłonęły w wyniku duże-
go pożaru [Nikitenko 2015: 82–83, 253]. Metropolita Warłaam Jasiński (1690–
1707) i jego następca Joasaf Korokowski ponownie wznieśli na terenie kompleksu 
Soboru Sofi jskiego drewniane budynki klasztoru [Nikitenko 2015: 83–84]. Na-
tomiast dopiero za czasów arcybiskupa Warłaama Wanatowicza (1722–1730) roz-
poczęto wznoszenie murowanych budynków klasztornych [Nikitenko 2015: 84].

W wykopie rozpoznano pozostałości dużego, naziemnego, drewnianego bu-
dynku z pierwszej połowy XVIII wieku, który najprawdopodobniej postawiono 
w konstrukcji zrębowej i wzniesiono z bali o średnicy 0,15–0,20 m (ryc. 11–12). 
Budynek był orientowany według stron świata, miał wymiary ok. 4 × 4,5 m i za-
chował się na wysokość jednego–dwóch bali, osadzonych na gliniasto-piaszczystej 
podsypce o grubości 0,10–0,15 m. Prawdopodobnie z zewnątrz ściany budynku 
były pokryte wapnem, o czym świadczą powstałe wzdłuż nich osady wapienne. 

Ryc. 11. Kijów. Kompleks Soboru Sofi jskiego. Pozostałości konstrukcji drewnianego bu-
dynku z końca XVII–pierwszej połowy XVIII w.; fot. Maksym Strychar
Fig. 11. Kiev. St. Sophia Cathedral in Kiev complex. Th e remnants of the construction of 
a wooden building from the end of the 17th c.–fi rst half of the 18th c.; photo by Maksym 
Strychar
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W zachodnim narożniku budynku znajdował się ceglany piec grzewczy, z którego 
zachował się fundament na wysokość trzech cegieł spojonych zaprawą wapienną.

Ryc. 12. Kijów. Kompleks Soboru Sofi jskiego. Rzut płaski wyko-
pu na poziomie pozostałości konstrukcji drewnianego budynku 
z  końca XVII–pierwszej połowy XVIII w. 1: zapadlina wypeł-
niona piaskiem i  szarą próchnicą (1980 r.–początek XXI w.); 
2: warstwy kulturowe XVII–XVIII w.; 3: pozostałości konstruk-
cji drewnianego budynku; 4: roztwór wapienny (powłoka ze-
wnętrznych ścian zabudowania); 5: pozostałości fundamentu 
ceglanego pieca grzewczego; 6: wypełnisko drewnianego bu-
dynku; oprac. Tymur Bobrows’kyj
Fig. 12. Kiev. St. Sophia Cathedral in Kiev complex. A fl at plan 
of the excavation at the level of the remnants of the construc-
tion of a wooden building from the end of the 17th–fi rst half of 
the 18th c. 1: subsided area fi lled with sand and grey hummus 
(1980–the beginning of 21st. c.); 2: cultural layers 17th–18th c.; 
3: the remnants of the construction of a  wooden building; 
4: lime solution (coating of the external walls of a  building); 
5: the remnants of the foundation of a  brick heating furnace; 
6: the fi ll of a wooden building; edited by Timur Bobrovs’kij
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Z  wypełniska budynku pochodzą fragmenty naczyń glinianych i  szklanych, 
a także ułamki szkliwionych kafl i z końca XVII–pierwszej połowy XVIII wieku, 
które świadczą o  jego mieszkalno-gospodarczym charakterze. W  obiekcie tym 
odkryto także dwie miedziane monety — szelągi litewskie Jana Kazimierza z da-
tami „166*” i  „1666” (ryc. 13:1–2). Trzeci szeląg także litewski, z  datą „1665” 
został znaleziony w  hałdzie ziemi z  wykopu (ryc. 13:3). Natomiast w  warstwie 
osadów będących „zaciekiem” pod reliktami ściany budynku został znaleziony 
szeląg Krystyny Wazy z  lat 1632–1654 (ryc. 14:3). Z warstwy kulturowej z dru-
giej połowy XVII wieku, spoza budynku pochodzi półtorak Zygmunta ІІІ Wazy 
z 1623 roku (ryc. 14:2). Analogiczna moneta została znaleziona w pobliżu zapad-
liny podczas doczyszczania jej profi lu na gł. 0,85–1,4 m (ryc. 14:1).

Ów budynek mógł zostać wzniesiony po pożarze w 1697 roku jako mieszka-
nie klasztorne i prawdopodobnie funkcjonował do połowy XVIII wieku, kiedy to 
w sofi jskim klasztorze został wybudowany murowany korpus z celami [Nikiten-
ko 2015: 269].

W  późniejszym okresie, jak wynika z  analizy stratygrafi i, badany teren nie 
miał określonej organizacji przestrzennej i nie znajdowały się na nim żadne zna-
czące obiekty, co było prawdopodobnie związane z  funkcjonowaniem w  tym 
miejscu ogrodu klasztornego [Horbyk i  in. 2011: 1520]. Charakter i  struktury 
warstw datowanych na ХІХ–ХХ wiek wskazują na częste osiadanie gruntu i licz-
ne zapadliny w tym okresie, co z kolei związane jest z destrukcją podziemnych 
korytarzy. Ostatecznie doprowadziło to do znaczącego (ponad 1 m) „zapadania 
się” gruntu w kierunku północnym. Zwłaszcza ściany wspomnianego osiemna-
stowiecznego, drewnianego budynku osiadły na głębokość co najmniej 0,7 m. 
W niektórych miejscach pod nimi utworzyły się jamy (puste przestrzenie), które 
w  ХХ wieku zostały wypełnione ziemią przemieszaną ze śmieciami. Poza tym 
w trakcie badań zidentyfi kowano kilka zapadlin, które w XIX wieku wypełniono 
rumoszem ceglanym. Znalezione w nich materiały zabytkowe pochodzą głownie 
z XVII–XVIII wieku; na uwagę zasługują ułamki tak zwanej „mieżygorki” — ce-
gieł piecowych pochodzących z przełomu ХІХ–ХХ wieku. Jak już wspomniano, 
najmłodsze zapadliny, które powstały na tym terenie, mogą być datowane na 
podstawie analizy znalezionych w  ich obrębie przedmiotów na koniec XX–po-
czątek XXI wieku.

Obecnie nad wykopem ustawiono specjalną konstrukcję zabezpieczającą. 
W  2019 roku badania będą kontynuowane. Podczas prac planowane jest wy-
branie pozostałego wypełniska zapadliny do poziomu reliktów zabudowań pod-
ziemnych i  wzmocnienie ich ścian. Dalsze badania pozwolą nie tylko uściślić 
chronologię warstw kulturowych i  odkryć nowy materiał zabytkowy, ale także 
ustalić przyczynę procesów destrukcyjnych oraz zapobiec dalszej degradacji pod-
ziemnej zabudowy.

Przekład z j. rosyjskiego: Milena Kiper
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Ryc. 13. Kijów. Kompleks Soboru Sofi jskiego. Szelągi litewskie — monety Jana II Kazimierza, 
miedź, lata 1665–1666. 1–2: odkryte w wypełnisku drewnianego budynku z końca XVII–pierwszej 
połowy XVIII w.; fot. Wołodymyr Sawyc’kyj
Fig. 13. Kiev. St. Sophia Cathedral in Kiev complex. Lithuanian groats — John II Casimir coins, 
copper, 1665–1666. 1–2: found in the fi ll of a wooden building from the end of the 17th–fi rst half 
of the 18th c.; photo by Volodimir Savits’kij
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Ryc. 14. Kijów. Kompleks Soboru Sofi jskiego. 1–2: półtoraki — monety Zygmunta III Wazy, 
srebro, 1623 r. (2: moneta odkryta w  warstwie kulturowej z  XVII–pierwszej połowy XVIII w.); 
3: szeląg — moneta szwedzkiej królowej Krystyny Wazy, miedź, lata 1632–1654; fot. Wołodymyr 
Sawyc’kyj
Fig. 14. Kiev. St. Sophia Cathedral in Kiev complex. 1–2: półtoraks — John II Casimir Vasa coins, 
silver, 1623 (2: a coin found in a cultural layer from the 17th–fi rst half of the 18th c.); 3: a doit — 
Christina queen of Sweden coin, copper, 1632–1654; photo by Volodimir Savits’kij
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Archaeological research in 2018 next to St. Sophia Cathedral in Kiev 

S u m m a r y

Th e necessity to conduct rescue archaeological research in the area of the St. Sophia Cathedral 
in Kiev complex in autumn 2018 appeared due to ground subsidence, which appeared in spring 
at the distance of 27 meters to the west from the north–west corner of the cathedral — at the 
place where modern underground constructions 4–5 meters deep from the present ground 
surface are located. Th e main aim of the excavations was to examine the cultural layering, 
expose the damaged section of the underground, create documentation and consolidate it. 

Works were conducted by the employees of the “Sophia of Kiev” National Sanctuary 
(Timur Bobrovs’kij, Maksym Strykhar and Volodimir Savits’kij) and they included 20m2 ex-
cavation, which was explored up to 3 m deep below the current level of exploitation. 

Due to the archaeological research, it was possible to explain that the ground subsidence 
from 2018 was created in the fi ll of an earlier subsided area, fi lled with soil and sand in the 
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period from 1980 till the beginning of the 21st century. During excavation works the fi ll of the 
subsided area was explored and the adjacent cultural layers were also studied.

On the basis of the presented layout of cultural layers and the chronology of the archaeo-
logical monuments in connection with other historical sources, it was possible to present 
stages of the use of this area over the centuries.

1. Skeletal burial found on calc, in the south-east corner of excavation 2m deep from the 
present level of use, is dated to the early Iron Age. On the pelvis bones a bronze pin in the 
shape of the shepherd’s rod was preserved in situ. Th erefore it is possible to link this object to 
the representatives of the Milograd culture (the mid-fi rst millennium B.C.).

2. Several storage pits are connected with layers from the Old Russian Age. Th e historic 
material which was found in them mainly includes pieces of clay vessels from the 11th–12th c., 
as well as single pieces of plinfa bricks and cobalt glass, which probably come from St. Sophia’s 
Cathedral.

Two fi nds come from the cultural layer from the 14th–15th c., which may be connected 
to the medieval archive of the Kiev metropolis: a  leaden bulla from the 12th century with 
the image of a bust of St. George on one side and the so-called khachar with the initials of 
Jesus Christ on the other, as well as a semi-product of a leaden bulla, which by comparison to 
Novgorod analogies can be dated to the 14th–15th century.

It seems that between the 11th and 14th century the research area, despite being located 
near the Cathedral, did not play any signifi cant role, and probably it served storage functions. 
On the other hand, a relatively high number of “elite” fi nds from the period of the Middle 
Ages (bulla and a semi-product to create a bulla, pieces of the imported glassware etc.) sug-
gest that in the Middle Ages in the immediate proximity of the researched area there could 
have been an important facility, possibly the metropolitan palace building complex from the 
11th–14th century.

3. Th e remnants of a large overground wooden building from the fi rst half of the 18th cen-
tury were observed in the excavation. It probably had a timbered construction and was built 
from 15–20 cm wide logs. Pieces of ceramic and glass vessels as well as fl akes of the glazed 
tiles from the end of the 17th–fi rst half of the 18th century come from this fi ll. Th eir presence 
indicates that it was a residential building and an outbuilding. Two copper coins — John Ca-
simir groats with “166*” and “1666” dates were explored in this place.

Th is building could have been erected aft er the fi re in 1697 as a monastic fl at and probably 
functioned till the mid-18th century, when a masonry corpus with cells was built in Sophia’s 
monastery. 

4. Later, judging from the observed stratigraphy, the researched area did not have the 
defi ned spatial organization and no meaningful objects were located there, which is probably 
connected with the functioning of a cloister garden in this place.

Presently there is a special protective construction over the excavation. In 2019 research 
will be continued. It will help to specify the chronology of cultural layers, and determine 
the causes of the destructive processes and prevent further degradation of the underground 
construction.
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Aрхеологічні дослідження у 2018 р. поблизу Софійського 
собору у Києві

Тези
Необхідність рятівних археологічних досліджень у садибі Софії Київської у 2018 р. 
була зумовлена утворенням навесні 2018 р. провалля-промоїни за 27 м на захід від пів-
нічно-західного кута Софійського собору — на місці розташованої на глибині 4–5 м 
від сучасної поверхні підземної споруди ранньомодерного часу. Головним завдан-
ням досліджень 2018 р. було виконання розкопу на місці провалля з метою дослі-
дження культурного шару, розкриття зруйнованої ділянки підземелля, її обстеження 
і укріплення.

Ці роботи проводились працівниками Національного заповідника «Софія Київ-
ська» і включали проведення розкопок на поверхні 20 квадратних метрів до глибини 
близько 3 м від сучасної поверхні.

У результаті проведення археологічних досліджень було з’ясовано, що промоїна 
2018 р. утворилася у заповненні більш ранніх провалів, засипаних ґрунтом та піском 
у 1980-х — на початку 2000-х років. Під час проведення робіт здійснювалось вибирання 
заповнення із провалля та археологічні дослідження культурних шарів, що потрапили 
до меж розкопу.

Попередній аналіз культурних нашарувань та пов’язаних з ними знахідок в комп-
лексі з іншими історичними джерелами  дає можливість гіпотетично реконструювати 
окремі історичні етапи освоєння досліджуваної території:

1. Найдавнішим серед зафіксованих об’єктів є інгумаційне поховання епохи ран-
нього заліза — воно виявлене у північно-східному куту розкопу на глибині 2 м від су-
часної поверхні. На кісках тазу зберіглася in situ бронзова посохоподібна шпилька, яка 
дозволяє пов’язувати цей об’єкт з носіями підгірцівсько-милоградської археологічної 
культури (середина першого тисячоліття до н.е).

2. З нашаруваннями давньоруського часу пов’язані декілька господарських ям. Зна-
хідки з них представлені переважно фрагментами керамічного посуду ХІ–ХІІ ст., а та-
кож окремими фрагментами плінфи та смальти, що ймовірно походять із Софійського 
собору. 

З культурного шару XIV–XV ст. походять дві знахідки, що можливо пов’язані зі се-
редньовічним архівом київської митрополії: свинцевий молівдовул ХІІ ст. із зображен-
нями св. Георгія на одній стороні та «розквітлого» хреста з ініціалами Ісуса Христа на 
іншій, а також заготовка для виготовлення свинцевого молівдовула, яка за новгород-
ськими аналогіями може бути віднесена до XIV–XV ст. 

Вірогідно впродовж ХІ–XIV ст. досліджувана ділянка, хоча й знаходилася у безпосе-
редній близькості до собору, не була значимою і відігравала якусь допоміжну, господар-
ську роль. З іншого боку, досить значна кількість «статусних» знахідок середньовічного 
часу (молівдовул і заготовка для виготовлення молівдовула, фрагменти імпортних скля-
них виробів тощо) вказують на сусідство цієї ділянки з якимось історично  значущим 
об’єктом, не виключено, що це міг бути комплекс споруд митрополичого палацу ХІ–XIV ст.

3. У розкопі зафіксовано залишки великої наземної дерев’яної будівлі першої поло-
вини XVIII ст., що ймовірно мала зрубну конструкцію та була складена з колод діаме-
тром близько 15–20 см. Із заповнення будівлі походять фрагменти побутового кераміч-
ного та скляного посуду, уламки полив’яних кахлів кінця XVII–першої половини XVIII 
ст., які засвідчують її житлово-господарський характер. В цьому об’єкті також знайдені 
дві мідні монети — шеляги Яна Казиміра з датами «166*» та «1666».
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Зазначена будівля могла бути зведена після пожежі 1697 р. як монастирське помеш-
кання та функціонувала до середини XVIII ст., коли у Софійському монастирі було 
збудовано муровані монастирські корпуса.

4. У пізніші часи, судячи зі стратиграфії, досліджувана територія не мала певної 
просторової організації та якихось значущих об’єктів, що, ймовірно, пов’язано із роз-
ташуванням тут монастирського саду.

В теперішній час над розкопом встановлено спеціальне запобіжне накриття. В 2019 
р. дослідження планується продовжити. Подальші дослідження дозволять уточнити 
хронологію культурних нашарувань, розкрити зруйновану ділянку стародавньої під-
земної споруди, визначити стан її збереження та вжити заходів для запобігання її по-
дальшого руйнування.
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Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, red. J. Dobosz, tom 1

(rev.) Tomasz Jurek, Biskupstwo poznańskie w wiekach średnich [Th e Poznań Bisho-
pric in the Middle Ages], Poznań 2018, Dzieje Archidiecezji Poznańskiej [Th e History 
of the Poznań Archdiocese], ed. J. Dobosz, vol. 1

Praca Tomasza Jurka Biskupstwo poznańskie w wiekach średnich stanowi pierw-
szy tom Dziejów Archidiecezji Poznańskiej. Wydawnictwo zaplanowane zostało na 
cztery części i z  tej racji recenzowany tom został poprzedzony „Słowem wstęp-
nym” arcybiskupa poznańskiego Stanisława Gądeckiego i przedmową redaktora 
całości Józefa Dobosza, których tu nie będę komentował. Mimo pewnych analo-
gii jest to pierwsza tego typu publikacja. Wcześniejsza praca ks. prof. Józefa No-
wackiego Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój — drugi 
tom tegoż autora Dziejów archidiecezji poznańskiej, który ukazał się w Poznaniu 
w  1964 roku — obejmująca całość dziejów archidiecezji doprowadzonych do 
dwudziestego wieku, była innego rodzaju zamierzeniem. Nie udało się go niestety 
zrealizować do końca. Trzeci tom już się nie ukazał. Opracowanie to nadal zacho-
wuje wartość naukową. Nowe opracowanie nie ma być wynikiem pracy jednego 
badacza. Każdy tom ma odrębnego autora. I to jednak budzi wątpliwości. Mate-
riał źródłowy nie został jeszcze na tyle opracowany, żeby powierzać taką pracę 
jednemu badaczowi. Uważam, że tomy powinny mieć więcej autorów — do po-
szczególnych zaś redaktorów należałoby zadanie nadania im jednolitego kształtu.

Praca zaczyna się od kilkunastostronicowego zwięzłego wstępu Autora 
(s. 13–29). Następuje potem obszerny rozdział o  objętości dziewięćdziesięciu 
stron zatytułowany „Pierwsze biskupstwo poznańskie” (s. 33–123). Kolejna część 
„Odbudowa i stabilizacja”, obejmująca ponad czterdzieści stron (s. 127–168), roz-
poczyna się od powrotu do Polski Kazimierza Odnowiciela, kończąc na śmierci 
Bolesława Krzywoustego. Zasadnicza część pracy nosi tytuł „Struktury i ludzie” 



Edward Skibiński

308

(s. 171–497). Jest to część najobszerniejsza, obejmująca ponad trzysta stron. 
W rozdziale tym Autor pokusił się o scharakteryzowanie całej diecezji w porząd-
ku synchronicznym i  diachronicznym, przy tym podstawą kompozycyjną jest 
ten pierwszy, natomiast w ramach poszczególnych segmentów dominuje ujęcie 
chronologiczne. Jednym z najobszerniejszych rozdziałów jest część zatytułowana 
„Biskupi” (s. 251–353). Na ponad stu stronach przedstawiono działalność kolej-
nych biskupów poznańskich. Powraca tu Autor do początków diecezji, co sprawia 
że znajdujemy powtórzenia koncepcji omówionych już poprzednio. Nazbyt mało 
podkreślono oczywistą dla pierwszego okresu przewagę hipotez — nieraz bardzo 
wątłych — nad tym, co możemy stwierdzić z większą pewnością. Książkę zamy-
kają dodatki — dwa aneksy: „Prałaci poznańskiej kapituły katedralnej w średnio-
wieczu” oraz „Materiały do itinerariów biskupów Andrzeja Bnińskiego i Uriela 
Górki”. Na końcu Autor dodał mapy, bibliografi ę i obszerny indeks.

Właściwą pracę rozpoczyna „Wstęp”, w którym Autor próbuje dokonać prze-
glądu literatury przedmiotu, z  takim jednak ograniczeniem, że odnosi się tyl-
ko do całościowych prób omówienia dziejów biskupstwa poznańskiego w  śre-
dniowieczu. Przegląd literatury zaczyna paradoksalnie od Euzebiusza z Cezarei, 
jako ojca historiografi i kościelnej. Jeśli iść tym torem, to wypadałoby jednak dać 
pierwszeństwo św. Łukaszowi, bądź też rozpocząć od początków kształtowania 
się nowoczesnej historiografi i kościelnej, która dopiero spełniła nasze wymogi 
stawiane naukowemu uprawianiu tej dyscypliny. Wątpliwości musi też budzić 
odwołanie się w dalszej części omówienia wyłącznie do osiągnięć niemieckiej hi-
storiografi i kościoła. Sprawia to wrażenie, jakby nie było Italia Sacra Ferdynanda 
Ughellego czy Gallia Christiana kongregacji maurynów. Z nowszych badaczy Au-
tor omawia pokrótce Józefa Łukaszewicza, Stanisława Kozierowskiego i Gerharda 
Sappoka. Wszyscy potraktowani zostali krytycznie i zdawkowo. Badacze polscy 
jako amatorzy, a historyk niemiecki jako reprezentant wojującego nacjonalizmu 
niemieckiego. W dalszej części swojej pracy Autor do Łukaszewicza i Kozierow-
skiego prawie się nie odwołuje, za to do Sappoka sięga częściej niż do prac Gerar-
da Labudy. Może to wprowadzać pewną dezorientację co do poglądów Autora. 
Szczęśliwsze byłoby ponadto wprowadzenie jakiejkolwiek informacji o technice 
badawczej tych autorów w  miejsce utyskiwań nad ich wykształceniem czy po-
glądami. Pochwał za to doczekało się dzieło Józefa Nowackiego — stanowisko 
Autora potwierdza liczba odwołań do jego prac w omawianej książce. 

Jak pisze Autor, wspólną podstawą całej serii stała się koncepcja sformułowa-
na przez Przemysława Matusika (s. 21), której jednak ze względu na stan badań 
nie udało się zrealizować w tomie poświęconym średniowiecznej historii biskup-
stwa poznańskiego. Niepokój jednak budzi następujące dalej zdanie, zaczynające 
się: wychodził on ze słusznego eklezjologicznie założenia […]”. Czyżby Autor za-
mierzył stworzyć dzieło teologiczne? Zadaniem wstępu jest sformułowanie meto-
dycznych podstaw przedstawianej pracy. Tymczasem eklezjologia dobrze współ-
brzmi z  wymienionym na początku Euzebiuszem z  Cezarei. Chodzi tu przede 



309

Recenzja: Tomasz Jurek, Biskupstwo poznańskie w wiekach średnich, Poznań 2018…

wszystkim o kompetencje — historyka i teologa, które są jednak różne. Historyk 
winien przedstawić swoje założenia, a teolog swoje. 

Sama praca nie ma jednak ambicji systematycznego wykładu historii biskup-
stwa poznańskiego. Pisze o  tym Autor tak: prezentowany tom średniowiecznych 
„Dziejów archidiecezji poznańskiej” (która wówczas archidiecezją jeszcze nie była) 
przybrał ostatecznie postać analitycznych studiów nad pewnymi tylko (choć i  tak 
wcale rozległymi) ich ustępami (s. 25). 

Pierwsza część pracy została poświęcona wykładowi historii biskupstwa po-
znańskiego od momentu powstania aż do końca XII wieku (rozdziały „Pierwsze 
biskupstwo poznańskie” oraz „Odbudowa i stabilizacja”). Trzecia część „Struktu-
ry i ludzie” jest, jak wspomniałem, zdecydowanie najobszerniejsza. W zamierze-
niu jest to chronologiczne omówienie działalności przedstawicieli kościoła po-
znańskiego w podziale na sprawowane przez nich urzędy. Najpierw więc mamy 
działalność biskupów, potem biskupów pomocniczych, członków konsystorza 
itd. Wszystko to zaopatrzono w wykazy znanych przedstawicieli tych grup. Skąd 
nazwa rozdziału — struktury? Jest to właściwie odpowiednik dawnych schema-
tyzmów diecezjalnych i  archidiecezjalnych, do których nawiązał Stanisław Ko-
zierowski w  swoim Szematyzmie. Tłumaczy to zapewne użycie przez T. Jurka 
określenia struktura, które jest łacińskim odpowiednikiem schematu właśnie. 
Schematyzmy były opracowaniem przede wszystkim stanu poszczególnych die-
cezji, bez rozważań historycznych. Przeprowadzenie badań historycznych pod 
tym kątem jako forma syntezy historycznej wydaje się dobrym pomysłem.

Pierwszy rozdział omawia stosunkowo najbardziej dyskutowane zagadnienia 
związane z  początkiem chrześcijaństwa w  Polsce, co praktycznie przekłada się 
na początek historycznego (a  więc pojawiającego się już w  źródłach pisanych) 
państwa pierwszych Piastów.

Liczba źródeł jest tu odwrotnie proporcjonalna do wielości opinii historyków. 
Jak sobie z tym poradził Autor? W sytuacji sprzecznych opinii odwoływał się jako 
do ultima ratio do opinii wzorcowej (często np. do D. Sikorskiego — por. s. 39, 
przyp. 4; s. 47, przyp. 23; s. 48, przyp. 26; s. 61, przyp. 74 itd.). Przy tym jednak 
obok prac specjalistów od tego okresu na równych prawach pojawiły się prace 
popularne jak K. Ożoga 966 Chrzest Polski (s. 43) czy A. Nowaka Dzieje Polski t. 1.

Przeciwnie, przy omawianiu stosunków polsko-czeskich wyraźnie zauważal-
ny jest brak książek specjalistycznych Marzeny Matli czy Joanny Sobiesiak. Jako 
ekspert od spraw czeskich pojawia się zaś Zbigniew Dalewski, występujący jako 
znawca świętego Wojciecha (s. 47). 

Pierwsze biskupstwo poznańskie

Wizja X wieku, od którego zaczyna się relacja, opiera się na autorskiej ocenie 
tego okresu. T. Jurek jest zwolennikiem silnej władzy cesarskiej — czy to Karola 
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Wielkiego, czy to Ottona I. Pisze np.: Otto niczym Karol Wielki, przywrócił praw-
dziwy blask władzy cesarskiej (s. 34). Cesarze przy tym kierują się w takim uję-
ciu „wzniosłymi” ideałami — kolejnym władcom niemieckim przyświecała odtąd 
wielka idea „odnowienia Cesarstwa Rzymskiego”. Idea ta miała wymiar nie tylko 
polityczny, ale i duchowy (s. 34). Jest to, jak rozumiem, zwrot literacki, bo jako 
historyczny się nie broni. 

Przechodząc do początków kształtowania się państwowości na naszych zie-
miach, pisze Autor: najsłabiej rozwinięte i  najuboższe były plemiona osiadłe 
w centrum, między strefą nadmorską a południową, pozbawione szans na ożywcze 
kontakty z wyżej rozwiniętymi obszarami (s. 38, podkreślenia moje). Wbrew tej 
historiozofi i nie motywuje jednak Autor rozwoju państwowości u Polan wpływa-
mi obcymi, odrzucając (co oczywiste) wpływy normandzkie jak i uciekinierów 
z Moraw (co już nie jest tak oczywiste).  

Omawiając przekazane przez Galla podania o Piaście i jego następcach, pisze 
Autor, że kronikarz historyczność Piasta uważał za wątpliwą. Niestety czytelnik 
nie dowiaduje się, co było podstawą tak przyjętej tezy. Nie pomaga tu też przypis 
odsyłający do relacji Galla i książki Jacka Banaszkiewicza (s. 39). 

Zagadnienia związane z chrztem Mieszka I omawia się zwykle, zaczynając od 
klęski Mieszka w starciu z Wichmanem. Badacze prezentują tu zazwyczaj dwa sta-
nowiska. Jedno, odwołujące się do tradycyjnej krytyki źródeł, wychodzi z założe-
nia, że podstawowym źródłem jest tu relacja Widukinda. Drugi nurt, do którego 
przyłączył się T. Jurek, reprezentowany np. przez Jerzego Strzelczyka i Dariusza 
Sikorskiego, opiera się na relacji późniejszego wobec tych wydarzeń kronikarza 
Th ietmara. Kronikę Th ietmara określa też T. Jurek jako „niemal współczesną”. 
To tak, jakbyśmy określili pracę z 2018 jako niemal współczesną wydarzeniom 
z 1968 roku. 

Pierwszy z  wspomnianych nurtów zapoczątkowały analizy Kazimierza Ty-
mienieckiego, którego nazwisko jednak nie pojawia się w  recenzowanej pracy. 
Podjął te argumenty G. Labuda. Omawiałem te sprawy w artykule o Mieszku I 
[Skibiński 2016], który umknął uwadze T. Jurka. Najprościej rzecz ujmując, re-
lacja Th ietmara jest sprzeczna w tym miejscu z tekstem Widukinda. Dodatkowo 
Th ietmar pomija w swojej kronice całą działalność Wichmana, a jego zwycięstwo 
nad Mieszkiem przypisuje Geronowi.

W kwestii ślubu Mieszka i Dobrawy dysponujemy tylko dwoma źródłami — 
tekstem kroniki Th ietmara i Anonima tzw. Galla. Kronika Th ietmara, spisywana 
50 lat po chrzcie Mieszka, przedstawia polskie wydarzenia w sposób tendencyjny, 
niechętny zarówno wobec Mieszka, jak i Bolesława Chrobrego. Zbyt dynamiczna 
działalność ojca i syna wydawała się kronikarzowi i biskupowi merseburskiemu 
niewłaściwa u niedawnych pogan, a przy tym szkodliwa dla cesarza i jego podda-
nych. Gall z drugiej strony reprezentuje stanowisko polskiego dworu, oparte być 
może na tradycji przechowanej w  zaginionym żywocie św. Wojciecha. Jednym 
z zagadnień dyskutowanych w książce jest miejsce chrztu Mieszka. T. Jurek przyj-
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muje tu dwie możliwości — Magdeburg bądź Kwedlinburg. Jaka jest podstawa ta-
kiego rozumowania? Było mianowicie przyjętym zwyczajem — pisze Autor — że 
pragnący ochrzcić się władca przybywał na dwór cesarski i tam przyjmował chrzest, 
przy czym to cesarz występował w roli ojca chrzestnego (s. 54). Nie jest jasne, skąd 
Autor zaczerpnął wiedzę o tego rodzaju przyjętych zwyczajach. Chrzty władców 
pogańskich nie odbywały się regularnie.

Przyjęta przez T. Jurka teza ma wadę — brak jej podstaw źródłowych, nie ist-
nieją bowiem żadne przesłanki, by doszukiwać się miejsca chrztu Mieszka na te-
renie cesarstwa. Gdyby Th ietmar zupełnie pominął sprawę chrztu Mieszka, moż-
na by hipotetycznie przyjąć takie rozumowanie. Szansa jednak na to, że Th ietmar, 
omawiając chrzest Mieszka, pominął rolę cesarza i niemieckich biskupów, wydaje 
się skrajnie nieprawdopodobna (s. 60). Dodatkowo T. Jurek przyjmuje, że przy 
chrzcie Mieszka jego ojcem chrzestnym byłby sam cesarz. Pominięcie tego faktu 
przez Th ietmara wydaje się tym bardziej nieprawdopodobne. Istnieje na ten te-
mat łatwo dostępna literatura przedmiotu. Jasne omówienie tego zagadnienia na 
bazie źródłowej daje Leszek Wetesko [2013: 28n]. Ta praca znajduje się w biblio-
grafi i książki T. Jurka. Nie ma natomiast innej — Miejsca chrztów 2016.

Skoro Th ietmar nie przekazał na ten temat żadnych wiadomości, wolno wno-
sić, że chrzest Mieszka nie angażował w bezpośredni sposób cesarza i odbył się 
poza granicami cesarstwa. W tej sytuacji państwo Mieszka zdaje się najbardziej 
prawdopodobnym obszarem, gdzie należy szukać miejsca chrztu piastowskiego 
księcia.

Powiązanie chrztu Mieszka z klęską w starciu z Wichmanem również wyda-
je się supozycją nieopartą bezpośrednio na żadnych źródłach. Jeśli mamy zga-
dywać, to śmierć brata w starciu z Wichmanem mogła mu np. otworzyć drogę 
do uzyskania władzy zwierzchniej, której nie musiał wcześniej sprawować. Jako 
przyczynę przyjęcia chrztu oba źródła, tj. Th ietmar i Gall, podają wpływ Dobra-
wy. Podstawą zaś kontaktów Mieszka z  cesarzem jest według Widukinda jego 
zwycięstwo nad Wichmanem. Tę ostatnią historię Th ietmar prawie zupełnie po-
mija, jak pisałem o tym we wspomnianym wcześniej artykule [Skibiński 2016]. 

Chrzest Mieszka jednak nie interesuje Widukinda, co jest dla nas stratą, bo 
był on tym wydarzeniom współczesny. Drugi kronikarz, urodzony w  975 roku 
Th ietmar, czerpie wiedzę o chrzcie Mieszka z drugiej ręki i pomija podstawowe 
szczegóły, które dla biskupa merseburskiego powinny mieć znaczenie — w jakich 
okolicznościach odbyła się ta uroczystość. Jedyną osobą, której przypisuje jakąś 
rolę przy podejmowaniu przez Mieszka tej decyzji, jest jego żona Dobrawa. Jedy-
nym duchownym wymienionym z imienia jest Jordan.

Wszystkie zatem koncepcje próbujące uściślić te informacje są spekulacjami1. 
Można np. przyjąć, że chrzest musiał się odbyć poza granicami cesarstwa, gdyż 
w  przeciwnym przypadku musiałby Th ietmar o  tym napisać. Gdyby Th ietmar 

1 Omawia te sprawy od tej strony J. Dobosz [2016].
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pominął chrzest Mieszka, wtedy również to, że nie wspomniał o  tym, gdzie on 
się odbył, nie byłoby znaczące. Jednak sytuacja jest inna. Th ietmar pisze o chrzcie 
Mieszka. Dlaczego więc bawi się w powtarzanie plotek o obżarstwie księcia, któ-
ry przez trzy lata nie chciał dać się namówić na chrzest z powodu przywiązania 
do mięsa, nie pisze natomiast o szczegółach technicznych, które musiały być dla 
niego, jako osoby duchownej, ciekawsze i  ważniejsze. Jest tu jeszcze wiele za-
gadnień do przedyskutowania, jednak całą konstrukcję przedstawioną w książ-
ce należy odrzucić jako pozbawioną podstawy źródłowej. Charakterystyczne, że 
T. Jurek proponuje dokładną datę chrztu Mieszka i miejsce, gdzie miał się on od-
być bez żadnej podstawy źródłowej, natomiast okazuje wielki sceptycyzm wobec 
dat przekazanych w źródłach. 

Kolejnym problemem, który ma bardzo małą podstawę źródłową jest sprawa 
pierwszych polskich biskupów. Najstarsze, skąpe wzmianki o Jordanie przynosi 
znowu kronika Th ietmara. Imię naszego pierwszego biskupa pojawia się w dwu 
miejscach w jego kronice. Po raz pierwszy bez związku z Mieszkiem [Kronika 
Thietmara: 72, 74]:

Wysłał go tedy cesarz z  wielkimi honorami do jego siedziby, równocześnie 
zaś polecił wszystkim książętom saskim, aby stawili się u  niego na najbliższe 
Boże Narodzenie. Arcybiskup tymczasem, przyjęty z  wielką okazałością przez 
duchowieństwo i  lud cały, konsekrował w  tych dniach uroczystych Bozona, 
pierwszego pasterza Merseburga, Burcharda, pierwszego biskupa Miśni, i Hugona, 
pierwszego biskupa Żytyc. Dołączył do nich pierwszego biskupa hobolińskiego 
Dudona, który już przedtem otrzymał sakrę. Wszyscy ci biskupi przyrzekli 
posłuszeństwo zarówno jemu, jak jego następcom, i każdy z nich otrzymał osobną 
diecezję. Do rzędu tych duchownych pasterzy wcielony został ponadto pierwszy 
biskup Brenny Th ietmar, konsekrowany dawno przed nimi, oraz pierwszy 
biskup poznański Jordan2.

W oryginale łacińskim tekst ten wygląda tak [Kronika Thietmara: 73]:

Tunc misit eum ad sedem suam cum magno honore, precipiens universis Saxoniae 
principibus, ut proximum natale Domini cum eo essent. Archiepiscopus autem, 
a  clero et omni populo magnifi ce susceptus, in his festivis diebus consecravit 
Bosonem Merseburgiensis aecclesiae pastorem I, Burchardum Misnensis eclesie 
provisorem I, Hugonem episcopum Citicensem I.; Havelbergensis aecclesiae 
custodem I. hiis Tudonem coaptavit prius consecratum: omnes hos subieccionem 
sibi suisque promittentes successoribus, disposita singulis quibusque parrochia 
speciali. Additus est his confratribus Brandeburgiensis aecclesiae I. pastor 
Th iethmarus ante hos unctus et Iordan episcopus Posnaniensis I.

2 Tu i w pozostałych wypadkach tłumaczenie z korektą — E. Skibiński.
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Błędne tłumaczenie prostego ostatniego zdania tego ustępu i wstępne założe-
nia historyków są odpowiedzialne za nieporozumienie. Właściwe tłumaczenie 
ostatniego zdania powinno brzmieć: do tych współbraci dodany został ponadto 
pierwszy biskup kościoła brandenburskiego pasterz Th ietmar wcześniej, przed nimi 
wyświęcony i biskup poznański Jordan.

Jak można rozumieć ten fragment kroniki Th ietmara? Mamy grupę biskupów, 
którzy złożyli obietnicę podległości arcybiskupowi. Do składających obietnicę do-
łączył Tudon — wyświęcony już wcześniej. Po złożonej obietnicy dołączył do nich 
Th ietmar — również już poprzednio wyświęcony — i biskup poznański Jordan.

Jak widać, ostatnie zdanie tekstu zostało błędnie oddane przez tłumacza. Jor-
dan dołączył do tego grona jako człowiek z zewnątrz, bez składania deklaracji ar-
cybiskupowi. Mamy tu pewne zróżnicowanie — additus zdaje się dotyczyć tylko 
Th ietmara, co, być może, odnosi się do przyjęcia również przez niego zobowią-
zań poprzedników. W świetle tej zapiski w czasie tego wydarzenia Jordan jest już 
biskupem poznańskim. Podobnie Th ietmar ma już swoją diecezję. Są oni zatem 
obecni na uroczystości, ale funkcjonują jako odrębna grupa. Ważne jest przy oce-
nie źródeł wcześniejsze zrozumienie tego, o czym one mówią, zanim historyk po-
dejmie próbę rekonstrukcji zdarzeń historycznych. Jest to w terminologii G. La-
budy przejście od faktów źródłowych (to znaczy zapisanych w źródle) do faktów 
historycznych. Omawiany fragment jest dość niejasny, jednak Th ietmar i Jordan 
tworzą grupę wyłączoną spośród reszty biskupów tu wymienionych.

Co możemy powiedzieć o Jordanie w obu relacjach Th ietmara? W wyliczeniu 
imion biskupów tylko imię Jordan występuje jako nieodmienne. Tak jest też przy 
opowieści o chrzcie Mieszka. Th ietmar latynizuje natomiast imiona postaci mu 
bliskich. Może to mieć jakieś znaczenie, ale jako argument do dalszych hipotez 
jest to zbyt wąska podstawa.

Dwa razy jest Jordan tematem opowiadania Th ietmara, ale kronikarz nie ma 
wiele o nim do powiedzenia. Wydawałoby się, że jakaś szersza wzmianka prezen-
tująca tego duchownego powinna znaleźć się przy opowiadaniu o chrzcie Miesz-
ka. Jednak kronikarz jest w  tej sprawie bardzo zwięzły. Imię Iordan występuje 
w jego kronice tylko dwa razy. Brak zgodności relacji Galla i Th ietmara rozstrzy-
ga Autor na korzyść tego ostatniego. Nie jest to jednak takie oczywiste. Pisałem 
już o tym i odsyłam czytelnika do swojego tekstu dostępnego w internecie [Ski-
biński 2015].

Unger, drugi biskup poznański, ważny jest w dziejach Polski choćby ze wzglę-
du na zjazd gnieźnieński, który odbył się za jego pontyfi katu. On też jako biskup 
tej ziemi witał w Gnieźnie Ottona III. 

Jak zwykle w przypadku naszych najstarszych dziejów musimy się cieszyć, że 
źródła zapisały jego imię. Utożsamianie go z opatem z Memleben o tym samym 
imieniu nie ma żadnych podstaw źródłowych. Co więcej, nie wspomina o  tym 
Th ietmar, który pisze zarówno o Ungerze, jak i o Memleben. To jedna z legend 
historycznych, które uparcie są powtarzane przez historyków i historyków sztu-
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ki. Wnioskowanie badaczy obu tych dziedzin bazuje na podobieństwie kościo-
ła opackiego z Memleben z katedrą w Poznaniu. Nawet gdyby to podobieństwo 
uznać, to i tak nie jest to żaden argument za tożsamością dwóch Ungerów. Prze-
ciw tej hipotezie zaś świadczy brak jakiejkolwiek wzmianki łączącej Memleben 
z Ungerem u Th ietmara. Jak wskazano w literaturze przedmiotu, podobieństwo 
między kościołami w Memleben i Poznaniu wynika z przyjęcia wspólnego wzor-
ca, który w Saksonii zaowocował innymi jeszcze realizacjami, a który wywodzi 
się z wyrastającej z Rzymu tradycji karolińskiej [Wetesko 2016]. Podobieństwo 
planu kościołów w Memleben i Poznaniu nie jest nawet na tym etapie całkowite. 
Wolno więc sądzić, że mamy tu raczej do czynienia z imitatio imperii jako formą 
naśladownictwa cesarskich wzorców przez pierwszych Piastów niż przeniesie-
niem modelu kościoła razem z opatem na nowe miejsce. Można zresztą wątpić, 
czy gdyby Unger był rzeczywiście wcześniej opatem w Memleben, to zdecydo-
wałby się na replikę cesarskiego kościoła w Poznaniu. Podstawowym argumen-
tem pozostaje jednak milczenie w tej sprawie Th ietmara. Kolejnym argumentem 
jest nietypowość imienia. Ten argument wysunął D. Sikorski [2011: 187] w takiej 
zaskakującej formule: w każdym razie nietypowość imienia Ungera poznańskiego 
pozwala, przy uwzględnieniu zawodności kryterium imienia jako takiego, przyjąć 
z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością identyfi kację z Ungerem, opa-
tem z Memleben.

O nietypowości imienia możemy mówić wtedy, gdy mamy pełen zestaw imion 
stosowanych w danym czasie i dane statystyczne, jak często dane imię było uży-
wane. Argument taki można przedstawić dla okresów, w których posługiwano się 
powszechnie pismem, najlepiej drukowanym. W  X wieku dominowała kultura 
ustna, nie tylko u nas, lecz także na terytorium cesarstwa. Nawet wtedy jednak, 
nietypowość imienia nie jest żadnym argumentem do identyfi kacji postaci. 

Imię Unger pojawia się ponadto w jeszcze jednym źródle z X wieku. Tym ra-
zem bez tytułu biskupa. Chodzi o dokument zwany Indiculus loricatorum Ottoni II 
in Italiam mittendorum (wydany w MGH, Legum Sectio IV. Constitutiones et acta 
publica imperatorum et regum. Tomus I, ed. Ludewicus Weiland, Hannover 1893, 
s. 633). Dotycząca Ungera zapiska brzmi: Vngerus ducat XX. Oznacza to, że Unger 
miał na wyprawę Ottona II do Italii przyprowadzić dwudziestu ludzi. Ważne, że 
ten Unger nie jest ani biskupem, ani opatem. Mamy zatem trzech Ungerów. Nie 
ma żadnych podstaw źródłowych, żeby robić z nich jednego człowieka.

Konfl ikt między Ungerem a Bolesławem Chrobrym

Pomysł ten, występujący już wcześniej w  literaturze przedmiotu, należy uznać 
za chybiony. Źródłowe wsparcie ma konfl ikt między Chrobrym a arcybiskupem 
gnieźnieńskim Radzimem Gaudentym. Pewnych wskazówek o  relacjach bi-
skupa i polskiego króla może dostarczyć Żywot pięciu braci męczenników pióra 
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św. Brunona z Kwerfurtu. Otóż erem Benedykta i Jana oraz ich towarzyszy miał 
być zaczątkiem szerszej koncepcji, o której wspomina Bruno. W działalność mi-
syjną miał się zaangażować sam cesarz Otton III po ustąpieniu z tronu. Misja ta 
nie została zrealizowana z powodu przedwczesnej śmierci cesarza. Jednak Bene-
dykt z Benewentu, który był jego wysłannikiem i zarazem nauczycielem Brunona 
z  Kwerfurtu, jest postacią ważną. Przypadła mu bowiem rola podjęcia przygo-
towań do realizacji planów samego cesarza. Również lokalizacja eremu musiała 
odpowiadać celom, które miał osiągnąć. Znajdował się on na terenie biskupstwa 
Ungera, a  nie w  archidiecezji gnieźnieńskiej. T. Jurek pomija tę sprawę, ważną 
dla historii biskupstwa poznańskiego. Dokładnego położenia eremu nie znamy, 
jednak sama lokalizacja na terenie biskupstwa poznańskiego nie ulega wątpliwo-
ści. Konsekwentnie w tej sprawie zapewne udaje się do Rzymu sam biskup Unger 
i zostaje zatrzymany przez ludzi cesarza. Na polityczne przyczyny mordu na ere-
mitach i  możliwe zaangażowanie strony cesarskiej wskazywał w  ważnym arty-
kule Paweł Stróżyk [2003]. Niestety nie widać znajomości tego artykułu w pracy 
T. Jurka. Sprzeczności między wyrażoną w książce zasadą bezwzględnej nieusu-
walności biskupa (s. 83) i porwaniem Ungera Autor monografi i biskupstwa po-
znańskiego nie dostrzega. Odesłanie Ungera do Magdeburga pod strażą i  wię-
zienie go tam nie wyglądają na normalne relacje kościelne między metropolitą 
hipotetycznym i  jego sufraganem. Powracając zaś do sytuacji Ungera po roku 
1000, trzeba go uznać za związanego z misją Benedykta z Benewentu. Takie zada-
nie otwierało przed nim ciekawsze możliwości niż arcybiskupstwo gnieźnieńskie, 
które otrzymał wspomniany Radzim Gaudenty — brat św. Wojciecha. Tej roli 
zresztą arcybiskupa przy grobie brata chyba by biskup Unger nie kwestionował. 

Niewiele wiemy o  życiu religijnym na terenie pierwszego biskupstwa. Po-
świadczony w Pasji z Tegernsee (Passio s. Adalberti martiris) klasztor założony 
przez św. Wojciecha ad Mestris locum nie ma pewnej lokalizacji na terenie pań-
stwa Mieszka i Bolesława Chrobrego. Trudno więc uznać go za pierwszy znany 
klasztor na ziemiach piastowskich. Autor jednak przyjmuje jego lokalizację za 
pewną: pierwsze poświadczone źródłowo opactwo — pomijając biskupie cenobium 
poznańskie — założył w 997 r. przybywający z Saksonii św. Wojciech w miejscowo-
ści Mestris, którą identyfi kować trzeba bez wątpienia z Międzyrzeczem. Ten brak 
wątpliwości oparty jest na analizie przywołanej tzw. Pasji z Tegernsee — później-
szego żywota św. Wojciecha datowanego na wiek XI.

Tekst łaciński, o  który tu chodzi brzmi w  wydaniu Miłosza Sosnowskiego 
[2012: 58] tak: Saxónica tellure in breui recedens, in Pólaniam regionem cursum di-
rexit, * [291:] et ad Mestris locum diuertens coenobium ibi construxit […]. W pol-
skim tłumaczeniu tekst brzmi następująco: W krótkim czasie opuszczając ziemię 
saksońską, skierował się do kraju Polski, i przy miejscu Mestris skręcając, zbudował 
tam klasztor.

Całe to zdanie nie daje jasnego obrazu drogi św. Wojciecha do Polski. Do-
dajmy jeszcze, że opowieść zawarta w żywocie świętego nie musiała trzymać się 
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chronologii. Sprawia to, że lokalizacja Mestris jest ciągle dla nas zagadką. Przyję-
cie kilku dodatkowych hipotez może podbudować tezę autora o tożsamości Me-
stris z Międzyrzeczem, jednak daleko tu do pewności. Oczywiście słowo łacińskie 
divertens może obok typowego znaczenia skręcając być użyte w innym znaczeniu, 
jednak taka odmiana powinna być jakoś sygnalizowana. Sam klasztor, nawet jeśli 
znajdował się w Polsce, mógł być również w jakimś innym, nieznanym już miej-
scu. Z drugiej strony z Żywota Pięciu Braci wiemy o mniszkach, co wolno uznać 
za świadectwo istnienia w tym okresie na terenie biskupstwa poznańskiego klasz-
toru żeńskiego. 

Biskup poznański Paweł wymieniony został w kronice Galla Anonima w  li-
ście dedykacyjnym. Notując to, T. Jurek pomija wyraźny związek z kronikarzem 
samego biskupa i  kanclerza Michała nazwanego współpracownikiem naszego 
pierwszego historiografa. Problematyka ważna dla historii kultury i  roli w  niej 
diecezji poznańskiej wymagałaby jednak pewnie odrębnego opracowania. Kanc-
lerz Michał staje się na kartach tej pracy historycznym biskupem poznańskim, co 
musi jednak pozostać hipotezą.

Tych kilka krytycznych uwag wynika z charakteru pierwszego okresu istnie-
nia państwa Piastów. Dysponujemy dla tych czasów stosunkowo niewielką liczbą 
źródeł pisanych, które dodatkowo jeszcze wymagają analiz w szerszym kontek-
ście piśmienniczym i  historycznym. Niestety Autor książki uległ prądom nar-
ratywistycznym i nie zawsze jest jasne w jego tekście, co jest hipotezą, a co po-
twierdzonym faktem historycznym. Sprawia to, że ciekawy czytelnik nadal musi 
odwoływać się do wcześniejszych opracowań.

Biskupi poznańscy

Prezentacja pierwszych biskupów poznańskich w części obejmującej dzieje naj-
dawniejsze pozostawia wiele wątpliwości. Właściwie każda z  prób ujęcia dzie-
jów diecezji przyniosła inny zestaw pierwszych biskupów poznańskich. Wynika 
to z wątłego materiału źródłowego, który kolejni badacze zastępowali własnymi 
spekulacjami. Każda zatem taka propozycja musi zostać uznana za hipotetyczną. 
T. Jurek zaproponował Ederama jako następcę Ungera. Jest on znany z dwóch za-
pisek — w nekrologach weltenburskim i św. Emmerama w Ratyzbonie. Nekrolog 
weltenburski jest późniejszy. T. Jurek swoją rekonstrukcję opiera przede wszyst-
kim na zapisce z drugiego nekrologu wydanego stosunkowo niedawno, w 1986 
roku. Oba nekrologi przynoszą wiadomość o śmierci pewnego biskupa Ederama 
29 listopada, bez podania daty rocznej.

W ostatnim z wymienionych nekrologów zapiska brzmi Ederammus eps (epi-
scopus), w drugim Ederammus eps de Polania (episcopus) — czyli z Polski. Żadne 
z  określeń nie podaje diecezji zmarłego biskupa. Określenie de Polania należy 
rozumieć jako stwierdzające jego pochodzenie z  Polski. W  starszej wersji na-
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tomiast występuje jako biskup bez żadnych dodatkowych określeń. Trudno to 
zatem uznać za wystarczające źródło do stwierdzenia, że Ederam był biskupem 
poznańskim. Sam pomysł jest jednak dawny. Wspominał o tym już, podobnie jak 
o kanclerzu Michale jako biskupie poznańskim, Władysław Abraham w swoim 
sławnym dziele Organizacja Kościoła w Polsce do połowy XII wieku (różne wyda-
nia od pierwszego w 1893 roku).

Kapituła

Jako pierwszych znanych z  imienia członków kapituły wymienia Autor dzieka-
na Ciecierada i prepozyta poznańskiego Stefana (396, 513). Imię Ciecierad jest 
poświadczone w  XIII-wiecznych źródłach [Słownik 1965: 364–365], tyle że 
w falsyfi kacie lądzkim występuje nie Ciecierad a Citharaedus, co jest regularnym 
słowem łacińskim i oznacza cytrzystę — osobę grającą na cytrze. Tradycja prze-
rabiania tego słowa na słowiańskie imię jest co prawda wcześniejsza niż omawia-
na publikacja, ale może czas byłby przywrócić mu łaciński charakter i właściwe 
znaczenie.

Przy podziale archidiakonatu poznańskiego na trzy odrębne archidiakonaty 
przez biskupa Andrzeja Zarembę pisze T. Jurek (s. 397):

Biskup Andrzej Zaremba powołał też w  1298 r. archidiakonaty (śremski 
i  pszczewski, później zaś jeszcze zanotecki) ale nie musi to oznaczać — wbrew 
częstemu poglądowi — że stojący na czele tych okręgów urzędnicy stawali się 
automatycznie prałatami w kapitule. Dokument erekcyjny nie wypowiada się tu 
jasno: nowym archidiakonom wyznacza stale po obu stronach chóru za ostatnimi 
prałatami (kantorem i  kustoszem), co nie przesądza, czy sami stawali się też 
najniższymi z prałatów, czy tylko pierwszymi (z racji urzędów) wśród kanoników.

Może na skutek niezręcznego sformułowania tekst daje niewłaściwą interpre-
tację dokumentu biskupa Andrzeja Zaremby. Chodzi tu o podział archidiakonatu 
poznańskiego na trzy odrębne archidiakonaty. Przy tym większy archidiakonat 
otrzymuje pro titulo ecclesiam de Gczecz [Nowacki: 298, KDW II: 770, ecclesiam 
de Gczecz cum eiusdem ecclesie redditibus assingnantes] i miał się zwać gieckim. 
Dwa pozostałe natomiast otrzymały tytuły później (1363, 1360). Relacje między 
archidiakonatami i ich rangę ustalał dokument następująco:

Damus eciam eis exercicium omnium iurium universalium et singularium, que 
archidiaconis de iure vel consuetudine competunt vel possunt competere in nostro 
episcopio in futurum, cuilibet eorum stallum in choro et vocem in Capitulo, 
maiori stallum in sinistro choro post decanum, medio in dextero choro post 
canthorem, minori in sinistro choro post custodem. 
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Pierwszy archidiakon zatem otrzymał w kapitule głos po dziekanie, drugi po 
kantorze, trzeci po kustoszu, a nie — jak chce T. Jurek — dwaj ostatni po kan-
torze i kustoszu jako najniżsi z prałatów. Dodajmy jeszcze, że biskup uzależniał 
swoją ordynację zawartą w tym dokumencie od zatwierdzenia przez Stolicę Apo-
stolską: et hec omnia salvo iure Sedis apostolice statuimus et eciam ordinamus [tak: 
Nowacki: 289].

Zaprezentowane tu uwagi nie zmierzają do wyczerpania dyskusji. Wielkie 
przedsięwzięcie, jakim jest opracowanie dziejów archidiecezji poznańskiej, jest 
pierwszym od lat tego rodzaju opracowaniem dziejów naszego regionu. Praca 
Tomasza Jurka powinna stanowić zaczyn do dalszych rozważań. Stanowić bę-
dzie dla nich wygodne oparcie. Jest jasno skomponowana, opatrzona potrzebny-
mi indeksami, mapami i wykazami literatury. Schemat kompozycyjny może być 
podstawą do odrębnych opracowań dotyczących dziejów biskupstwa i aktywno-
ści jego duchowieństwa w  węższym okresie historycznym, poszczególnych za-
gadnień związanych z funkcjonowaniem Kościoła czy studiów nad duchowością 
wybranych okresów. 
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Lednica project “Together to save the heritage” 
(„Razem dla ratowania zabytków”). A report on work 

undertaken in 2018 

Projekt Lednica to badania powierzchniowe realizowane przy współudziale detek-
torystów wokół południowej i środkowej części jeziora Lednica. Prace prowadzo-
ne są etapowo wokół wyspy Ostrów Lednicki uznanej za Pomnik Historii, w gra-
nicach i w pobliżu krajobrazu kulturowego, wpisanego do rejestru zabytków pod 
nr 18/Wlkp/C decyzją z 10 listopada 2006 roku. Jest to teren, który należy uznać 
za jeden z najcenniejszych pod względem dziedzictwa archeologicznego w kraju.

Zadanie jest realizowane przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Grupa Eksploracyjno-Historyczna 
„GNIAZDO”, Lidią Żuk z Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu oraz Mikołajem Kostyrką z Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Ottona i Fryderyka w Bambergu. Wszelkie działania są uzgadniane i przeprowa-
dzane pod nadzorem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
oraz za pisemną zgodą właścicieli bądź użytkowników konkretnych gruntów.

Prace mają na celu rozpoznanie i dokumentację dziedzictwa archeologicznego, 
ochronę zabytków ruchomych przed nielegalnie działającymi „poszukiwaczami 
skarbów” oraz weryfi kację dotychczasowego stanu wiedzy o przemianach kultu-
rowych wokół jeziora Lednica. Badania rozpoczęto także w  związku ze wzro-
stem zagrożeń dla zabytków zdeponowanych w glebie na skutek wprowadzenia 
nowoczesnych wysokowydajnych agregatów uprawowych, nadmiaru nawozów 
doglebowych nowej generacji o długim czasie rozkładu (nawozy długodziałają-
ce) oraz rosnącej presji inwestycyjnej utrudniającej ochronę całego dziedzictwa 
archeologicznego. Projekt ma na celu uzyskanie informacji o wielopoziomowym 
krajobrazie kulturowym przy zastosowaniu najnowszych metod prospekcyjnych. 

Prace w terenie polegają na odkryciu i zadokumentowaniu zabytków archeo-
logicznych znajdujących się na powierzchni ziemi i w strukturach naruszonych 
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współczesną działalnością człowieka, warstwach przemieszanych, ornych oraz 
denudacyjnych, maksymalnie do głębokości 20–30 cm. 

Są to jedne z największych w Polsce badań powierzchniowych realizowanych 
przez archeologów przy współudziale detektorystów. Wydaje się, że w  obecnej 
sytuacji prawnej jest to optymalny sposób współpracy detektorystów z muzealni-
kami, naukowcami i służbami konserwatorskimi. W wyniku działań opartych na 
jasno określonych zasadach i ścisłej kontroli jakości badań terenowych kształto-
wana jest świadomość społeczna w zakresie obowiązujących przepisów prawnych 
ochrony dziedzictwa kulturowego oraz zapobiegania świadomemu i nieświado-
memu niszczeniu stanowisk archeologicznych.

Przed przystąpieniem do badań w styczniu i lutym 2018 roku odbyły się dwa ro-
bocze spotkania (m.in. z udziałem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, zastępcy wójta Gminy Łubowo i sołtysa wsi Dziekanowice), dotyczące 
zakresu i metodyki planowanych badań. Następnie przeprowadzono szereg szkoleń 
dla uczestników projektu. Warsztaty obejmowały zagadnienia z zakresu metodyki 
badań archeologicznych (m.in. rozróżnienia humusu od obiektu i warstw kulturo-
wych), bhp, postępowania z zabytkami od momentu ich odkrycia przez detektory-
stów do przekazania archeologom, pracy terenowej (pozyskiwania danych, obsługi 
urządzeń i aplikacji GPS) oraz pracy w Systemie Informacji Przestrzennej (m.in. 
przetwarzania i analizy danych oraz wykorzystywania istniejących zasobów).

Zespół zadaniowy ds. realizacji badań powierzchniowych został powołany 
23 marca 2018 roku przez prof. dr. hab. Andrzeja M. Wyrwę, dyrektora Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy. W  skład zespołu badawczego weszli: Andrzej 
Kowalczyk (kierownik) Arkadiusz Tabaka, Danuta Banaszak, Paweł Sankiewicz, 
Daniel Tomczyk, Alina Ewertowska (muzeum), Mikołaj Kostyrko, Lidia Żuk 
(uczelnie), Anna Broda, Krystian Sobkowiak, Barbara i Grzegorz Mazurkiewicz, 
Katarzyna i Maciej Michalewicz, Krzysztof Woźny, Wojciech Ziemkowski, Jakub 
Ciesielski, Izabela Długa, Łukasz Czajkowski, Dawid Gembara, Marek Pieczyń-
ski, Szymon Michalak, Paweł Ziętarski, Sławomir Kurek, Sławomir Sobociński, 
Paweł Mueller i Zbigniew Góral (stowarzyszenie). 

Specjalnie na potrzeby projektu wypracowano model badań oparty na kwadra-
tach analitycznych nawiązujących do arkuszy map Archeologicznego Zdjęcia Polski 
i powiązanych z państwowym układem współrzędnych geodezyjnych. Jest to system 
dwupoziomowy opierający się na kwadratach o wymiarach 1 × 1 km2, z których każ-
dy dzieli się dodatkowo na czterysta mniejszych kwadratów analitycznych 50 × 50 m. 

Poszukiwania (wzrokowo i przy użyciu detektorów fi rm: XP Deus, Minelab Equ-
inox, Garrett i Rutus) oraz inwentaryzacja materiałów masowych i zabytków wy-
dzielonych odbywają się w obrębie mniejszych kwadratów. Każdy uczestnik badań 
posiada włączony odbiornik GPS, który zapisuje ślad przejścia. Miejsca odkrycia 
zabytków wydzielonych i ścieżki przejścia detektorystów są gromadzone i zapisywa-
ne w programie QGIS (ryc. 1). W programie tym są też prowadzone dziennik badań 
oraz inwentarz zabytków wydzielonych i masowych. Oddzielnie prowadzony jest in-
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wentarz dokumentacji fotografi cznej (dokumentacja zapisywana jest równocześnie 
na kilku komputerach, jak też drukowana i przechowywana w formie papierowej).

Badania w 2018 roku, zgodnie z pozwoleniem nr 248/2018/C z 21 marca 2018 
roku wydanym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
były realizowane od końca marca w m. Dziekanowice na dz. nr ewid. 7/2, 8, 11, 
54, 57/4, 59/2, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 71, 103/3, 111/1, 111/2, 111/3, 112, 
170, 172 gm. Łubowo pow. gnieźnieński i w m. Fałkowo na dz. nr ewid. 26 gm. 
Łubowo pow. gnieźnieński.

W  2018 roku podczas trzydziestu trzech dni pracy terenowej zbadano obszar 
78,75 ha1 (315 kwadratów analitycznych 50 × 50 m) z czego 22 ha (88 kwadratów; 
27,94%) poddano co najmniej dwukrotnej prospekcji terenowej. W  czasie badań 
pozyskano 814 przedmiotów zaklasyfi kowanych do materiałów masowych przypisa-
nych do 88 kwadratów analitycznych (ryc. 2). W zespole tym największą grupę sta-

1 Stanowi to 54,03% całego terenu bez wyłączenia stref zabudowanych zgodnie z pozwoleniem 
nr 248/2018/C z 21 marca 2018 roku.

Ryc. 1. Ślady osób prowadzących badania w kwadratach 50 × 50 m zapisane w programie QGIS na 
podkładzie mapy topografi cznej; za: geoportal.gov.pl oprac. Mikołaj Kostyrko
Fig. 1. GPS tracks of surveyors who were fi eldwalking within 50 × 50 m units, displayed against 
a topographic map background in QGIS; map source: geoportal.gov.pl, fi gure prepared by Mikołaj 
Kostyrko
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nowią fragmenty ceramiki naczyniowej (575 ułamków) o chronologii od epoki brązu 
po XX wiek. Wśród nich przeważają bardzo małe fragmenty ceramiki wczesnośre-
dniowiecznej. Do materiałów masowych zaklasyfi kowano również 184 przedmioty 
metalowe. Większość z nich stanowią monety datowane na lata 60–80. XX wieku, 
które zostały odkryte na terenie tzw. małego skansenu Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy. Poza tym w zespole materiałów masowych wydzielono dwadzieścia dwa 
szczątki kostne pochodzenia zwierzęcego (stanowiące najprawdopodobniej odpady 
pokonsumpcyjne), czternaście przedmiotów krzemiennych, sześć ułamków polepy, 
jeden fragment szkła datowanego na XIX–XX wiek oraz dwanaście okazów zaklasy-
fi kowanych do kategorii tzw. inne, wśród których znajduje się m.in. osełka kamienna.

Na terenie poddanym prospekcji terenowej odkryto 1752 zabytki wydzielone 
o chronologii od epoki brązu po XX wiek. Do każdego z nich zostały przypisane 
współrzędne za pomocą odbiornika GPS. Średnio w  jednym kwadracie anali-
tycznym (50 × 50 m), z 315 przebadanych w 2018 roku, odkryto po kilka przed-
miotów (ryc. 3). Najwięcej zabytków (99) zidentyfi kowano w kwadracie C2-283, 
który zlokalizowany jest w środkowej części stanowiska Dziekanowice 22 (AZP 
50-32/104), tj. osady kultury przeworskiej, osady i  cmentarzyska wczesnośre-
dniowiecznego oraz śladu osadniczego datowanego na późne średniowiecze. 

W zespole zabytków wydzielonych największą grupę stanowią monety (28,82% 
całości zbioru), datowane od II do XX wieku (ryc. 4). Pozostałe przedmioty zo-
stały zaklasyfi kowane do 105 kategorii (ryc. 5–6). Niektóre zabytki zostały uszko-
dzone w efekcie naturalnych procesów podepozycyjnych, inne w wyniku działal-
ności rolniczej. Sukcesywnie przedmioty te są poddawane konserwacji.

W  zespole zabytków wydzielonych przeważają przedmioty datowane na 
XX wiek oraz o nieokreślonej chronologii. W wypadku tych drugich, mało cha-
rakterystycznych przedmiotów, brak możliwości określenia chronologii wynika 
z okoliczności odkrycia ich na złożu wtórnym, w warstwie humusu. Należy pod-
kreślić, że aż 17% zabytków wydzielonych jest datowane na wczesne średniowiecze 
(ryc. 7). Wynika to prawdopodobnie z  intensywnego osadnictwa wczesnośre-
dniowiecznego na badanym obszarze, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedz-
twie grodu na Ostrowie Lednickim i będącym jednym z najważniejszych centrów 
rezydencjonalno-stołecznych tworzącego się państwa pierwszych Piastów.

Na tym etapie badań trudno konstruować jednoznaczne wnioski odnośnie do wy-
ników prac. Były one realizowane na kilku działkach, niekiedy znacznie oddalonych 
od siebie, dodatkowo trudno jest też uchwycić szczególne prawidłowości w koncen-
tracji substancji zabytkowej po zaledwie jednym sezonie badań. Wstępnie można jed-
nak zauważyć, że najwięcej zabytków rejestruje się w obrębie zewidencjonowanych 
stanowisk archeologicznych. Na podstawie pozyskanych materiałów co najmniej dwa 
znane stanowiska archeologiczne łączą się w jedno większe. Szczególnej uwagi będą 
również wymagać dwa skupiska zabytków wydzielonych i fragmentów ceramiki na-
czyniowej datowane na późne średniowiecze–nowożytność oraz obszary, na których 
są odkrywane wyłącznie zabytki pochodzące od końca XIX do końca XX wieku.
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Ryc. 2. Obszar poddany prospekcji terenowej: kwadraty 50 × 50 m z zaznaczonym rozmieszcze-
niem odkrytej ceramiki naczyniowej na podkładzie mapy topografi cznej, stan na 26 kwietnia 2019 
roku; za: geoportal.gov.pl oprac. Mikołaj Kostyrko
Fig. 2. Areas surveyed within 50 × 50 m units and showing the distribution of pottery against a topo-
graphic map background. Th e fi gure shows results to 26 April 2019; map source: geoportal.gov.pl, 
fi gure prepared by Mikołaj Kostyrko
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Ryc. 3. Dyspersja zabytków wydzielonych na obszarze poddanym badaniom powierzchniowym 
na podkładzie mapy topografi cznej, stan na 26 kwietnia 2019 roku; za: geoportal.gov.pl oprac. 
Mikołaj Kostyrko
Fig. 3. Spatial distribution of distinctive artefacts within the areas surveyed during surface pro-
spection and shown against a topographic map background. Th e fi gure shows results to 26 April 
2019; map source: geoportal.gov.pl, fi gure prepared by Mikołaj Kostyrko
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Ryc. 4. Udział poszczególnych grup zabytków wydzielonych pozyskanych w 2018 roku w czasie 
realizacji Projektu Lednica; oprac. Andrzej Kowalczyk
Fig. 4. Proportions between specifi c groups of distinctive fi nds from surveys carried out for the 
Lednica project in 2018; fi gure prepared by Andrzej Kowalczyk
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Ryc. 5. Zabytki wydzielone (po konserwacji) pozyskane w  2018 roku w  czasie realizacji Projektu 
Lednica. 1: denar wybity w imieniu cesarzowej Lucilli, żony Lucjusza Werusa, za rządów Marka Au-
reliusza, mennica Rzym (164–180 n.e.)*; 2: dirhem arabski, fragment (siekaniec; X w.); 3: denar Wła-
dysława II Wygnańca (1138–1146), mennica Kraków; 4: kabłączek skroniowy, srebro (wczesne śre-
dniowiecze); 5: brązowa zapinka trąbkowata ze srebrną aplikacją (80–160 r. n.e.); 6: szeląg koronny, 
August III Sas (1755 r.); 7: 1 Silber Groschen, Fryderyk Wilhelm IV (1859 r.); 8: pierścionek brązowy 
(wczesne średniowiecze); 9: 20 groszy, Rzeczpospolita Polska (1923 r.); 10: srebrna aplikacja sercowa-
ta (wczesne średniowiecze); 11: krzyżyk brązowy (średniowiecze); 12: sprzączka lirowata (rama brą-
zowa, kolec żelazny; wczesne średniowiecze); fot. Mariola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk
Fig. 5. Distinctive fi nds (aft er conservation) from surveys carried out for the Lednica Project in 
2018. 1: a denar minted in the name of Lucilla empress, the wife of Lucius Verus, during the reign of 
Marcus Aurelius, Rome mint (164–180 C.E.)**; 2: an Arabic dirham, a piece (a cut penny; 10th c.); 
3: a  denar of Władysław II the Exile (1138–1146), Kraków mint; 4: a  temple ring, silver (early 
Middle Ages); 5: a bronze trumpet fi bula (breech) with a silver applique (80–160 A.D.); 6: a crown 
groat, Augustus III of Poland (1755); 7: 1 Silber Groschen, Frederick William IV (1859); 8: a bronze 
ring (early Middle Ages); 9: 20 groats, the Republic of Poland (1923); 10: a silver subcordate ap-
plique (early Middle Ages); 11: a bronze cross (Middle Ages); 12: a lyrate buckle (a bronze frame, 
an iron prong; early Middle Ages); photo by Mariola Jóźwikowska, fi gure prepared by Andrzej 
Kowalczyk

* Identyfi kację monety przeprowadziła prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza.
** Coin analysis was carried out by prof. Katarzyna Balbuza.
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Ryc. 6. Zabytki (po konserwacji) pozyskane w  2018 roku w  czasie realizacji Projektu Lednica. 
1: szpila brązowa (okres wpływów rzymskich); 2: okucie brązowe (wczesne średniowiecze); 3: oseł-
ka; 4–6: fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych; 7: żelazna piesznia (nowożytność); fot. Ma-
riola Jóźwikowska, oprac. Andrzej Kowalczyk
Fig. 6. Artefacts (aft er conservation) from surveys carried out for the Lednica Project in 2018. 
1: a bronze pin (Roman period); 2: a bronze fi tting (early Middle Ages); 3: a grindstone; 4–6: pieces 
of early medieval vessels; 7: iron wood chisel (Modern Period); photo by Mariola Jóźwikowska, 
fi gure prepared by Andrzej Kowalczyk
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Powyższe obserwacje wymagają weryfi kacji w toku dalszych prac terenowych, 
aby zredukować „wyspowy” charakter dyspersji materiału ruchomego, wynika-
jący z dostępności działek do badań. Dopiero równomierne przebadanie całego 
obszaru umożliwi analizę przestrzenną odkrywanych zabytków oraz ich szczegó-
łowe opracowanie i pogłębioną interpretację obserwowanych zjawisk. Jednak już 
na tym etapie można stwierdzić, że atutem tego typu prac jest możliwość badań 
obszarów o ograniczonej dostępności dla klasycznych badań powierzchniowych 
(np. w  lasach, na łąkach), co w  konsekwencji daje możliwość ich rozpoznania 
w takim samym zakresie jak pola uprawne.

dr Mikołaj Kostyrko
Otto-Friedrich University Bamberg
Institut für Archäologie
Kapuzinerstraße 16
96047 Bamberg
e-mail: mkostyrko@gmail.com
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Ryc. 7. Chronologia zabytków wydzielonych pozyskanych w 2018 roku w czasie realizacji Projektu 
Lednica; oprac. Andrzej Kowalczyk
Fig. 7. A chronology of distinctive fi nds from surveys carried out for the Lednica Project in 2018; 
fi gure prepared by Andrzej Kowalczyk
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Sprawozdanie z rekonesansu lotniczego wykonanego 
w rejonie wyspy Ostrów Lednicki na zlecenie 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w 2018 roku

Aerial survey at Ostrów Lednicki island 
and environs undertaken in 2018 for 

the Museum of the First Piasts at Lednica

Uwagi wstępne

Rekonesans lotniczy w rejonie jeziora Lednica został przeprowadzony jako istot-
ny element badań realizowanych w ramach projektu Lednica „Razem dla ratowa-
nia zabytków”, prowadzonych przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Grupa Eksploracyjno-Historyczna 
GNIAZDO. Specyfi ka obranej w projekcie metody badań (powierzchniowe z uży-
ciem detektorów metali) umożliwia zlokalizowanie zabytków luźnych, wyrwanych 
z pierwotnego kontekstu. Z tego względu podjęto decyzję o przeprowadzeniu do-
datkowej prospekcji terenowej z  wykorzystaniem zdjęć lotniczych. Archeologia 
lotnicza jest metodą pozwalającą na rozpoznanie struktur i obiektów kulturowych 
zalegających pod powierzchnią ziemi. W wypadku realizowanego zadania przyjęto 
zatem, że rekonesans lotniczy przeprowadzony w odpowiednich warunkach może 
dostarczyć szerszego kontekstu, umożliwiającego pełniejszą interpretację dystrybu-
cji zabytków metalowych oraz materiału ceramicznego na badanym obszarze. Za 
obszar badań przyjęto teren wokół środkowej i południowej części jeziora Lednica.

Rekonesans lotniczy

Wybór terminu rekonesansu był uzależniony od stanu zaawansowania we-
getacji upraw zbożowych, gdyż są one najbardziej wrażliwe na zalegające pod 
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powierzchnią ziemi obiekty archeologiczne. Kluczową rolę w  tym kontekście 
odgrywa susza, a  wymiernym jej wskaźnikiem jest klimatyczny bilans wodny. 
W  roku 2018 wystąpiła długotrwała susza (ryc. 1), co przyczyniło się do wy-
raźnego przyspieszenia dojrzewania zbóż i w konsekwencji — skrócenia okresu 
wegetacji.

Ryc. 1. Klimatyczny bilans wodny od 11 maja do 10 lipca; System Monitoringu Suszy Rolniczej 
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach http://www.susza.iung.pulawy.pl/KBW/06/
Fig. 1. Climatic water balance from 11 May to 10 July; Agricultural Drought Monitoring System of 
the State Research Institute in Puławy http://www.susza.iung.pulawy.pl/KBW/06/

Miało to wpływ na wzmożenie prac polowych i  wyraźne skrócenie okresu, 
w którym było możliwe przeprowadzenie prospekcji lotniczej. Natomiast inten-
sywna susza stwarzała optymalne warunki dla ujawnienia się wyróżników roślin-
nych. Począwszy od 9 czerwca 2018 roku, proces ten był monitorowany podczas 
cotygodniowych wizyt na wybranych stanowiskach (ryc. 2). 

Rekonesans lotniczy w rejonie wyspy Ostrów Lednicki został przeprowadzo-
ny 9 lipca 2018 roku. Wykonano łącznie 357 zdjęć zinwentaryzowanych w bazie 
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danych Instytutu Archeologii UAM pod numerami 2018_07_09_DSC_7994–
2018_07_09_DSC_8350.

W ramach wstępnego opracowania każde zdjęcie lotnicze otrzymało (geo)lo-
kalizację, co pozwala na zestawianie informacji o miejscu sfotografowanych obiek-
tów w szerszym kontekście (ryc. 3).

W ramach rekonesansu lotniczego wykonywano zdjęcia po obu stronach je-
ziora Lednica. Uwagę zwraca przede wszystkim koncentracja zdjęć lotniczych po 
wschodniej stronie. Szczególnie interesujące wydają się te obszary, na których nie 
udokumentowano stanowisk archeologicznych w  trakcie badań powierzchnio-
wych realizowanych w ramach programu AZP. Wstępne zestawienie z mapami 
topografi cznymi i ortofotomapą pokazuje jednak, że zdjęcia lotnicze zostały wy-
konane wzdłuż dawnych cieków wodnych, których fragmenty są jeszcze czytelne 
na mapach. Może to oznaczać, że zaistniały tam sprzyjające warunki do poja-
wienia się wyróżników roślinnych rejestrujących różnorakie zaburzenia w podło-
żu, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i antropogenicznego. Jednak obecnie 
nie można rozstrzygać, z jakiego rodzaju obiektami mamy do czynienia. Zdjęcia 
lotnicze ukazują bardzo złożoną sytuację geomorfologiczną. Ogólna charakte-
rystyka obiektów może wskazywać na dominację form naturalnych, lecz roz-
strzygnięcie tej kwestii wymaga dalszych badań z udziałem specjalisty z zakresu 

Ryc. 2. Monitoring stanu upraw na stan. Dziekanowice 22, gm. Łubowo (AZP: 50-32/ 104); 
fot. Andrzej Kowalczyk (15 czerwca 2018)
Fig. 2. Crops monitoring at Dziekanowice site 22, Łubowo municipality (AZP: 50-32/ 104); photo 
by Andrzej Kowalczyk (15 June 2018)
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geomorfologii (ryc. 4). Przykład ten pokazuje, że należy zachować szczególną 
ostrożność w interpretacji rozmieszczenia sfotografowanych wyróżników roślin-
nych. Nie należy ich utożsamiać z obiektami antropogenicznymi, a ich poprawna 
interpretacja wymaga dalszych prac w szerszym zespole specjalistów.

Najwięcej udokumentowanych wyróżników roślinnych na stanowiskach archeo-
logicznych można zauważyć w  bezpośrednim otoczeniu Lednicy. Stanowiska wi-
doczne dzięki wyróżnikom roślinnym to najczęściej skupiska jam o różnej wielkości. 
Przykładem może być Siemianowo, stan. 1 (ryc. 5). Na niewielkim fragmencie pola 
widoczne są rozproszone jamy. Jednak na sąsiednich polach nie są czytelne żadne 
obiekty, mimo że układ wskazywałby na kontynuację stanowiska. Jest to konsekwen-
cja tego, że nie wszystkie rośliny są wrażliwe na struktury znajduje się pod powierzch-
nią. W takich wypadkach konieczne jest powtarzanie rekonesansów w kolejnych la-
tach. Niezbędne jest również dalsze opracowanie zdjęć lotniczych w celu interpretacji 
wyników uzyskanych za pomocą archeologii lotniczej i badań powierzchniowych. 
Opracowanie to musiałoby objąć rektyfi kację zdjęć ukośnych oraz wykonanie planu 
stanowiska ukazującego zasięg, strukturę przestrzenną i rodzaj obiektów.

Ryc. 3. Miejsca wykonania zdjęć lotniczych wraz z trasą lotu rekonesansowego w rejonie wyspy 
Ostrów Lednicki na podkładzie mapy topografi cznej w skali 1 : 100 000; za geoportal.gov.pl oprac. 
Lidia Żuk
Fig. 3. Location of aerial photographs taken around Ostrów Lednicki island shown with a fl ight 
path against a  topographic map background at 1 : 100 000; map source: geoportal.gov.pl, fi gure 
prepared by Lidia Żuk
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Ryc. 4. Wyróżniki roślinne zarejestrowane po wschodniej stronie jeziora w pobliżu dawnego cieku 
wodnego, prawdopodobnie naturalnego pochodzenia; fot. Włodzimierz Rączkowski (9 lipca 2018)
Fig. 4. Crop marks on the east side of the lake near former watercourse are probably showing 
natural features; photo by Włodzimierz Rączkowski (9 July 2018)

Ryc. 5. Siemianowo, stan. 1, gm. Łubowo (AZP: 50-32/ 116) z wyraźnie czytelnymi wyróżnikami 
roślinnymi wskazującymi na obecność osady otwartej z licznymi jamami; fot. Włodzimierz Rącz-
kowski (9 lipca 2018)
Fig. 5. Siemianowo site 1, Łubowo municipality (AZP: 50-32/ 116) showing open settlement with 
numerous pits; photo by Włodzimierz Rączkowski (9 July 2018)
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Mimo sporego natężenia stanowisk archeologicznych znanych z  badań po-
wierzchniowych, w  trakcie prospekcji lotniczej udokumentowano relatywnie 
niewiele wyróżników roślinnych wskazujących na obecność antropogenicznych 
struktur podziemnych. Mogło się na to złożyć wiele czynników, jak np. postępu-
jąca zabudowa wokół jeziora, zmiana form użytkowania terenu i przekształcenie 
pól uprawnych na użytki i nieużytki zielone (ryc. 6), a także występowanie upraw 
niesprzyjających ujawnianiu się wyróżników roślinnych lub będących na zbyt 
wczesnym etapie wegetacji (np. kukurydza). Przykładem doskonale ilustrującym 
te problemy może być stan. Lednogóra 15, na którym występują wszystkie wy-
mienione powyżej procesy (ryc. 7).

Ryc. 6. Pola Lednickie z Bramą Rybą, przekształcone na teren zielony. Stwarza to niesprzyjające 
warunki dla udokumentowania struktur archeologicznych znanych z  badań powierzchniowych: 
Imiołki, stan. 18, 19, 20, 21, gm. Kiszkowo (AZP: 49-32/ 49, 50, 51, 68); fot. Włodzimierz Rącz-
kowski (9 lipca 2018)
Fig. 6. Pola Lednickie and the Th ird Millennium Gate (the Fish Gate), former arable land conver-
ted into greenspace which creates unfavourable conditions to document archaeological structures 
known from fi eldwalking survey: Imiołki site 18, 19, 20, 21, Kiszkowo municipality (AZP: 49-32/ 49, 
50, 51, 68); photo by Włodzimierz Rączkowski (9 July 2018)
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Ryc. 7. Lednogóra, stan. 15, gm. Łubowo (AZP: 50-32/ 26). W części N i W stanowisko zniszczo-
ne przez postępującą zabudowę domów jednorodzinnych, między którymi znajduje się działka 
wyłączona spod uprawy. W zachowanej części centralnej stanowiska jest pole obsiane kukurydzą 
na zbyt wczesnym etapie wegetacji dla udokumentowania potencjalnych wyróżników roślinnych; 
fot. Włodzimierz Rączkowski (9 lipca 2018)
Fig. 7. Lednogóra, site 15, Łubowo municipality (AZP: 50-32/ 26). Th e N and W parts are destroy-
ed by a development of semi-detached houses. Between them there is an uncultivated plot. Th e 
central part of the site is an arable fi eld covered with a crop at the early vegetation stage (maze); 
photo by Włodzimierz Rączkowski (9 July 2018)

W  trakcie rekonesansu lotniczego wykonano również szczegółową doku-
mentację wysp Ostrów Lednicki (ryc. 8) i Ledniczka. Na uwagę zasługuje tutaj 
udokumentowanie archeologów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
w trakcie badań podwodnych w rejonie Ledniczki (ryc. 9).

Uwagi końcowe

Mimo warunków sprzyjających obserwacji lotniczej, wywołanych długotrwałą 
suszą, wyniki końcowe wydają się stosunkowo skromne. Dlaczego tak niewiele 
stanowisk ujawniło się w formie wyróżników roślinnych? Pytanie to jest to szcze-
gólnie istotne, gdyż mamy do czynienia z obszarem o dużej intensywności osad-
nictwa, rozpoznanej w prowadzonych dotychczas badaniach powierzchniowych 
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Ryc. 8. Rybitwy–Ostrów Lednicki, stan. 1 i 2 (grodzisko i podgrodzie), gm. Łubowo (AZP: 50-32/ 
22, 23); fot. Włodzimierz Rączkowski (9 lipca 2018)
Fig. 8. Rybitwy–Ostrów Lednicki sites 1 and 2 (stronghold with adjacent settlement), Łubowo 
municipality (AZP: 50-32/ 22, 23); photo by Włodzimierz Rączkowski (9 July 2018)

i  wykopaliskowych (szczególnie w  bezpośrednim otoczeniu jeziora Lednica). 
Odpowiedzi może być wiele i każda z nich wymagałaby podjęcia odrębnych ba-
dań. Z pewnością należałoby rozpoznać wpływ procesów podepozycyjnych i ak-
tualny stan zachowania obiektów. Możliwości takie daje np. analiza dokumentacji 
archeologicznej z  przeprowadzonych dotychczas badań wykopaliskowych. Nie 
mniejszą rolę odgrywa specyfi ka litologiczna oraz glebowa. Jak już wspomnia-
no, zdjęcia lotnicze wskazują na złożoną sytuację obszaru postglacjalnego, stano-
wiącego mieszankę gleb gliniastych i piaszczystych o zróżnicowanej podatności 
na ujawnianie wyróżników roślinnych. Rozpoznanie jego specyfi ki i określenia 
przyczyn występowania lub braku wyróżników roślinnych w podobnych warun-
kach wymaga współpracy ze specjalistami z nauk przyrodniczych. 

Następnym istotnym czynnikiem jest aktualny stan zagospodarowania tere-
nu i rodzaje upraw. Obszar jeziora Lednica podlega intensywnym przekształce-
niom i często tereny, na których zarejestrowano stanowiska w trakcie badań po-
wierzchniowych AZP, są obecnie wyłączone spod uprawy. W takim przypadku 
żadna z metod (ani aktualne badania powierzchniowe, ani rekonesans lotniczy) 
nie może przynieść pozytywnych wyników, a dalsze rozpoznanie można prowa-
dzić jedynie przy użyciu metod geofi zycznych. W  odniesieniu do niesprzyjają-
cych upraw jedynym sensownym rozwiązaniem jest prowadzenie regularnych re-
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konesansów w kolejnych latach — z nadzieją, że rolnicy podejmą korzystniejsze 
(z  punktu widzenia archeologii lotniczej) decyzje o  doborze roślin uprawnych 
lub zmiany upraw nastąpią w wyniku naturalnych cykli płodozmianu. 

Należy podkreślić, że skromne wyniki z  2018 roku nie przekreślają moż-
liwości uzyskania dobrych rezultatów w  przyszłości. Jednak konieczne wydaje 
się również opracowanie wszystkich dotychczasowych rekonesansów lotniczych 
przeprowadzonych na tym obszarze w celu określenia obszarów o największym 
potencjale poznawczym oraz określenia stopnia zniszczenia substancji zabytko-
wej w wyniku postępującej zabudowy. W dalszej kolejności należy również ze-
stawić uzyskane dotychczas wyniki przy zastosowaniu badań powierzchniowych 
(zarówno klasycznej prospekcji w ramach AZP, jak i z użyciem detektorów me-
tali) oraz przeprowadzić kompleksową interpretację zmierzającą do lepszego ro-
zumienia uzyskanych wyników.

Ryc. 9. Zdjęcie dokumentujące zespół prowadzący badania podwodne w rejonie gródka stożko-
watego, Rybitwy-Ledniczka, stan. 4, gm. Łubowo (AZP: 50-32/ 25); fot. Włodzimierz Rączkowski 
(9 lipca 2018)
Ryc. 9. An aerial view of a team conducting underwater survey near the medieval motte&bailey at 
Rybitwy-Ledniczka, site 4, Łubowo municipality (AZP: 50-32/ 25); photo by Włodzimierz Rącz-
kowski (9 July 2018)
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Th irty years of Studia Lednickie

W maju 1989 roku ukazał się pierwszy tom czasopisma naukowego „Studia Led-
nickie”. Była to pierwsza w  pełni naukowa publikacja wydana drukiem przez 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Jak wynika z  zachowanej dokumen-
tacji, wpływ na powołanie przez muzeum własnego periodyku miały szeroko 
zakrojone badania regionu Lednicy, realizowane przede wszystkim od 1982 roku 
przez Interdyscyplinarny Zespół do Badań Ostrowa Lednickiego i jego Osadni-
czego Zaplecza, jak też bezpośrednie starania pracowników i dyrekcji muzeum, 
przede wszystkim Edwina Dzięciołowskiego (kierownika Działu Archeologicz-
nego) i  dwóch badaczy: Janusza Góreckiego i  Jacka Wrzesińskiego [Dzięcio-
łowski, Górecki 1989; Kurnatowska 1989: 12; 2009: 189–191; Fryza, Wrze-
siński 2009: 58–59].

Prace nad wydaniem pierwszego tomu Studiów Lednickich rozpoczęto w roku 
1986. W  piśmie skierowanym do Wojewody Poznańskiego podpisanym przez 
dyrektora muzeum Andrzeja Kaszubkiewicza czytamy, że inicjatywa wydania 
„nieperiodycznego wydawnictwa [Studiów Lednickich] […] powstała w  opar-
ciu o statut Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zyskała pozytywną opinię 
oraz gorące poparcie Rady Naukowej Muzeum”. Realizacja tego przedsięwzięcia 
podyktowana była natomiast koniecznością „szerokiej i szybkiej prezentacji do-
robku naukowego badań interdyscyplinarnych prowadzonych na Ostrowie Led-
nickim i w Kasztelanii Ostrowskiej”. W piśmie tym dyrektor Andrzej Kaszubkie-
wicz podkreślał, że „[d]otychczasowe wyniki badań publikowano w periodykach 
o różnej randze i charakterze co powodowało ich rozproszenie i w wyniku trud-
ną dostępność dla badaczy, oraz zainteresowanych czytelników” (ryc. 1).

W 1987 roku powołano Kolegium Redakcyjne „Studiów Lednickich”, które-
mu przewodziła do 2008 roku prof. dr hab. Zofi a Kurnatowska. Początkowo cza-
sopismo było wydawane w cyklu dwuletnim, w nakładach do 3000 egzemplarzy. 
W pierwszych tomach periodyku publikowano wyniki badań archeologicznych, 
architektonicznych i antropologicznych, badań nad środowiskiem naturalnym, 



Andrzej Kowalczyk

348

Ryc. 1. Pismo Andrzeja Kaszubkiewicza, dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy do 
Wojewody Poznańskiego w sprawie wyrażenia zgody na wydawanie Studiów Lednickich (Lednica, 
1986); ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Fig. 1. A  letter from Andrzej Kaszubkiewicz, the Director of the Museum of the First Piasts at 
Lednica to the Poznań Governor on the consent to publish Studia Lednickie (Lednica, 1986); from 
the collection of the Museum of the First Piasts at Lednica
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badań nad źródłami pisanymi i pozostałościami kultury ludowej oraz materiały 
pokonferencyjne.

W 1991 roku przy Studiach Lednickich zapoczątkowano nową serię wydaw-
niczą pn. Biblioteka Studiów Lednickich, w której w początkowym okresie uka-
zywały się monografi e prezentujące wyniki badań różnych dyscyplin naukowych 
[Fryza, Wrzesiński 2009: 59]. Od 2009 roku Biblioteka Studiów Lednickich 
składa się z pięciu serii obejmujących odrębne typy publikacji o zróżnicowanym 
zakresie merytorycznym.

W 2005 roku Studia Lednickie uzyskały status wydawnictwa ciągłego, które-
mu przyznano ISSN 0860-7893. Wraz z przyłączeniem do Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy nowych oddziałów (tj. Giecza i Grzybowa) oraz po powo-
łaniu Pracowni Archeologicznej Ostrów Radzimski poszerzył się zakres publi-
kowanych opracowań naukowych, głównie o charakterze źródłowym. Od 2008 
roku redaktorem naczelnym periodyku jest prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa. 
W 2012 roku Studia Lednickie zyskały status rocznika Muzeum Pierwszych Pia-
stów na Lednicy.

Do 2018 roku ukazało się siedemnaście tomów czasopisma (ryc. 2). Począw-
szy od 1989 roku, na łamach Studiów Lednickich opublikowano łącznie 488 
artykułów, w tym 246 z pełnym aparatem naukowym. Prace te zostały przygo-
towane przez 202 autorów z  Polski, Czech, Ukrainy i  USA. Podkreślić należy, 
że spośród wszystkich autorów tylko 36 jest lub było pracownikami Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy.

Obecnie w  czasopiśmie publikowane są artykuły poświęcone szeroko poj-
mowanej historii i kulturze Polski piastowskiej ze szczególnym uwzględnieniem 
związków z  kulturą europejską. Przedmiot zainteresowania wydawcy stanowią 
zarówno teksty źródłowe, jak i  syntetyczne, zwłaszcza podsumowujące wyniki 
badań interdyscyplinarnych z zakresu historii, archeologii, etnografi i, etnologii, 
historii sztuki, antropologii, a także związanych z nimi nauk przyrodniczych i fi -
zyko-chemicznych.

Zamieszczane w Studiach Lednickich artykuły są drukowane w  języku pol-
skim (ze streszczeniami, abstraktami i  słowami kluczowymi w  języku angiel-
skim, we wcześniejszych tomach w języku niemieckim) oraz w językach konfe-
rencyjnych.

Teksty są publikowane w pięciu działach: studia, materiały i analizy, recenzje, 
polemiki i dyskusje oraz komunikaty naukowe. Uzupełnieniem jest szósty dział 
pt. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w którym prezentowane są wyda-
rzenia z życia Muzeum, nabytki oraz polska i europejska bibliografi a poświęcona 
badaniom nad Ostrowem Lednickim (tu jest ujmowana również literatura wią-
żąca się z zagadnieniami Wielkopolskiego Parku Etnografi cznego w Dziekano-
wicach), Gieczem, Grzybowem i Radzimiem.

Wersją referencyjną czasopisma jest wersja drukowana (ISSN 0860-7893). 
Wersja elektroniczna (e-ISSN 2353-7906) jest dostępna na stronie internetowej 
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Ryc. 2. Okładki Studiów Lednickich, tomy I–XVII (1989–2018)

Fig. 2. Studia Lednickie covers, volumes I–XVII (1989–2018)

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy pod adresem www.studialednickie.pl, 
na stronie internetowej Bazhum i CEJSH.

Od 2019 roku artykułom naukowym publikowanym w czasopiśmie nadawa-
ny jest numer identyfi kacyjny DOI. Są one indeksowane w wykazach bibliogra-
fi cznych POL-index i Index Copernicus (ICV 2017:66.06).
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Paweł Sankiewicz

Średniowieczna broń drzewcowa i uzbrojenie ochronne 
ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Medieval pole weapon and defensive armaments from 
the collection of the Museum of the First Piasts at Lednica

Zbiory militariów pochodzące z grodzisk, którymi opiekuje się Muzeum Pierw-
szych Piastów na Lednicy, należą do najcenniejszych w Polsce i stanowią unika-
tową kolekcję w skali całej Europy. Za sprawą bardzo dużej liczby i różnorodno-
ści okazów, przy dość jednorodnej chronologii, zbiór ten jest podstawą licznych 
opracowań bronioznawczych oraz dotyczących historii wojskowości. Przydatny 
jest również przy badaniach nad strukturami osadniczymi i  społecznymi, śre-
dniowieczną estetyką, technikami produkcji czy wymianą ponadregionalną. Ra-
zem daje to obszerną podstawę źródłową do pogłębionych studiów nad rozwo-
jem państwa pierwszych Piastów.

W  ramach studiów nad uzbrojeniem średniowiecznym ze zbiorów Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy podjęto program badań obejmujący kolejne ka-
tegorie zabytków. W realizowanych projektach stosowane jest podejście interdy-
scyplinarne wykorzystujące szerokie spektrum dostępnych obecnie analiz specja-
listycznych. Łączy ono w sobie użycie technik tradycyjnych oraz nowoczesnych, 
niejednokrotnie badań pionierskich, eksperymentalnych. Zaangażowanie w pro-
jekty wysokiej klasy specjalistów zapewnia zachowanie optymalnego poziomu 
prowadzonych badań oraz publikacji archeologicznego dziedzictwa kulturowego. 
W  latach 2010–2011 przygotowano monografi ę Miecze średniowieczne z  Ostro-
wa Lednickiego i  Giecza, w  ramach której opracowano 14 mieczy i  elementów 
ich garniturów. Przedmioty poddano analizom formalnym oraz przeprowadzo-
no badania dendrologiczne, metaloznawcze, radiografi czne oraz termowizyjne. 
Kolejne opracowanie dotyczy broni obuchowej (Topory średniowieczne z Ostrowa 
Lednickiego i  Giecza, 2013). W  opracowaniu uwzględniono 148 toporów, które 
poddano analizie formalnej oraz badaniom specjalistycznym: dendrologicznym, 
cyklowi badań metaloznawczych oraz wykorzystanych skór zwierzęcych. W roku 
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2017 rozpoczęto realizację kolejnego projektu zatytułowanego „Broń drzewco-
wa i uzbrojenie ochronne z Ostrowa Lednickiego i Giecza”. Przedsięwzięcie zo-
stało dofi nansowane ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych” zarządzanego przez 
Narodowy Instytut Dziedzictwa. W ramach zadania przeprowadzono tradycyjne 
analizy bronioznawcze, badania specjalistyczne z  zakresu nauk fi zyko-chemicz-
nych i przyrodniczych, wykonano dokumentację oraz niezbędne zabiegi konser-
watorskie. 

Przedmiotem badań były dwa rodzaje uzbrojenia. Pierwszy to broń drzewcowa 
pozyskana podczas prac archeologicznych, głównie podwodnych prowadzonych 
przy Ostrowie Lednickim. Jest to największy w Polsce zbiór tego rodzaju broni po-
chodzący z jednego miejsca, co przy dużej różnorodności typów daje podstawy do 
szerszych studiów. Cechą wyróżniającą dla tego zbioru jest występowanie licznych 
fragmentów drzewców: od niewielkich kawałków po zachowane w całości. Okazy 
broni drzewcowej poddano analizie typologicznej oraz licznym badaniom specja-
listycznym (analiza drewna, cykl badań metaloznawczych, zdjęcia RTG). Drugim 
typem uzbrojenia, które ujęto w projekcie, jest uzbrojenie ochronne. Składają się 
na nie: jedyny zachowany na ziemiach polskich hełm typu normańskiego z jeziora 
Lednica, niezwykle rzadki szyszak typu wielkopolskiego z Giecza (obecnie w zbio-
rach Muzeum Archeologicznego w  Poznaniu) i  kolczugi (cała pochodząca z  je-
ziora Lednica oraz liczne drobne fragmenty tego typu pancerzy z grodzisk, osad 
i cmentarzysk z okresu początków państwa polskiego). Uzupełnieniem analizy for-
malnej uzbrojenia ochronnego są badania metaloznawcze i zdjęcia RTG. 

Efektem podjętych prac jest publikacja Broń drzewcowa i uzbrojenie ochronne 
z Ostrowa Lednickiego, Giecza i Grzybowa. Pozwala ona na dokładne zapoznanie 



Średniowieczna broń drzewcowa i uzbrojenie ochronne ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów…

się z  egzemplarzami uzbrojenia średniowiecznego znajdującymi się pod opie-
ką Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Analizy bronioznawcze przybliża-
ją kontekst kulturowy oraz chronologiczny opracowanych militariów, a  wyniki 
badań specjalistycznych ukazują preferencje materiałowe oraz pozwalają lepiej 
odtwarzać technologie stosowane w okresie średniowiecza przy produkcji uzbro-
jenia. Obok opracowań merytorycznych istotną częścią publikacji jest również 
katalog źródeł opatrzony m.in. danymi metrycznymi oraz rycinami zabytków. 
Wydawnictwo dzięki prezentacji militariów ze zbiorów Muzeum Pierwszych Pia-
stów na Lednicy ma promować miejsca związane z początkami polskiej państwo-
wości oraz szerzyć wiedzę o kulturze Europy średniowiecznej.

mgr Paweł Sankiewicz
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dział Głównego Inwentaryzatora
Dziekanowice 32
62-261 Lednogóra
e-mail: pawel.sankiewicz@lednica.pl
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Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński

Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego 
cmentarzyska w Dziekanowicach 

Graves with the jewellery from the early medieval burial 
ground in Dziekanowice 

W roku 2019 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wydało drukiem w serii 
Fontes (t. 8:1, 8:2) Biblioteki Studiów Lednickich 2-tomową publikację nauko-
wą Groby z  biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w  Dziekanowicach 
pod redakcją Jacka Wrzesińskiego. Projekt prowadzony w latach 2018–2019 za-
kończony publikacją był możliwy dzięki dofi nansowaniu w  ramach Programu 
Ochrona Zabytków Archeologicznych ze środków fi nansowych Ministra Kul-
tury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z  Funduszu Promocji Kultury 
(zgodnie z Umową Nr 3203/18/FPK/NID). Projekt jest kolejnym opracowaniem 
naukowym grobów z  depozytem z  wczesnośredniowiecznego cmentarzyska 
szkieletowego w  Dziekanowicach, stanowisko 22, datowanego na X–XIII wiek. 
W roku 2016 wydano publikację Nummus bonum fragile est. Groby z monetami 
wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w  Dziekanowicach (seria Fontes, t. 7:1, 
7:2), zawierającą wyniki badań numizmatycznych, archeologicznych, antropolo-
gicznych i metaloznawczych. Nowa publikacja prezentuje wyniki szeroko zakro-
jonych badań biżuterii metalowej, biżuterii ze szkła i kamieni.

Pozornie biżuteria to tylko ozdoba — ubrań, ciała. Jednak dla badań prze-
szłości ma ona o wiele większe znaczenie. Biżuteria to identyfi kator kulturowy — 
oznaka płci, statusu społecznego, wyznacznik przynależności kulturowej. W wy-
padku znalezisk sepulkralnych to także element obrzędowości funeralnej i znak 
emocji, przywiązania, wzajemnych relacji między odchodzącymi a żegnającymi.

Cmentarzysko dziekanowickie znajduje się w sercu Polski Piastów, w miejscu, 
gdzie rodziła się Polska, ale tu też stykały się prądy kulturowe płynące ze wszyst-
kich kierunków. Analiza dziekanowickiej biżuterii jest znaczącym elementem 
świadczącym o  kulturze mieszkańców piastowskiej Polski oraz o  ich poczuciu 
estetyki, wrażliwości, preferencjach kulturowych, a także możliwościach i umie-
jętnościach miejscowych rzemieślników czy o kontaktach z sąsiadami.



Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński

358



359

Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach



Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński

Projekt podzielony był na dwa etapy. W pierwszym przeprowadzono szereg 
analiz fi zykochemicznych wybranych  przedmiotów biżuterii z brązu, srebra, ze 
szkła i kamieni półszlachetnych, przygotowano Katalog Grobów z biżuterią i Ka-
talog Paciorków Szklanych, wykonano także analizy antropologiczne pochów-
ków i opracowano Katalog Źródeł. Zaprojektowano również okładki obu tomów 
publikacji (Wojciech Kujawa). Drugi etap to konstruowanie i  redakcja tekstów, 
przygotowanie i opracowanie rycin, recenzje i wydanie.

Autorami tekstów w niniejszej publikacji są: prof. dr hab. Maria Deka (IAiE 
PAN Warszawa), dr Tomasz Purowski (IAiE PAN Warszawa), którzy przeana-
lizowali i  opracowali ozdoby wykonane ze szkła, dr Małgorzata Szczepaniak 
(Instytut Geologii UAM w Poznaniu), która opracowała ozdoby z kamieni, mgr 
Jarosław Strobin (Muzeum Archeologiczne w  Gdańsku), który zajął się analizą 
ozdób ze srebra, mgr Andrzej Sikorski (Instytut Archeologii UAM w Poznaniu), 
który opracował fragmenty tkanin towarzyszących dziekanowickim ozdobom, 
dr Zdzisław Hensel (Laboratorium Bio- i Archeometrii IAiE PAN w Warszawie), 
który przeprowadził badania metaloznawcze biżuterii, mgr Anna Wrzesińska 
(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy), która opracowała materiał antropo-
logiczny oraz mgr Jacek Wrzesiński (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy), 
który dokon ał opracowania archeologicznego biżuterii z grobów.

mgr Anna Wrzesińska
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dział Nauk Przyrodniczych
Dziekanowice 32
62-261 Lednogóra
e-mail: przyroda.aw@lednica.pl

mgr Jacek Wrzesiński
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Oddział Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie
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Danuta Banaszak

Wystawa plenerowa Gdy bogów było wielu… 

Open-air exhibition When there were many gods… 

Noc Kupały. Noc czarów, magii, miłości… 

Z  ciemności mogą wyłonić się różne tajemnicze postacie. Wśród nich także 
i czterogłowy Światowid…

Przybywający 23 czerwca 2018 roku na 49. lednicką Noc Kupały mogli pod-
czas imprezy zapoznać się z nową wystawą plenerową Gdy bogów było wielu… 
Znajduje się ona w niewielkim zagajniku brzozowo-dębowym, przy drodze pro-
wadzącej z parkingu w stronę przeprawy promowej na Ostrów Lednicki. Głów-
nym punktem wystawy jest „świątynia”, której forma została zainspirowana 
odkryciami w Gross Raden. Pośrodku niewielkiego, kwadratowego wnętrza znaj-
duje się drewniany posąg Światowida (wykonany na wzór znanego Światowida 
ze Zbrucza), a przed nim kamienny ołtarz. Wygrodzono również „święty” teren 
otaczający świątynię i prowadzącą do niego ścieżkę, przy której postawiono trzy 
plansze.

Nie zachowało się dużo źródeł pisanych, z których można czerpać wiedzę na 
temat wierzeń na terenach zajmowanych przez Słowian, a  zwłaszcza ziemiach 
państwa wczesnopiastowskiego. Te, którymi dysponujemy, uzupełniane są bada-
niami archeologicznymi, religioznawczymi, językoznawczymi i etnologicznymi.

I  właśnie dzięki prowadzonym już od XIX wieku pracom archeologicznym 
na Ostrowie Lednickim i  w  jego otoczeniu odkryto przedmioty, które ewentu-
alnie można łączyć z  wierzeniami przedchrześcijańskimi. Są to m.in. fragment 
złotej kaptorgi z głową konika (najprawdopodobniej ofi ara zakładzinowa złożo-
na w podwalinie wału), duże naczynie ceramiczne z wyrytą swastyką i krzyżem 
w kole (kult słońca), pochówek konia, fragmenty drewnianych koni (ofi ary skła-
dane w jeziorze), okucia pochewek noży (ich antropo- i zoomorfi czne zdobienia 
wiążą się z  wierzeniami słowiańskimi), czaszki końskie złożone pod ścianami 
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Ryc. 1. Fragmenty ekspozycji plenerowej Gdy bogów było wielu…, Mały Skansen, czerwiec 2018; 
fot. Danuta Banaszak 
Fig. 1. Fragments of an open-air exhibition When there were many gods…, Small open-air mu-
seum, June 2018; photo by Danuta Banaszak

Ryc. 2. Ogólny widok 
na ekspozycję plenerową 
Gdy bogów było wielu…, 
Mały Skansen, listopad 2018; 
fot. Danuta Banaszak 
Fig. 2. Th e general view on the 
open-air exposition When there 
were many gods…,  Small open-
-air museum, November 2018; 
photo by Danuta Banaszak



Wystawa plenerowa Gdy bogów było wielu…

budynku na podgrodziu, niektóre dary składane w grobach (np. naczynia, w któ-
rych znajdowało się niegdyś pożywienie dla zmarłych).

Najstarsze z  tych znalezisk pochodzą z X wieku, a najmłodsze wiązać moż-
na z XII stuleciem. Tak szerokie datowanie tego rodzaju odkryć może świadczyć 
o tym, że nawet w tym jednym ze stołecznych grodów, w którym Mieszko I mógł 
zostać ochrzczony, wzniesiono świątynię chrześcijańską i często przebywali Pia-
stowie, jeszcze długo pamiętano dawnych bogów i różne istoty nadprzyrodzone, 
oddając im cześć lub zabezpieczając się przed ich gniewem.

mgr Danuta Banaszak
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Oddział Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim
Dziekanowice 32
62-261 Lednogóra
e-mail: ol.db@lednica.pl
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Katarzyna Balbuza

LAUDACJA
dla Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z okazji 
wręczenia Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego

Ostrów Lednicki, 7 czerwca 2019 roku

Laudation for the Poznań Society for the Advancement of Arts 
and Sciences on the occasion of the presentation of the Lednica 

Piast Eagle Prize, Ostrów Lednicki, 7th June 2019

Szanowny Panie Wiceprezesie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Sza-
cowni Członkowie tegoż zasłużonego Towarzystwa, Czcigodni Członkowie Kapitu-
ły Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego, Ekscelencje, Magnifi cencje, Szanowni 
Reprezentanci świata kultury, nauki i polityki, Pracownicy Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy i zgromadzeni Goście 
Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego jest wyróżnieniem dla osób lub 

instytucji za znaczące osiągnięcia naukowe, jak również w zakresie upowszech-
niania wiedzy o  roli dynastii Piastów w  dziejach Polski i  Europy oraz ochrony 
piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Przyznawana jest rokrocznie przez Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego. 

Dzisiejsza — już jedenasta — edycja uroczystości wręczenia tej wspania-
łej nagrody ma doniosły wymiar historyczny. Laureatem, którego kandydatu-
ra wpłynęła na wniosek Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział 
w  Poznaniu — po jednomyślnej decyzji Członków Kapituły Lednickiego Orła 
Piastowskiego — zostaje Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN). 
Uhonorowane zatem zostaje wiele Osób, wybitnych Uczonych wielkopolskich, 
którzy tworzyli i nadal tworzą najstarsze działające w sposób ciągły od ponad 160 
lat stowarzyszenie naukowe w Polsce. Również okoliczności wręczenia Nagrody 
są szczególne — oto bowiem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, kierowa-
ne od 2008 roku przez prof. dr. hab. Andrzeja Marka Wyrwę, obchodzi w  tym 
roku zaszczytne pięćdziesięciolecie swojej działalności (zał. w 1969 r.).
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Przypadł mi w udziale ogromny honor, a równocześnie przyjemność, wygło-
sić laudację na cześć Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które w zastęp-
stwie za nieobecnego dzisiaj Prezesa, prof. UAM dr. hab. Andrzeja Gulczyńskie-
go, reprezentuje Wiceprezes Towarzystwa, Wicedyrektor Instytutu Historii UAM, 
prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik.

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego trafi a dzisiaj do Towarzystwa, które 
zajmuje wyjątkowe miejsce i odgrywa szczególną dziejową rolę w wielkopolskim 
życiu naukowym, w  tym w  dziedzinie historii i  archeologii. Powstałe w  lutym 
1857 roku, noszące wówczas nazwę Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie, 
działając zrazu w niełatwym dla Polaków okresie zniewolenia narodowego, ode-
grało zasadniczą rolę w procesie integracji poznańskiego środowiska naukowego. 
Oto bowiem powołanie Towarzystwa, którego ówczesna łacińska dewiza brzmia-
ła unguibus et rostro (pol. pazurami i dziobem), było heroiczną i sugestywną od-
powiedzią Wielkopolan na działania mające na celu likwidację polskości w za-
borze pruskim. Akt ten miał na celu ochronę i rozwój kultury i nauki polskiej. 
Trzeba wspomnieć, że jednym z 42 głównych członków założycieli Towarzystwa, 
obok księdza Franciszka Ksawerego Malinowskiego i Tytusa Działyńskiego, był 
dr Kazimierz Szulc, etnograf, działacz społeczny, ale również nauczyciel historii. 
Od początków swego istnienia Towarzystwo koncentrowało refl eksję naukową na 
tematyce historycznej, w szczególności zaś na piastowskich dziejach państwa pol-
skiego. W  powstałym wówczas pod egidą Towarzystwa Muzeum Starożytności 
Krajowych — jednym z najstarszych muzeów polskich, którego kustoszem został 
przed I wojną światową Józef Kostrzewski, twórca poznańskiej szkoły archeolo-
gicznej — systematycznie tworzono imponującą, najwcześniejszą w  kraju pu-
bliczną kolekcję zabytków archeologicznych z terenów Wielkopolski, ilustrującą 
dzieje Polski piastowskiej. Powołanie muzeum przyczyniło się do zainicjowania 
badań archeologicznych nad tym okresem. Swoją kolekcję dzieł sztuki oraz za-
bytków archeologicznych, w tym numizmatycznych, przekazał muzeum Seweryn 
Mielżyński. To między innymi dzięki niemu Towarzystwo otrzymało też okazały 
gmach, który po dziś dzień jest jego główną siedzibą. Na wewnętrznym jego dzie-
dzińcu stanął pierwszy na ziemiach polskich pomnik Adama Mickiewicza, nato-
miast w samym gmachu rozpoczęły swoją działalność Wydawnictwo i Biblioteka. 
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę członkowie Towarzystwa walnie przy-
czynili się do utworzenia w Poznaniu Uniwersytetu, obchodzącego w bieżącym 
roku stulecie swojej działalności (zał. 1919 r.). Jego pierwszym Rektorem został 
Heliodor Święcicki, ówcześnie Prezes PTPN.

Działalność naukowa w zakresie historii średniowiecznej była rysem charakte-
rystycznym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk od początku jego istnie-
nia. W ramach organizowanych zebrań, odczytów, konferencji czy na łamach wy-
dawanych przez Wydawnictwo PTPN czasopism naukowych, toczyły się i toczą 
dyskusje naukowe nad problematyką dziejów wczesnopiastowskich. Z inicjatywy 
Komisji Archeologicznej działającej przy Towarzystwie wychodziło dziewiętna-
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stowieczne czasopismo „Zapiski Archeologiczne Poznańskie”, redagowane przez 
Władysława Jażdżewskiego i Bolesława Erzepkiego, współredagowane przez Jó-
zefa Kostrzewskiego. Od 1925 roku wydawano „Roczniki Historyczne”, założone 
i redagowane przez Kazimierza Tymienieckiego, wybitnego mediewistę i jedno-
cześnie Prezesa PTPN. Współcześnie pod auspicjami Towarzystwa cyklicznie 
odbywają się zainicjowane przez prof. dr hab. Alicję Karłowską-Kamzową i na-
zwane jej imieniem, Seminaria Mediewistyczne, na których dominuje tematyka 
Polski wczesnopiastowskiej. We współpracy z Instytutem Historii UAM od 2014 
roku odbywają się konferencje na temat chrystianizacji Europy, w tym chrystia-
nizacji państwa Piastów, i dziejów Kościoła. Dzięki członkom PTPN zainaugu-
rowano pierwsze badania archeologiczne grodów piastowskich w Wielkopolsce, 
m.in. w Poznaniu, Gnieźnie, Gieczu czy tutaj, na Ostrowie Lednickim. 

Ryc. 1. Ostrów Lednicki, 7 czerwca 2019 r. Wręczenie Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego 
dla Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (PTPN) przez panią Grażynę Brzezińską, zastępcę 
dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na 
ręce prof. UAM dr. hab. Przemysława Matusika, wiceprezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk; fot. Piotr Kuszczak
Fig. 1. Ostrów Lednicki, 7th June 2019. Th e presentation of the Lednica Piast Eagle Prize to the 
Poznań Society for the Advancement of Arts and Sciences by Grażyna Brzezińska, the vice-direc-
tor of the Department of Culture at the Offi  ce of the Marshal of Wielkopolska Voivodship; the 
prize handed to the prof. Przemysław Matusik, the vice president of the Poznań Society for the 
Advancement of Arts and Sciences; photo by Piotr Kuszczak
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Ryc. 2. Ostrów Lednicki, 7 czerwca 2019 r. Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego dla Poznań-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, od lewej: prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik, wice-
prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa, dyrektor 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, prof. UAM dr hab. Anna Kotłowska, sekretarz Komi-
sji Historycznej PTPN, prof. UAM dr hab. Maciej Dorna, przewodniczący Komisji Historycznej 
PTPN, mgr Magdalena Kadziszewska-Stróżyk, prof. UAM dr hab. Paweł Stróżyk, przedstawiciel 
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza, prezes Polskiego 
Towarzystwa Historycznego, Oddział w Poznaniu; fot. Piotr Kuszczak
Fig. 2. Ostrów Lednicki, 7th June 2019, the Lednica Piast Eagle Prize for the Poznań Society for 
the Advancement of Arts and Sciences; from the left : prof. Przemysław Matusik, the vice presi-
dent of the Poznań Society for the Advancement of Arts and Sciences, prof. Andrzej M. Wyrwa, 
the director of the Museum of the First Piasts at Lednica, prof. Anna Kotłowska, the secretary 
of the Commission of History of the Poznań Society for the Advancement of Arts and Sciences, 
prof. Maciej Dorna, the chairman of the Commission of History of the Poznań Society for the Ad-
vancement of Arts and Sciences, Magdalena Kadziszewska-Stróżyk M.A., prof. Paweł Stróżyk, the 
representative of the Polish Heraldry Society, prof. Katarzyna Balbuza, the chairman of the Polish 
Historical Society, Poznań Branch; photo by Piotr Kuszczak

Prezesami PTPN bywali znamienici mediewiści — wspomniany już prof. 
Kazimierz Tymieniecki, dwukrotnie prof. Gerard Labuda, prof. Antoni Gąsio-
rowski, prof. Alicja Karłowska-Kamzowa, prof. Jacek Wiesiołowski czy obecna 
na dzisiejszej uroczystości prof. Hanna Kočka-Krenz. W szeregach Towarzystwa 
działała lub działa znakomita większość wybitnych znawców epoki średniowie-
cza — historyków i archeologów — skupionych wokół Instytutu Historii UAM, 
Instytutu Archeologii UAM i Polskiej Akademii Nauk. Prace tych badaczy nie-
rzadko były i są wydawane w wydawnictwie PTPN. 
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Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego dla Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk to wyraz serdecznego podziękowania, ogromnej wdzięczności 
i  najwyższego uznania dla osiągnięć zrzeszonych w  jego ramach mediewistów 
w dziedzinie badań historycznych nad dziejami wczesnopiastowskimi Polski. Ży-
czymy Towarzystwu długiej i równie owocnej kontynuacji badań nad początkami 
państwa polskiego.

* * *

Laudacja dla Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk została wygłoszona 
przez prof. UAM dr hab. Katarzynę Balbuzę, Prezes poznańskiego oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Historycznego, wnioskodawczynię przyznania Nagrody Led-
nickiego Orła Piastowskiego dla PTPN w 2019 roku (wniosek z 18 marca 2019 
roku). Nagrodę przyznaje rokrocznie Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
na wniosek Kapituły Nagrody, w której skład wchodzą: Arcybiskup Archidiece-
zji Gnieźnieńskiej, Arcybiskup Archidiecezji Poznańskiej, Rektor Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezes Stowarzy-
szenia Naukowego Archeologów Polskich, Prezes Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego i Sekretarz Kapituły. Kapituła Nagrody, działając na podstawie Uchwały 
nr 2694/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z  12 czerwca 2009 roku 
ustanawiającej „Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego” i w zgodzie ze Statu-
tem Nagrody, 25 kwietnia 2019 roku pozytywnie rozpatrzyła wniosek złożony 
przez Prezes poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. 

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 7 czerwca 2019 roku o  godzi-
nie 11.00 na Ostrowie Lednickim w  Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
w  Dziekanowicach. W  imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego sta-
tuetkę wraz z dyplomem wręczyła wicedyrektor Departamentu Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego pani Grażyna Brzezińska. W zastępstwie Prezesa Poznańskie-
go Towarzystwa Przyjaciół Nauk, prof. UAM dr. hab. Jacka Gulczyńskiego, tę 
zaszczytną nagrodę odebrał prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik, Wicepre-
zes. Ceremonię rozpoczął prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa, Dyrektor Mu-
zeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Przewodniczący Kapituły Nagrody, który 
przy dźwięku dzwonu Mieszko i Dobrawa wprowadził do kaplicy baptyzmalnej 
Wiceprezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, po czym przedstawił 
Uchwałę Kapituły Nagrody. Następnie prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza od-
czytała laudację i opinię dotyczącą tegorocznego laureata, zaprezentowano rów-
nież adres Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka. Słowo 
Prezesa PTPN wygłosił prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik. Na koniec od-
czytano laudacje gości. 

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego została w 2019 roku przyznana już 
po raz jedenasty, jednakże po raz pierwszy trafi ła do rąk instytucji. Dotychcza-
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sowi Laureaci to wybitni uczeni, profesorowie: Gerard Labuda (2009), Zofi a Hil-
czer-Kurnatowska (2010), Jerzy Strzelczyk (2011), Zygmunt Świechowski (2012), 
Klementyna Żurowska (2013), Henryk Samsonowicz (2014), Jerzy Lesław Wyro-
zumski (2015), Antoni Gąsiorowski (2016), Stanisław Suchodolski (2017) i To-
masz Jasiński (2018).
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Professor Kazimierz Tobolski (1936–2018). Memorial 

Profesor Kazimierz Tobolski był jedną z czołowych postaci polskiej paleoekolo-
gii, znanym nie tylko w całym kraju, ale także w licznych ośrodkach europejskich 
i światowych. Realizował badania paleoekologiczne, łącząc wiele dziedzin nauki 
i  wspomagając interpretacyjnie analizy z  biologii, geografi i, geologii, ochrony 
przyrody, archeologii, historii i innych obszarów wiedzy. Pan Profesor był wielo-
letnim pracownikiem Wydziału Nauk Geografi cznych i Geologicznych Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, a  także twórcą poznańskiej szkoły 
badań paleoekologicznych, silnego ośrodka badań przeszłości przyrody w Pozna-
niu. Obok paleoekologii największą pasję Profesora stanowiła ochrona przyrody. 
Angażował się w  działalność na rzecz wielu parków narodowych i  krajobrazo-
wych, uczestnicząc w pracach ich rad naukowych.

Profesor Kazimierz Tobolski urodził się 30 kwietnia 1936 roku w  Tczewie. 
Studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu ukończył na kierunku biologia. 1 października 1960 roku, jesz-
cze będąc studentem, został zatrudniony u  profesora Zygmunta Czubińskiego 
w Zakładzie Systematyki i Geografi i Roślin. W 1961 roku uzyskał tytuł magistra 
na podstawie pracy pt. „Próba określenia wieku wydm Międzyrzecza Warciań-
sko-Noteckiego metodą palynologiczną”, która została następnie opublikowana 
w  Badaniach Fizjografi cznych nad Polską Zachodnią [Tobolski 1962]. Przez 
pierwsze lata pracy zawodowej kontynuował tematykę związaną z  obszarami 
wydmowymi i analizy metodą palinologiczną [np. Kozarski, Tobolski 1963]. 
Efektem była praca doktorska pt. „Późnoglacjalna i  holoceńska historia roślin-
ności na obszarze wydmowym w dolinie środkowej Prosny” [Tobolski 1966].

Poniżej kilka przykładów szerokich zainteresowań i licznych obszarów badań, 
na których Profesor pozostawił swój ślad. 

Tematyka związana z ochroną przyrody była bliska Profesorowi Tobolskiemu 
podczas całej kariery naukowej. Przejął idee propagowane przez Władysława Szafe-
ra, Mariana Raciborskiego, Adama Wodziczkę, a przede wszystkim — wspomnia-
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nego wcześniej Zygmunta Czubińskiego. Mistrz Profesora aktywnie zajmował się 
zagadnieniami ochrony przyrody i postulował objęcie ochroną w postaci parków 
narodowych kilku najciekawszych i dobrze zachowanych obszarów przyrodniczych 
w Polsce (m.in. teren przyszłych Słowińskiego i Białowieskiego PN). Profesor To-
bolski, postulując potrzebę chronienia wielu gatunków, ekosystemów i form krajo-
brazów, podkreślał i nawoływał do studiowania przeszłości przyrody jako podstawy 
jej poznania. Przekonywał, że tylko badania paleoekologiczne, z  obowiązkowym 
uwzględnieniem analizy pyłkowej, pozwalają uchwycić istotę procesów zachodzą-
cych w przyrodzie. Dogłębna znajomość tychże jest natomiast niezbędna w celu 
wypracowania właściwych i skutecznych metod ochrony. Bez wiedzy nie ma moż-
liwości odpowiedniej reakcji (lub jej zaniechania) na zmiany naturalne czy też ge-
nezy antropogenicznej. Z takim podejściem Profesor Tobolski przez kolejne lata, 
wraz ze zmieniającym się zależnie od okoliczności, możliwości i potrzeb zespołem 
specjalistów, realizował prace naukowe na licznych obszarach chronionych. Przy-
kładowo, wieloletnie badania Pobrzeża Słowińskiego zaowocowały wydaniem licz-
nych artykułów naukowych [np. Tobolski 1967; 1972; 1979; 1980] oraz dysertacji 
habilitacyjnej zatytułowanej „Studium palinologiczne gleb kopalnych Mierzei Łeb-
skiej w Słowińskim Parku Narodowym” [Tobolski 1975c]. Opracowanie to stano-
wiło ważny etap prac na terenie SPN, które wiele lat później podsumowane zosta-
ły publikacją w  postaci monografi i pt. „Gleby Słowińskiego Parku Narodowego” 
zredagowaną wraz z gleboznawcami prof. Wojciechem Dzięciołowskim oraz prof. 
Andrzejem Mockiem z  ówczesnej Akademii Rolniczej w  Poznaniu [Tobolski, 
Mocek, Dzięciołowski 1997]. Książka ta dostarczyła wielu cennych informacji 
o przeszłym funkcjonowaniu dzisiejszego obszaru SPN, udowodniła występowa-
nie lasów liściastych w miejscu obecnych wydm i nadmorskiego boru bażynowego 
(Empetro-nigri Pinetum), pozwoliła na prześledzenie całej historii ekosystemów ba-
giennych w rezerwacie Moroszka i ich otoczeniu, a ponadto dostarczyła istotnych 
informacji w kontekście historycznej geografi i roślin odnośnie do gatunków bore-
alnych uważanych na stanowiskach w Polsce za gatunki reliktowe. 

Wiele lat Profesor Tobolski pracował na rzecz Lednickiego Parku Krajobra-
zowego oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jako członek jego Rady 
Naukowej. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku powstały pierwsze anali-
zy pyłkowe osadów jeziora Lednica i Jeziora Skrzetuszewskiego [Tobolski 1987; 
1989; 1990a]. Interesujące wyniki zachęciły Profesora do znacznego rozszerzenia 
zakresu badawczego na tym terenie. Efektem było kilka niewielkich monografi i 
o zróżnicowanej tematyce: zestawienie wyników o stanowiskach osadów późno-
glacjalnych w Imiołkach [Tobolski 1998a], antropopresja w epoce brązu i żelaza 
[Tobolski 1994], paleoekologia Lednickiego Parku Krajobrazowego [Tobolski 
1991] i wiele pojedynczych opracowań. W badania na obszarze lednickim oraz 
ogólnie tematykę osadnictwa wczesnośredniowiecznego w  ośrodkach piastow-
skich zaangażowane było całe pokolenie uczniów Profesora, którzy, fi nalizując 
swoje badania przygotowaniem monografi i, zdobyli w ten sposób stopień dokto-
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ra [Filbrandt-Czaja 1998; Milecka 1998; Strzelczyk 1999; Makohonienko 
2000; Schubert 2003; Polcyn 2003]. 

Kontekst ochrony przyrody noszą też wieloletnie badania w Borach Tuchol-
skich zarówno na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie jak i  poza nim. 
Obiektem zainteresowania Profesora była oczywiście cała przyroda, jednak naj-
więcej uwagi poświęcił przeszłości zbiorowisk borowych, dominujących w  tym 
terenie, oraz ulubionym zbiornikom jeziornym, zwłaszcza jeziorom lobeliowym. 
Praca Profesora w Borach Tucholskich przejawiała się również aktywnym zaan-
gażowaniem w zarządzanie, był bowiem członkiem Rady Naukowej PNBT. Lista 
publikacji z  tego terenu jest bardzo długa i  obejmuje różnorodne zagadnienia: 
od historii lasów, przez inwentaryzację torfowisk, przemiany obszarów wodno-
-bagiennych do jezior lobeliowych i stanowisk kłoci wiechowatej [np. Tobolski 
1998b; 2001; 2003a; 2006]. Z  inicjatywy i  inspiracji Profesora tematy badawcze 
na terenie Borów Tucholskich podejmowało wielu Jego uczniów i współpracow-
ników. Autorka poświęciła kilka lat badań na poznawanie przeszłości zbiorników 
skąpożywnych, w wyniku czego powstała dysertacja habilitacyjna o ich przeszło-
ści w Polsce i analizie historycznej geografi i fl orystycznych składników tych je-
zior: lobelii jeziornej (Lobelia dortmanna) i  poryblinu jeziornego (Isoëtes lacu-
stris) [Milecka 2005]. Ważnym obiektem zainteresowania Profesora w Borach 
Tucholskich był cis (Taxus baccata). Gatunek ten pomimo kilkuwiekowej (do-
słownie) ochrony prawnej stale zmniejsza liczbę stanowisk w Polsce i w Europie. 
Wielokrotne wizyty w rezerwacie Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego 

Ryc. 1. Pobieranie próbek nawarstwień 
przydennych z jeziora Lednica przez 
prof. Kazimierza Tobolskiego na stanowisku 
archeologicznym 3a (most poznański; 1987); 
fot. Gerard Wilke, ze zbiorów Archiwum 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Fig. 1. Sampling of bottom sediments from 
Lednica lake by prof. Kazimierz Tobolski 
at archaeological site 3a (the Poznań bridge; 
1987); photo by Gerard Wilke, from the 
collection of the Archive of the Museum of 
the First Piasts at Lednica
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w Wierzchlesie oraz dociekanie przyczyn takiego stanu rzeczy zaowocowały — 
oprócz publikacji [np. Tobolski 2001] — zainteresowaniem tym tematem ba-
dawczym Agnieszki Noryśkiewicz, która na podstawie monografi i o tematyce pa-
leoekologicznej z historii cisa i ekosystemów współtworzących rezerwat uzyskała 
stopień doktora [Noryśkiewicz 2006]. 

Rozległe zainteresowania naukowe Profesora Kazimierza Tobolskiego obej-
mowały zagadnienia fl orystyczne [Lisowski, Szafrański, Tobolski 1969; 1971; 
Jackowiak, Tobolski 1993], ewolucję gleb w  cyklu glacjalno-interglacjalnym 
[Tobolski 1976; 1980; Dzięciołowski, Tobolski 1982], starsze okresy geolo-
giczne, głównie w nawiązaniu do badań z terenu kopalni węgla brunatnego w Ko-
ninie [Tobolski, Stankowski 1981], sukcesję roślinną w obszarach arktycznych 
[Tobolski 1975a; 1975b] czy w piętrach roślinności alpejskiej [Lang, Tobolski 
1975; Schneider, Tobolski 1985; Tobolski, Ammann 2000] i wiele innych. 

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i do 2008 roku Profesor Kazi-
mierz Tobolski był członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, w której peł-
nił funkcję Przewodniczącego Komisji obszarów wodnych i  bagiennych. Obok 
zwykłego zestawu obowiązków z tym związanych pracował Profesor na tym naj-
wyższym krajowym szczeblu na rzecz rozpowszechnienia badań paleoekologicz-
nych jako niezbędnego etapu działań w ochronie przyrody. Na podstawie swoich 
doświadczeń i  wieloletniej pracy oraz obserwacji systemów ochrony przyrody 
w innych krajach Profesor przygotowywał publikację o paleoekologicznych pod-
stawach ochrony przyrody. Niestety nie zdążył jej skończyć. 

Ryc. 2. Profesor z autorką na jeziorze 
Ostrowite w Borach Tucholskich; 
fot. Grzegorz Kowalewski
Fig. 2. Professor with an authoress 
on Ostrowite lake in Bory Tucholskie; 
photo by Grzegorz Kowalewski
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Profesor Tobolski utrzymywał liczne kontakty z  pracownikami naukowymi 
całej Europy. Podczas swojej kariery uniwersyteckiej wielokrotnie wyjeżdżał 
za granicę: na stypendium do Oulu w Finlandii, do Berna, Lozanny i Zurychu 
w Szwajcarii, do Grazu i  Innsbrucka w Austrii, do Kilonii, Berlina i Wilhelms-
haven w Niemczech i wielu innych ośrodków. Badania naukowe tam prowadzo-
ne, we współpracy z  międzynarodowym zespołem specjalistów, zaowocowały 
licznymi artykułami w  renomowanych czasopismach o  światowym obiegu [np. 
Tobolski 1975b; 1985; Ammann, Tobolski 1983; Ammann i  in. 1985; Lang, 
Tobolski 1985; Schneider, Tobolski 1985; Andree i  in. 1986]. Ich wysoki 
poziom oraz świadectwo głębokiej wiedzy merytorycznej Profesora Tobolskie-
go skutkowały również uznaniem, jakim cieszył się na arenie międzynarodowej, 
i zaliczeniem do grona autorytetów i wybitnych paleobotaników ostatnich dzie-
siątków lat. 

Jednym z ulubionych powiedzonek Profesora Tobolskiego było biblijne: „po 
owocach ich poznacie”. W pewien sposób wyznaczało ono ścieżki postępowania 
naukowego samego Profesora oraz zespołu Jego współpracowników. W praktyce — 
wraz z  drugą maksymą: „słowo pisane jest słowem świętym” — oznaczało bo-
wiem, że aby pozostał ślad po naszych badaniach, rozważaniach, dyskusjach itd., 
konieczne jest ich ujęcie na piśmie, czyli po prostu publikacja. Profesor pracy 
publikacyjnej poświęcał wiele czasu i  uwagi, a  nade wszystko cenił wydawanie 
książek. Pozostawił zatem po sobie kilka bardzo cennych monografi i i podręcz-
ników. Do najważniejszych zaliczam Przewodnik do oznaczania torfów i osadów 

Ryc. 3. Profesor na Moorexcursion 
w południowej Norwegii (2012); 
fot. Mariusz Gałka
Fig. 3. Professor on Moorexcursion 
in south Norway (2012); 
photo by Mariusz Gałka
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jeziornych [Tobolski 2000], który, mam nadzieję, znany jest obecnie wszystkim 
paleobotanikom w Polsce. Dzieło to w pełni zasługuje na tłumaczenie i wydanie 
w wersji angielskojęzycznej za granicą. Istotnym opracowaniem monografi cznym 
są też Torfowiska na przykładzie Ziemi Świeckiej [Tobolski 2003b]. Książka ta 
w istocie jest klasyfi kacją i opisem ekosystemów torfowiskowych występujących 
w Polsce. Na tym tle zaprezentowane zostało bogactwo obszarów mokradłowych 
Ziemi Świeckiej. Z okresu wcześniejszego pochodzi wspominana już monografi a 
o glebach SPN, a  także kilka mniejszych opracowań dotyczących Niżu Polskie-
go [Tobolski 1990b] oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego [Tobolski 1991]. 
Profesor zainicjował ponadto serię związaną z naszym macierzystym zakładem: 
Prace Zakładu Biogeografi i i Paleoekologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Po-
znaniu. Obejmowała ona w większości publikacje prac doktorskich podopiecz-
nych Profesora w latach dziewięćdziesiątych oraz na początku XXI wieku i do-
czekała się sześciu opracowań naukowych oraz jednej publikacji jubileuszowej 
z okazji 70. urodzin Profesora. Brak kontynuacji serii wiązał się z koniecznością 
zdobywania punktów za publikacje w uznanych, przeważnie zagranicznych cza-
sopismach wskutek jakościowego rozliczania dorobku naukowego pracowników 
oraz oceny parametrycznej jednostek naukowych.  

Ostatnim monografi cznym, ukończonym dziełem Profesora Tobolskiego jest 
podręcznik Podstawy kompensacji przyrodniczej wydany pod redakcją wspólną 
z  Janem Szyszko w  2010 roku. Stanowił on odpowiedź na przystąpienie Polski 
do Unii Europejskiej i  włączenie kraju do sieci ochrony Natura 2000. Autorzy, 
zdając sobie sprawę z  relatywnie dobrego stanu przyrody w  Polsce (w  porów-
naniu z  krajami starej piętnastki), nakreślili zasady kompensacji przyrodniczej 
w ramach zrównoważonego rozwoju, która ma równoważyć (kompensować) ne-
gatywne skutki rozwoju gospodarczego i inwestycji, w tym głównie infrastruktu-
ry drogowej. 

Od dłuższego czasu Profesor wspominał, że pracuje nad monografi ą o paleo-
ekologicznych podstawach ochrony przyrody, ale tego opracowania skończyć już 
nie zdążył. 

Profesor Kazimierz Tobolski był Nauczycielem wielu pokoleń studentów 
i doktorantów, początkowo na biologii, a po powstaniu Wydziału Nauk Geogra-
fi cznych i Geologicznych na różnych kierunkach geografi cznych i geologicznych. 
Wiedzę przyrodniczą przekazywał z przekonaniem i pasją. Potrafi ł zainteresować 
młodych tematyką swoich badań. Przyciągał przyszłych doktorantów rozległą 
wiedzą przyrodniczą, szerokimi zainteresowaniami, bezpośrednim podejściem. 
Skutecznym magnesem dla potencjalnych współpracowników były wyjazdy te-
renowe, podczas których Profesor niestrudzenie przekazywał swoją imponującą 
wiedzę i inspirował do podejmowania rozmaitych tematów badawczych. Stałym 
elementem tych wyjazdów było „botanizowanie”, czyli oznaczanie roślin, oraz fo-
tografi a, której Profesor był pasjonatem. Wykonywał setki zdjęć, w  przeszłości 
posługując się zwykle dwoma aparatami — jednym robił zdjęcia, a drugim prze-
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źrocza. Charakterystyczne dla spotkań wyjazdowych były również nieofi cjalne 
zebrania wieczorne, podczas których Profesor pozostawał postacią dominują-
cą i nadal dzielił się doświadczeniem i wiedzą, przytaczał opowieści i anegdoty 
ze swoich podróży. Niepowtarzalny nastrój i specyfi ka tych spotkań pozostanie 
w naszych najlepszych wspomnieniach o Profesorze. 

Profesor Kazimierz Tobolski był naszym Mistrzem. Na zawsze pozostanie 
w pamięci swych uczniów i współpracowników jako Wielki Naukowiec i Przy-
rodnik, który całą swoją uwagę i czas poświęcał pracy, a powodowany nienasyco-
nym pragnieniem pogłębiania wiedzy, uczył się do ostatnich niemal chwil życia. 
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gicznych [w:] Archeologia o początkach Łęczycy 2, red. Grygiel R., Furek T., Łódź, 
s. 189, 210, 221, 480.

7. Jarzewicz J. 2014, Kościoły romańskie w  Polsce, zdjęcia Andrzejewski J., Kraków, 
s. 26, 35, 43–47.

8. Jurek T. 2014, Pierwsze wieki historii Łęczycy [w:] Początki Łęczycy 3, red. Grygiel 
R., Jurek T., Łódź, s. 122, s. 171 indeks.

9. Kollinger K. 2014, Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992–1025), Wrocław, 
s. 148, 225, 259, 261–264, 266, 267, 291, 292, 368, 412, 433 indeks, s. 434 indeks.

10. Kotowicz P.N. 2014, Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źró-
deł, Rzeszów, s. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
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146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 224, 225, 273 ryc., s. 325 ryc., 
s. 326 ryc., s. 327 ryc., s. 328 ryc., s. 329 ryc., s. 330 ryc., s. 331 ryc., s. 332 ryc., s. 333 
ryc., s. 334 ryc., s. 335 ryc., 336 ryc., s. 337 ryc., s. 338 ryc., s. 339 ryc., s. 340 ryc., 
s. 341 ryc., s. 342 ryc., s. 343 ryc., s. 344 ryc., s. 345 ryc., s. 346 ryc., s. 347 ryc., s. 
348 ryc., s. 349 ryc., s. 350 ryc., s. 351 ryc., s. 352 ryc., s. 353 ryc., s. 354 ryc., s. 355 
ryc., s. 356 ryc., s. 357 ryc., s. 358 ryc., s. 359 ryc., s. 360 ryc., s. 361 ryc., s. 362 ryc., 
s. 363 ryc., s. 364 ryc., s. 365 ryc., s. 366 ryc., s. 367 ryc., s. 368 ryc., s. 369 ryc., s. 370 
ryc., s. 371 ryc., s. 428 ryc., s. 429 ryc., s. 430 ryc., s. 431 ryc., s. 432 ryc., s. 433 ryc., 
s. 434 ryc.

11. Linetty J. 2014, Początki kolekcjonerstwa i muzealnictwa w Wielkopolsce, MPM 1, 
s. 20, 25, 30, 32, 35.

12. Machajewski H., Olszacki T., Wyrwa A.M., Dzieje Wielenia do czasów wczesnono-
wożytnych (XVI w.), Wieleń, s. 31 ryc.

13. Makowiecki D. 2014, Studia archeozoologiczne nad znaczeniem wczesnośrednio-
wiecznej i  średniowiecznej fauny łęczyckiego grodu [w:] Początki Łęczycy 1: Ar-
cheologia środowiskowa średniowiecznej Łęczycy. Przyroda — gospodarka — spo-
łeczeństwo, red. Grygiel R., Jurek T., Łódź, s. 268, 374, 375, 376, 377, 379, 381, 385, 
393, 394, 425, 427, 428, 430, 432, 436.

14. Michalak A., Kotowicz P.N. 2014, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z  oko-
lic Bukowca w  powiecie międzyrzeckim, czyli o  pewnym odkryciu w  archiwum 
w Wünsdorfi e, WSA 15, s. 110.

15. Pelczyk A. 2014, Polskie muzealnictwo skansenowskie w Europie, MPM 1, s. 116, 
117, 118, 120 ryc., s. 122 ryc.

16. Rakoczy M., Myśkow E. 2014, Drewniane naczynia toczone z Ostrowa Tumskiego 
we Wrocławiu — wybrane zagadnienia techniczne, ŚSA 56, s. 208.

17. Rodzińska-Chorąży T. 2014, Drewno i kamień — czyli co i kiedy zbudowali dwaj 
pierwsi Piastowie [w:] Średniowieczna architektura sakralna w  Polsce w  świetle 
najnowszych badań. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Po-
czątków Państwa Polskiego w Gnieźnie 13–15 listopada 2013 roku, red. Janiak T., 
Stryniak D., Gniezno, s. 15, 16, 17, 18, 19.

18. Roman M. 2014, „Kryzys tożsamości” wielkopolskich muzeów?, MPM 1, s. 150.
19. Rozmus D. 2014, Wczesnośredniowieczne zagłębie hutnictwa srebra i ołowiu na ob-

szarach obecnego pogranicza Górnego Śląska i Małopolski (druga połowa XI–XII/
XIII wiek), Kraków, s. 69, 71, 85, 155, 156, 186, 216, 218, 344 indeks, s. 347 indeks. 

20. Sankiewicz P. 2014, Wielkopolskie instytucje muzealne, MPM 1, s. 165, 166, 167, 
168.

21. Skoczylas J. 2014, Gipsowe zaprawy murarskie w początkach państwa polskiego, SlA 
55, Poznań, s. 171, 172, 173 ryc., s. 174, 175.

22. Stępnik T. 2014, Wczesnośredniowieczne zabytki drewniane z Wolina w świetle ana-
lizy surowcowej [w:] Wolin wczesnośredniowieczny 2, red. Stanisławski B., Filipo-
wiak W. Origines Polonorum 7, Warszawa, s. 176, 180, 187, 189, 190, s. 444 indeks.

23. Strzelczyk J. 2014, Bolesław Chrobry, Warszawa, s. 144, 145, 181, 183 ryc.
24. Szlak Ukrytych Skarbów — album topografi czny 2014, Poznań, s. 80, 81.
25. Teska M., Michałowski A. 2014, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne na 

przestrzeni 20 lat swego istnienia, WSA 14, s. 276, 277, 278, 279, 281, 289, 292, 293.
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26. Th e Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early Medieval Gateway into West Pomera-
nia, red. Chudziak W., Kaźmierczak R. 2014, Toruń, s. 214, 218, 227, 244, 246, 247, 
248, 250, 251, 253, 358, 359, 360, 364, 368, 442, 447.

27. Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim 2: Mosty traktu poznań-
skiego (wyniki archeologicznych badań podwodnych prowadzonych w latach 1986–
–2003), red. Kola A., Wilke G., Kraków, ss. 314.

28. Wrzesiński J. 2014, Pół wieku rezerwatu archeologicznego w Gieczu, KW 1 (149), 
s. 13.

29. Wyrwa A.M. 2014, Pomniki Historii — pomne miejsca naszej przeszłości, MPM 1, 
s. 83, 84, 87, 90, 92 ryc., s. 93, 94, 95, 96, 97 ryc., s. 98, 99, 104.

30. Zamelska-Monczak K. 2014, Wczesnośredniowieczne grzebienie z  Santoka, MZP 
Nowa Seria 11, z. 1, s. 45.

2015
1. Andrałojć M. 2015, Wczesnopiastowskie cmentarzysko rzędowe w Gołubiu, gm. Po-

biedziska, woj. Wielkopolskie, SL 14, s. 61, 70, 80, 82, 92, 115.
2. Bodzia. A  Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland, red. Buko A., East 

Central and Eastern Europe in the Middle Ages 450–1450, Vol. 27, 2015, Leiden–
Boston, s. 28, 43, 149, 190, 220, 263, 269, 299, 311, 336, 367, 383, 395, 398, 481, 512, 
513, 616 indeks. 

3. Brzostowicz M. 2015, Ląd i ziemia nad Wartą [w:] O rzece i wodzie w życiu codzien-
nym człowieka średniowiecza, SB 8, s. 95 ryc.

4. Brzostowicz M. 2015, Wspólnoty sąsiedzkie w strukturze osadnictwa plemiennego 
Wielkopolski [w:] Jak dobrze mieć sąsiada. Problem sąsiedztwa w  średniowieczu 
w świetle archeologii, SB 7, s. 22, 23, 25.

5. Camino de Santiago. Szkice historyczne do peregrynacji dziejów kultu św. Jakuba 
Apostoła Większego, red. Wyrwa A.M., wydanie 2, BSL 17, Seria D Varia 2, 2015, 
Lednica, s. 67 ryc., s. 73, 89 ryc.

6. Campana Mesco et Dobraua. Jubileuszowy dzwon na 1050. rocznicę chrztu Polski 
na Ostrowie Lednickim, red. Wyrwa A.M., Lednica, ss. 61.

7. Dobosz J. 2015, Gniezno jako centrum monarchii piastowskiej [w:] Studia nad daw-
ną Polską 4, Gniezno, s. 64, 66, 75.

8. Francuz S., Francuz M., Francuz W. 2015, Przewodnik. Województwo wielkopolskie 
bez barier. 60 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych, Wrocław, s. 58–61.

9. Gardeła L. 2015, Face Down: Th e Phenomenon of Prone Burial in Early Medieval 
Poland, AAR 10, Rzeszów, s. 103 ryc., s. 104, 113.

10. Gardeła L. 2015, Odwróceni. Fenomen pochówków na brzuchu w Polsce średnio-
wiecznej, AAR 10, Rzeszów, s. 126.

11. Górecki J. 2015, Chrzest na Ostrowie Lednickim, Lednica, ss. 40.
12. Górecki J. 2015, Okruchy świętości. Relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Stauroteka 

z Ostrowa Lednickiego. Katalog wystawy, Lednica, ss. 72. 
13. Graff  K., Graff  T. 2015, Średniowieczne korzenie Polski. Historia dla każdego, Kra-

ków, s. 14, 17 ryc.
14. Janiak T. 2015, Zagadnienie architektury przedromańskiej w Gnieźnie w świetle naj-

nowszych badań, RMPPP 1, s. 11.
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15. Janowski A. 2015, Groby komorowe w  Europie Środkowo-Wschodniej. Problemy 
wybrane, Szczecin, s. 28, 30, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 49, 60, 61, 68, 70, 71, 85, 88, 
102–103, 175 ryc., s. 175 ryc., s. 192 ryc., s. 193 ryc., s. 194 ryc., s. 195 ryc., s. 196 
ryc., s. 197 ryc., s. 198 ryc.

16. Jasiński T. 2015, Geneza i okoliczności chrztu Mieszka I w 966 roku, MPM 2, s. 33.
17. Kaczmarek Ł. 2015, Osadnictwo wczesnośredniowieczne i starożytne na stanowisku 

nr 6 w miejscowości Polska Wieś, gm. Kłecko, pow. gnieźnieński, RMPPP 1, s. 250, 
252, 255, 256, 259.

18. Kajkowski K. 2015, Th e Dog in Pagan Beliefs of Early Medieval North-Western 
Slavs, AAR 10, Rzeszów, s. 201, 204.

19. Kalinowski Z. 2015, Baseny chrzcielne z Ostrowa Lednickiego, BSL 34, Seria C Dis-
sertationes ad fontes spectantes 5, Lednica, ss. 142.

20. Kiarszys G. 2015, Trzy światy średniowiecza, Szczecin, s. 42 ryc.
21. Konczewska M., Radek T. 2015, Przedmioty skórzane z  Ostrowa Tumskiego we 

Wrocławiu [w:] In Pago Silensi, WStW 1: Kształtowanie się grodu na wrocławskim 
Ostrowie Tumskim. Badania przy ul. Św. Idziego, Wrocław, s. 403.

22. Kurasiński T. 2015, Wiadro obite blaszanymi okuciami z wczesnośredniowiecznego 
cmentarzyska w Glinnie w świetle dotychczasowych znalezisk europejskich, SlA 56, 
Poznań, s. 197.

23. Krysztofi ak T. 2015, Stanowisko nr 4 w Gieczu w  świetle badan archeologicznych 
[w:] Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu, red. Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., BSL 33, 
Seria B1 Fontes 6:1, Lednica, s. 18 ryc.

24. Lednickie serc pamiątki. Legenda i wiersze z połowy XIX wieku, wybór i wstęp Wy-
rwa A.M., wydanie 2, BSL 12, Seria D Varia 1, 2015, Lednica, ss. 45.

25. Linetty J. 2015, Ksiądz Ignacy Polkowski (1833–1888), MPM 2, s. 95.
26. Liturgiczny grzebień z Ostrowa Lednickiego. Studium analityczne, red. Górecki J., 

Wyrwa A.M., wydanie 2, BSL 25, Seria C Dissertationes ad fontes spectantes 4, 2015, 
Lednica, ss. 107.

27. Międzyrzecz. Gród i zamek w wiekach IX–XIV. Wyniki prac wykopaliskowych z lat 
1954–1961, Origines Polonorum 8, 2015, Warszawa, s. 289, 297, 298, 345, 352, 365, 
377, 392, 393, 401, 402, 421, 551 indeks, s. 552 indeks, s. 554 indeks.

28. Niemcewicz P. 2015, Prace konserwatorsko-restauratorskie przy reliktach budowli 
pałacowo-sakralnej na Ostrowie Lednickim w  latach 2009–2010, WBK 6, Poznań, 
s. 33–38.

29. Open the Gate of Paradise. Th e Benedictines in the Heart of Europe 800–1300, 2015, 
Prague, s. 31, 32. 

30. Osięgłowski J. 2015, Zanim powstało Muzeum, RMPPP 1, s. 342, 345, 346 ryc., 
s. 347 ryc., s. 348, 349, 350, 351 ryc., s. 352, 353, 354, 355.

31. Paszkiewicz B. 2015, Giecz 4 — Monety ze „stanowiska wydajnego” (podsumowa-
nie) [w:] Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu, red. Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., BSL 
33, Seria B1 Fontes 6:1, Lednica, s. 13 ryc., s. 233, 235, 237, 239, 241, 243.

32. Pietrzak J. 2015, Aplikacje pasa rycerskiego z okresu średniowiecza odkryte na Gó-
rze Biśnik w Strzegowej, pow. olkuski, RMG: Archeologia 20, s. 128.

33. Purol-Wierzbicka M. 2015, Wczesnośredniowieczne wyroby ze skóry z Góry Lecha 
w Gnieźnie, RMPPP 1, s. 153.
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34. Rakoczy M. 2015, Przedmioty drewniane z badań przy ulicy św. Idziego we Wrocła-
wiu [w:] In Pago Silensi. WStW 1: Kształtowanie się grodu na wrocławskim Ostro-
wie Tumskim. Badania przy ul. Św. Idziego, Wrocław, s. 344.

35. Renn K. 2015, Ścieżki edukacji przyrodniczej w  Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy jako „ekspozycje” w terenie, Kraków, ss. 50.

36. Sawicka J. 2015, Średniowieczne pracownie szklarskie w Międzyrzeczu, SlA 56, Po-
znań, s. 136, 141, 160, 166.

37. Sikora J. 2015, Początki inhumacji w Polsce pierwszych Piastów. Jak wczesne? [w:] 
Cmentarzyska — relacje społeczne i międzykulturowe, Funeralia Lednickie. Spotka-
nie 17, Poznań, s. 155, 156, 160.

38. Srebrny naszyjnik z kaptorgami i krzyżowatą zawieszką z Dziekanowic, red. Wrze-
siński J., Wyrwa A.M., wydanie 2, BSL 24, Seria C Dissertationes ad fontes spectan-
tes 3, 2015, Lednica, ss. 183.

39. Stauroteka lednicka. Materiały, studia i analizy, red. Wyrwa A.M., wydanie 2, popra-
wione. BSL 16, Seria C Dissertationes ad fontes spectantes 2, 2015, Lednica, ss. 97.

40. Sztyber A. 2015, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Modlnicy [w:] Modlnica, 
stan. 5. Od późnej epoki brązu po czasy średniowiecza, red. Dzięgielewski K., Dzię-
gielewska M., Sztyber A. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na 
trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków, s. 341, 345.

41. Tabaka A. 2015, Wystawa „Relikty budowli pałacowo-sakralnej na Ostrowie Lednic-
kim. Promocja monety”, SL 14, s. 245–247.

42. Urbańczyk P. 2015, Jak (s)chowano pierwszych polskich chrześcijan? [w:] Cmenta-
rzyska — relacje społeczne i międzykulturowe, Funeralia Lednickie. Spotkanie 17, 
Poznań, s. 131.

43. Urbańczyk P. 2015, Zanim Polska została Polską, Toruń, s. 144 ryc., s. 157, 158, 165, 
234, 235, 236, 241, 243, 364, 439 indeks.

44. Utracone dziedzictwo. Informator. Europejskie Dni Dziedzictwa 12–20.09.2015, Po-
znań, s. 25.

45. Wadyl S. 2015, Pomorze Wschodnie w  X wieku. Uwagi na marginesie pracy Bła-
żeja Śliwińskiego. Początki Gdańska: Dzieje Ziem nad zachodnim brzegiem Zatoki 
Gdańskiej w I połowie X wieku, Gdańsk 2009, ss. 298, PoAn 24, s. 539.

46. Waszczuk K. 2015, Ekspertyza osteologiczna szczątków zwierzęcych z wczesnośre-
dniowiecznej osady w Polskiej Wsi, stan. 6 gm. Kłecko, pow. gnieźnieński, RMPPP 1, 
s. 275.

47. Wielkopolskie instytucje muzealne, MPM 2, s. 142, 143, 144, 145.
48. Wrzesińska A. 2015, Opracowanie antropologiczne szczątków ludzkich z wczesno-

średniowiecznego cmentarzyska rzędowego w Gołubiu, stan. 23/24, woj. wielkopol-
skie, SL 14, s. 224, 225, 227, 230, 231, 235, 236.

49. Wrzesiński J. 2015, Europejskie Dni Dziedzictwa na grodzie w  Grzybowie, SL 14, 
Dziekanowice–Lednica, s. 249–251.

50. Wyrwa A.M. 2015, Aby mówiły o nas po nas. Pomniki historii — pomne miejsce 
naszej przeszłości, WBK 6, Poznań, s. 16, 17 ryc., s. 21, 22, 23.

51. Wyrwa A.M. 2015, Palatia — pałace, zamki, dwory. Państwowe, rodowe i rodzinne 
gniazda. Kilka uwag odnośnie pojęcia rezydencji, ich prezentacji i ochrony w Mu-
zeach na wolnym powietrzu, AS 11, Sanok, s. 12 ryc., s. 17, 19 ryc., s. 21 ryc., s. 22 
ryc., s. 23 ryc.
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52. Wyrwa A.M. 2015, Przedmowa [w:] Monety ze stanowiska nr 4 w  Gieczu, red. 
Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., BSL 33, Seria B1 Fontes 6:1, Lednica, s. 11, 13 ryc., 
s. 15.

53. Wyrwa A.M. 2015, Święty Jakub Apostoł. Malakologiczne i  historyczne ślady pe-
regrynacji z ziem polskich do Santiago de Compostela, wydanie 2, BSL 13, Seria C 
Dissertationes ad fontes spectantes 1, Lednica, s. 9, 10, 11, 28, 48, 49 ryc., s. 50, 55 
ryc., s. 56, 57, 72, 73 ryc., s. 104, 105.

2016
1. Banaszak D. 2016, Wystawa „Z głębi wód. Rybołówstwo na Ostrowie Lednickim we 

wczesnym średniowieczu”, SL 15, s. 161–162.
2. Baranowski T. 2016, Kościół drewniany w Kaliszu jako przykład możliwych rozwią-

zań architektonicznych we wczesnej fazie chrystianizacji Polski [w:] Kościoły doby 
chrystianizacji, red. Rębkowski M., WSM 3, s. 149, 153.

3. Barkowski R.F. 2016, Tajemnice początków państwa polskiego 966, Warszawa, s. 12, 
13, 55, 61, 62, 63, 115, 260 ryc., ilustr.

4. Biniaś-Szkopek M. 2016, Specyfi ka epoki — miejsce Gniezna w strukturze państwa 
polskiego [w:] Dzieje Gniezna pierwszej stolicy Polski, Gniezno, s. 96, 105.

5. Błaszczyk D. 2016, Między ziemią a  niebem: wczesnośredniowieczne pochówki 
w  grobach komorowych na ziemiach polskich w  kontekście europejskim [w:] Po-
chówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średnio-
wiecza, red. Błaszczyk D., Stępniewska D., ŚW, Supplement Series P: Prehistory and 
Middle Ages 18, Warszawa, s. 35 ryc., s. 36, 37 ryc., s. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49.

6. Błaszczyk D., Stępniewska D. 2016, Słowo wstępne [w:] Pochówki w grobach komo-
rowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza, red. Błaszczyk D., 
Stępniewska D., ŚW, Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages 18, Warsza-
wa, s. 8, 9.

7. Buko A. 2016, Wprowadzenie [w:] Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa 
polskiego, red. Buko A., Warszawa, s. 29.

8. Bukowska A. 2016, Architektura najstarszego kościoła katedralnego w  Poznaniu 
[w:] Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa, red. Przy-
był M., Poznań, s. 48, 49 ryc.

9. Brust M. 2016, Zamek Przemysła II w Rogoźnie na tle umocnień obronnych miasta 
i jego zaplecza od IX do XVIII wieku, Rogoźno, s. 14, 63, 79.

10. Brzeziński D. 2016, Procesja do źródła chrzcielnego w  Wigilię Paschalną w  litur-
gii rzymskiej od starożytności do soboru trydenckiego i czasów współczesnych [w:] 
Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności 
chrześcijańskiej do soboru trydenckiego, red. Wyrwa A.M., Poznań–Dziekanowice, 
s. 203.

11. Charowska E.M. 2016, Konserwacja i prezentacja reliktów archeologicznych in situ 
przy zastosowaniu konstrukcji zabezpieczających: założenia teoretyczne i rozwiąza-
nia praktyczne [w:] Teoria i praktyka prezentacji reliktów archeologiczno-architek-
tonicznych, red. Kobyliński Z., Charowska E.M., Kowalczyk Ł., Warszawa–Zielona 
Góra, s. 87, 89 ryc., s. 90.
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12. Dalewski Z. 2016, Władztwo dynastyczne Piastów [w:] Gród Piastowski w Gieczu. 
Geneza — funkcja — kontekst, red. Kara M., Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., Poznań, 
s. 72, 329 indeks. 

13. Danielewski M. 2016, Dzieje polityczne we wczesnym średniowieczu [w:] Dzieje 
Gniezna pierwszej stolicy Polski, Gniezno, s. 28, 29, 30, 39, 40, 41, 49, 55, 56 ryc., 
s. 59, 63.

14. Dobosz J. 2016, Miejsce chrztu Mieszka I, KMP 1: „966 Poznańskie dziedzictwo”, 
s. 16, 18, 19, 24 ryc., s. 25, 26, 30, 32, 33 ryc.

15. Drajewski S. 2016, Wielkopolskie obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski, KW 3 
(159), s. 7, 10 ryc., s. 16.

16. Duczko W. 2016, Status i magia. Ozdoby elit z Bodzi [w:] Bodzia. Elitarny cmentarz 
z początków państwa polskiego, red. Buko A., Warszawa, s. 133, 141, 143, 150.

17. Garbatowska A. 2016, „Obóz ćwiczebny wojsk Wielkopolskich” w  Wielkopolskim 
Parku Etnografi cznym, SL 15, s. 162–167.

18. Gardeła L. 2016, Wczesnośredniowieczne groby komorowe — lustra czy miraże ży-
cia? Rozważania nad praktykami funeralnymi na ziemiach polskich [w:] Pochówki 
w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza, 
ŚW, Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages 18, Warszawa, s. 159, 160, 
162, 164, 174.

19. Górecki J. 2016, Baseny chrzcielne z  Ostrowa Lednickiego w  świetle analizy źró-
deł archeologicznych [w:] Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i  ceremoniał 
chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do soboru trydenckiego, red. Wyrwa 
A.M., Poznań–Dziekanowice, s. 109–152.

20. Górecki J. 2016, Jubileuszowe uroczystości 1050. rocznicy chrztu Polski na Ostrowie 
Lednickim, SL 15, s. 75–86.

21. Górecki J. 2016, Okruchy świętości. Relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Stauroteka 
z Ostrowa Lednickiego, SL 15, s. 129–136.

22. Hensel Z. 2016, Monety ze stanowiska Dziekanowice 22 w świetle analiz chemicz-
nych [w:] Nummus bonum fragile est. Groby z monetami wczesnośredniowieczne-
go cmentarzyska w Dziekanowicach, red. Wrzesiński J., BSL 35, Seria B1 Fontes 7:2, 
Lednica, s. 221–251.

23. Imagines Medii Aevi. Wystawa z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, red. Soćko A., 
Poznań, s. 15, 16, 23, 24, 25, 26 ryc., s. 27, 56 ryc., s. 57, 58, 63.

24. Indycka E. 2016, Cmentarz przy wczesnośredniowiecznym grodzie w  Gieczu [w:] 
Gród piastowski w Gieczu. Geneza — funkcja — kontekst, red. Kara M., Krysztofi ak 
T., Wyrwa A.M., Poznań, s. 224, 329 indeks.

25. Kaczmarek W. 2016, Dylematy fi nansowania konserwacji muzealiów, MPM 3, s. 79 
ryc., s. 80 ryc.

26. Kajkowski K. 2016, Depozyty zwierzęce na nekropoliach zachodniosłowiańskich. 
Kilka uwag do dyskusji nad genezą fenomenu grobu komorowego na obszarze 
wczesnośredniowiecznej Polski [w:] Pochówki w grobach komorowych na ziemiach 
polskich w okresie wczesnego średniowiecza, red. Błaszczyk D., Stępniewska D. ŚW, 
Supplement. Series P: Prehistory and Middle Ages 18, Warszawa, s. 141, 143 ryc., 
s. 145, 146 ryc., s. 152.

27. Kalinowski Z. 2016, III Kolokwium Konsultacyjne na temat architektury kamiennej 
z Ostrowa Lednickiego, SL 15, s. 153–160.
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28. Kalinowski Z. 2016, O pozachrzcielnych funkcjach baptysteriów wczesnochrześci-
jańskich i  chrzcielnic wczesnośredniowiecznych [w:] Miejsca chrztów, urządzenia 
baptyzmalne i  ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do soboru 
trydenckiego, red. Wyrwa A.M., Poznań–Dziekanowice, s. 60–65.

29. Kara M. 2016, Cmentarzysko w Bodzi w kontekście praktyk funeralnych ludności 
ziem polskich 2. połowy X–XI w. [w:] Bodzia. Elitarny cmentarz z początków pań-
stwa polskiego, red. Buko A., Warszawa, s. 481, 483.

30. Kara M. 2016, Organizacja przestrzeni grzebalnej, rytuał i  obrządek pogrzebowy 
[w:] Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego, red. Buko A., War-
szawa, s. 348, 363, 369, 372.

31. Kara M. 2016, Uzbrojenie [w:] Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa pol-
skiego, red. Buko A., Warszawa, s. 126.

32. Kara M., Krysztofi ak T., Wyrwa A.M. 2016, Słowo wstępne [w:] Gród piastowski 
w Gieczu. Geneza — funkcja — kontekst, red. Kara M., Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., 
Poznań, s. 10, 329 indeks.

33. Karwat J. 2016, Chrzest Mieszka, Poznań s. 8, 9, 14, 15, 20, 24.
34. Katalog grobów [w:] Nummus bonum fragile est. Groby z monetami wczesnośre-

dniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach, red. Wrzesiński J., BSL 35, Seria 
B1 Fontes 7:2, 2015, Lednica, s. 9–128.

35. Katalog monet [w:] Nummus bonum fragile est. Groby z  monetami wczesnośre-
dniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach, red. Wrzesiński J., BSL 35, Seria 
B1 Fontes 7:2, Lednica, s. 131–154.

36. Kóčka-Krenz H. 2016, Kwestia obecności basenu chrzcielnego na Ostrowie Tum-
skim w  Poznaniu [w:] Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i  ceremoniał 
chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do soboru trydenckiego, red. Wyrwa 
A.M., Poznań–Dziekanowice, s. 174.

37. Kóčka-Krenz H. 2016, Najstarsze kościoły poznańskiego grodu [w:] Kościoły w do-
bie chrystianizacji, red. Rębkowski M., WSM 3, s. 131.

38. Kóčka-Krenz H. 2016, Palatium poznańskie na tle wczesnośredniowiecznych zespo-
łów rezydencjonalnych [w:] Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznań-
skiego Ostrowa, red. Przybył M., Poznań, s. 29, 30, 38, 39, 42, 43.

39. Kóčka-Krenz H. 2016, Poznań — miejsce centralne w średniowieczu, AHP 24, s. 29.
40. Kóčka-Krenz H. 2016, Przejawy chrystianizacji państwa Piastów w źródłach archeo-

logicznych, KMP 1: 966 Poznańskie dziedzictwo, s. 25, 26, 30, 32, s. 33 ryc.
41. Kollinger K. 2016, Odkrycia w Bodzi w kontekście wydarzeń na Rusi przełomu I i II ty-

siąclecia [w:] Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego, red. Buko A., 
Warszawa, s. 48.

42. Kowalczyk A. 2016, Wystawa „Ostrów Lednicki — miejsce chrztu księcia Mieszka I”, 
SL 15, s. 143–146.

43. Kowalczyk Ł. 2016, Formy prezentacji reliktów architektury murowanej w  Polsce 
[w:] Teoria i praktyka prezentacji reliktów archeologiczno-architektonicznych, red. 
Kobyliński Z., Charowska E.M., Kowalczyk Ł., Warszawa–Zielona Góra, s. 183 ryc., 
s. 184, 235, 236, 273, 274.

44. Kozłowski T., Krajewska M., Mucha N., Wojciechowska A. 2016, Ludność dawnego 
Torunia w świetle badań antropologicznych, AHP 24, s. 294, 295, 296, 297, 298, 299, 
301, 308.
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45. Krysztofi ak T. 2016, Ośrodek grodowy w Gieczu w okresie przed- i wczesnopaństwo-
wym [w:] Gród piastowski w Gieczu. Geneza — funkcja — kontekst, red. Kara M., 
Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., Poznań, s. 135, 137, 141, 148 ryc., s. 329 indeks.

46. Machajewski H. 2016, Środa Wielkopolska. Ze studiów nad najdawniejszą organiza-
cją zabudowy miasta [w:] Archeologia miast wielkopolskich, Poznań, s. 239, 240 ryc.

47. Makowiecki D., Ptaszyk J., Stępnik T., Strzelczyk J. 2016, Elementy gospodarki [w:] 
Grodzisko wczesnośredniowieczne w Spławiu, woj. wielkopolskie. Wyniki badań ar-
cheologicznych, red. Brzostowicz M., Biblioteka FAP 17, Poznań, s. 56, 61, 62.

48. Marciniak-Kajzer A. 2016, Archaeology on Medieval Knights’ Manor Houses in Po-
land, Łódź–Kraków, s. 72 ryc., s. 73, 78, 93, 94, 96, 98, 99 ryc., s. 104, 105 ryc., s. 111, 
115, 119, 130, 142.

49. Michałowski R. 2016, Kontekst historyczny znaleziska w Bodzi [w:] Bodzia. Elitarny 
cmentarz z początków państwa polskiego, red. Buko A., Warszawa, s. 34 ryc.

50. Między nauką a popularyzacją. Muzea i parki archeologiczne, red. Czopek S., Górski J. 
2016, Kraków, s. 171.

51. Müller-Wille M. 2016, Cmentarzysko w Bodzi w kontekście odkryć w północno-za-
chodniej i wschodniej Europie [w:] Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa 
polskiego, red. Buko A., Warszawa, s. 461, 462, 463 ryc., s. 464, 466, 479.

52. Nummus bonum fragile est. Groby z  monetami wczesnośredniowiecznego cmen-
tarzyska w Dziekanowicach, red. Wrzesiński J., 2016, BSL 35, Seria B1 Fontes 7:1, 
Lednica, ss. 211.

53. Olejniczak M. 2016, Jubileuszowy rok 2016. Rok poszukiwań odpowiedzi na pytanie 
fundamentalne, SL 15, s. 113, 114, 115, 116.

54. Osiadacz M., Skrzypczak P. 2016, Aneks C. Wyniki badań radiografi cznych termo-
wizyjnych miecza z grobu nr E 864/I w Bodzi [w:] Bodzia. Elitarny cmentarz z po-
czątków państwa polskiego, red. Buko A., Warszawa, s. 325.

55. Ostrów Lednicki rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych Piastów, Origines 
Polonorum 9, Warszawa, ss. 372.

56. Ożóg K. 2016, 966. Chrzest Polski, Kraków s. 75 ryc., s. 76, 106, 107, 108, 109 ryc., 
s. 121, 122, 125 ryc.

57. Paner H. 2016, Gdańsk na pielgrzymkowych szlakach średniowiecznej Europy, 
Gdańsk, s. 68, 418.

58. Pelczyk E. 2016, Ks. Franciszek Wawrzyniak (1884–1941) — społeczny kustosz 
Ostrowa Lednickiego, MPM 3, s. 137–153.

59. Pianowski Z. 2016, Domniemane baptysterium przedromańskie na Wawelu. Pro-
blem badawczy (Komunikat) [w:] Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i  ce-
remoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do soboru trydenckiego, red. 
Wyrwa A.M., Poznań–Dziekanowice, s. 179, 180, 183.

60. Plenzler A. 2016, Piastowskie strony. Przewodnik po nowym Szlaku Piastowskim, 
Poznań, s. 8, 9 ryc., s. 19, 21, 48–64, 80, 118, 216, 232, 233, 236, 239.

61. Pleszczyński A. 2016, Próba interpretacji formy, funkcji i  znaczenie projektu pa-
latium w  Gieczu w  kontekście struktury tamtejszej siedziby Piastów i  innych wy-
branych rezydencji europejskich wczesnego średniowiecza [w:] Gród piastowski 
w Gieczu. Geneza — funkcja — kontekst, red. Kara M., Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., 
Poznań, s. 172, 173, 176, s. 329 indeks.
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62. Prawniczak R. 2016, Wczesnośredniowieczna osada na Zajezierzu w Gnieźnie (sta-
nowisko nr 40), RMPPP 2, s. 141.

63. Przybył M. 2016, Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostro-
wa [w:] Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa, red. 
Przybył M., Poznań, s. 92.

64. Przybył M. 2016, Introduction to the exhibition Archaeological mysteries of the Ca-
thedral Island in Poznań [w:] Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznań-
skiego Ostrowa, red. Przybył M., Poznań, s. 235.

65. Pudło A. 2016, Mieszkańcy średniowiecznego Gdańska w świetle wyników badań 
antropologicznych, Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomera-
niae 5, Gdańsk, s. 60, 62, 64, 65, 67 ryc., s. 68 ryc., s. 70 ryc., s. 71 ryc., s. 72 ryc., 
s. 73 ryc., s. 78, 79, 83.

66. Renn K. 2016, Ścieżki Edukacji Ekologicznej w  Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy, SL 15, s. 170 ryc., s. 171, 172 ryc., s. 176 ryc.

67. Rodzińska-Chorąży T. 2016, Kościół św. Jana Chrzciciela w Gieczu — między prze-
słaniem a tajemnicą [w:] Gród piastowski w Gieczu. Geneza — funkcja — kontekst, 
red. Kara M., Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., Poznań, s. 183, 329 indeks. 

68. Rogalski B. 2016, Czelin, pow. Gryfi no — archeologiczna ścieżka edukacyjna [w:] 
Między nauką a popularyzacją. Muzea i parki archeologiczne, red. S. Czopek, J. Gór-
ski, Kraków, s. 171.

69. Rozmus D. 2016, Nowe znaleziska wczesnośredniowiecznych ciężarków ołowia-
nych, MA 41, s. 264, 267.

70. Rysiewska T. 2016, Związki krewniacze i międzygrupowe społeczności użytkującej 
cmentarz na Wzgórzu Zamkowym [w:] Czersk Wzgórze Zamkowe. Badania 1974–
1983, Origines Polonorum 10, red. nauk. serii Urbańczyk P., Trzeciecki M., Warsza-
wa, s. 261, 263, 264, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 306.

71. Sankiewicz P. 2016, Wielkopolskie instytucje muzealne, MPM 3, Poznań, s. 168, 169, 
170, 171.

72. Sawicki T. 2016, Gniezno. Centralny ośrodek państwa wczesnopiastowskiego 
w świetle badań archeologicznych [w:] Chrzest — św. Wojciech — Polska. Dziedzic-
two średniowiecznego Gniezna. Katalog wystawy, Gniezno, s. 59, 84, 99, s. 211 ryc.

73. Sawicki T. 2016, Przedmioty żelazne [w:] Bodzia. Elitarny cmentarz z  początków 
państwa polskiego, red. Buko A., Warszawa, s. 232, 238.

74. Sawicki T. 2016, Średniowieczne i nowożytne przybory do gier z Gniezna, RMPPP 2, 
s. 189.

75. Sikora J. 2016, Czy w Ostrowitem, gm. Chojnice woj. pomorskie odkryto wczesnośre-
dniowieczne groby komorowe? [w:] Pochówki w grobach komorowych na ziemiach 
polskich w  okresie wczesnego średniowiecza, red. Błaszczyk D., Stępniewska D., 
ŚW, Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages 18, Warszawa, s. 71, 72, 73.

76. Sikorski D.A. 2016, Studia nad baptysteriami w Polsce X wieku. I: Poznań, Ostrów 
Tumski, [w:] Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 11, Poznań, s. 7, 8, 18, 27.

77. Słupecki L.P. 2016, Czersk Wzgórze Zamkowe. Badania 1974–1983, Origines Polo-
norum 10, Warszawa, s. 31.

78. Steele P.E. 2016, Nawrócenie i chrzest Mieszka I, Kraków, s. 57, 62 ryc., s. 73, 74 ryc., 
s. 90 ryc., s. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 134.
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79. Strzelczyk J. 2016, Gniezno — stolica i metropolia w okresie wczesnego średniowie-
cza [w:] Chrzest — św. Wojciech — Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna. 
Katalog wystawy, Gniezno, s. 12, 15, 29, 30.

80. Strzelczyk J. 2016, Mieszko Pierwszy. Chrzest i początki Polski, Poznań, s. 77, 118, 
212, 215.

81. Suchodolski S. 2016, Obol zmarłych [w:] Bodzia. Elitarny cmentarz z  początków 
państwa polskiego, red. Buko A., Warszawa, s. 296, 297, 298.

82. Suchodolski S. 2016, Obol zmarłych (monety i pieniądz kruszcowy) na cmentarzy-
sku w Dziekanowicach, stan. 22 [w:] Nummus bonum fragile est. Groby z monetami 
wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach, red. Wrzesiński J., BSL 
35, Seria B1 Fontes 7:1, Lednica, s. 157–195.

83. Świechowski Z. 2016, Udział małżonek Piastów w  procesie powstawania budowli 
w XI i XII wieku [w:] Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X–
–XIII wiek), red. Janiak T., Struniak D., Gniezno, s. 147, 148 ryc. 

84. Tabaka A. 2016, Skarby wiary — historyczne i archeologiczne źródła chrztu Polski, 
SL 15, s. 137, 138, 140 ryc.

85. Urbańczyk P. 2016, Co się stało w 966 roku?, Poznań, s. 31, 79, 108, 139, 144, 146, 
150, 159. Urbańczyk P., Trzeciecki M. Origines Polonorum 10, Warszawa, s. 261, 
263, 264, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 306.

86. Wawrzeniuk J. 2016, Magia ochronna Słowian we wczesnym średniowieczu na zie-
miach polskich, Warszawa, s. 114, 118, 156, 157, 158, 212, 213, 238, 240, 268, 299, 
305, 326, 364, 367, 404, 412, 426, 427, 514.

87. Wrzesińska A. 2016, Depozyty monetarne w  grobach wczesnośredniowiecznego 
cmentarzyska Dziekanowice stanowisko 22, SL 15, s. 179–180.

88. Wrzesińska A. 2016, Opracowanie antropologiczne szczątków ludzkich z  grobów 
z  monetami cmentarzyska wczesnośredniowiecznego Dziekanowice stanowisko 
22 [w:] Nummus bonum fragile est. Groby z monetami wczesnośredniowiecznego 
cmentarzyska w  Dziekanowicach, red. Wrzesiński J., BSL 35, Seria B1 Fontes 7:2, 
Lednica, s. 155–221.

89. Wrzesińska A., Wrzesiński J. 2016, Groby komorowe z Dziekanowic, gm. Łubowo, 
woj. wielkopolskie [w:] Pochówki w  grobach komorowych na ziemiach polskich 
w okresie średniowiecza, red. Błaszczyk D., Stępniewska D., ŚW, Supplement Series P: 
Prehistory and Middle Ages 18, Warszawa, s. 80–89.

90. Wrzesińska A., Wrzesiński J. 2016, Zawieszki dzwoneczkowate z  cmentarzyska 
w Dziekanowicach oraz z Ostrowa Lednickiego, MZP, Nowa Seria 12, s. 363–380.

91. Wrzesiński J. 2016, Archeologia dziekanowickich grobów z monetami. Katalog źró-
deł [w:] Nummus bonum fragile est. Groby z monetami wczesnośredniowiecznego 
cmentarzyska w Dziekanowicach, red. Wrzesiński J., Lednica, s. 13–156.

92. Wrzesiński J. 2016, Profesor Antoni Gąsiorowski ósmym laureatem Nagrody Led-
nickiego Orła Piastowskiego, SL 15, s. 181, 184.

93. Wyrwa A.M. 2016, Albinowi hrabiemu Węsierskiemu w hołdzie, SL 15, s. 149, 150, 
151, 152.

94. Wyrwa A.M. 2016, Almanach A. D. MMXVI na 1050. Rocznicę Chrztu Polski 966–
–2016 ze znakami ugruntowywania chrześcijaństwa i obrazami życia w średniowie 
zu, Lednica–Gniezno–Poznań, s. nlb. ryc. 10, 11, 47, s. nlb. 20, 144, 145.



Piotr Kuszczak

396

95. Wyrwa A.M. 2016, A. D. 966. Chrzest księcia Mieszka. Dylematy naukowe i znacze-
nie tego aktu dla przemian kulturowych na ziemiach polskich. Zagadnienia wybra-
ne, SL 15, s. 19, 20, 41, 42 ryc., s. 43 ryc., s. 44, 47, 48, 49, 50 ryc., s. 51 ryc.

96. Wyrwa A.M. 2016, Drogami początków państwa Polskiego, Szlak Piastowski jego 
idea i przesłanie, MPM 3, s. 90, 93, 94 ryc., s. 95 ryc., s. 96 ryc.

97. Wyrwa A.M. 2016, Dzwon Mieszko i Dobrawa na Ostrowie Lednickim. Symbol dy-
nastii piastowskiej — od jego „narodzin” do poświęcenia, SL 15, s. 87–112.

98. Wyrwa A.M. 2016, Ego te baptizo… Miejsca i ceremoniał chrztów. Introductio [w:] 
Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności 
chrześcijańskiej do soboru trydenckiego, red. Wyrwa A.M., Poznań–Dziekanowice, 
s. 19, 20, 22, 23.

99. Wyrwa A.M. 2016, Przedmowa [w:] Nummus bonum fragile est. Groby z monetami 
wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach, red. Wrzesiński J., BSL 
35, Seria B1 Fontes 7:1, Lednica, s. 7–12.

100. Wyrwa A.M. 2016, W poszukiwaniu zaginionej świetności. Spojrzenie „starożytni-
ków” i pierwsze naukowe refl eksje nad piastowskim grodem w Gieczu (1810–1924) 
[w:] Gród piastowski w Gieczu. Geneza — funkcja — kontekst, red. Kara M., Krysz-
tofi ak T., Wyrwa A.M., Poznań, s. 40, 329 indeks.

101. Wyrwa A.M. 2016, Wstęp, SL 15, s. 13, 14, 15 ryc., s. 16, 17.
102. Zamelska-Monczak K. 2016, Naczynie z gliny i drewna [w:] Bodzia. Elitarny cmen-

tarz z początków państwa polskiego, red. Buko A., Warszawa, s. 271.
103. Zamelska-Monczak K. 2016, Wyroby z  poroża i  kamienia [w:] Bodzia. Elitarny 

cmentarz z początków państwa polskiego, red. Buko A., Warszawa, s. 283.
104. Żurowska K. 2016, Forma i usytuowanie basenów chrzcielnych w kaplicy na Ostro-

wie Lednickim [w:] Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzciel-
ny od starożytności chrześcijańskiej do soboru trydenckiego, red. Wyrwa A.M., Po-
znań–Dziekanowice, s. 153–163.

105. 13 pomysłów na Gniezno i  okolice. Przewodnik tematyczny dla turystów, 2016, 
Gniezno, s. 13, 14, 15 ryc., s. 26, 29 ryc., s. 39, 40 ryc., s. 53, 59 ryc., s. 64–67, 99, 
s. 133–134.

2017
1. Banaszak D., Tabaka A. 2017, Equus aureus — fragment złotej kaptorgi z wizerun-

kiem konia z Ostrowa Lednickiego [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane 
Profesor Hannie Kóčce-Krenz, część druga, red. Różański A., Poznań, s. 1199–1206.

2. Brzostowicz M. 2017, A może Poznań? W poszukiwaniu gniazda rodowego Piastów 
[w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, część 
pierwsza, red. Różański A., Poznań, s. 113, 120, 121.

3. Budnik A., Pudło A. 2017, Biodemografi a nowożytnego Gdańska w świetle badań 
nad ossuariami. Możliwości rekonstrukcji i problemy metodyczne [w:] Nowożytne 
ossuaria z klasztoru dominikańskiego w Gdańsku. Wyniki badań interdyscyplinar-
nych, red. Pudło A., Henneberg M., Fontes Commentationesque ad Res Gestas Ge-
dani et Pomeraniae 6, Gdańsk, s. 148.

4. Bukowska A. 2017, Kilka słów o odkryciach architektury z okresu początków pań-
stwa [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce Krenz, 
część pierwsza, red. Różański A., Poznań, s. 625, 626, 630, 633, 635.
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5. Chowaniec R. 2017, Archaeology for Everyone. Presenting Archaeological Heritage 
to the Public in Poland, Warszawa, s. 239, 286.

6. Chudziak W., Kaźmierczak R. 2017, Wyspa w Żółtym na Jeziorze Zarańskim w okresie 
wczesnego średniowiecza „Brama” do Pomorza Zachodniego [w:] Pradoliny pomor-
skich rzek. Konteksty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym 
średniowieczu, red. Fudziński M., Świętosławski W., Chudziak W., Gdańsk, s. 333.

7. Dobosz J. 2017, Wstęp [w:] Chrzest Mieszka I  i  chrystianizacja państwa Piastów, 
red. Dobosz J., Matla M., Strzelczyk J., Poznań, s. 11, 15.

8. Duczko W. 2017, Bóg Skandynawów na Ostrowie Lednickim? Próba interpretacji 
znaleziska złotej blaszki z trykwetrą [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane 
Profesor Hannie Kóčce-Krenz, część druga, red. Różański A., Poznań, s. 1187–1198.

9. Gardeła L. 2017, Bad Death in the Early Middle Ages: Atypical Burials from Poland 
in a Comparative Perspective, CAR 36, s. 17 ryc., s. 80, 92 ryc., s. 93, 96, 103 ryc., 
s. 112, 137, 162, 168, 169, 202, 206, 207, 208 ryc., s. 209, 210 ryc., s. 212, 218, 229, 
232, 233 ryc., s. 280, 284, 288.

10. Indycka E. 2017, Metalowa płytka z dekoracją ornamentalną (zawieszka?) z cmenta-
rzyska w Gieczu, stanowisko 4 [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Pro-
fesor Hannie Kóčce-Krenz, część druga, red. Różański A., Poznań, s. 1215–1236.

11. Kara M. 2017, Polish Archaeology in the „Millennium” Research on the Early Polish 
State with Particular Emphasis on the Poznań Research Centre. Major Research Pa-
radigms, PAr 65, s. 151, 156, 157.

12. Kóčka-Krenz H. 2017, Antropologiczne ślady wczesnego chrześcijaństwa w Polsce 
[w:] Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów, red. Dobosz J., Matla M., 
Strzelczyk J., Poznań, s. 113, 114, 117, 119, 122, 123.

13. Kowalczyk A., Sikorski A. 2017, Nóż osobisty z Ostrowa Radzimskiego, gm. Muro-
wana Goślina, woj. wielkopolskie, stan. 1 [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedyko-
wane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, część druga, red. Różański A., Poznań, s. 1307.

14. Krenz-Niedbała M. 2017, Choroby dzieci wynikające z niedoborów pokarmowych 
w  średniowiecznej Polsce [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor 
Hannie Kóčce-Krenz, część pierwsza, red. Różański A., Poznań, s. 509 ryc., s. 510 
ryc., s. 514.

15. Krysztofi ak T. 2017, Terra Santa. Giecz in the Piast Monarchy, s. 9 nlb.
16. Makowiecki D. 2017, Kręgi, paciorki, wisiorki, talizmany, czyli przyczynek do po-

znania pozautylitarnego znaczenia ryb u  ludów prahistorycznych i  polskich [w:] 
Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, część 
pierwsza, red. Różański A., Poznań, s. 345 ryc., s. 347, 351, 352.

17. Miazga B. 2017, Zabytek archeologiczny jako źródło informacji o przeszłości. Badania 
specjalistyczne śladów produkcji, użytkowania i depozycji artefaktów, Wrocław, s. 263.

18. Olszacki T. 2017, Ostatnie palatium? Królewski pałac w Szydłowie w świetle najnow-
szych badań [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-
-Krenz, część druga, red. Różański A., Poznań, s. 980, 981.

19. Ościłowski J. 2017, Two Early Medieval Swords from the Masovian-Prussian Bor-
derland, FAH 30, s. 134.

20. Pawlak P. 2017, Z  najdawniejszych dziejów Ptaszkowa — wczesnośredniowieczne 
cmentarzysko i  średniowieczna wieś w  świetle badań archeologicznych, FAP 53, 
s. 52, 60.
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21. Poleski J. 2017, Małopolska w  X w. w  świetle źródeł archeologicznych [w:] Gem-
ma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, część pierwsza, 
red. Różański A., Poznań, mapa, s. 181, 188.

22. Reichenbach K. 2017, Th e Research Program on the Beginnings of the Polish State 
between Polish Western Th ought and Historical Materialism. Structural Develop-
ments and Political Reorientation, PAr 65, s. 23, 24.

23. Rodak S. 2017, Podstawy datowania grodów z końca X–początku XIII wieku na Dol-
nym Śląsku, In Pago Silensi, WStW 4, s. 45, 68.

24. Sas M. 2017, Rytuał chrztu poganina na przełomie tysiącleci, czyli jak mogła prze-
biegać liturgia chrztu Mieszka I i co z tego wynika [w:] Chrzest Mieszka I i chrystia-
nizacja państwa Piastów, red. Dobosz J., Matla M., Strzelczyk J., Poznań, s. 104, 105, 
106, 107, 108.

25. Sawicka J. 2017, Pozostałości produkcji szklarskiej odkryte w pracowni ceramiki bu-
dowlanej na Górze Lecha w Gnieźnie, AP 62, s. 149.

26. Sikorski A. 2017, Ślady tekstyliów na plakietce i druciku z grobu 9.04 w Gieczu, gm. 
Dominowo, woj. wielkopolskie, stanowisko 4 [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedy-
kowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, część druga, red. Różański A., Poznań, s. 1240.

27. Skoczylas J. 2017, Głazy narzutowe wykorzystywane we wczesnośredniowiecznym 
budownictwie [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-
-Krenz, część pierwsza, red. Różański A., Poznań, s. 591, 594, 601.

28. Suchodolski S., Bogucki M. 2017, Inwentaryzacja wczesnośredniowiecznych znale-
zisk pieniądza kruszcowego w Polsce, PAr 65, s. 63, 67.

29. Szmidt Z. 2017, Wielkopolska. Dziedzictwo kulturowe, Poznań, s. 33, 105.
30. Urbańczyk P. 2017, Bolesław Chrobry — lew ryczący, Toruń, s. 146, 153, 214, 242, 

285–286, 301, 304, 397 indeks.
31. Urbańczyk P. 2017, Tempo początków chrystianizacji ziem piastowskich [w:] Chrzest 

Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów, red. Dobosz J., Matla M., Strzelczyk J., 
Poznań, s. 193.

32. Wrzesińska A., Wrzesiński J. 2017, Srebrna obrączka z grobu wczesnośredniowiecz-
nego w  Dziekanowicach [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor 
Hannie Kóčce-Krenz, część druga, red. Różański A., Poznań, s. 1207–1214.

33. Zamelska-Monczak. K. 2017, Grody w Międzyrzeczu i Santoku we wczesnym śre-
dniowieczu — podobieństwa i różnice, Studia nad dawną Polską 5, Gniezno, s. 25.

34. Zamelska-Monczak K. 2017, Umocnienia wczesnośredniowiecznego grodu w San-
toku w  świetle nowych badań archeologicznych [w:] Gemma Gemmarum. Studia 
dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, część pierwsza, red. Różański A., Po-
znań, s. 529, 549.
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Materials for a bibliography concerning the Giecz region 
in the years 2014–2017

2014
1. Adamczyk D. 2014, Trzecia fala napływu srebra arabskiego a  powstanie „państwa 

piastowskiego”, WN 58, z. 1–2 (197–198), Warszawa, s. 37, 38, 39, 40, 42.
2. Augustyniak J. 2014, Średniowieczne przeprawy przez Pilicę i  ich obrona. Żarno-

wiec–Przedbórz–Sulejów–Inowłódz, Łódź, s. 11, 13, 265, 377.
3. Brust M. 2016, Zamek Przemysła II w Rogoźnie na tle umocnień obronnych miasta 

i jego zaplecza od IX do XVIII wieku, Rogoźno, s. 115.
4. Brzostowicz M. 2014, Stan i potrzeby badań nad konstrukcjami drewnianymi po-

chodzącymi z  grodzisk wczesnośredniowiecznych w  Polsce [w:] Dąb wczesnośre-
dniowieczny — zapis poznania. Badania nad zabezpieczeniem i ochroną konstrukcji 
wałów grodowych eksponowanych w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci na 
Ostrowie Tumskim w Poznaniu, red. Stępin A., Olek W., Poznań, s. 50, 52, 59, 64, 79.

5. Bugaj E. 2014, Wielkopolskie Instytucje Archeologiczne na przestrzeni ostatnich 20 
lat, WSA 14, s. 227.

6. Fetner R.A. 2014, Pochówki męskie na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach 
grodowych Kalisza i Giecza [w:] Królowie i biskupi, rycerze i chłopi — identyfi kacja 
zmarłych, Funeralia Lednickie. Spotkanie 16, red. Dzieduszycki W., Wrzesiński J., 
Poznań, s. 63–71.

7. Gardeła L. 2016, Wczesnośredniowieczne groby komorowe — lustra czy miraże ży-
cia? Rozważanie nad praktykami funeralnymi na ziemiach polskich [w:] Pochówki 
w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza, 
ŚW, Supplement. Series P: Prehistory and Middle Ages 18, Warszawa, s. 164. 

8. Grygiel R., Stasiak W. 2014, Gród łęczycki w świetle badań archeologicznych [w:] 
Archeologia o początkach Łęczycy 2, red. Grygiel R., Jurek T., Łódź, s. 160, 374.

9. Jarzewicz J. 2014, Kościoły romańskie w  Polsce, zdjęcia Andrzejewski J., Kraków, 
s. 26, 27, 30, 36, 45.

10. Kara M. 2014, Th e conquest involving Viking war — bands in the process of the 
Piast State formation. A critique, SlA 55, Poznań, s. 127 ryc., s. 136.
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11. Kędzierski A., Szczurek T. 2014, Średniowieczne monety z  kaliskiego Głównego 
Rynku, WN 58, z. 1–2 (197–198), Warszawa, s. 101.

12. Kollinger K. 2014, Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992–1025), Wrocław, 
s. 291, 292, 432 indeks.

13. Kotowicz P.N. 2014, Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źró-
deł, Rzeszów, s. 44, 45, 274 ryc., s. 275 ryc.

14. Linetty J. 2014, Początki kolekcjonerstwa i muzealnictwa w Wielkopolsce, MPM 1, 
s. 32, 33, 45.

15. Machajewski H., Olszacki T., Wyrwa A.M. 2014, Dzieje Wielenia do czasów wczes-
nonowożytnych (XVI w.), Wieleń, s. 31 ryc.

16. Rodzińska-Chorąży T. 2014, Drewno i kamień — czyli co i kiedy zbudowali pierwsi 
Piastowie [w:] Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych 
badań. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Początków Pań-
stwa Polskiego w Gnieźnie 13–15 listopada 2013 roku, red. Janiak T., Stryniak D., 
Gniezno, s. 13, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 26.

17. Sankiewicz P. 2014, Wielkopolskie instytucje muzealne, MPM 1, s. 166, 167.
18. Skoczylas J. 2014, Gipsowe zaprawy murarskie w początkach państwa polskiego, SlA 

55, Poznań, s. 171, 172, 173 ryc., s. 174, 175.
19. Teska M., Michałowski A. 2014, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne na 

przestrzeni 20 lat swego istnienia, WSA 14, s. 283, 291.
20. Th e Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early Medieval Gateway into West Pomera-

nia, red. Chudziak W., Kaźmierczak R. 2014, Toruń, s. 217, 359, 368, 417.
21. Węcowski P. 2014, Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza, 

Kraków, s. 42, 444 indeks.
22. Wrzesiński J. 2014, Pół wieku rezerwatu archeologicznego w Gieczu, KW 1 (149), 

s. 5–14.
23. Zamelska-Monczak K. 2014, Wczesnośredniowieczne grzebienie z  Santoka, MZP. 

Nowa Seria 11, z. 1, s. 45, 55.

2015
1. Arkuszewski G., Paszkiewicz B. 2015, Monety orientalne z Giecza [w:] Monety ze 

stanowiska nr 4 w Gieczu, red. Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., BSL 33, Seria B1 Fontes 
6:1, Lednica, s. 59–75.

2. Bodzia. A  Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland, red. Buko A., East 
Central and Eastern Europe in the Middle Ages 450–1450, Vol. 27, 2015, Leiden–
Boston, s. 34, 41–43, 269, 346, 370, 512, 609 indeks.

3. Brzostowicz M. 2015, Ląd i ziemia nad Wartą [w:] O rzece i wodzie w życiu codzien-
nym człowieka średniowiecza, SB 8, s. 95 ryc.

4. Brzostowicz M. 2015, Wspólnoty sąsiedzkie w strukturze osadnictwa plemiennego 
Wielkopolski [w:] Jak dobrze mieć sąsiada. Problem sąsiedztwa w  średniowieczu 
w świetle archeologii, SB 7, s. 22, 23, 25.

5. Coins fi nds from Giecz, site 4.Catalogue, red. Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., BSL 33, 
Seria B1 Fontes 6:3, Lednica, ss. 175.

6. Dobosz J. 2015, Gniezno jako centrum monarchii piastowskiej [w:] Studia nad daw-
ną Polską 4, Gniezno, s. 64, 66, 73, 75.
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7. Gardeła L. 2015, Face Down: Th e Phenomenon of Prone Burial in Early Medieval 
Poland, AAR 10, Rzeszów, s. 104.

8. Gardeła L. 2015, Odwróceni. Fenomen pochówków na brzuchu w Polsce średnio-
wiecznej, AAR 10, Rzeszów, s. 126, 130.

9. Górecki J. 2015, Chrzest na Ostrowie Lednickim, Lednica, s. 14, 15, 20, 21.
10. Graff  K., Graff  K. 2015, Średniowieczne korzenie Polski. Historia dla każdego, Kra-

ków, s. 13, 14, 17 ryc.
11. Janiak T. 2015, Zagadnienie architektury przedromańskiej w Gnieźnie w świetle naj-

nowszych badań, RMPPP 1, s. 11.
12. Kalinowski Z. 2015, Baseny chrzcielne z Ostrowa Lednickiego, BSL 34, Seria C Dis-

sertationes ad fontes spectantes 5, Lednica, s. 61, 63 ryc.
13. Krysztofi ak T. 2015, Stanowisko nr 4 w Gieczu w  świetle badań archeologicznych 

[w:] Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu, red. Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., BSL 33, 
Seria B1 Fontes 6:1, Lednica, s. 18 ryc.

14. Mamzer H. 2015, Profesor Stanisław Kurnatowski (1929–2015). Interdyscyplinarny 
wymiar archeologii, SlA 56, Poznań, s. 13.

15. Międzyrzecz. Gród i zamek w wiekach IX–XIV. Wyniki prac wykopaliskowych z lat 
1954–1961. Origines Polonorum 8, 2015, Warszawa, s. 297, 307, 391, 393, 421, 551.

16. Młodecka H. 2015, Wyniki analiz składu chemicznego wybranych monet ze stano-
wiska nr 4 w Gieczu [w:] Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu, red. Krysztofi ak T., 
Wyrwa A.M., BSL 33, Seria B1 Fontes 6:1, Lednica, s. 159–184.

17. Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu, red. Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., BSL 33, Seria 
B1 Fontes 6:1, 2015, Lednica, ss. 254.

18. Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu. Katalog, red. Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., BSL, 
Seria B1 Fontes 6:2, Lednica, ss. 315.

19. Paszkiewicz B. 2015, Monety ze stanowiska 4 w Gieczu w świetle badań metalogra-
fi cznych [w:] Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu, red. Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., 
BSL 33, Seria B1 Fontes 6:1, Lednica, s. 185–232.

20. Paszkiewicz B. 2015, Giecz 4 — monety ze „stanowiska wydajnego” (podsumowa-
nie) [w:] Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu, red. Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., BSL 
33, Seria B1, Fontes 6:1, Lednica, s. 233–244.

21. Paszkiewicz B. 2015, Pierścień z motywem monetarnym [w:] Monety ze stanowiska 
nr 4 w Gieczu, red. Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., BSL 33, Seria B1 Fontes 6:1, Led-
nica, s. 151–158.

22. Syty M. 2015, Monety zachodnioeuropejskie i nowożytne [w:] Monety ze stanowi-
ska nr 4 w Gieczu, red. Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., BSL 33, Seria B1 Fontes 6:1, 
Lednica, s. 77–150.

23. Urbańczyk P. 2015, Jak (s)chowano pierwszych polskich chrześcijan? [w:] Cmenta-
rzyska — relacje społeczne i międzykulturowe, Funeralia Lednickie. Spotkanie 17, 
Poznań, s. 131.

24. Urbańczyk P. 2015, Zanim Polska została Polską, Toruń, s. 154, 156, 158, 165, 167, 
206, 236, 237, 240, 241, 243, 244, 364, 435 indeks.

25. Wadyl S. 2015, Pomorze Wschodnie w  X wieku. Uwagi na marginesie pracy Bła-
żeja Śliwińskiego, Początki Gdańska: Dzieje ziem nad zachodnim brzegiem Zatoki 
Gdańskiej w I połowie X wieku, Gdańsk 2009, ss. 298, PoAn 24, s. 539.

26. Wielkopolskie instytucje muzealne, MPM 2, s. 143, 144.
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27. Wyrwa A.M. 2015, Aby mówiły o nas po nas. Pomniki historii — pomne miejsca 
naszej przeszłości, WBK 6, Poznań, s. 22, 23.

28. Wyrwa A.M. 2015, Przedmowa [w:] Monety ze stanowiska nr 4 w  Gieczu, red. 
Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., BSL 33, Seria B1 Fontes 6:1, Lednica, s. 17–57.

2016
1. Banaszkiewicz J. 2016, Giecz na Gallowej liście wielkich grodów Bolesława Chro-

brego [w:] Gród piastowski w Gieczu. Geneza — funkcja — kontekst, red. Kara M., 
Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., Poznań, s. 75–90.

2. Baranowski T. 2016, Kościół drewniany w Kaliszu jako przykład możliwych rozwią-
zań architektonicznych we wczesnej fazie chrystianizacji Polski [w:] Kościoły w do-
bie chrystianizacji, red. Rębkowski M., WSM 3, s. 140.

3. Barkowski R.F. 2016, Tajemnice początków państwa polskiego 966, Warszawa, s. 12, 
13, 48, 55, 61, 62, 63, 91, 113, 114, 260 ryc., ilustr.

4. Biniaś-Szkopek M. 2016, Specyfi ka epoki — miejsce Gniezna w strukturze państwa 
polskiego [w:] Dzieje Gniezna pierwszej stolicy Polski, Gniezno, s. 96, 107, 115.

5. Biniaś-Szkopek M. 2016, Społeczny i gospodarczy obraz Gniezna w okresie najwięk-
szych przemian [w:] Dzieje Gniezna pierwszej stolicy Polski, Gniezno, s. 153.

6. Bukowska A. 2016, Architektura najstarszego kościoła katedralnego w  Poznaniu 
[w:] Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa, red. Przy-
był M., Poznań, s. 48, 49 ryc.

7. Brzeziński D. 2016, Procesja do źródła chrzcielnego w  Wigilię Paschalną w  liturgii 
rzymskiej od starożytności do soboru trydenckiego i czasów współczesnych [w:] Miej-
sca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrze-
ścijańskiej do soboru trydenckiego, red. Wyrwa A.M., Poznań–Dziekanowice, s. 203.

8. Dalewski Z. 2016, Władztwo dynastyczne Piastów [w:] Gród piastowski w Gieczu. 
Geneza — funkcja — kontekst, red. Kara M., Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., Poznań, 
s. 71.

9. Danielewski M. 2016, Dzieje polityczne we wczesnym średniowieczu [w:] Dzieje 
Gniezna pierwszej stolicy Polski, Gniezno, s. 28, 29, 41, 49, 51, 55, 56 ryc.

10. Dobosz J. 2016, Dziejopisarze o miejscu i roli Poznania w najstarszym kościele pol-
skim [w:] Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa, Po-
znań, s. 12.

11. Dobosz J. 2016, Miejsce chrztu Mieszka I, KMP 1: 966 Poznańskie dziedzictwo, s. 16, 
19, 24 ryc., s. 25, 26, 30, 32, 35.

12. Górecki J. 2016, Baseny chrzcielne z  Ostrowa Lednickiego w  świetle analizy źró-
deł archeologicznych [w:] Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i  ceremoniał 
chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do soboru trydenckiego, red. Wyrwa 
A.M., Poznań–Dziekanowice, s. 109.

13. Górecki J. 2016, Jubileuszowe uroczystości 1050. rocznicy chrztu Polski na Ostrowie 
Lednickim, SL 15, s. 79.

14. Imagines Medii Levi. Wystawa z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, red. Soćko A., 
Poznań, s. 16, 24, 25, 26 ryc., s. 27, 33, 62, 63, 86.

15. Indycka E. 2016, Cmentarz przy wczesnośredniowiecznym grodzie w  Gieczu [w:] 
Gród piastowski w Gieczu. Geneza — funkcja — kontakt, red. Kara M., Krysztofi ak 
T., Wyrwa A.M., Poznań, s. 209–237.
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16. Jurek T. 2016, Świetność miniona. Giecz późnośredniowieczny i wczesnonowożytny 
[w:] Gród piastowski w Gieczu. Geneza — funkcja — kontekst, red. Kara M., Krysz-
tofi ak T., Wyrwa A.M., Poznań, s. 91–111.

17. Justus H.M., Agnew A.M. 2016, Life and Death in Medieval Giecz [w:] Gród pia-
stowski w Gieczu. Geneza — funkcja — kontekst, red. Kara M., Krysztofi ak T., Wy-
rwa A.M., Poznań, s. 239–252.

18. Kalinowski Z. 2016, III Kolokwium Konsultacyjne na temat architektury kamiennej 
z Ostrowa Lednickiego, SL 15, s. 159.

19. Kara M. 2016, Cmentarzysko w Bodzi w kontekście praktyk funeralnych ludności 
ziem polskich z połowy X–XI w. [w:] Bodzia. Elitarny cmentarz z początków pań-
stwa polskiego, red. Buko A., Warszawa, s. 481.

20. Kara M. 2016, Organizacja przestrzeni grzebalnej, rytuał i  obrządek pogrzebowy 
[w:] Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego, red. Buko A., War-
szawa, s. 331.

21. Kara M., Krysztofi ak T., Wyrwa A.M. 2016, Słowo wstępne [w:] Gród piastowski 
w Gieczu. Geneza — funkcja — kontekst, red. Kara M., Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., 
Poznań, s. 9–13.

22. Karwat J. 2016, Chrzest Mieszka, Poznań, s. 8, 9, 24.
23. Kóčka-Krenz H. 2016, Palatium poznańskie na tle wczesnośredniowiecznych zespo-

łów rezydencjonalnych [w:] Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznań-
skiego Ostrowa, red. Przybył M., Poznań, s. 30, 39, 41 ryc., s. 42, 43.

24. Kóčka-Krenz H. 2016, Przejawy chrystianizacji państwa Piastów w źródłach archeo-
logicznych, KMP 1: 966 Poznańskie dziedzictwo, s. 25, 26, 32, 35.

25. Kowalczyk Ł. 2016, Formy prezentacji reliktów architektury murowanej w Polsce [w:] 
Teoria i praktyka prezentacji reliktów archeologiczno-architektonicznych, red. Koby-
liński Z., Charowska E.M., Kowalczyk Ł., Warszawa–Zielona Góra, s. 179, 180 ryc.

26. Krysztofi ak T. 2016, Ośrodek grodowy w  Gieczu w  okresie przed- i  wczesnopań-
stwowym [w:] Gród piastowski w Gieczu. Geneza — funkcja — kontekst, red. Kara 
M., Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., Poznań, s. 115–154.

27. Machajewski H. 2016, Środa Wielkopolska. Ze studiów nad najdawniejszą organi-
zacją zabudowy miasta [w:] Archeologia miast wielkopolskich, Poznań, s. 236, 239, 
240 ryc.

28. Michałowski R. 2016, Kontekst historyczny znaleziska w Bodzi [w:] Bodzia. Elitarny 
cmentarz z  początków państwa polskiego, red. Buko A., Warszawa, s. 33, 34 ryc., 
s. 37, 38.

29. Ożóg K. 2016, 966. Chrzest Polski, Kraków, s. 75 ryc., s. 76, 77, 121, 122, 125 ryc.
30. Paszkiewicz B. 2016, Decimant in Grodzisko. Monety z gieckiego grodu [w:] Gród 

piastowski w Gieczu. Geneza — funkcja — kontekst, red. Kara M., Krysztofi ak T., 
Wyrwa A.M., Poznań, s. 253–276.

31. Plenzler A. 2016, Piastowskie strony. Przewodnik po nowym Szlaku Piastowskim, 
Poznań, s. 7, 8, 9 ryc., s. 19, 64–71, 157, 191, 216, 232, 234, 239.

32. Pleszczyński A. 2016, Próba interpretacji formy, funkcji i  znaczenie projektu pa-
latium w  Gieczu w  kontekście struktury tamtejszej siedziby Piastów i  innych wy-
branych rezydencji europejskich wczesnego średniowiecza [w:] Gród piastowski 
w Gieczu. Geneza — funkcja — kontekst, red. Kara M., Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., 
Poznań, s. 155–178.
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33. Przybył M. 2016, Introduction to the exhibition Archaeological mysteries of the Ca-
thedra Island in Poznań [w:] Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznań-
skiego Ostrowa, red. Przybył M., Poznań, s. 235.

34. Renn K. 2016, Ścieżki Edukacji Ekologicznej w  Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy, SL 15, s. 171, 173 ryc.

35. Rodzińska-Chorąży T. 2016, Kościół św. Jana Chrzciciela w Gieczu – między prze-
słaniem a tajemnicą [w:] Gród piastowski w Gieczu. Geneza — funkcja — kontekst, 
red. Kara M., Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., Poznań, s. 178–207.

36. Sankiewicz P. 2016, Wielkopolskie instytucje muzealne, MPM 3, s. 169, 170. 
37. Sawicki T. 2016, Gniezno centralny ośrodek państwa wczesnopiastowskiego w świe-

tle badań archeologicznych [w:] Chrzest — św. Wojciech — Polska. Dziedzictwo 
średniowiecznego Gniezna. Katalog wystawy, Gniezno, s. 59.

38. Sawicki T. 2016, Przedmioty żelazne [w:] Bodzia. Elitarny cmentarz z  początków 
państwa polskiego, red. Buko A., Warszawa, s. 240. 

39. Strzelczyk J. 2016, Gniezno — stolica i metropolia w okresie wczesnego średniowie-
cza [w:] Chrzest — św. Wojciech — Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna. 
Katalog wystawy, Gniezno, s. 15.

40. Strzelczyk J. 2016, Mieszko Pierwszy. Chrzest i początki Polski, Poznań, s. 77, 214, 215.
41. Suchodolski S. 2016, Obol zmarłych (monety i pieniądz kruszcowy) na cmentarzy-

sku w Dziekanowicach, stan. 22 [w:] Nummus bonum fragile est. Groby z monetami 
wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach, red. J. Wrzesiński, BSL 
35, Seria B1 Fontes 7:1, Lednica, s. 179, 190, 191, 195.

42. Syty M. 2016, Materiał numizmatyczny ze stanowiska numer 4 w Gieczu [w:] Gród 
piastowski w Gieczu. Geneza — funkcja — kontekst, red. Kara M., Krysztofi ak T., 
Wyrwa A.M., Poznań, s. 277–292.

43. Świechowski Z. 2016, Udział małżonek Piastów w  procesie powstawania budowli 
w XI i XII wieku [w:] Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X–
XIII wiek), red. Janiak T., Stryniak D., Gniezno, s. 147.

44. Urbańczyk P. 2016, Co się stało w 966 roku?, Poznań, s. 79, 107, 108, 109, 139, 147, 
150, 159.

45. Wawrzeniuk J. 2016, Magia ochronna Słowian we wczesnym średniowieczu na zie-
miach polskich, Warszawa, s. 117, 118, 154, 155, 329, 359, 360, 363, 505.

46. Wojnicz-Pawłowska E. 2016, Giecz — pochodzenie i historia nazwy [w:] Gród pia-
stowski w Gieczu. Geneza — funkcja — kontekst, red. Kara M., Krysztofi ak T., Wy-
rwa A.M., Poznań, s. 17–25.

47. Wrzesiński J. 2016, Archeologia dziekanowickich grobów z monetami. Katalog źró-
deł [w:] Nummus bonum fragile est. Groby z monetami wczesnośredniowiecznego 
cmentarzyska w  Dziekanowicach, red. Wrzesiński J., BSL 35, Seria B1 Fontes 7:1, 
Lednica, s. 16.

48. Wyrwa A.M. 2016, Drogami początków państwa polskiego. Szlak Piastowski jego 
idea i przesłanie, MPM 3, s. 93, 94 ryc., s. 95 ryc., s. 98 ryc.

49. Wyrwa A.M. 2016, Dzwon Mieszko i Dobrawa na Ostrowie Lednickim. Symbol dy-
nastii piastowskiej — od jego „narodzin” do poświęcenia, SL 15, s. 88. 

50. Wyrwa A.M. 2016, Ego te baptizo… Miejsca i ceremoniał chrztów. Introductio [w:] 
Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności 
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chrześcijańskiej do soboru trydenckiego, red. Wyrwa A.M., Poznań–Dziekanowice, 
s. 20 ryc.

51. Wyrwa A.M. 2016, W poszukiwaniu zaginionej świetności. Spojrzenie „starożytni-
ków” i pierwsze naukowe refl eksje nad piastowskim grodem w Gieczu (1810–1924) 
[w:] Gród piastowski w Gieczu. Geneza — funkcja — kontekst, red. Kara M., Krysz-
tofi ak T., Wyrwa A.M., Poznań, s. 27–57.

52. Wyrwa A.M. 2016, Wstęp, SL 15, s. 14, 17.
53. 13 pomysłów na Gniezno i  okolice. Przewodnik tematyczny dla turystów. 2016, 

Gniezno, s. 14.

2017
1. Brzostowicz M. 2017, A może Poznań? W poszukiwaniu gniazda rodowego Piastów 

[w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, część 
pierwsza, red. Różański A., Poznań, s. 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 123, 
124, 128.

2. Bukowska A. 2017, Kilka słów o odkryciach architektury z okresu początków pań-
stwa [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, 
część pierwsza, red. Różański A., Poznań, s. 630, 632.

3. Chowaniec R. 2017, Archaeology for Everyone. Presenting Archaeological Heritage 
to the Public in Poland, Warszawa, s. 286.

4. Dobosz J. 2017, Wstęp [w:] Chrzest Mieszka I  i  chrystianizacja państwa Piastów, 
red. Dobosz J., Matla M., Strzelczyk J., Poznań, s. 11, 15.

5. Gardeła L. 2017, Bad Death in the Early Middle Ages: Atypical Burials from Poland 
in a Comparative Perspective, CAR 36, s. 16 ryc, s. 92 ryc., s. 93, 100, 112, 140, 207, 
232, s. 234 ryc., s. 275, 288.

6. Indycka E. 2017, Metalowa płytka z dekoracją ornamentalną (zawieszka?) z cmenta-
rzyska w Gieczu, stanowisko 4 [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profe-
sor Hannie Kóčce-Krenz, część druga, red. Różański A., Poznań, s. 1229.

7. Jakubowski K. 2017, Analiza spektrometryczna wybranych elementów wyposażenia 
z grobu 9/04 w Gieczu, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie, stanowisko 4 [w:] Gem-
ma Gemmarum. Studia Lednickie dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, część 
druga, red. Różański A., Poznań, s. 1237–1238.

8. Kara M. 2017, Polish Archaeology in the „Millenium” Research on the Early Polish 
State with Particular Emphasis on the Poznań Research Centre. Major Research Pa-
radigms, PAr 65, Wrocław, s. 151, 154, 156, 157.

9. Kara M. 2017, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z Poznania-Sołacza przy ul. Gó-
ralskiej nr 7. Przyczynek do studiów nad kulturą funeralną ludności państwa pierw-
szych Piastów (aspekt demonologiczny) [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowa-
ne Profesor Hannie Kóčce-Krenz, część pierwsza, red. Różański A., Poznań, s. 132.

10. Kóčka-Krenz H. 2017, Archeologiczne ślady wczesnego chrześcijaństwa w  Polsce 
[w:] Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów, red. Dobosz J., Matla M., 
Strzelczyk J., Poznań, s. 114, 117, 119, 121, 123.

11. Krysztofi ak T. 2017, Terra Sancta. Giecz in the Piast Monarchy ss. nlb. 20.
12. Makowiecki D. 2017, Kręgi, paciorki, wisiorki, talizmany, czyli przyczynek do po-

znania poza utylitarnego znaczenia ryb u  ludzi prahistorycznych i  wczesnohisto-
rycznych na ziemiach polskich [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Pro-
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fesor Hannie Kóčce-Krenz, część pierwsza, red. Różański A., Poznań, s. 345 ryc., 
s. 347, 351, 352, s. 353 ryc., s. 357, 362.

13. Olszacki T. 2017, Ostatnie palatium? Królewski pałac w Szydłowie w świetle najnow-
szych badań [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-
-Krenz, część druga, red. Różański A., Poznań, s. 980, 981.

14. Poleski J. 2017, Małopolska w  X w. w  świetle źródeł archeologicznych [w:] Gem-
ma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, część pierwsza, 
red. Różański A., Poznań, s. 179, mapa.

15. Reichenbach K. 2017, Th e Research Program on the Beginnings of the Polish State 
between Polish Western Th ought and Historical Materialism: Structural Develop-
ments and Political Reorientation, PAr 65, s. 24, 27, 30 ryc.

16. Rodak S. 2017, Podstawy datowania grodów z końca X–początku XIII wieku na Dol-
nym Śląsku, In Pago Silensi, WStW 4, s. 57, 148.

17. Sikorski A. 2017, Ślady tekstyliów na plakietce i  druciku z  grobu 9/04 w  Gieczu, 
gm. Dominowo, woj. wielkopolskie, stanowisko 4 [w:] Gemma Gemmarum. Studia 
dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, red. Różański A., Poznań, s. 1239–1244.

18. Skoczylas J. 2017, Głazy narzutowe wykorzystywane we wczesnośredniowiecznym 
budownictwie [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie 
Kóčce-Krenz, część pierwsza, red. Różański A., Poznań, s. 594.

19. Suchodolski S., Bogucki M. 2017, Inwentaryzacja wczesnośredniowiecznych znale-
zisk pieniądza kruszcowego w Polsce, PAr 65, s. 63, 67.

20. Urbańczyk P. 2017, Bolesław Chrobry — lew ryczący, Toruń, s. 37, 145, 152–153, 
186, 233, 242, 252, 286, 301–302, 304, 368, 393 indeks.

21. Urbańczyk P. 2017, Tempo początków chrystianizacji ziem piastowskich [w:] Chrzest 
Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów, red. Dobosz J., Matla M., Strzelczyk J., 
Poznań, s. 192, 193.

22. Zamelska-Monczak K. 2017, Grody w  Międzyrzeczu i  Santoku we wczesnym śre-
dniowieczu-podobieństwa i różnice, Studia nad dawną Polską 5, Gniezno, s. 16 ryc.

23. Zamelska-Monczak K. 2017, Umocnienia wczesnośredniowiecznego grodu w San-
toku w  świetle nowych badań archeologicznych [w:] Gemma Gemmarum. Studia 
dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, część pierwsza, red. Różański A., Po-
znań, s. 529, 549.

24. Ziółkowski M., Szymański J., Sobczyk M. 2017, Cmentarzysko kurhanowe w  Le-
winie: przyczynek do dyskusji na temat wczesnośredniowiecznych obrządków po-
grzebowych [w:] Pradoliny pomorskich rzek. Kontakty kulturowe i handlowe społe-
czeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu, red. Fudziński M., Świętosławski 
W., Chudziak W., Gdańsk, s. 351.

mgr Piotr Kuszczak
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Materials for a bibliography concerning the Grzybowo 
region in the years 2014–2017

2014
1. Adamczyk D. 2014, Trzecia fala napływu srebra arabskiego a  powstanie „państwa 

piastowskiego”, WN 58, z. 1–2 (197–198), Warszawa, s. 37, 38.
2. Augustyniak J. 2014, Średniowieczne przeprawy przez Pilicę i  ich obrona. Żarno-

wiec–Przedbórz–Sulejów–Inowłódz, Łódź, s. 265, 378.
3. Brzostowicz M. 2014, Stan i potrzeby badań nad konstrukcjami drewnianymi po-

chodzącymi z  grodzisk wczesnośredniowiecznych w  Polsce [w:] Dąb wczesnośre-
dniowieczny — zapis poznania. Badania nad zabezpieczeniem i ochroną konstrukcji 
wałów grodowych eksponowanych w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci na 
Ostrowie Tumskim w Poznaniu, red. Stępin A., Olek W., Poznań, s. 50, 52, 59, 64, 79.

4. Bugaj E. 2014, Wielkopolskie instytucje archeologiczne na przestrzeni ostatnich 20 
lat, WSA 14, s. 227.

5. Machajewski H., Olszacki T., Wyrwa A.M. 2014, Dzieje Wielenia do czasów nowo-
żytnych (XVI w.), Wieleń, s. 31 ryc.

6. Sankiewicz P. 2014, Wielkopolskie instytucje muzealne, MPM 1, s. 167.
7. Teska M., Michałowski A. 2014, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne na 

przestrzeni 20 lat swego istnienia, WSA 14, s. 278, 280.
8. Th e Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early Medieval Gateway into West Pomera-

nia, red. Chudziak W., Kaźmierczak R., Toruń, s. 359.
9. Wrzesiński J. 2014, Pół wieku rezerwatu archeologicznego w Gieczu, KW 1 (149), 

s. 13.

2015
1. Brzostowicz M. 2015, Ląd i ziemia nad Wartą [w:] O rzece i wodzie w życiu codzien-

nym człowieka średniowiecza, SB 8, s. 95 ryc.
2. Brzostowicz M. 2015, Wspólnoty sąsiedzkie w strukturze osadnictwa plemiennego 

Wielkopolski [w:] Jak dobrze mieć sąsiada. Problem sąsiedztwa w  średniowieczu 
w świetle archeologii, SB 7, s. 16.
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3. Dobosz J. 2015, Gniezno jako centrum monarchii piastowskiej [w:] Studia nad daw-
ną Polską 4, Gniezno, s. 66.

4. Jaworski K. 2015, Wczesnośredniowieczne wyroby z kości i poroża w centralnej czę-
ści wrocławskiego Ostrowa Tumskiego w świetle badań wykopu III F i  sąsiednich 
[w:] In Pago Silensi, WStW 1: Kształtowanie się grodu na wrocławskim Ostrowie 
Tumskim. Badania przy ul. Św. Idziego, Wrocław, s. 240.

5. Krysztofi ak T. 2015, Stanowisko nr 4 w Gieczu w  świetle badań archeologicznych 
[w:] Monety ze stanowiska nr 4 w Gnieźnie, red. Krysztofi ak T., Wyrwa A.M., BSL 
33, Seria B1. Fontes 6:1, Lednica, s. 18 ryc.

6. Urbańczyk P. 2015, Zanim Polska została Polską, Toruń, s. 149 ryc., s. 156, 240, 436 
indeks.

7. Utracone dziedzictwo — informator. Europejskie Dni Dziedzictwa 12–20.09.2015. 
2015, Poznań, s. 4 ryc., s. 7.

8. Wielkopolskie instytucje muzealne. 2015, MPM 2, s. 144.
9. Wrzesiński J. 2015, Europejskie Dni Dziedzictwa na grodzie w  Grzybowie, SL 14, 

s. 249–251.
10. Wrzesiński J. 2015, Olgierd Wojciech Brzeski — muzeum w Grzybowie — spełnie-

nie marzeń, MPM 2, s. 91–93.

2016
1. Barkowski R.F. 2016, Tajemnice początków państwa polskiego 966, Warszawa, s. 61, 

114, 260 ryc. 
2. Byszewska A. 2016, Podróż w  czasie. Problemy rekonstrukcji [w:] Między nauką 

a popularyzacją. Muzea i parki archeologiczne, red. Czopek S., Górski J., Kraków, 
s. 142.

3. Danielewski M. 2016, Dzieje polityczne we wczesnym średniowieczu [w:] Dzieje 
Gniezna pierwszej stolicy Polski, Gniezno, s. 29, 30, 32, 56 ryc.

4. Dobosz J. 2016, Miejsce chrztu Mieszka I, KMP 1: „966 Poznańskie dziedzictwo”, 
s. 19.

5. Górecki J. 2016, Jubileuszowe uroczystości 1050. rocznicy chrztu Polski na Ostrowie 
Lednickim, SL 15, s. 79.

6. Karwat J. 2016, Chrzest Mieszka, Poznań, s. 9.
7. Lisowska E. 2016, Śladami Trzebowian — nowe odkrycia z okresu wczesnego śre-

dniowiecza w Nowym Kościele na Pogórzu Kaczawskim, ŚSA 58, s. 113.
8. Machajewski H. 2016, Środa Wielkopolska. Ze studiów nad najdawniejszą organiza-

cją zabudowy miasta [w:] Archeologia miast wielkopolskich, Poznań, s. 239, 240 ryc.
9. Między nauką a popularyzacją. Muzea i parki archeologiczne, red. Czopek S., Górski J., 

2016, Kraków, s. 142.
10. Ożóg K. 2016, 966. Chrzest Polski, Kraków, s. 75 ryc., s. 76.
11. Plenzler A. 2016, Piastowskie strony. Przewodnik po nowym Szlaku Piastowskim, 

Poznań, s. 7, 192–198, 232, 235, 239.
12. Renn K. 2016, Ścieżki Edukacji Ekologicznej w  Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy, SL 15, s. 174, 175 ryc., s. 177.
13. Sankiewicz P. 2016, Wielkopolskie instytucje muzealne, MPM 3, s. 170.
14. Urbańczyk P. 2016, Co się stało w 966 roku?, Poznań, s. 79.



Materiały do bibliografii Grzybowa za lata 2014–2017

15. Wawrzeniuk J. 2016, Magia ochronna Słowian we wczesnym średniowieczu na zie-
miach polskich, Warszawa, s. 333.

16. Wrzesiński J. 2016, Jubileuszowa sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego, SL 15, s. 125–127.
17. Wyrwa A.M. 2016, Drogami początków państwa polskiego. Szlak Piastowski jego 

idea i przesłanie, MPM 3, s. 93, 94 ryc.
18. Wyrwa A.M. 2016, Ego te baptizo… Miejsca i ceremoniał chrztów. Introductio [w:] 

Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności 
chrześcijańskiej do soboru trydenckiego, red. Wyrwa A.M., Poznań–Dziekanowice, 
s. 20 ryc.

19. Wyrwa A.M. 2016, Wstęp, SL 15, s. 14, 17.
20. 13 pomysłów na Gniezno i  okolice. Przewodnik tematyczny dla turystów. 2016, 

Gniezno, s. 14.

2017
1. Brzostowicz M. 2017, A może Poznań? W poszukiwaniu gniazda rodowego Piastów 

[w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, część 
pierwsza, red. Różański A., Poznań, s. 112, 113.

2. Poleski J. 2017, Małopolska w  X w. w  świetle źródeł archeologicznych [w:] Gem-
ma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, część pierwsza, 
red. Różański A., Poznań, mapa.
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Materials for a bibliography concerning the Radzim region 
in the years 2014, 2016, 2017

2014
1. Teska M., Michałowski A. 2014, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne na 

przestrzeni 20 lat swego istnienia, WSA 14, s. 284.

2016
1. Biniaś-Szkopek M. 2016, Specyfi ka epoki — miejsce Gniezna w strukturze państwa 

polskiego [w:] Dzieje Gniezna pierwszej stolicy Polski, Gniezno, s. 96.
2. Brust M. 2016, Zamek Przemysła II w Rogoźnie na tle umocnień obronnych miasta 

i jego zaplecza od IX do XVIII wieku, Rogoźno, s. 38, 39.
3. Minksztym J. 2016, Cmentarzysko krzyży we wsi, której nie ma. O Radzimiu inaczej 

[w:] Wieś zaginiona. Stan i perspektywy badań, red. Nocuń P., Przybyła-Dunin A., 
Fokt K., Chorzów, s. 297–307.

4. Wawrzeniuk J. 2016, Magia ochronna Słowian we wczesnym średniowieczu na zie-
miach polskich, Warszawa, s. 93, 318.

5. Wyrwa A.M. 2016, W poszukiwaniu zaginionej świetności. Spojrzenie „starożytni-
ków” i pierwsze naukowe refl eksje nad piastowskim grodem w Gieczu (1810–1924) 
[w:] Gród piastowski w Gieczu. Geneza — funkcja — kontekst, red. Kara M., Krysz-
tofi ak T., Wyrwa A.M., Poznań, s. 43, 44, 330 indeks.

6. Wyrwa A.M. 2016, Wstęp, SL 15, s. 14, 17.

2017
1. Kara M. 2017, Polish Archaeology in the „Millenium” Research on the Early Polish 

State with Particular Emphasis on the Poznań Research Centre. Major Research Pa-
radgims, PAr 65, s. 157.
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