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PRZEDMOWA 
 

 
 

W 1856 roku Albin hrabia Węsierski wykupił  od  Karla Johannesa wyspę na Jeziorze 
Lednica – Ostrów Lednicki. Po 153 latach od tego momentu, po wieloletnich staraniach  
i licznych zabiegach organizacyjnych, w 1969 roku powołano do życia Muzeum Począt-
ków Państwa Polskiego, któremu w 1975 roku zmieniono nazwę na Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy. Od tego czasu rozpoczął się nowy okres w dziejach tego miejsca  
i początek drogi tej tak ważnej dla kultury polskiej placówki muzealnej1. W 2009 roku 
Muzeum obchodziło swój rubinowy Jubileusz. Główne uroczyści odbyły się w dniu  
19. września tego roku.  

Od samego początku placówka ta rozwijała się w bardzo dynamiczny sposób. Szeroka 
wizja jej pierwszych organizatorów i potrzeba prezentacji pełnych dziejów naszej historii  
i roli jaką Polonia Maior – Wielka Polska – w niej odegrała, po wstępnych przygotowa-
niach, niezależnie od budowy rezerwatu archeologicznego na Ostrowie Lednickim,  
w 1973 roku powołano w strukturach muzeum oddział etnograficzny, na bazie którego już 
w 1975 roku utworzono Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach jako oddział 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Celem tego ośrodka miała być i jest rekonstruk-
cja owalnicowej wsi wielkopolskiej oraz zabezpieczanie i ekspozycja przedmiotów zwią-
zanych z życiem i działalnością mieszkańców wsi i miasteczek z obszaru historycznej 
Wielkopolski od 2 poł. XIX do pocz. XX wieku2. W 2010 roku od tego momentu minęło  
35 lat. Obchodziliśmy więc koralowy Jubileusz.  

Obydwa te ośrodki i pozostałe wczesnośredniowieczne zespoły osadnicze, które 
funkcjonują w obecnych strukturach muzeum (m.in. Giecz i Grzybowo) z pozoru mogą 
być odbierane jako zbyt rozbieżne czasowo, aby je łączyć we wspólną całość. Po głębszej 
refleksji i pogłębieniu wiedzy na temat tradycji i ewolucji kulturowej z łatwością jednak 
zauważymy, że obydwie przestrzenie kulturowe są bardzo podobne, tylko „cokolwiek da-
lej”. Mimo upływu tysiąca lat między czasami Mieszka i Bolesława, z którymi związany 
jest Ostrów Lednicki, a wsią wielkopolską XIX wieku, w oparciu o te ostatnie – owe wiej-
skie chaty -  możemy odczytywać i obrazować wiele elementów działań i zachowań ludzi 
żyjących w obydwu przestrzeniach. W niewielu miejscach w Europie mamy do czynienia  
z takim ujęciem i prezentacją rodzimej tradycji kulturowej. Nie miejsce tu na pełniejsze 
rozwinięcie tego problemu, ale tak właśnie jest.  

Wielkopolski Park Etnograficzny jest sztandarowym skansenem etnograficznym  
w skali całego kraju. Jego znaczenie jest olbrzymie. Chroni on bowiem „świat”, który 

                                                 
1 Na temat historii muzeum patrz: A.M. Wyrwa, Lednicka Custodia Memoriae. 40- lecie Muzeum Pierw-
szych Piastów na Lednicy. Introductio, w: Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
XL lat istnienia (1969-2009), red. A.M. Wyrwa, Lednica 2009, s. 21-41; J. Wrzesiński, M. Fryza, Od zabyt-
kowej ruiny do muzeum przestrzennego, w: Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
XL lat istnienia (1969-2009), red. A.M. Wyrwa, Lednica 2009, s. 43-92 
2 Na temat historii Wielkopolskiego Parku Etnograficznego patrz: J. Wrzesiński, M. Fryza, Od zabytkowej 
ruiny;  A. Pelczyk, Historia badań etnograficznych w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w: Custodia 
Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy XL lat istnienia (1969-2009), red. A.M. Wyrwa, Led-
nica 2009, s. 171-186 
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jeszcze niedawno mogliśmy oglądać in situ. Dziś natomiast prawie całkowicie zniknął on 
z naszego krajobrazu. Przez jego istnienie zachowujemy więc dla pamięci następnych po-
koleń to co jeszcze niedawno, w okresie niewoli i początków II Rzeczypospolitej było 
codziennością naszych pradziadów. Relacje z tych obchodów przedstawimy w kolejnym 
tomie Studiów Lednickich. 

Tom X Studiów Lednickich, który oddajemy do rąk czytelnika stanowi zbiór studiów  
i materiałów poświęconych różnym zagadnieniom związanym z badaniami nad wczesnym 
średniowieczem lednickiego kompleksu osadniczego i Wielkopolski. Jest on bezpośred-
nią, a ze względu na kolejny numer tomu również jubileuszową – cynowy jubileusz – kon-
tynuacją tej serii wydawniczej. W syntetyczny sposób podsumowujemy w nim też obcho-
dy 40-lecia muzeum przez publikacje laudacji pana Tomasza Merty, homilie Księdza Ar-
cybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski  
i biskupa Wojciecha Polaka oraz sprawozdanie z tych obchodów (Anna Wrzesińska, Jacek 
Wrzesiński - Kronika).   

 
*  *  * 

 
Cały tom dedykujemy pamięci pana Tomasza Merty podsekretarza Stanu  

w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który tragicznie zginął w kwietniu 
2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem.  

Pan minister Tomasz Merta urodził się w Legnicy, szkołę średnią ukończył  
w Kielcach. Z wykształcenia był polonistą. Ukończył filologię polską na Wydziale Polo-
nistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Był też absolwentem podyplomowej Szkoły Nauk 
Społecznych przy IFiS PAN oraz studium doktoranckiego na Wydziale Stosowanych Na-
uk Społecznych UW. W latach 1996-1998 był asystentem w Instytucie Stosowanych Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizował się w zakresie historii myśli 
politycznej. W latach 2000-2001 pełnił funkcję doradcy Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, a w latach 2001-2002 dyrektora Instytutu Dziedzictwa Narodowego.  
Od 2005 roku był Generalnym Konserwatorem Zabytków. Był również współautorem 
programu Prawa i Sprawiedliwości w zakresie kultury, konsultantem merytorycznym 
w Centrum Edukacji Obywatelskiej, współautorem licznych programów nauczania i pod-
ręczników z zakresu wiedzy o społeczeństwie, historii i przedsiębiorczości oraz współau-
torem metodycznych poradników dla nauczycieli. Był też czynnym publicystą oraz 
współautorem i współ-redaktorem książek publicystycznych: Pamięć i odpowiedzialność 
(2005) oraz W obronie zdrowego rozsądku (2000). W latach 1996-1999 był członkiem 
zespołu redakcyjnego „Res Publica Nowa”, a w okresie 1996-2000 był polskim korespon-
dentem „East European Constitutional Review”. W latach 2000-2002 pełnił funkcję redak-
tora naczelnego „Kwartalnika Konserwatywnego”. Publikował także m.in. w „Znaku”, 
„Życiu”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej”, „Przeglądzie Politycznym”, „Więzi”, 
„Newsweeku” i „Ozonie”.3 

Przez wiele lat Pan Tomasz Metra był wielkim orędownikiem ochrony dziedzictwa 
narodowego chronionego na Ostrowie Lednickim przez Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy. Dzięki Jego życzliwości, głębokiej i wszechstronnej erudycji oraz wrażliwości 
na zachowanie pamięci o przeszłych pokoleniach Ostrów Lednicki miał naprawdę Wiel-
kiego Orędownika i Mecenasa. Szczególny wyraz Jego troski o to miejsce można odczy-
tać w laudacji, wygłoszonej przez Niego w dniu 19. września 2009 roku w czasie uroczy-
stości jubileuszowych na Ostrowie Lednickim. Wystąpienie to publikujemy w oparciu  
o filmowy zapis cyfrowy, jakiego dokonano w tym dniu. Autor nie zdążył już go autory-
                                                 
3 Syntetyczny biogram na podstawie http://wikipedia.org/wiki/TomaszMerta; http://www.mkidn.gov (odczy-
tane 5. 09. 2010 r.) 
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zować. Podajemy go więc w wersji oryginalnej tylko z korektami redakcyjnymi i po ak-
ceptacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Katastrofa lotnicza przerwała jego dalsze plany i działania, a miał dopiero 45 lat 
(7.11.1965 - 10.04.2010).     

 
Andrzej M. Wyrwa 
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Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie,  
Panie Wojewodo,  

Dostojni Goście, Szanowni Państwo 
 
 
 

Jesteśmy w miejscu bardzo znaczącym, symbolicznym, niezmiernie ważnym dla nas 
wszystkich. Nie tylko dla tych, którzy są szczęśliwymi mieszkańcami Wielkopolski, ale 
dla całej polskiej wspólnoty. O tym, jak ważne jest to miejsce zarówno symbolicznie, jak  
i realnie, pod względem duchowego dziedzictwa, dziedzictwa historycznego, wiele było 
już powiedziane dzisiaj w przenikliwym wystąpieniu Jego Ekscelencji. Ja pozwolę sobie 
dołączyć słów kilka do tego, co już zostało zaznaczone.  

Oto miejsce, w którym siłą rzeczy zwracamy swoją myśl do dzieła minionych poko-
leń i minionych wieków, bo miejsce początku ma w dziejach każdej wspólnoty szczególne 
znaczenie. Tu bardzo dobrze możemy zdać sobie sprawę z tego, jak długą drogę polska 
wspólnota musiała przebyć, skąd wyruszyła i jak wielkie było dzieło przeszłych stuleci  
i naszych przodków. Ksiądz Arcybiskup mówił w swoim wystąpieniu o tym, że współcze-
śni ludzie odwracają się od historii, że coraz trudniej o pamięć i świadomość historyczną. 
Ortega y Gasset powiadał, że ludzie współcześni zaczynają żyć w wiecznym teraz i prze-
stają rozumieć, że to, czym dysponują, jest bardzo trudnym dziełem ich poprzedników,  
że to, co jest dziełem cywilizacji, to, co jest dorobkiem historii nie było nam dane tak jak 
powietrze, woda, las. To wszystko jest osiągnięciem poprzednich pokoleń i nie może być 
traktowane jako coś, co jest dane z natury, lecz co powstało wysiłkiem, ludzką odwagą, 
bohaterstwem, ludzką pracą i mądrością. Współczesny człowiek jest też przekonany  
o tym, że jest mądrzejszy od wszystkich, którzy byli przed nim. Lecz, jak bardzo zdecy-
dowanie przypominał Edmund Burke, jest to złudzenie, bo jeżeli nawet widzimy dalej niż 
poprzednie generacje, to nie dlatego, że sami jesteśmy olbrzymami, ale dlatego że jeste-
śmy karłami, które stoją na barkach olbrzymów. Widzimy dalej, ale nie jest to nasza za-
sługa, lecz zasługa tych wszystkich, którzy byli przed nami.  

Dziedzictwo jest wielką skarbnicą, z której możemy czerpać, jednak żeby to czynić, 
potrzeba naszego wysiłku i naszej aktywności. Dziedzictwo jest nam dane, ale i zadane – 
od nas zależy, czy pochylimy się nad nim, czy spróbujemy je rozpoznać, czy postaramy 
się odkryć jego sens i znaczenie. Dlatego tak wielką rolę odgrywają ci wszyscy, którzy są 
kustoszami naszej pamięci, strażnikami naszego dziedzictwa. W praktyce ta rola przypada 
zazwyczaj tym, którzy troszczą się o nasze zabytki. Tym wszystkim, którzy opiekują się 
zbiorami muzealnymi, tym wszystkim, którzy wykonują na co dzień tę, jakże często ano-
nimową pracę, pracę konieczną, choć niewidoczną. Żmudną, wymagającą codziennego 
trudu i codziennej wytrwałości, lecz nie taką, która prowadzi do obecności w mediach. 
Nie taką, która powoduje, iż nazwiska muzealników czy opiekunów zabytków stają się 
powszechnie znane i popularne. To jest praca cicha, praca w tle, praca pozostająca w cie-
niu, ale jakże ważna i niezbędna.  

Dzieło muzealników, dzieło tych, którzy dbają o zabytki nie sprowadza się wyłącznie 
do tego, aby chronić i badać dziedzictwo. Chociaż jest to, oczywiście, zadanie pierwszo-
planowe. Istotne jest jednak jeszcze coś innego – to właśnie tym ludziom przypada za-
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szczyt i wielka odpowiedzialność dokonywania wyboru i interpretacji tego dziedzictwa. 
Każde pokolenie na nowo przystępuje do tego zadania, każde też czyni to na swój sposób, 
oświetlając inne wybrane fragmenty tej wielkiej skarbnicy, na co innego kładąc nacisk, co 
innego czyniąc szczególnie znaczącym. Za każdym razem jednak jest to próba odnalezie-
nia się w tym dziedzictwie i próba budowania tożsamości własnego pokolenia. Jest to trud 
niezbędny, bo tylko dzięki niemu dziedzictwo – zbiór różnych wartości, różnorodnych 
pamiątek przeszłości – zaczyna być znaczącą całością, która przemawia i dociera do 
współczesnych.  

Odpowiedzialność muzealnika polega zatem także na budowie opowieści. Ten, kto 
pracuje w muzeum, jest kustoszem nie tylko w tym sensie, że chroni, ale też w tym sensie, 
że przedstawia nam opowieść o dawnych czasach, opowieść o dawnych ludziach, że dzię-
ki niemu i za jego pośrednictwem możemy starać się ich zrozumieć i odczuć, czym dla nas 
są i co nam przynieśli. Muzealnik więc to ten, który chroni, ten, który interpretuje, ten, 
który opowiada. Narracja, którą komunikuje się z innymi ludźmi, jest szczególnie ważna. 
A to wszystko jest czynione nie tylko z tego powodu, ażeby złożyć hołd przeszłości, cho-
ciaż hołd taki przeszłości się należy, nie tylko, aby przypomnieć dawnych ludzi, chociaż 
zasługują na to jak najbardziej, ale także po to, ażeby wyjść z „wiecznego teraz” ku przy-
szłości. Izabella Czartoryska nad Świątynią Sybilli – pierwszym polskim muzeum – po-
wiesiła jakże znaczący napis: Przeszłość przyszłości. Przeszłość jest fundamentem przy-
szłości i źle czyni ten, kto stara się o tym zapomnieć. 

W tym dniu więc chciałbym bardzo serdecznie, w imieniu Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, pana Bogdana Zdrojewskiego i swoim własnym, pogratulować  
i podziękować wszystkim tym, którzy w przeszłości zajmowali się lednicką spuścizną, 
tym wszystkim, którzy myśleli o tym, aby powstało tu Muzeum i wytrwale do tego dążyli, 
oraz tym wszystkim, którzy tutaj pracowali i pracują. Wasza praca jest potrzebna nam 
wszystkim. Potrzebna jest nam bardzo, nawet jeśli nie każdego dnia mówimy o tym i nie 
każdego dnia o tym myślimy. Dziś jest ten dzień, w którym bardzo mocno chcę powie-
dzieć:  

Dziękuję! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 
 
Nieautoryzowana laudacja wygłoszona w dniu 19. 09. 2009 roku w czasie uroczystości jubile-
uszowych na Ostrowie Lednickim, odtworzona na podstawie filmowego zapisu cyfrowego, nagra-
nego przez Muzeum, tylko z korektą redakcyjną. Druk za akceptacją Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.  

Tomasz Merta 
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40-LECIE MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW 
A LED
ICY 
(Dz 1,3-8; J 12,24-36) 

 
Homilia 

 
 
 
W obecnym roku obchodzimy 40 rocznicę erygowania Muzeum Lednickiego. Jubile-

usz ten świętujemy przez cały rok, by w ten sposób uczcić twórców tego Muzeum, a także 
tych, którzy przez te wszystkie lata troszczyli się o to, by wielowiekowe dziedzictwo na 
naszej polskiej ziemi trwało nie tylko na „dziś”, ale na wieki, by budować dumę przy-
szłych pokoleń. 

Ostrów Lednicki to ważny ośrodek historyczny, kulturowy i religijny z czasów pierw-
szych historycznych władców Polski. Pallatium, kaplica, która nas gromadzi, ze swoimi 
basenami chrzcielnymi, przywołują początki chrześcijaństwa na naszej polskiej ziemi. 
Stąd właśnie tutaj w 1992 roku miały miejsce obchody uroczystości związane  
z 1000-leciem śmierci Mieszka I. 

Muzeum związane z początkami naszych historycznych dziejów, ale i chrześcijaństwa 
na polskiej ziemi, zostało powołane w 1969 roku jako Muzeum Początków Państwa Pol-
skiego na Lednicy. Ówczesny dyrektor i historyk sztuki J. Łomnicki określił, że zadaniem 
jego jest ochrona substancji zabytkowej Ostrowa Lednickiego i jego otoczenia oraz pro-
wadzenie badań archeologicznych i udostępnianie zabytków historycznych szerokiej pu-
bliczności. To zadanie i ten cel spełnia Muzeum do dziś dnia. Ukazuje i przypomina nasze 
historyczne i religijne korzenie tu, gdzie zaczęła się chrześcijańska Polska. 

 
 

1. Współczesny kryzys badań i prac historycznych 
 
Dziś pamięć o miejscach sięgających naszych korzeni jest tym ważniejsza, że – nie-

stety – w obecnych czasach przeżywamy poważny kryzys świadomości historycznej i na-
uk historycznych. Współczesny człowiek zachłysnął się teraźniejszością, jej zdobyczami  
i osiągnięciami, i kieruje swoją uwagę prawie wyłącznie ku teraźniejszości i przyszłości. 
Jest to budowanie przyszłości na wodzie – jest to gmach bez fundamentów.  

Dla wielu, a może nawet dla większości ludzi, przeszłość jawi się wyłącznie jako 
ciemne tło, na którym jaśnieje jedynie teraźniejszość i przyszłość. 

Społeczeństwo niepamiętające o swojej własnej przeszłości, odcinające się od wła-
snych korzeni jest szczególnie narażone i podatne na ideologiczną manipulację. I tak wy-
rastają pokolenia bez pamięci historycznej, postrzegające przeszłość jako owoc przypad-
ków. Świadomi jesteśmy, że następstwa tego są bardzo poważne. Otóż utrata pamięci mo-
że prowadzić do utraty tożsamości zarówno u pojedynczych osób jak i różnych grup spo-
łecznych, a nawet całego społeczeństwa. 
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2. Znaczenie badań naukowych – zwłaszcza archeologii – dla zachowania pamięci 
historycznej 
 
Pamięć historyczna jako jeden z istotnych elementów tożsamości społecznej, narodo-

wej, a także religijnej, pozwala czerpać z korzeni historycznych elementy kulturowe i du-
chowe, które pomagają budować społeczeństwo bardziej ludzkie. Każdy człowiek osobno 
i wszyscy ludzie razem – potrzebujemy kultury otwartej na antropologiczny, moralny  
i duchowy wymiar egzystencji. 

Pozwolę sobie przywołać tutaj wymowne świadectwo Papieża Jana Pawła II, który 
przypominał: Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł w rozwój 
człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt 
kultury. To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła (Warszawa, Plac Zwycięstwa, 
2.06.1979). To są nasze korzenie! Nie możemy odcinać się od nich! Słowa te rozumiane  
w swoim właściwym kontekście historycznym mają znamię profetyczne. Zostały one bo-
wiem wypowiedziane w 1979 roku w Warszawie, na Placu Zwycięstwa – one w tamtym 
czasie mówiły znacznie więcej niż dzisiaj – przypominały Polakom, gdzie są nasze korze-
nie i do czego one zobowiązują. 

Papież Benedykt XVI w swoim przemówieniu do Papieskiego Instytutu Archeologii 
Chrześcijańskiej zwrócił także uwagę na wielkie znaczenie jakie ma archeologia dla świa-
domości społecznej: Doświadczenie dowodzi – mówił – że studiowanie archeologii,  
a zwłaszcza zabytków wczesnochrześcijańskich, pozwala pogłębić znajomość przekazanej 
nam ewangelicznej prawdy. Daje nam też okazję do pójścia za nauczycielami i świadkami 
wiary, którzy nas poprzedzili. Znajomość dziedzictwa poprzednich pokoleń pozwala na-
stępnym zachować wierność „depositum fidei” – prawdom wiary przekazywanym nam 
przez pierwszą wspólnotę chrześcijańską (Rzym, 20.12.2008). 

 
 

3. Znaczenie pamięci historycznej dla depozytu wiary 
 
Warto raz jeszcze podkreślić, że zapominanie o własnych korzeniach, brak pamięci 

historycznej, jest poważnym zagrożeniem dla integralności ludzkiej natury we wszystkich 
jej wymiarach. Ponownie odwołam się do wymownej w swojej treści wypowiedzi Papieża 
Benedykta XVI, zaczerpniętej z jego przesłania do Papieskiego Komitetu Nauk Histo-
rycznych. Mówił wyraźnie, że Kościołowi, któremu Bóg Stwórca powierzył obowiązek 
obrony człowieka i jego człowieczeństwa, leży na sercu rozwój autentycznej kultury histo-
rycznej, rzeczywisty postęp nauk historycznych. Bowiem badania historyczne na wysokim 
poziomie są w ścisłym sensie w interesie Kościoła. Aawet kiedy nie dotyczy historii ściśle 
kościelnej, analiza historyczna opisuje przestrzeń życiową, w której Kościół pełnił i pełni 
przez stulecia swoją misję. (…) Kościół nie jest z tego świata, lecz żyje w nim i dla niego 
(przesłanie Benedykta XVI do, Pamięć historyczna pomaga budować przyszłość, 
7.03.2008). 

Powszechnie wiadomym jest, że Kościół w swoim przesłaniu niejednokrotnie czerpie 
inspirację z historii, czerpie wciąż z wielkiego skarbca doświadczeń i pamięci historycz-
nej. W tym kontekście jawi się także cała wartość i znaczenie historyczne i kulturowe 
Ostrowa Lednickiego, ze swoimi zabytkami jako kolebki piastowskich początków naszej 
Ojczyzny i kultury chrześcijańskiej na ziemiach polskich. 
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4. Świadectwa życia chrześcijańskiego, które trwa. 
 
Dzisiaj słyszeliśmy Chrystusową Ewangelię o wylaniu Ducha Świętego. Wylanie tego 

samego Ducha miało miejsce tutaj, na tym miejscu, przed wiekami, ale i trwa dalej. Dziś 
odczytujemy je jako zadanie. 

To właśnie ten mały skrawek ojczystej ziemi na Jeziorze Lednickim stał się ewange-
licznym krańcem ziemi, gdzie dotarła u samych początków naszych historycznych dziejów 
prawda Ewangelii. Tutaj mandat Chrystusa: Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie  
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (czytanie), znalazł swoje urzeczywistnie-
nie na ziemi polskiej. Ostrów Lednicki to zatem Ewangelia Jezusa Chrystusa wpisana  
w polską ziemię, w polską historię, w dzieje chrześcijańskiej Polski. Przesłanie Pana Jezu-
sa: Otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami, urzeczywistnia się w kolejnych 
pokoleniach przez wyznawców Jezusa Chrystusa, w tym także w odniesieniu do naszego 
pokolenia i do nowych pokoleń żyjących w naszej Ojczyźnie na przełomie XX i XXI wie-
ku. 

Żywą i widzialną staje się Ewangelia jedynie poprzez żywą wiarę i świadectwo na-
szego życia. Wielkie wyzwanie naszych czasów: obojętność religijna wielu uczniów i wy-
znawców Chrystusa, systematyczne eliminowanie sacrum prawie z wszystkich wymiarów 
życia w imię źle pojętej laickości życia publicznego oraz styl życia – elsi Deus non 
daretur – życia jakby Bóg nie istniał, stają się dla nas szczególnym zobowiązaniem do 
niesienia świadectwa Ewangelii. 

Nasz niedawno zmarły filozof, Leszek Kołakowski, mówił, że jeżeli kultura zatraci 
sens sacrum tego co święte, zatraci ona wszelki sens. Stąd przetrwanie naszego religijne-
go dziedzictwa jest warunkiem przetrwania cywilizacji. 

Jako wyznawcy Chrystusa jesteśmy dziś także świadkami mocy Ducha Świętego, je-
żeli tylko w naszym życiu dokonuje się zwycięstwo łaski nad grzechem, miłości nad ego-
izmem, dobra nad złem. 

W sposób niezmienny ciągle aktualna jest także prawda o ziarnie pszenicznym, które 
wpadłszy w ziemię przynosi owoc obfity (Ewangelia). W sensie dosłownym prawda ta ob-
jawiła się najpełniej w zmartwychwstaniu Chrystusa. Przez trzy dni – zgodnie  
z zapowiedzią – przebywał w łonie ziemi, by powstać do jakościowo nowego życia, które 
nie zna już śmierci. W Nim przez chrzest my wszyscy zmartwychwstaliśmy! 

Prawda o ziarnie, które obumiera, aby przez wiarę żyć w wyznawcach Chrystusa, 
sprawdziła się także na polskiej ziemi – w życiu św. Wojciecha i Pierwszych Braci Mę-
czenników Międzyrzeckich. Papież Jan Paweł II, w czasie pierwszej pielgrzymki do Pol-
ski, podczas Eucharystii w Gnieźnie mówił o św. Wojciechu: ten biskup-wygnaniec, ten 
niestrudzony misjonarz stał się owym ziarnem, które wpadłszy w ziemię musi obumrzeć, 
aby wiele przynieść owocu. Świadectwo śmierci męczeńskiej, świadectwo krwi, przypie-
czętowało w sposób szczególny chrzest, jaki przed tysiącem lat przyjęli nasi praojcowie. 
Męczeńskie zwłoki Apostoła, Biskupa Wojciecha, legły u fundamentów chrześcijaństwa na 
całej polskiej ziemi. (Gniezno, 3.06.1979) 

Ta prawda sprawdza się także w życiu każdego chrześcijanina, w życiu każdego z 
nas. Ustawicznie obumiera w nas stary człowiek, a powstaje nowy, stworzony na obraz 
Chrystusa w sprawiedliwości i świętości prawdy. 

Jakże ważne jest nasze życie – nasze wybory, których dokonujemy, słowa, które wy-
powiadamy, i czyny, które przemawiają głośniej niż słowa.  Dziś to właśnie my mamy 
głosić światu Ewangelię, to my mamy być ziarnem, które obumiera i przynosi plon obfity, 
także w naszym XXI wieku. 

Prosimy więc dzisiaj Boga za przyczyną św. Wojciecha, naszych świętych Patronów, 
Maryi Wniebowziętej, która patronuje naszej Archidiecezji, ale i całej naszej Ojczyźnie, 
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aby wspomagali nas w tym świadectwie, aby spieszyli nam z pomocą na drodze do Ojca; 
abyśmy w sposób wiarygodny i przekonywujący byli dla każdego człowieka, którego Bóg 
stawia na naszej drodze, byli znakiem nowości życia, które już tutaj na ziemi nosi w sobie 
znamię trwałości i wieczności. Amen.  

 
 

Henryk Józef Muszyński  
Arcybiskup, Metropolita Gnieźnieński 

 
 
Ostrów Lednicki, 19.09.2009 r. 
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HOMILIA 
A MSZY ŚW. Z OKAZJI UPAMIĘT
IE
IA HISTO-
RYCZ
EJ DATY ŚMIERCI MIESZKA I OBCHODÓW 40-LECIA 
POWSTA
IA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW 
A LED
ICY 

. 
Dz 1,3-8; J 12,24-26. 

 
(...) gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami 
(...) aż po krańce ziemi (Dz 1,8). 
 
Umiłowani Współbracia w Chrystusowym Kapłaństwie, 
Szanowni Przedstawiciele Władzy Publicznej, 
Panie Dyrektorze i Wszyscy Pracownicy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 
Siostry i Bracia w Chrystusie Panu! 
 
1. Przybyliśmy na Ostrów Lednicki, aby stanąć w szczególnym dla każdego z nas miej-

scu. Tutaj jest bowiem kolebka dziejów naszej Ojczyzny. Jesteśmy dziś razem prawie 
w przeddzień rozpoczęcia uroczystych obchodów 30. rocznicy pobytu na piastowskiej 
ziemi Sługi Bożego Jana Pawła II. Przybywając w pamiętnym czerwcu 1979 roku do 
Polski, a na trasie swojego apostolskiego pielgrzymowania również do Gniezna, ten 
Papież Pielgrzym, dotykając stopami naszej piastowskiej ziemi, witał  ze czcią – jak 
sam wówczas mówił po przylocie w okolice Gniezna – samo gniazdo piastowskie, 
początek dziejów Ojczyzny, a równocześnie kolebkę Kościoła, w którym praojcowie 
zjednoczyli się jednością wiary z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. A potem czyniąc 
– jak sam wskazywał – jak najbardziej osobistą, płynącą z głębi słowiańskiego serca, 
dygresję dodał, że kiedy tu staje wyrasta mu przed oczyma duszy ta Piastowska Pusz-
cza, a może już właśnie Błonie. A na tym Błoniu jest  św. Wojciech, przemawiający do 
naszych praojców. A może na tym Błoniu Bolesław Chrobry, wykuwający granice na-
szej pierwotnej państwowości. A może na tym Błoniu Bolesław Chrobry jednoczący to 
pierwsze, Piastowskie Gniazdo Polaków ze Stolicą Świętą. 

2. Drodzy Uczestnicy Uroczystości! Wsłuchując się w te słowa Papieża, wypowiedziane 
na naszych piastowskich ziemiach trzydzieści lat temu, doświadczamy, jak i dla nas, 
dla każdej i każdego z nas, są to jakże bliskie naszej wyobraźni i naszego serca, na-
szej pamięci treści. Są to przecież ziemie pierwszych Piastów, Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego, przez które kiedyś przechodził św. Wojciech. I są to szczególne miejsca  
w początkach i historii naszego narodu. To także szczególny szlak naszych ducho-
wych dziejów. Czyż nie o tym właśnie pragnął nam przypomnieć Sługa Boży Jan Pa-
weł II, gdy z gnieźnieńskiego Wzgórza Lecha pozdrawiał Polskę, ochrzczoną tutaj 
przed tysiącem z górą lat? Czyż nie o tym właśnie pragnął nam przypomnieć, gdy 
wskazywał, że początki wiary na ziemi Polan, naszych praojców związały się z tym 
miejscem i z osobą pierwszego historycznego władcy Polski Mieszka I? Czyż nie  
o duchowe korzenie i o duchowe dziedzictwo, zrodzone z mocy Ducha Świętego, 
chodziło Następcy Piotra, gdy przywoływał pamięć Kościoła na ziemi Bolesławów,  
w której utrwalił się najwymowniej św. Wojciech, syn i pasterz pobratymczego naro-
du czeskiego?  Dziś, w tym szczególnym dla nas miejscu, na Ostrowie Lednickim,  
w symbolicznej kolebce naszego chrztu świętego i naszej państwowości, przywołu-
jemy w liturgii właśnie postać św. Wojciecha i wstawiennictwu naszego Patrona po-
wierzamy współczesne dzieje ochrzczonej tutaj przed tysiącem lat Polski. Myślę, że 
wiele ma racji jeden ze współczesnych publicystów, gdy w kontekście toczących się 
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dziś sporów o miejsce i wydarzenia sprzed dwudziestu laty postuluje, aby zastanowić 
się nad duchowym źródłem wydarzeń naszej najnowszej historii. Jeśli dziś polityka 
uwikłana jest w głębokie konflikty, skoro mamy kłopot z porozumieniem się co do sen-
su znaczenia historii politycznej, warto sięgnąć do historii duchowej, do naszych du-
chowych korzeni. I choć bezpośrednim kontekstem postulowanego zwrotu jest wła-
śnie wydarzenie pierwszej pielgrzymki apostolskiej Jana Pawła II do Ojczyzny, my-
ślę, że to sięganie do naszej historii i jej duchowych korzeni wiąże się także z dzisiej-
szym upamiętnieniem historycznej daty śmierci Mieszka I i naszą modlitwą na Ostro-
wie lednickim. 

3. Drodzy Siostry i Bracia! Niewątpliwie postać Mieszka I wiąże się w naszej pamięci  
z faktem przyjęcia chrześcijaństwa i włączenia przez chrzest święty naszego narodu  
w dzieje chrześcijańskich narodów Europy. Polska weszła do rodziny krajów europej-
skich. Chrzest w 966 roku, za Mieszka I, został później – jak wskazywał w 1997 roku 
w Gnieźnie Jan Paweł II – niejako potwierdzony krwią Męczennika. A ten Wojcie-
chowy zasiew krwi – wyjaśniał jeszcze Ojciec Święty – przynosi wciąż nowe duchowe 
owoce. Wskazuje bowiem, że nasze duchowe dzieje oparte są na świadectwie służby 
apostolskiej i na świadectwie życia. Jest w nie wpisane świadectwo tych, którzy wier-
ni słowom Chrystusa Pana: gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i 
będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce 
ziemi, przybywali na polską ziemię, by głosić Ewangelię. I jest w nie wpisane od po-
czątku świadectwo męczeńskiej krwi, zgodnie z prawdą przypomnianą nam wszyst-
kim w dzisiejszej Ewangelii o ziarnie pszenicy, które wpadłszy w ziemię obumiera  
i przynosi plon obfity. Jan Paweł II powiedział w Gnieźnie, że te słowa Chrystusa wy-
pełniły się na Wojciechu, albowiem ponad miłość doczesnego życia postawił on mi-
łość do Syna Bożego. 

4. Umiłowani! Jeśli tutaj – jak jeszcze raz wskazywał nam podczas swojej pierwszej 
pielgrzymki do Polski Jan Paweł II – znajdujemy się na głównym szlaku naszych du-
chowych dziejów i jeśli jest to główny szlak duchowych dziejów całej Słowiańszczyzny 
i jeden z głównych szlaków duchowych dziejów Europy, to w ten duchowy szlak i w te 
duchowe dzieje wpisuje się także dziś nasze życie i od jakości tego życia, naszego ży-
cia, zależy czy przynosić będzie plon obfity, czy też – zachłannie strzeżone i bronione, 
wręcz wydzierane, tylko dla siebie – podzieli los ziarna, pozostawionego na po-
wierzchni, które ostatecznie zostaje tylko samo i nie wydaje plonu. Nie można bo-
wiem działać wbrew prawom wpisanym w naturę, które zakładają proces zasiewu, 
obumierania i owocowania. Jeśli traci się  ten naturalny rytm, jeśli - odcinając się od 
korzeni, z których się wyrasta - próbuje się nadal szukać dorodnych owoców, jeśli 
próbuje się zręcznie ominąć proces obumierania, czyli tracenia swego życia, oddawa-
nia go w służbie dla drugiego, wówczas nasze życie zaczyna rodzić prawdziwie 
cierpkie owoce. I na nic się tu zdadzą zapewnienia, że to dla szczęścia i dla rozwoju 
człowieka, dla jego dobra. Wiele ma więc racji Ojciec Święty Benedykt XVI, gdy w 
swej encyklice o chrześcijańskiej nadziei z całą mocą przestrzega przed sytuacją ta-
kiego zachwiania równowagi między tym, co człowiek może dziś w praktyce, a tym, co 
potrafi osądzić sercem. Takie zachwianie równowagi staje się niechybnie zagroże-
niem dla niego i dla stworzenia. 

5. Drodzy Uczestnicy Uroczystości! Upamiętnienie historycznej daty śmierci Mieszka I 
jest więc okazją, aby powrócić do naszych korzeni. Jest niewątpliwie okazją do tego, 
aby zobaczyć te duchowe korzenie, z których wyrastamy. Zobaczyć je tutaj, na Ostro-
wie Lednickim, przy chrzcielnym źródle naszego narodu. W niezapomnianym dialogu 
z polską młodzieżą, jaki po raz pierwszy w czasie papieskich pielgrzymek, miał miej-
sce właśnie w Gnieźnie, Papież Słowianin, syn Narodu polskiego, świadek Chrystusa, 
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miłośnik Jego Krzyża i Zmartwychwstania, jednoznacznie wskazywał, że kultura pol-
ska stale płynie szerokim nurtem natchnień, mających swoje źródło w Ewangelii. I to 
właśnie przyczynia się do gruntownie humanistycznego charakteru tej kultury, do od-
powiedzialnego budowania cywilizacji prawdziwie godnej człowieka. Taka kultura 
sięgająca swymi korzeniami chrzcielnego źródła na Ostrowie Lednickim jest nie tylko 
szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu, ale także – mówił wówczas młodym Pa-
pież – umie stawiać wymagania i podtrzymywać ideały, bez których trudno człowie-
kowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować. 

6. Umiłowani Siostry i Bracia! Nasze spotkanie i modlitwa wpisują się również w ob-
chody 40.lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W książce Pamięć i tożsa-
mość Jan Paweł II napisał, że wysiłek pierwszych Piastów zmierzających do ugrunto-
wania polskości w formie państwowej na ściśle określonym obszarze Europy był 
wspierany szczególną inspiracją duchową. To także zadecydowało – zdaniem Papieża 
– o ukierunkowaniu kultury tego słowiańskiego ludu żyjącego nad brzegami Wisły. 
Oczywiście, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy prowadząc swoje badania, się-
ga niewątpliwie także i w te dzieje, które poprzedzały to historyczne ukierunkowanie. 
Dzisiejsze wspomnienie i upamiętnienie historycznej daty śmierci Mieszka I pozwala 
jednak mieć nadzieję, że ten historyczny zwrot, którego wyrazem był chrzest  
Mieszka I i jego ludu, dzięki czeskiej księżniczce Dobrawie, jego żonie, będzie właśnie 
tutaj, w Muzeum Pierwszy Piastów, miał szansę przypominać, że to dziedzictwo jest 
wspólnym dobrem wszystkich Polaków, a zarazem wybitną cząstką europejskiej  
i ogólnoludzkiej kultury. Życzę tego Drogim Jubilatom z całego serca. Amen.       
 

 
Bp Wojciech Polak 

Sufragan Gnieźnieński 
 
 
 
Ostrów Lednicki – 23 maja 2009 
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Wybrane koncepcje władzy i ich aplikacja w badaniach  
nad polskim średniowieczem - przykład Ostrowa Lednickiego1 

  
 

Pojęcie „władza” jest bardzo dobrze zadomowione w języku historycznym i arche-
ologicznym2, tak bardzo, że może uchodzić za pojęcie nie wywołujące żadnych kontro-
wersji, pojęcie używane bez potrzeby definiowania go na nowo, pojęcie przyjmowane 
bezdyskusyjnie. Pozornie. Pozór ten jest mylący, a bezdyskusyjność dotyczy tylko jedne-
go z aspektów władzy – władzy uprzedmiotowionej. W historii i archeologii, jak zauważył 
to już Peter Burke (2000, s. 98), bardzo „łatwo jest założyć, ze jednostka, grupa lub insty-
tucja w danym społeczeństwie posiada władzę, podczas gdy inni są jej pozbawieni – stąd 
takie pojęcia, jak władca, klasa rządząca lub elita polityczna”. W artykule tym zamierzam 
przekroczyć ograniczenia jakie niesie ze sobą koncepcja władzy uprzedmiotowionej. 

Celem artykułu jest próba interpretacji wybranych aspektów wczesnośredniowieczne-
go osadnictwa na Ostrowie Lednickim w perspektywie współczesnych teorii władzy. Ar-
tykułem tym nawiązuję do moich wcześniejszych studiów nad teorią społeczną w arche-
ologii oraz do moich zainteresowań kulturą wczesnego średniowiecza na ziemiach pol-
skich i w Europie. 

Moja propozycja wychodzi poza dotychczas stosowane propozycje badań osadni-
czych, czy też architektonicznych, które najczęściej ograniczały się do wnikliwych analiz 
pozostałości materialnych w badanym regionie3.   

 
 

                                                 
1 Artykuł stanowi wstępną prezentację części rozprawy zatytułowanej: „Wybrane koncepcje władzy i ich 
aplikacja w archeologii i historii”, która wkrótce ukaże się drukiem. 
2 Wynika to chociażby z następujących prac: W. Fałkowski 1999; P. Urbańczyk 2000. 
3 Wpływ na prezentowany artykuł wywarły zagadnienia analizowane na seminarium prof. dr hab. D. Minta – 
Tworzowskiej oraz powstałe tam prace, przede wszystkim: M. Chrapek 2005 Archeologia kobiecego ciała  
w przestrzeni średniowiecznego miasta w Polsce; M. Pawleta 2000 Badania stosunków społecznych w per-
spektywie „gender archaeology” na przykładzie obrzędów pogrzebowych społeczności okresu przedrzym-
skiego i wpływów rzymskich na Pomorzu Wschodnim Pruszcz Gdański stan. 10 (maszynopis pracy magi-
sterskiej w Archiwum UAM Poznań), 2005 Koncepcje dziecka i dzieciństwa w perspektywie badań arche-
ologicznych neolitu środkowoeuropejskiego (maszynopis pracy doktorskiej w Archiwum UAM Poznań);  
P. Radniecki 2004  Władza we wczesnośredniowiecznej Polsce na przykładzie zespołu architektonicznego  
z Ostrowa Lednickiego (maszynopis pracy magisterskiej Archiwum UAM Poznań). 
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Adriana Ciesielska 

 

1) Filozoficzne koncepcje władzy 
 

Dzisiaj, opierając się na osiągnięciach szeroko rozumianych nauk społecznych, moż-
na przyjąć, że pojęcie „władzy” jest pojęciem wielowymiarowym. Za punkt wyjścia mo-
ich badań przyjmuję rozróżnienie Stevena Lukesa na trzy rodzaje teorii władzy: teorie 
jednowymiarowe, dwuwymiarowe i trójwymiarowe4. Pierwszy typ teorii pojmuje władzę 
jako: „zdolność określonego podmiotu lub grupy podmiotów do powodowania działań 
innych podmiotów, co doprowadza w konsekwencji do charakterystycznego ciągu zda-
rzeń. Przedmiotem zdarzeń jest tu obserwowalne zachowanie podmiotów, a walka o wła-
dzę jest synonimiczna z walką o sprawowanie funkcji decyzyjnych, w szczególności  
w państwie”. 

W drugim ujęciu władza: 
 
„identyfikowana jest zarówno z systemem wartości, przekonań, rytuałów, jak i proce-
dur instytucjonalnych (reguł gry politycznej), które w sposób stały i systematyczny 
chronią interes jednej grupy społecznej na niekorzyść interesu innych grup społecz-
nych. Teorie te koncentrują się nie tylko na widzialnym zachowaniu ludzi oraz na 
konkretnych decyzjach jednostek sprawujących władzę, ale również na jawnych  
i ukrytych interesach społecznych oraz jawnych lub ukrytych systemach postaw czy 
uprzedzeń, charakterystycznych dla określonych grup społecznych”  
 
W trzecim ujęciu władza to:  
 
„potencjalna zdolność do kształtowania i determinowania postaw propozycjonalnych 
ludzi. W tym rozumieniu analizowanego pojęcia mówienie o władzy lub walce o wła-
dzę jest uprawnione mimo nieobecności aktualnego, obserwowalnego konfliktu, który 
może być po prostu skutecznie przemilczany lub represjonowany. W zamian mamy tu 
do czynienia z konfliktem ukrytym, tzn. sprzecznością interesów tych, którzy władzę 
sprawują, i tych, którzy władzy podlegają”. 
 
Mając tak szeroko zdefiniowane pojęcie władzy uprawnieni jesteśmy do zadawania 

pytań, nie tylko w rodzaju: „kto rządzi?”, „kto posiada władzę?”, ale i „jak władza jest 
sprawowana” oraz, co więcej, „jak władza jest doświadczana”. Tak szeroko definiowane 
pojęcie władzy uprawnia mnie do zarysowania różnych pól badawczych, poczynając od 
instytucji społecznych, czyli władzy uprzedmiotowionej rozumianej szerzej jako „władza 
nad społeczeństwem”, poprzez „władzę nad przestrzenią (krajobrazem)”, „władzę nad 
ciałem”, kończąc na „władzy nad pamięcią”. Studia nad władzą realizowane w tych po-
szczególnych obszarach badań czerpią inspiracje z innych, właściwych sobie, teorii wła-
dzy. Teorie te krótko omówię poniżej, wybór teorii władzy jest wysoce subiektywny  
i zależy od możliwości analizy przeprowadzanej przez pryzmat kultury materialnej. Wy-
znacznikiem zdolności aplikowania teorii władzy do badań archeologicznych jest po pro-
stu jej zdolność materializacji, tzn. pozostawiania śladów w kulturze materialnej. 

 
Władza nad społeczeństwem, czyli dawniej władza uprzedmiotowiona. Analizując ten 

obszar badań należy najpierw zdefiniować pojęcie „społeczeństwo”, a dopiero w dalszej 
kolejności można przystąpić do analizy pojęcia „władzy”.  

                                                 
4 Podział ten omawiam i cytuję za: Sz. Wróbel 2002, s. 56 – 66. 
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Definiując społeczeństwo, jak zauważyli to, między innymi: J.–F. Lyotard (1997,  
s. 47-66), T.W. Adorno (1986, s. 384) czy S. Žižek (2001, s. 211), napotykamy zawsze  
na sprzeczność pomiędzy „społeczeństwem” definiowanym jako „całość organiczna lub 
funkcjonalna, nadrzędna wobec jednostek i podporządkowująca je sobie” a „społeczeń-
stwem” rozumianym jako „więź, relacja, rodzaj kontraktu zawartego przez tworzące  
je jednostki”.    

Tak zdefiniowane społeczeństwo można ujmować zawsze dwuwymiarowo. Z jednej 
strony obiektywnie – jako organizm obserwowany z zewnątrz oraz możliwy do przedsta-
wienia w formie schematów graficznych, czy też struktur, jak widoczne jest to w struktu-
ralizmie Claude’a Levi – Straussa (1970, s. 367-372). Z drugiej strony subiektywnie, kon-
struktywistycznie, analizując subiektywnie sterowane decyzje i działania konkretnych 
jednostek w społeczeństwie, które ustawicznie i  bezustannie na nowo budują i przebudo-
wują swój świat społeczny dzięki praktykom dnia codziennego.  

W tym kontekście władzy nad społeczeństwem najpowszechniejszą definicją władzy 
jest postrzeganie jej jako instytucji, która w najsilniejszym stopniu interweniuje w życie 
jednostki. 

Współczesne koncepcje władzy wywodzą się z dwóch zasadniczo odmiennych mode-
li teoretycznych. Pierwszy z nich, za Thomasem Hobbesem (1954), definiuje władzę jako 
zdolność do działania i podejmowania suwerennych decyzji, często bez liczenia się  
ze zdaniem poddanych. Drugi z nich, za Johnem Lockiem (1992), definiuje władzę jako 
uprawnioną zdolność do rządzenia, zależną od woli i zgody poddanych.  

Pozostając w kręgu władzy uprzedmiotowionej, za Michaelem Mannem (1993, s. 2-
10) można przyjąć, że władza ma naturę ekstensywną lub intensywną. Władza ekstensyw-
na jest zdolna do organizowania dużej liczby ludzi na znacznie rozproszonym, rozległym 
terytorium. Władza intensywna jest w stanie wymusić na osobach jej podlegających wy-
soki stopień zobowiązania do jej podlegania i obrony jej struktury.  

Władza, w tym ujęciu, w zależności od jej źródeł, dzieli się jeszcze ze względu  
na swe pochodzenie na odpowiednio: władzę ideologiczną, ekonomiczną (gospodarczą), 
militarną i polityczną. Władza ideologiczna wyrasta z potrzeby powiązania swego życia  
z określonym systemem wartości i norm oraz z potrzeby podzielania wartości estetycz-
nych, poznawczych oraz uczestnictwa w rytualnych praktykach. Władza ekonomiczna 
(gospodarcza) wyrasta z potrzeby wydobywania, przetwarzania, dystrybuowania i konsu-
mowania źródeł natury. Władza militarna zasadza się na monopolizacji środków fizyczne-
go przymusu oraz przekonaniu o użyteczności agresji. Władza tego typu jest nade wszyst-
ko autorytarna, ma charakter centralistyczny. Władza polityczna związana jest z wykrysta-
lizowaniem się pojęcia państwo.  

Zdaniem M. Manna (1993, s. 2) walka o kontrolę nad zasobami władzy ideologicznej, 
ekonomicznej, militarnej i politycznej jest istotną treścią rozwoju społecznego:  

 
„Te cztery źródła władzy nie są jak kule bilardowe, które modyfikują wzajemnie wła-
sne trajektorie ruchu, zmieniając jego kierunek na skutek uderzeń o siebie. Źródła te 
raczej wzajemnie się splatają, co znaczy, że ich interakcje zmieniają ich wewnętrzny 
kształt i swoiste właściwości, jak również zewnętrzną, empirycznie dostrzegalną tra-
jektorię ruchu.” 
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Z koncepcją M. Manna, omówioną wyżej, warto zestawić trzy zasadnicze rodzaje 
władzy wyróżnione przez J. K. Galbraitha w pracy „The Anatomy of Power”5: władzę 
karania, władzę kompensacyjną oraz władzę uwarunkowaną. Władza karania, wymusza 
posłuszeństwo dzięki zdolności narzucania własnych systemów preferencji, jednocześnie 
blokując autonomię dla jednostek i grup tak,  że ewentualne działanie zgodne z osobistym 
systemem preferencji wiązać by się mogło dla owych jednostek i grup z sankcjami, z utra-
tą życia włącznie. Władza kompensacyjna, wymusza podporządkowanie poprzez system 
nagród - za wykonanie określonej pracy, najemcę czeka określona nagroda. Władza uwa-
runkowana jest sprawowana i egzekwowana poprzez modyfikacje postaw i przekonań, 
poprzez zobowiązanie ludzi do wiary w określony system wartości.  

Koncepcja władzy uprzedmiotowionej jest ściśle związana z definicją państwa. 
Przyjmuje się, że państwo pełniło i pełni dwie funkcje: negatywną i pozytywną. Funkcja 
negatywna polega na zapobieganiu aktom przemocy, na zapewnianiu ochrony życia i wła-
sności obywateli, ustanawianiu prawa karnego i wprowadzaniu go w życie. Funkcja pozy-
tywna polega na ułatwianiu realizacji pragnień uważanych za wspólne dla przeważającej 
większości obywateli. 

 
Władza nad przestrzenią. Jest to również bardzo szeroki obszar badań, w tym miejscu 

skoncentruję się tylko na koncepcjach fenomenologicznych proponowanych przez Mauri-
ce’a Merleau – Ponty’ego (1962, 1963), Anthony’ego Giddensa (1984) oraz Martina He-
ideggera (1977, s. 316-334). Idee M. Merleau – Ponty’ego dotyczą percepcji i wywodzą 
się z krytyki klasycznego behawioryzmu, wedle którego doświadczenie zmysłowe jest 
powodowane przez bodziec zewnętrzny, a postrzeganie to odpowiedź podmiotu na niego.  
Dla M. Merleau – Ponty’ego już bodziec nie jest częścią świata zewnętrznego, lecz jest 
(staje się) bodźcem wtedy, gdy podmiot go postrzega jako bodziec właśnie. Ilustruje to 
doskonale przypadek myszy żyjącej w Metropolitan Museum of Art. Dla tej myszy bodź-
cem (elementem przyciągającym uwagę) jest okruch ciastka na podłodze, a nie dzieło Ve-
lazqueza wiszące na ścianie. Mysz wytwarza własne środowisko (milieu), w którym pożą-
dany jest okruch ciastka, a obraz po prostu nie istnieje.  

M. Merleau – Ponty rozdziela percepcję (postrzeganie) i osąd (myśl o przedmiocie 
percepcji) tworząc koncepcję tzw. fenomenologicznej redukcji. Porzucone jest tu naiwne 
przekonanie, że świat naturalny istnieje niezależnie i że powoduje on naszą percepcję. 
Świat po redukcji jest światem obdarzonym znaczeniem, światem, który jest rezultatem 
wewnętrznych aktów nadawania znaczenia przez podmiot, któremu ten świat się objawia. 
To my kierujemy naszą uwagę na wybrane rzeczy w świecie zewnętrznym, dostrzegamy 
je, a przez to istnieją one dla nas w naszej percepcji. 

Anthony Giddens w 1984 roku opublikował „The Constitution of Society. Outline of 
the Theory of Structuration”6, w której dokonał syntezy strukturalizmu oraz nurtów socjo-
logii interpretacyjnej. W proponowanej przez niego teorii strukturacji przedmiotem badań 
socjologicznych są uporządkowane w czasie i przestrzeni praktyki społeczne. Na społe-
czeństwo składają się praktyki reprodukujące życie zbiorowe ludzi poprzez instytucjonali-

                                                 
5 Podział ten omawiam i cytuję za: Sz. Wróbel 2002 Władza I rozum. Stadia rozwojowe krytycznej teorii 
społecznej. Poznań, s. 56 – 66. 
6 Praca przetłumaczona na język polski jako A. Giddens 2003 „Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii 
strukturacji”, Poznań.  
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zację zachowań. Czynności społeczne są powtarzalne, co oznacza, że ludzie nie tworzą 
ich, ale stale odtwarzają za pośrednictwem środków właściwych sobie. 

Dla rozważań nad przestrzenią niezwykle ważne jest spostrzeżenie A. Giddensa mó-
wiące o tym, że refleksyjne monitorowanie działania z reguły i rutynowo obejmuje moni-
torowanie scenerii działania. Procesy strukturacji, czyli stawania się struktur wiążą się  
z wzajemnymi relacjami między znaczeniami, normami i władzą. Struktura jest zarówno 
medium, jak i efektem interakcji. Nie jest ona rozumiana jako bariera działania, ale jako 
zasadniczo włączona w jego generowanie. Struktura nie jest czymś materialnym, lecz ist-
nieje wirtualnie. 

W teorii strukturacji ważne są pojęcia świadomości praktycznej i rutynizacji. Pierw-
sze pojęcie obejmuje „wszystko, co aktorzy wiedzą o tym, jak poruszać się na scenie spo-
łecznej, ale czego nie potrafią wyrazić dyskursywnie.” Rutyna zaś to działanie, które czyni 
się zwyczajowo, powtarzalne czynności składające się na zwyczajowość życia społeczne-
go. Nośnikiem rutyny jest świadomość praktyczna. Rutyna jednocześnie osadza działania 
ludzkie w czasie i przestrzeni. 

Zasadnicze znaczenie mają seryjne spotkania oraz związane z nimi usytuowanie ciała 
w spotkaniach społecznych. Usytuowanie owo jest bardzo bogate w treść, chodzi tu o nie-
zwykle szczegółowe obserwacje ruchów ciała, gestów, wyrazu twarzy, typowych dla ży-
cia społecznego. Jednocześnie jednostka jest usytuowana w różny sposób w ramach sto-
sunków społecznych narzucających mu określoną tożsamość. Sytuacyjny charakter spo-
łecznych interakcji A. Giddens proponował badać w odniesieniu do rozmaitych „lokali”, 
czyli scenerii interakcji, która wykorzystywana jest przez działające jednostki zazwyczaj 
nieświadomie, by nadać sens aktom komunikacji.  

Stosunki czasoprzestrzenne to fundamentalne okoliczności odtwarzania życia spo-
łecznego. Mogą być one ulotne, luźne  jak na przykład przelotna wymiana pozdrowień 
przez znajomych na ulicy lub sformalizowane, oficjalne, odbywające się w asyście wielu 
osób, ściśle ograniczone w czasie i przestrzeni, przebiegające według ściśle określonych 
wzorców zachowań. Stosunki społeczne można więc ułożyć w czasoprzestrzenne trajekto-
rie, wykreślając w ten sposób dynamiczne mapy czynności.    

Uzupełnieniem może być metoda fenomenologiczna, która stanowi klucz do rozpa-
trywania tego, jak doświadczanie i rozumienie świata przez członków wspólnot lokalnych 
prowadzi od „bycia” do heideggerowskiego „bycia – w – świecie”. Dla Heideggera egzy-
stować to tyle co być poza sobą, być w świecie z innymi, znajdować się w świecie pełnym 
rzeczy i narzędzi, które są nieodzowne dla jego własnej egzystencji. Z późnej twórczości 
Heideggera pochodzi koncepcja zamieszkiwania: człowiek to podmiot zamieszkujący bu-
dowle, ale nie mieszkający w nich. „Mieszkać” oznacza posiadać jakiś kąt, a „zamieszki-
wać” to „budować” w dwojakim sensie – obok budowania jako wytwarzania budowli ist-
nieje także budowanie jako otaczanie opieką. Te dwa rodzaje „budowania” wchodzą  
w zakres słowa „zamieszkiwanie”. Zamieszkiwanie jest więc zatrzymaniem w celu nada-
nia sensu wybranemu miejscu, wyrwania fragmentu przestrzeni z anonimowości, uczynie-
nia go nazwanym i znanym.  

 
Władza nad ciałem. Główną postacią analizującą ten obszar badań jest Zygmunt 

Freud (1976), a następnie Michael Foucault (1998), który, jak sam twierdzi, uznał  
Z. Freuda za autora tzw. hipotezy represji.  
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Według Zygmunta Freuda fragment świata zewnętrznego został częściowo porzucony 
jako obiekt i poprzez identyfikacje wchłonięty przez ego, stając się w ten sposób elemen-
tem świata wewnętrznego pod nazwą superego. Superego to element naszego ja, który 
obserwuje, osądza, wydaje rozkazy, grozi karami. W tym ujęciu kultura to zbiór dokonań  
i urządzeń służących stworzeniu porządku globalnego, a dokładniej, bardziej szczegóło-
wo: ochronie człowieka przed naturą i regulowaniu stosunków międzyludzkich. Regulując 
nasze relacje z naturą, kultura także reguluje nasze własne relacje z naturą naszego wła-
snego ciała. Dokładniej zbiór obyczajów reguluje takie sfery życia jak odżywianie się, 
ubieranie, uprawianie seksu, płodzenie dzieci. Porządek kultury określa gdzie i co należy 
robić. Dla Z. Freuda kultura idealnie wydajna to taki stan kultury, w którym wszyscy 
członkowie kultury uwewnętrznili system właściwych dla kultury wartości i przestrzegają 
ich bezwzględnie.  

Idee Z. Freuda rozwinął do postaci tzw. hipotezy represji M. Foucault. Wedle tej hi-
potezy kultura spełnia zasadniczo funkcje represyjne tłumiąc ludzkie popędy i zmuszając 
istoty ludzkie do narzucenia sobie potężnych ograniczeń. Działanie władzy w tej hipotezie 
nie jest utajone, zamaskowane. Władza spełnia się pod postacią freudowskiego superego. 
Zygmunt Freud rozróżnił to co płciowe, od tego co seksualne. Według niego to co płciowe 
nakierowane jest na funkcje prokreacyjne, zaś to co seksualne nakierowane jest na przy-
jemność. Zgodnie z hipotezą represji stosunek między władzą a seksem ma zawsze cha-
rakter negatywny – władza posługuje się zawsze odrzuceniem, wykluczeniem, odmową, 
powstrzymaniem. Władza dyktuje seksowi prawa w rezultacie czego seks jest poddany 
reżimowi legalności i nielegalności, zakazu lub przyzwolenia. Władza stosuje wobec sek-
su tylko jedno prawo – represji. Seks ma wyrzec się przyjemności.  

Według interpretatora myśli Z. Freuda, Pawła Dybla (2006, s.17) represja: 
 
„stanowi w kulturze element, który wchodzi w skład fundamentalnych i pierwotnych 
reguł i norm współżycia między ludźmi (zakazy), co do których panuje powszechne 
porozumienie. Represja jest niezbędna dla ukształtowania się tych reguł i norm, po-
nieważ tylko dzięki niej może być w nich wytworzona granica między tym co wolno, 
a czego nie wolno człowiekowi w kulturze”   
 
Represja według P. Dybla nie ma znaczenia negatywnego, ale umożliwia dialog. Po-

dobnie sądzi M. Foucault pisząc: 
 
„Władza jest jedynie pierwszym typem stosunków pomiędzy jednostkami. Stosunki  
te posiadają swą specyfikę, tzn. nie mają nic wspólnego z wymianą, produkcją, ko-
munikacją, nawet jeśli się z nimi łączą. Charakterystyczną cechą władzy jest to,  
że pewien człowiek może mniej lub bardziej całościowo determinować zachowanie 
innego człowieka, jednakże nigdy w sposób wyjaławiający czy przymusowy”.     
 
Warto też w tym miejscu przywołać poglądy M. Foucaulta dotyczące wyrażania ta-

kich pojęć jak „męskość” i „kobiecość”. Jego zdaniem „kobieta / mężczyzna” znaczy tyle 
co sposób wyrażania tego pojęcia, a „męskie / żeńskie” stają się tylko wartościami usta-
nowionymi przez daną kulturę.  

 
Władza nad pamięcią. Ten obszar badań rozpocząć można od konstatacji Pierre’a 

Bourdieu (P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant 1999) na temat państwa. Dla niego państwo nie 

34



Wybrane koncepcje władzy i ich aplikacja w badaniach nad polskim œredniowieczem... 

jest bytem realnym, dobrze określonym, ściśle wydzielonym i wewnętrznie scalonym. 
Państwo zbiór sił, gdzie rozgrywają się walki, których stawką jest monopol na prawomoc-
ną przemoc symboliczną, czyli możliwość tworzenia i narzucania wspólnego zbioru norm 
przymusowych jako uniwersalnych i powszechnych.  

W zależności od środków zastosowanych w walce o władzę możemy podzielić źródła 
władzy na: obiektywne (w skład wchodzą: bogactwo, środki produkcji i środki przemocy); 
symboliczne (kod kognitywny, system religijny, rytuały, wiedza). Pierre Bourdieu i Basil 
Bernstein (1990) podkreślili, że rządzenie związane jest nie tylko z posiadaniem środków 
produkcji, ale również z dostępem do środków i form reprodukcji kultury, a zwłaszcza  
z rozszerzaniem obszarów kontroli symbolicznej. Kontrola symboliczna polega na komu-
nikacji interpersonalnej, pojawiającej się w kontekstach, w których możliwy jest najwięk-
szy nadzór, na przykład podczas praktyk religijnych czy transmisji wiedzy. Dla Pierre’a 
Bourdieu systemy symboliczne nie są po prostu narzędziami poznania, ale są również na-
rzędziami panowania. Są czynnikami integracji poznawczej i jako takie uczestniczą  
w integrowaniu społeczeństwa wokół dowolnie narzuconego porządku. Kategorie po-
znawcze dostosowane są do podziałów ustalonego porządku i przez to do interesów tych, 
którzy panują: 

 „Świat społeczny jest miejscem ciągłych walk o prawomocne znaczenie”.  
 
 

2) Władza w średniowieczu i jej przejawy 
 
Przytoczone w rozdziale poprzednim filozoficzne koncepcje władzy pozwoliły  

mi przeformułować obszar badań nad przejawami władzy w Polsce wczesnośrednio-
wiecznej. Jest to tylko propozycja badań, wprowadzenie w obręb świadomości badawczej 
nowych tematów i określenie możliwości ich realizacji w oparciu o źródła pisane i mate-
rialne jakimi dysponujemy. Częściowo problematyka ta znana jest z francuskiej historio-
grafii nieklasycznej7, lecz do tej pory niezwykle rzadko obecna była w badaniach nad pol-
skim średniowieczem. Interesuje mnie tutaj okres od początków państwa pierwszych Pia-
stów do śmierci Bolesława Chrobrego, a więc IX i początek X wieku. 

Najdłuższą tradycję mają analizy władzy uprzedmiotowionej, a więc postrzeganie in-
stytucji władzy najczęściej w rozwoju ewolucyjnym. Odpowiedź na pytanie „kto rzą-
dził?”, „kto posiadał władzę?” jest zawsze istotna, pierwszorzędna w analizach histo-
rycznych, lecz nie wyczerpuje szerokiej problematyki władzy w sposób całkowity. 

Kwestie związane z władzą w państwie pierwszych Piastów powinny być także uj-
mowane w rozwoju, jako zmiany charakteryzujące się określonym poziomem dynamiki, 
uchwycone w szerszym kontekście, najlepiej europejskim. W ówczesnej Europie w opar-
ciu o kryterium nawiązania do spuścizny antycznej można wyróżnić trzy strefy, z których 
dla dalszej analizy najważniejsza okazuje się strefa trzecia, umownie nazwana „barba-
rzyńską”8, będąca strefą całkowicie nie wykazującą więzi z życiem gospodarczym  

                                                 
7 W rozumieniu jaki nadał jej W. Wrzosek 1995 Historia – kultura – metafora. Powstanie nieklasycznej 
historiografii. Wrocław.  
8 G. Labuda 2002 Mieszko I. Wrocław, s. 14, wyróżnił trzy strefy: 1) śródziemnomorską (łacińsko – helleni-
styczną); peryferyjną; 3) barbarzyńską. W strefie pierwszej doszło albo do prostej kontynuacji życia pań-
stwowego (Bizancjum), albo do wejścia przez przybywające z północy plemiona germańskie w gotowe 
struktury droga asymilacji lub podporządkowania. W strefie drugiej sukcesja rzymska albo pozostawiła 
struktury i instytucje gotowe do zagospodarowania lub przyswojenia (ziemie dzisiejszej Francji u progu 
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i ustrojowym świata antycznego, strefa ta w okresie pomiędzy antykiem a średniowieczem 
przeszła najdłuższą drogę zmian ustrojowych z plemiennego „ludowładztwa” do ustroju 
książęcego i monarchicznego. Nowe państwa – „nowe europejskie organizmy”9 – w tym 
Polska, przystępując do świata chrześcijańskiego nie mogły nie liczyć się ze zdaniem ce-
sarstwa, lecz były zmuszone wchodzić z nim w stosunki zależności, bo tylko cesarstwo 
mogło im dać koronę i organizację kościelną.  

W początkach średniowiecza zasadniczo mówi się10 o dwóch koncepcjach władzy ce-
sarskiej: pierwszej koncepcji korzeniami swymi tkwiącej jeszcze w czasach antycznych  
i stanowiącej bezpośrednią kontynuację rzymskiej władzy cesarskiej, oraz drugiej koncep-
cji – tzw. idei cesarstwa akwizgrańskiego powstałej w państwie frankońskim. O tym,  
że zaistniało frankońskie wyobrażenie cesarstwa świadczy wiele źródeł pisanych, w tym 
teksty odziedziczone po Merowingach: traktat De gradus Romanorum; tzw. modlitwa 
wielkopiątkowa z Missale Gallicum vetus; Epos paderboński;  korespondencja między 
Karolingami a Stolicą Apostolską zachowana w Codex Carolinus; czy wreszcie tytulatura 
cesarska stosowana przez Karola Wielkiego i jego następców11.  

Idea cesarstwa akwizgrańskiego zmieniała się w czasie. Do jej najbardziej czytelnego 
ukonstytuowania się doszło w roku 799 i 800, kiedy to do Karola Wielkiego przybył pa-
pież Leon III. Ideą nowego cesarstwa była władza ujęta w uniwersalne ramy, z główną 
rezydencją w państwie frankońskim – w Akwizgranie i z utrzymaniem przodującej roli 
Franków. Karol Wielki nie mógł jednocześnie całkowicie ignorować głosów papieża Le-
ona III i musiał mieć wzgląd na Bizancjum, które rościło sobie pretensje do bycia jedy-
nym kontynuatorem antycznego cesarstwa rzymskiego12. Karol Wielki jawi się w świetle 
źródeł pisanych jako głowa świata i najpotężniejszy władca Europy, który na podstawie 
układu swego ojca z Ponthion jest również obrońcą chrześcijańskiego Kościoła. Pozycja 
Karola Wielkiego w Europie postrzeganej jako obszar wpływów frankońskich, uznana 
została za równorzędną cesarzowi bizantyńskiemu.   

Po podziale państwa między potomków Karola Wielkiego obniżył się prestiż godno-
ści cesarskiej. Jednakże idea cesarstwa akwizgrańskiego istniała nadal. Żywiono przeko-
nanie, że korona cesarska należy się temu, kto w obrębie karolińskiej dynastii jest najpo-
tężniejszy.  

Po imperatorach karolińskich wiek X odziedziczył zatem w spadku dwie teorie cesar-
stwa: odnoszącą się do Rzymu oraz do całości państwa frankońskiego. Kiedy Otto I koro-
nował się na cesarza w 962 roku, Zachód, pomimo wakatu na tronie cesarskim, miał już 
trwającą ponad dwa wieki karolińsko – germańską tradycję władzy cesarskiej. Renowacja 
władzy cesarskiej nawiązywała do epoki karolińskiej o czym może świadczyć koronacja 
Ottona I w Akwizgranie, a także kolejne koronacje królewskie jego syna i wnuka w tym 
ośrodku. Akwizgran nazywany był „najczcigodniejszą siedzibą królewską po tej stronie 

                                                                                                                                                   
średniowiecza), albo skłaniała najeźdźców do narzucenia własnych instytucji administracyjnych podbitej 
ludności (Awarzy, Madziarzy, Bułgarzy). W strefie trzeciej nie było tych składników życia gospodarczego  
i ustrojowego, Słowianie żyli w „ludowładztwie” według słów Prokopiusza z Cezarei, bo sprawy rozstrzyga-
li na ogólnych zgromadzeniach.   
9 J. Sochacki 2003, s. 41 
10  Przyjmuję to rozróżnienie za: J. Sochacki 2003  
11 Pełen tytuł Karola Wielkiego brzmiał: Carolus serenissimus augustus a Deo coronatus, Magnus pacificus 
imperator Romanum gubernans imperium, qui et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum. 
Zaś jego syn Ludwik Pobożny określił się tylko jako: imperator augustus. 
12 Dlatego w 812 roku doszło do porozumienia między Bizancjum i Karolem Wielkim, w którym Karol 
Wielki został uznany tylko jako imperator i bazyleus, bez jakiegokolwiek przydomku rzymskiego. 
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Alp” (J. Sochacki 2003, s. 26). Władcy sascy pojmowali bardziej konkretnie swoją rolę. 
W charakterystyce ich władzy przydatne są pojęcia regnum i imperium. Rozwój ekspansji 
niemieckiej trzech pierwszych Ottonów zależał od zmieniającej się koniunktury politycz-
nej oraz od indywidualności każdego władcy. Podstawy tego rozwoju nie były jednolite. 
Niektórzy władcy (na pewno można tu wymienić Ottona I i Ottona II) prowadzili podboje 
pod hasłem bezpośrednich interesów swego państwa, a zatem można przyjąć, że podstawa 
ich ekspansji ograniczała się do regnum. Inni (przede wszystkim Otton III) wyszli poza 
ciasne ramy regnum i opierając się na tradycjach dawnego cesarstwa rzymskiego, starali 
się stworzyć imperium -  rodzaj monarchii uniwersalnej, będącej osią, wokół której obra-
cała się ich polityka. Dla Ottona III tradycja karolińska była równie ważna co tradycja 
rzymska. Jego ideę władzy cesarskiej obrazuje najlepiej miniatura z ewangeliarza z Rei-
chenau, na której cesarz otoczony jest przez dostojników świeckich i kościelnych, a hołdu-
jące mu cztery postacie kobiece reprezentują kolejno: Romę, Galię, Germanię i Sło-
wiańszczyznę. Oddaje to ówczesne wyobrażenie, że cesarstwo tworzy wiele narodów,  
a wysunięcie Romy na czoło świadczy o jego rzymskim charakterze. 

Relacje cesarsko – polskie, czy dokładniej niemiecko – polskie należy rozpatrywać  
w perspektywie typowego dla średniowiecza pojęcia hierarchizacji państw ówczesnej Eu-
ropy. Średniowiecze charakteryzowało się wieloma formami różnorodności zależności, 
zaś w literaturze przedmiotu panuje spora rozbieżność poglądów co do stosunków łączą-
cych Polskę z Cesarstwem w X wieku. Niekiedy także stosunek ten określany bywa jako 
więź osobista władcy polskiego z Cesarstwem. Głównymi źródłami pisanymi są: Widu-
kind oraz Thietmar. Z perspektywy cywilnoprawnej można przyjąć13, że Mieszko I rozpo-
czynał swą politykę zmuszony do przyjęcia ścisłej, trybutarnej zależności od cesarstwa. 
Celem jego polityki było osiągnięcie pozycji jaką cieszyli się zachodni feudałowie, nieza-
leżni bezpośrednio od władców niemieckich jako królów, a uznający ich prymat jako ce-
sarzy oraz udzielający cesarzom rady i pomocy (zbrojnej). W tym kontekście można roz-
patrywać budowle kamienne na Ostrowie Lednickim jako umocnienie autorytetu władcy 
w społeczeństwie, sygnał dla Zachodu, że Mieszko I przyjął ideologię chrześcijańską; 
prawdopodobnie podobny sens miał akt Dagome iudex będący dla Piastów dowodem,  
że sprawują władzę w imieniu Boga z aprobatą i pod opieką Stolicy Apostolskiej. 

Po objęciu samodzielnych rządów przez Ottona III i rozpoczęciu przez niego realiza-
cji idei odnowienia Cesarstwa Rzymskiego mającego być podstawą dla uregulowania 
wzajemnych stosunków z nowymi państwami, Bolesław Chrobry zyskał szansę znacznego 
podniesienia swej dotychczasowej pozycji, co znalazło swój wyraz w wydarzeniach 
gnieźnieńskich roku 1000. Akty gnieźnieńskie oznaczały uwolnienie Polski od więzów 
łączących ją z zachodnim sąsiadem na poziomie regnum i uregulowanie ich na gruncie 
imperium. Władca polski został zrównany z innymi władcami zachodnimi, a cesarz miał 
wyższe stanowisko jako, jednocześnie, głowa świata chrześcijańskiego i bezpośredni 
zwierzchnik lenny Polski14.  

Państwa wczesnośredniowieczne ogólnie, w tym również państwo pierwszych Pia-
stów, były państwami centralistycznymi, ekspansywnymi, opartymi na przymusie militar-
nym i redystrybucji dóbr. Operując pojęciami wprowadzonymi w rozdziale poprzednim,  
a odnoszącymi się do władzy nad społeczeństwem możemy powiedzieć, że władca, za-

                                                 
13  Przyjmuję to za: J. Sochacki 2003, s. 42 – 63. 
14 Istnieje bogata literatura dotycząca symboliki i znaczenia zjazdu gnieźnieńskiego, w tym miejscu wskażę 
prace J. Strzelczyka 2000a; 2000b, w których znajduje się dalsza, wyczerpująca  bibliografia. 
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równo Mieszko I, jak i Bolesław Chrobry uosabiali państwo. Mieszko I to pierwszy wład-
ca, którego imię odnotowały współczesne mu przekazy i kroniki. Towarzyszy mu tytuł 
łaciński „rex”15 lub „dux”16, a jego władza jest równa władzy króla. Co więcej bezpośred-
nim dowodem na uosobienie, utożsamienie osoby władcy z krajem (i ludem), nad którym 
panuje mogą być słowa Ibrahima ibn Jakuba dotyczące wczesnośredniowiecznej Polski:17 

„A co się tyczy kraju Meszko, to (jest) on najrozleglejszy z ich krajów”, 
„Z Meszko sąsiaduje na wschodzie Rus, a na północy Brus”, 
„w borach należących do krain Meszko”, 
„Meszko. Obszerne miasto w krainach Słowian, nad morzem, wśród gęstych lasów, 

przez które trudno się wojskom przedzierać. Imię króla jego (jest) Meszko; zostało ono 
nazwane jego imieniem”. 

 
Państwo całe było traktowane jako własność władcy, jego poddani byli najprawdopo-

dobniej traktowani jako całość i pozostawali anonimowi, co widoczne jest np. w opisach 
Kroniki Galla Anonima, w których tylko władcy i możni znani i wymienieni są z imienia, 
zaś pozostali członkowie społeczeństwa są anonimowi. W tym miejscu warto przez mo-
ment skoncentrować się na relacjach: władza – etnos / naród – państwo. Koncepcje teore-
tyczne bardzo często podkreślają jedność władzy, ludu i przestrzeni (terytorium), która to 
jedność we wczesnym średniowieczu miała przekształcić się w instytucje państwa (króle-
stwa, księstwa) (G. Labuda 2002, s. 27). Zdaniem B. Zientary (1985, s. 342-343): 

 
„Narody średniowieczne powstały przede wszystkim dzięki ramom stworzonym przez 
państwa. Istnienie państwa formowało grupę ludzi, których interesy były związane  
z jego istnieniem, dwór, hierarchię urzędniczą i kościelną, wojsko. Uświęcenie przez 
Kościół władzy, jako pochodzącej od Boga, było podstawową gwarancją lojalności 
wobec państwa tych warstw społecznych, które nie czuły się związane z nim uczu-
ciowo. Lojalność ta wzrastała, potrafiła zabezpieczyć pokój wewnętrzny i sukcesy 
wobec sąsiadów”.   
 
Próbując odpowiedzieć na pytanie: „kto sprawował władzę?”, czyli na pytanie o wła-

dzę instytucjonalną, najprostsza odpowiedź jaka się nasuwa to: książę, a w jego imieniu 
urzędnicy dworu książęcego. Władza panującego manifestowała się w sieci ufortyfikowa-
nych, datowanych na około połowę X wieku, grodów uważanych za grody „państwa Po-
lan” (Z. Kurnatowska 2002). Grody, w tym Ostrów Lednicki, były siedzibami księcia 
oraz załóg i urzędników książęcych.  

Władzę Mieszka I można postrzegać instytucjonalnie, ale i indywidualistycznie. Wła-
dza była skoncentrowana w osobie księcia. Państwo Mieszka I – „państwo Polan” – 
„państwo gnieźnieńskie”, czyli wczesnośredniowieczna Polska, rozwijało się zgodnie  
z ogólną tendencją rozwojową większości państw europejskich tego okresu. Ich wspólną 
cechą była koncentracja wokół niewielkiego obszaru, na którym się uformowały. W przy-
padku Polski była to Ziemia Gnieźnieńska. Obszar ten stanowił następnie podstawę póź-

                                                 
15 Ibrahim ibn Jakub nazywa Mieszka I „królem północy” (tłum. T. Kowalski, 1945, s. 48).  Królem nazywa 
Mieszka I także Widukind. 
16 W tym kontekście ważne jest odczytanie przez Brigidę Kürbis początkowych słów aktu „Dagome iudex” 
jako „Ego Mesco dux”: B. Kürbis 2001, s. 9– 87.  
17 G. Labuda 1999 Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych, 
Poznań, s. 147 - 149 
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niejszej ekspansji terytorialnej. Pomimo ekspansji punkt ciężkości państwa pozostawał  
na obszarze wyjściowym. Mieszko I przebywający w jednym z centralnie położonych 
grodów wyznaczał punkt środkowy domeny (Z. Dalewski 1996).  

Pozostając w kręgu terminologii Michaela Manna można zauważyć, że na dworze 
wczesnopiastowskim przecinały się funkcje militarne, gospodarcze, polityczne i sprzę-
gnięta z nimi ideologia oraz splatały się funkcje państwowe i prywatne.  

Na okres panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego przypada powstanie i zorgani-
zowanie tzw. osad służebnych, których ludność była zobowiązana do obsługi grodów  
i rezydujących w nich załóg oraz urzędników książęcych (G. Labuda 2002, s. 50).  
Na przekształcenie się grup etnicznych w państwo miało wpływ wiele czynników, z któ-
rych najważniejsze wydają się być18: podbój wewnętrzny prowadzący do militaryzacji 
społeczeństwa oraz podporządkowanie mu ustroju społeczno – gospodarczego. Odwołując 
się do terminologii zaproponowanej przez J. K. Galbraitha można przyjąć, że w państwie 
Mieszka I dominującą rolę odgrywała władza karania i władza kompensacyjna jednocze-
śnie. Nieprzestrzeganie systemu praw ustanowionych przez księcia groziło sankcjami, być 
może również śmiercią przeciwstawiającej się jednostki. Osoby, które podporządkowały 
się księciu, na przykład członkowie drużyny książęcej, poprzez system nagród (żołdu  
i wyprawki ślubnej dla dzieci) motywowani byli do pozostania i pełnienia przyjętych 
przez nich ról społecznych.    

Kontakt z poddanymi utrzymywał dwór książęcy za pośrednictwem dwustopniowej 
organizacji grodowo – terytorialnej, obejmującej prowincje i okręgi grodowe. Ośrodki 
grodowe przyjęły z czasem nazwę kasztelanii (od łac. Castellum), były one zarządzane 
przez kasztelanów (komesów). Kasztelan, w imieniu władcy ściągał daniny, organizował 
prace przy budowie grodów, fortyfikacji, przesiek w lasach oraz innych robót publicz-
nych, pełnił funkcje militarne (wojskowe) i cywilne. Kasztelanowi podporządkowani byli 
wyżsi urzędnicy tacy jak komornik i podkomorzy zajmujący się ściąganiem danin i egze-
kwowaniem praw książęcych. Władcy towarzyszyli także centralni urzędnicy pałacowi 
obejmujący kanclerza zajmującego się kancelarią, skarbnika, mincerza, zaś włościami 
książęcymi zajmowali się włodarze. Z czasem urząd kasztelana (komesa) uzyskał także 
funkcje wojskowe i wówczas przekształcił się w urząd wojewody (J. Topolski 1992, s. 58-
59). Na dworze zamieszkiwali także: rodzina panującego oraz dostojnicy duchowni  
i świeccy, niższy personel dworu, służący.  

Uchwycona w rozwoju władza, na pierwszy rzut oka instytucjonalna, nosiła nazwę 
systemu prawa książęcego. Był to specjalny system zależności stworzony lub odziedzi-
czony przez pierwszych Piastów po czasach wcześniejszych. W tym systemie w obrębie 
zespołów osadniczych tworzono system gospodarki zamkniętej oparty w swej istocie  
na redystrybucji dóbr. System ten ściągał od miejscowej ludności konkretne świadczenia, 
które następnie wykorzystywano dla zaspokojenia potrzeb wędrującego po kraju wraz  
z monarchą dworu książęcego. Na system ten składało się kilka zasadniczych elementów: 
ściąganie i gromadzenie w wybranych grodach danin w postaci produktów rolnych, a na-
stępnie ich spożytkowanie na utrzymanie przebywającego w danym grodzie dworu ksią-
żęcego wraz z monarchą19; posługi komunikacyjne na rzecz władcy, jego urzędników i sił 
zbrojnych; przymus budowy grodów – fosy i otaczające grody wały dzielono na tzw. izbi-
ce powierzając ich wykonanie i pielęgnacje poszczególnym wspólnotom krewniaczym lub 

                                                 
18 Zwraca na to uwagę G. Labuda 2002, s. 50. 
19 Była to tzw. gościtwa – G. Labuda 2002 Mieszko I. Wrocław, s. 54. 
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terytorialnym; danina zwana Stróżą polegająca albo na pełnieniu Stróży w dosłownym 
znaczeniu w grodzie, albo na złożeniu daniny zbożowej na potrzeby załogi pełniącej Stró-
żę z ramienia panującego (G. Labuda 2002, s. 56); dochody z tzw. regaliów książęcych, 
do których należały łowy, młyny, mennictwo etc.; sieć osad służebnych nastawiona  
na realizację jednego rodzaju świadczenia służebnego – powinności rzemieślniczej lub 
użytkowej, po sieci osad tego typu pozostały nazwy, na przykład Rybitwy, Złotniki, Grot-
niki etc (K. Modzelewski 1975, 2000).  

O redystrybucyjności gospodarki świadczy chociażby opis Ibrahima ibn Jakuba: 
 
„A co się tyczy kraju Meszko, to jest on najrozleglejszy z ich krajów. Obfituje  
on w żywność, mięso, miód i rolę orną. Pobierane przez niego podatki (stanowią) od-
ważniki handlowe. Idą one na żołd jego piechurów. Co miesiąc (przypada) każdemu 
oznaczona ilość z nich (...) Daje on tym mężom odzież, konie, broń i wszystko, czego 
tylko potrzebują. A gdy jednemu z nich rodzi się dziecko, on każe mu wypłacać żołd 
od chwili urodzenia, czy będzie płci męskiej czy żeńskiej. A gdy dziecię dorośnie,  
to jeżeli jest to mężczyzna, żeni go i wypłaca za niego dar ślubny ojcu dziewczyny, 
jeżeli zaś jest płci żeńskiej, wydaje ją za mąż i płaci dar ślubny jej ojcu.” 
 
Warto zwrócić szczególną uwagę na pewne podobieństwo terminologiczne zarysowu-

jące się pomiędzy polską tradycją badania wczesnego średniowiecza, a archeologią anglo-
saską starającą się sformułować ideę tzw. państwa wodzowskiego. Porównując oba pro-
ponowane terminy można uznać, iż wczesne państwo piastowskie było oparte na władzy 
militarnej, a podstawę gospodarczą stanowiła redystrybucja dóbr, podobnie jak w opisy-
wanych przez archeologię państwach typu wodzowskiego.  

Definicja „społeczeństwa wodzowskiego” – pojęcia wprowadzonego przez P. Urbań-
czyka (2000) do badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce, jest bardzo niejednorod-
na, wieloznaczna, a nawet można powiedzieć, że wielowymiarowa. W literaturze anglosa-
skiej istnieje przynajmniej kilkanaście interpretacji organizacji społecznej tego typu oraz 
kilkanaście interpretacji rozwoju społecznego20. Najczęściej w literaturze anglosaskiej  
w opisie rozwoju wczesnośredniowiecznych państw Europy zachodniej i północno – za-
chodniej można napotkać założenia, że społeczeństwa germańskie przełomu starożytności 
i średniowiecza rozwijały się z fazy społeczeństwa typu wodzowskiego (chiefdom)  
do etapu wczesnego państwa (an early state).  

Różnica między wczesnym państwem a wodzostwem jest archeologicznie i histo-
rycznie bardzo słabo uchwytna. Zdaniem K. Kristiansena (1991) różnice polegają na kon-
traście pomiędzy strukturami gospodarki i ideologii, a dokładniej różnicę stanowi inna 
organizacja pracy. W wodzostwie każde działanie gospodarcze (wysiłek społeczny) opiera 
się na zobowiązaniach społecznych, a zapłata następuje w formie uczty (ceremonii).  
Na przykład tak było przy wznoszeniu monumentalnych budowli. We wczesnym państwie 
wysiłek gospodarczy opierał się na prawie własności o sformalizowanej kontroli.  

T. Earle (1991), w zależności od wielkości społeczeństwa, podzielił społeczeństwa 
typu wodzowskiego na: proste systemy wodzowskie liczące sobie tysiące członków społe-
czeństwa, w których istnieje tylko jeden poziom politycznej hierarchii ponad resztę człon-
ków społeczeństwa; oraz złożone systemy wodzowskie liczące sobie dziesiątki tysięcy 

                                                 
20 Z najważniejszych prac warto wskazać dwie prace zbiorowe: Cleassen, Skalnik (red.) 1978 The Early 
State. Hagua; oraz T. Earle 1991 Chiefdoms: Power, Economy and Ideology, Cambridge. 
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członków społeczeństwa oraz kilka (dwa) poziomy politycznej hierarchii ponad resztę 
członków społeczeństwa. Inaczej zróżnicowanie społeczeństw wodzowskich przedstawia 
K. Kristiansen, nawiązujący do idei C. Renfrew z 1974 roku. Według K. Kristiansena wo-
dzostwa dzielą się na kolektywne (the collective) oraz indywidualizujące (individualising). 
Te pierwsze oparte są na surowcowym, przedmiotowym finansowaniu (staple finance)  
w formie ceremonii (uczt) oraz na kontroli produkcji żywności. Często w tego typu społe-
czeństwach manifestuje się wartość przedsięwzięć grupowych poprzez wspólne, kolek-
tywne wznoszenie monumentów. W tych drugich, opartych na bogactwie (wealth finan-
ce), ważne jest zaakcentowanie elity przez elementy kultury materialnej symbolizujące 
status: ozdoby, elementy stroju, które nabierają wartości symbolicznej. Zdaniem K. Kri-
stiansena pierwszy typ wodzostwa rozwinął się w archaiczne scentralizowane państwo 
(centralised archaic states) dające podstawy imperiom, podczas gdy drugi typ wodzostwa 
rozwinął się w zdecentralizowane stratyfikowane społeczeństwo (decentralised stratified 
societies), które doprowadziły do powstania państw opartych na systemie feudalnym.  
W pierwszym typie istotna jest struktura rodu, która staje się sformalizowana, elita po-
strzegana jako ród predestynowany do rządzenia legitymizuje swą władzę poprzez rytuał  
i ideologię (zaakcentowanie boskiego pochodzenia władców). Jednocześnie w państwach 
tego typu rozwija się scentralizowana gospodarka ze ściśle kontrolowaną produkcją nad-
wyżek oraz sformalizowany system podatków i trybutów, typowe jest wznoszenie centrów 
ceremonialnych, monumentów, świątyń, centralizacja handlu, podział pracy wśród grup 
społecznych, rozwinięta biurokracja i administracja. W drugim typie mamy do czynienia  
z obecnością zdecentralizowanej produkcji gospodarczej w obrębie małych osad rozpro-
szonych na dużym obszarze. Wódz sprawuje władzę w oparciu o grupę wojowników, któ-
rzy egzekwują trybut i podatki, zaś odchodzenie od struktury pokrewieństwa na rzecz 
związków terytorialnych zawsze związane jest z kreowaniem nowej ideologii. Pod kontro-
lą wodza znajdują się ośrodki wymiany, rozwój wyspecjalizowanego rzemiosła, handel 
dalekosiężny.  

Jeszcze inaczej postrzegają typologię wczesnych państw Cleassen i Skalnik (1978). 
Według nich wczesne państwa dzielą się na trzy typy: archaiczne państwo (inchoate, ru-
dimentary archaic state), w którym pokrewieństwo oraz rodzina i więzi grupowe są nadal 
ważne. Jest w nich niewielka ilość wyspecjalizowanych rzemieślników, a kontrasty spo-
łeczne powstają w rezultacie wzajemnych, bezpośrednich kontaktów między rządzącymi  
i rządzonymi. Drugi typ to typowe wczesne państwo, gdzie pojawia się konkurencja mię-
dzy rodami, a także pojawia się prawo dziedziczenia, w administracji dużą rolę odgrywają 
osoby mianowane przez władców, relacje między poszczególnymi warstwami kształtowa-
ne są przez redystrybucję. Ostatnim typem wczesnego państwa jest typ przejściowy,  
w którym nominowani urzędnicy sprawują władzę, nie ma znaczenia pokrewieństwo, po-
jawiają się zaczątki gospodarki rynkowej (czy raczej organizacja gospodarki przypomina-
jąca gospodarkę rynkową) i własność prywatna oraz antagonizmy pomiędzy warstwami 
społecznymi. 

Operując wprowadzonymi na wstępie terminami dotyczącymi władzy można powie-
dzieć, iż w dobie wczesnopiastowskiej władca uosabiał państwo, miał przede wszystkim 
władzę militarną, na obszar podbity rozciągał swą władzę gospodarczą, w taki sposób,  
że poprzez zebranie a następnie redystrybucję dóbr utrzymywał dwór i drużynę  wspiera-
jących go wojowników. W społeczeństwach tradycyjnych władza militarna, gospodarcza  
i polityczna przepleciona jest z władzą ideologiczną, a taki charakter najczęściej ma reli-
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gia. Elita (władca) wybierająca i promująca nową ideologię czyniła to nadal poprzez 
przymus militarny realizując przy tym własne cele polityczne.  

Chrześcijaństwo poprzez swą długą koegzystencję z centralistycznymi strukturami 
schyłkowego Cesarstwa Rzymskiego stanowiło idealną podbudowę władzy centralistycz-
nej. Z tradycji starotestamentowej pochodziła koncentracja wokół idei Boga jedynego, 
która to idea stanowiła idealny wzorzec dla centralistycznych struktur władzy politycznej. 
W ten sposób w średniowiecznej Polsce zakorzeniła się idea króla (władcy) jako „Poma-
zańca Bożego”. Wszelka władza w chrześcijańskich państwach należała do Boga i od Bo-
ga pochodziła. To Bóg przekazał królowi władzę na ziemi. Jako „Pomazańca Bożego” 
władcę łączyły silne więzi z ziemią i ludem, nad którymi panował. Należy zaakcentować 
usankcjonowany sakralnie wpływ władcy na wszystkie sfery życia, w tym władca jawi się 
jako obrońca ludu, żywiciel ludu, jedyny posiadający władzę rozwiązywania konfliktów 
oraz tworzenia prawa (J. P. Roux 1998, s. 226).  

Religia chrześcijańska wprowadzona i usankcjonowana przez władcę to także inter-
pretacja otaczającej człowieka rzeczywistości i wytłumaczenie najważniejszych proble-
mów egzystencjalnych, w tym odpowiedzi na pytanie: skąd człowiek pochodzi, skąd 
wzięła się przyroda, lud, hierarchiczne struktury społeczne. Religia dostarczyła poczucia 
zbiorowej tożsamości, a przez to stała się także doskonałym środkiem wzmacniającym 
władzę i pozwalającym rozładować konflikty społeczne. Zrównanie wszystkich ludzi wo-
bec grzechu pierworodnego oraz ocena ich w dniu Sądu Ostatecznego pozornie wprowa-
dzały egalitaryzm w świat bardzo zhierarchizowanego społeczeństwa. Religia wprowadza-
ła normy regulujące wszystkie sfery życia człowieka, dawała wyznawcom wspólną wizję 
rzeczywistości, religia także pozwalała kontrolować przepływ informacji oraz tworzenie  
i gromadzenie informacji.  

Wprowadzanie chrześcijaństwa przez Mieszka I i Bolesława Chrobrego do Polski 
można postrzegać jako konflikt symboliczny pomiędzy religiami pogańskimi i ich wy-
znawcami a chrześcijaństwem i jego wyznawcami traktowanymi jako konkurujące ze sobą 
grupy społeczne (H. Łowmiański 1979). Władcy chrześcijańscy deprecjonowali symboli-
kę pogańską na rzecz nowej, chrześcijańskiej wizji rzeczywistości, tworząc chociażby  
w miejscach kultu pogańskiego chrześcijańskie ośrodki religijne, a taka sytuacja najpraw-
dopodobniej miała miejsce w Gnieźnie. Zachodzi więc zawłaszczanie miejsc kultu pogań-
skiego i zastępowanie symboliki pogańskiej symboliką chrześcijańską. Pojawiła się nowa 
tytulatura książęca i królewska, a także rozbudowane rytuały, takie jak chrzest, koronacja, 
ingres, inwestytura, pasowanie na rycerza, ślub, pogrzeb.  

Władca, a właściwie jego wola, jest źródłem wszelkiego prawa, zarówno prawa zwy-
czajowego przekazywanego przez tradycję i potwierdzonego tylko rzez monarchę,  
jak i prawa ustanawianego na nowo. Prawa aż do XIV wieku przekazywane były ustnie. 
Książę sprawował także najwyższą władzę sądowniczą, a w jego imieniu występowali: 
kasztelan i wojewoda: 

Anonim tzw. Gall s. 27: „Gdy mianowicie ubogi wieśniak lub jakaś kobiecina skarży-
ła się na któregoś z książąt lub komesów, to chociaż (Bolesław Chrobry –  przypis AC) 
był ważnymi sprawami zajęty i otoczony licznymi szeregami magnatów i rycerzy,  
nie pierwej ruszył się z miejsca, aż po kolei wysłuchał skargi żalącego się i wysłał komor-
nika po tego, na kogo się skarżono.” 
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Poddani buntujący się przeciw królowi buntowali się przeciw Bogu. Naruszenie wła-
dzy było grzechem świętokradztwa i buntem przeciw całemu doczesnemu porządkowi 
społecznemu. 

Wyrazem krystalizacji się nowej ideologii jest Kronika Galla Anonima, a zwłaszcza 
przywołana przez niego legenda dynastyczna Piastów będąca obroną praw dynastycznych 
i będąca pochwałą dziedzicznej monarchii. Chociaż Kazimierz Tymieniecki (1951) pisał 
iż: „nieuzasadnione metodycznie jest traktowanie imion od Piasta aż do Siemomysła jako 
osób historycznych”; przekaz Galla Anonima możemy potraktować jako dowód na celowe 
tworzenie legendy dynastycznej na dworze piastowskim. J. Banaszkiewicz (1986, s. 85-
86; 1985, s. 102-104) zwraca uwagę na pewne schematy kryjące się za obrazem najdaw-
niejszych historii określonych ludów. Zauważa, że organizuje je zasada trzech funkcji 
społecznych: 

 
„w tradycjach ludów indoeuropejskich społeczny organizm postrzegano jako trój-
dzielną budowlę, w której każda kondygnacja była zarezerwowana dla jednego stanu, 
jednej grupy społecznej. Na wierzchu tej piramidy, przybierającej w zależności  
od kręgu kulturowego różne konkretyzacje, stoi król – kapłan – przedstawiciel naj-
wyższej władzy świeckiej i duchownej lub mieści się na tym poziomie warstwa osób 
obsługujących kult. Środkowy przedział zajmują ludzie związani z orężem – wojow-
nicy. Trzecia kategorię stanowią ci, którzy pracują na roli bądź, ujmując rzecz ogól-
niej, trudnią się wytwarzaniem dóbr służących wyżywieniu społeczności i zaspokoje-
niu jej codziennych potrzeb. Z tego powodu często dochodzi do rozbicia trzeciej 
funkcji na dwie zawodowe podgrupy: rolników i rzemieślników (kupców). Poszcze-
gólne funkcje mają swoją symbolikę, powołują do życia własny typ bohatera wyposa-
żonego w zestaw specjalnych cech i wchodzą między sobą w zależności podporząd-
kowane pewnym stałym regułom”  (...) „Bez specjalnych interpretacyjnych wybiegów 
daje się wskazać w relacji o Siemowicie, Lestku i Siemomyśle obecność schematu 
trzech społecznych funkcji. Siemowit, jako przedstawiciel funkcji pierwszej, jest ty-
pem suwerena – organizatora państwa i twórcy blasku najwyższej zwierzchności. 
Modelowe cechy uosabia on tak dalece, że fakt objęcia kraju po Popielidach nie prze-
szkadza, aby właściwy początek księstwa łączyć z jego imieniem. Wytycza przecież 
nowe, rozleglejsze granice, odnawia powagę władzy królewskiej. W opisie osoby 
Siemowita podniesiono dwa aspekty jego działalności. Ogólnie nazwaną pracę prze-
ciwstawia się podobnie szeroko określonej aktywności wojskowej. Mamy prawo pod 
jednym pojęciem doszukiwać się nawiązań do zasług księcia w dziedzinie administra-
cyjnej, do dokonań ulepszających wewnętrzne urządzenie państwowej wspólnoty. 
Drugie wyraża zalety władcy jako wodza, jego powodzenie w przedsięwzięciach woj-
skowych. Obydwa nurty zagadnień charakteryzujących osobę Siemowita wytwarzają 
sylwetkę, którą funkcja pierwsza przydziela z urzędu księciom – wszystkim posta-
wionym na czele społeczności.”21  (...) „Po Siemowicie – godzącym obydwie, tj. po-
kojową i wojowniczą, osobowość suwerena – przychodzi Lestek. Zgodnie ze schema-
tem trzech funkcji, druga z nich wyposaża swego bohatera w cechy wojownika. Toteż 
Lestek słynie z militarnych czynów i pod tym względem nie ustępuje ojcu – postaci 
władcy doskonałego zarówno w walce jak w zarządzaniu krajem.”22  (...) „Siemomy-
sła chwali kronikarz nie za organizatorsko – wojskowe talenty ani za militarne sukce-
sy, lecz za to, że książęcemu rodowi przydał godności i uczynił go szlachetniejszym.” 

                                                 
21 J. Banaszkiewicz 1985 op. cit., s. 102 – 103. 
22 J. Banaszkiewicz 1985 op. cit., s. 103. 
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Interpretacja dumezilowska jest jednym ze sposobów interpretowania legend dyna-
stycznych. Z perspektywy przyjętych teorii władzy warto także, obok odwołań do struktu-
ralizmu, odwołać się do elementów funkcjonalizmu i zamiast zastanawiać się nad znacze-
niami ukrytymi w tekstach legend, przez moment odpowiedzieć sobie na inne, nasuwające 
się pytania, także często zadawane przez historyków – w jakim celu legendy dynastyczne 
były tworzone? kiedy, w jakim momencie rozwoju państwa wczesnośredniowiecznego  
i przez kogo? Oczywistym jest, że legenda dynastyczna nie pochodzi z czasów, o których 
opowiada. Co więcej zapis legendy dynastycznej Piastów jest stosunkowo późny w po-
równaniu z czasami o których mówi. Kronikarz zwany Gallem Anonimem tworzył  
na dworze Bolesława Krzywoustego w początkach XII wieku23. Sam kronikarz, w liście 
rozpoczynającym jego dzieło, wskazuje na źródła swoich informacji – byli to „biskupi 
polscy i kanclerz Michał”24. Można wiec przyjąć, że spisał on po prostu znany na piastow-
skim dworze książęcym ustny przekaz dotyczący pochodzenia dynastii. Przekaz, który nie 
powstał na dworze Bolesława Krzywoustego, ale został stworzony wcześniej odzwiercie-
dlając raczej nierealne tradycje dynastyczne. Uznając Mieszka I za założyciela państwa a 
Bolesława Chrobrego za osobę, która je umocniła i utrwaliła, należy przyjąć  
że legenda dynastyczna Piastów wyrażała pretensje dynastii do sprawowania kontroli nad 
społeczeństwem w imię wspólnej przeszłości. Przeszłości, która de facto nigdy nie istnia-
ła.   

Mieszko I przyjmując chrzest wkroczył do świata chrześcijaństwa. W świecie tym 
ideologię polityczną wyrażano językiem sztuki, językiem obrazu. Sztuka sakralna w świe-
cie tradycyjnym, a takim był chrześcijański Zachód w średniowieczu, ze swej natury była 
ontologiczna i kosmologiczna (J. Hani 1994). Wykraczała poza to, co ludzkie, była trans-
pozycją rzeczywistości radykalnie przekraczającej granice indywidualności ludzkiej. For-
ma artystyczna sztuki sakralnej miała na celu umożliwienie bezpośredniego przyswojenia 
prawdy transcendentalnej i ponadrozumowej. Tworząc sztukę sakralną artysta nie mógł 
sobie pozwolić na dowolne poddanie się swoim własnym natchnieniom. Jego praca pole-
gała na poszukiwaniu formy doskonałej, odpowiadającej świętym prototypom inspiracji 
niebiańskiej. Sztuka jest sakralna poprzez jej obiektywną zawartość, a ta z kolei jest tylko 
zbiorem wizji korespondujących w sferze form zmysłowych z prawami kosmicznymi, 
które z kolei wyrażają zasady uniwersalne. Świątyni i liturgii nie można oddzielić od sie-
bie. Świątynia ma tworzyć odpowiednie środowisko, właściwą, niezwykłą atmosferę, któ-
ra przygotowuje człowieka na świadome przyjęcie Łaski. Kościół zbudowany z kamienia 
jest obrazem, alegorią, ma przypominać, symbolizować. Średniowiecze to także metafi-
zyczne, transcendentalne rozumienie piękna jako bytu w ogóle. Były to czasy, w których 
jednym z głównych problemów rozważań filozoficznych (scholastycznych) była kwestia 
zjednoczenia na poziomie metafizycznym piękna z innymi wartościami (U. Eco 1994,  
s. 32-43).  

Jeżeli za J. Hani (1994, s. 14-18) przyjmiemy dwa różne typy symboli: symbole in-
tencjonalne (konwencjonalne) i symbole istotowe (esencjalne), to można zauważyć, że  
dla architektury średniowiecznej dominującą formą symbolizowania była symbolika isto-
towa, prawdziwa, określana przez ukryty i nierozerwalny związek łączący przedmiot ma-
terialny z jego znaczeniem duchowym. Symbolika ta wyjaśniała rzeczywistość duchową 
istniejącą implicite w samym przedmiocie, na przykład ukrywającą się za wodą chrzcielną 

                                                 
23 M. Plezia 1989 Wstęp, do: Anonim tzw. Gall, Kronika polska, Wrocław, s. XII – XIII. 
24 Anonim tzw. Gall Kronika polska, op. cit., s. 3 – 5. 
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czy eucharystią. Symbole istotowe były nierozerwalnie związane z tradycyjnym obrazem 
czy systemem świata. Dla człowieka tradycyjnego świat stanowił organizm harmonijny  
i zhierarchizowany. Koncepcja tradycyjna uwzględnia wewnętrzną strukturę świata, jego 
duchową architektonikę, wywodzącą się z metafizyki, przede wszystkim Platona, podjętej  
i przyswojonej przez pierwszych Ojców Kościoła. Na pierwszy plan wysuwano relacje 
łączące władcę z siłami wyższymi – władca wybrany był przez Boga, niebiosa mu sprzy-
jały, a jego władza kształtowała się na wzór władzy boskiej. 

W Polsce nowe inwestycje architektoniczne związane były z wprowadzeniem chrze-
ścijaństwa i wpływami karolińskimi. Formy i idee związane z architekturą i sztuką wcze-
snośredniowieczną były nowe w kulturze polskiej. Architektura i sztuka była traktowana 
jako środek w walce o dominację, budownictwo kamienne, rzeźba i malarstwo to wynik 
intencjonalnego, a więc całkowicie świadomego projektowania przekazu, utworzenia pla-
nu rozmieszczenia symboli. 

Konkretny sens nadany został każdemu elementowi wznoszonych budowli: jej bryle, 
przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej, wewnętrznym podziałom, elewacji, dekoracjom 
etc. Czy pierwsi władcy rozumieli ukryte za architekturą przesłanie? Dzisiaj, w perspek-
tywie istniejących źródeł, niezwykle trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Mieszko I, 
tylko sporadycznie obracający się na dworze cesarskim najprawdopodobniej zdawał sobie 
sprawę z wagi przekazu, lecz treść przekazu mogła być dla niego nieczytelna lub niezro-
zumiała. Inaczej można spojrzeć na możliwości Bolesława Chrobrego – wychowany przez 
matkę chrześcijankę oraz, później, przebywający jako zakładnik na dworze cesarskim, 
mógł mieć zupełnie inny stosunek do symboliki chrześcijańskiej niż jego ojciec. Można 
zaryzykować twierdzenie, iż Mieszko I, nie rozumiejąc przekazu ukrytego za sztuką sa-
kralną średniowiecza wykorzystywał ją instrumentalnie. Bolesław Chrobry, wychowany 
już w świecie chrześcijańskim, taką możliwość utracił, przyjmując automatycznie chrze-
ścijańską wizję świata, w jakiej się urodził i został wychowany.  

Dzięki symbolice architektura pełniła ważne funkcje społeczne, była wykorzystywana 
jako środek przekazu myśli i idei, jako środek służący konstruowaniu obrazu rzeczywisto-
ści społecznej i wizji porządku kosmicznego. Architektura staje się kluczem do rozumie-
nia miejsca pozycji zwykłego człowieka w hierarchii społecznej.  

Budowniczy odwoływali się do zmysłów: wzroku, słuchu i węchu. Architektura poło-
żona w centralnych, dobrze widocznych miejscach sprawiała wrażenie górującej nad oko-
licą i zamieszkującymi ją ludźmi. Ciężar kamienia to ciężar  autorytetu władcy, wrażenie 
wzmacniał dźwięk dzwonów, zapach kadzidła. Odbiór nie był świadomy lecz podświa-
domy. 

Życie władcy płynęło określonym torem, odbywało się według rytuałów, protokołu, 
dworskiej etykiety, szczególne miejsce w nim miało życie seksualne władcy. Mieszko I 
wkraczając do świata chrześcijańskiego musiał podporządkować także tę sferę życia ob-
cym sobie, chrześcijańskim regułom. Nowa ideologia to także nowe postrzeganie stosun-
ków społecznych, któremu daje wyraz Gall Anonim:  

 
„Mieszko objąwszy księstwo zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych 
i coraz częściej napastować ludy (sąsiednie) dookoła. Dotychczas jednak w takich po-
grążony był błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał.  
W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech imieniem 
Dąbrówka. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego 
obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on na to przystał, że po-
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rzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa 
przybyła do Polski z wielkim orszakiem dostojników świeckich i duchownych, ale nie 
pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli a pilnie zaznajamiając się z oby-
czajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi wyrzekł się błędów pogaństwa i prze-
szedł na łono matki – kościoła”.    
 
Monarchie chrześcijańskie pilnie strzegły życia seksualnego władcy, jak pisał J. P. 

Roux (1998, s. 234): „nie układa się byle kogo w królewskim łożu (...) Nie miesza się byle 
jakiej krwi z krwią królewską.” 

Chrześcijański władca powinien posiadać jedną żonę. Ożenku starannie pilnowano,  
a ponieważ miał znaczenie polityczne, stawał się rodzajem politycznej transakcji. Czasami 
tolerowano konkubiny, często jednakże ich obecność budziła zgorszenie, wywoływała 
rozbawienie.  Celowej polityki, jakbyśmy to dzisiaj nazwali prorodzinnej, można dopa-
trywać się także za słowami, cytowanymi już wyżej, Ibrahima ibn Jakuba, mówiącymi,  
że Mieszko I: 

 
„gdy jednemu z nich rodzi się dziecko, on każe mu wypłacać żołd od chwili urodze-
nia, czy będzie płci męskiej czy żeńskiej. A gdy dziecię dorośnie, to jeżeli jest  
to mężczyzna, żeni go i wypłaca za niego dar ślubny ojcu dziewczyny, jeżeli zaś jest 
płci żeńskiej, wydaje ją za mąż i płaci dar ślubny jej ojcu.” 
 
W nowych warunkach społecznych ściśle sprzężonych z ideologią chrześcijańską  

to władca musiał być wzorem dla swych poddanych, a ich stosunki małżeńskie powinny 
być kształtowane na wzór stosunków władcy z jego żoną. Już rok po ślubie – w 967 roku 
Dobrawa urodziła pierworodnego syna – Bolesława zwanego później Chrobrym, najpraw-
dopodobniej wkrótce po nim przyszła na świat córka – księżniczka urodzona najwcześniej  
w 968 roku, która wydana została około 984 roku za króla szwedzkiego Eryka, znana jest 
ona pod imieniem Sygryda, zaś jej imię słowiańskie to najprawdopodobniej Świętosława. 

Interesujące w tym kontekście jest całkowite przemilczenie przez Galla Anonima 
czterech żon Bolesława Chrobrego, być może kronikarz nie został poinformowany o ich 
istnieniu. Również wart wzmianki jest fragment dotyczący gwałtu na siostrze Jarosława 
Mądrego – Przedsławie. Bolesław: 

 
 „sławnie i wspaniale pomścił swą krzywdę na królu Rusinów, który odmówił mu od-
dania swej siostry za żonę (...)bez oporu wkroczył do wielkiego i bogatego miasta  
i dobywszy z pochew miecza uderzył nim w Złotą Bramę, gdy zaś ludzie jego się 
dziwili, czemu to czyni, wyjaśnił ze śmiechem, a wcale dowcipnie: tak jak w tej go-
dzinie Złota Brama miasta ugodzoną została tym mieczem, tak następnej nocy ulegnie 
siostra najtchórzliwszego z królów, której mi dać nie chciał. Jednakże nie połączy się 
z Bolesławem w łożu małżeńskim, lecz tylko raz jeden, jak nałożnica, aby pomszczo-
na została w ten sposób zniewaga naszego rodu, Rusinom zaś ku obeldze i hańbie. 
Tak powiedział i co rzekł, to spełnił”25.  
 
Być może akt ten stanowił symboliczną oznakę objęcia władzy nad Rusią, zaś pu-

bliczna demonstracja potęgi seksualnej stanowiła symbol predyspozycji do objęcia godno-
ści królewskiej (A. Krawiec 2000, s. 80). W sferze symboliki związanej z władzą rola kró-

                                                 
25 Anonim tzw. Gall Kronika polska Ks. I 7, s. 23 – 24. Warszawa, 1989. 
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la polegała na sprowadzaniu urodzaju i płodności. W kraju poddanym jego władzy spo-
dziewano się, że zadba o opady deszczu w stosownej chwili i w stosownej ilości, zapewni 
słoneczną pogodę we właściwym czasie, tak aby „rośliny rosły, stada powiększały się,  
a kobiety były płodne, by powodzie nie niszczyły ziemi, by choroby nie niweczyły tego,  
co sprawiła żyzność i płodność” (J. P. Roux 1998, s. 52-53). 
 
 
3) Ostrów Lednicki – stan badań i nowe możliwości  

 
Ostrów Lednicki to największa z czterech wysp Jeziora Lednickiego, położonego  

na Równinie Gnieźnieńskiej, czyli w falistym terenie o maksymalnej wysokości 115 m 
n.p.m., poprzecinanym rynnami wielu jezior. Na pewno obecnie, współcześnie, zupełnie 
inaczej doświadczamy krajobrazu Ostrowa Lednickiego, niż czyniono to w przeszłości. 
Warto zauważyć, iż również w przeszłości jednostki zamieszkujące różne punkty w prze-
strzeni Ostrowa Lednickiego zupełnie inaczej doświadczały zmysłowo otaczający je kra-
jobraz. Uwarunkowane jest to zarówno czynnikami środowiskowymi, jak i kulturowymi 
oraz biologicznymi. To zjawisko właśnie M. Merlau – Ponty określił mianem fenomeno-
logicznej redukcji.   

Przyjmuje się, że dzisiejsze ukształtowanie powierzchni wyspy zasadniczo nie różni 
się od ukształtowania powierzchni z X wieku. Wówczas, tak jak i dzisiaj, wyspa dzieliła 
się na część grodową (południową) oraz część podgrodzia (północną). Kulminacja wyspy 
znajdowała się i znajduje się nadal w części grodowej. Najwyższa wysokość na wyspie – 
118,56 m n.p.m., znajduje się w punkcie wyspy ukształtowanym sztucznie przez człowie-
ka, a mianowicie na północnym szczycie wału. Podgrodzie położone jest nieco niżej –  
na małym wypiętrzeniu o wysokości 112 – 113 m n.p.m., łagodnie opadającym z północy 
na wschód. Kolejne  niewielkie wypiętrzenie (113 m n.p.m.) znajduje się w części północ-
nej wyspy i opada łagodnie ku wschodowi, zaś od zachodu, północy i północnego – 
wschodu tworzy strome zbocze sięgające brzegów wyspy26.   

Ukształtowanie terenu jest jednym z czynników pozwalających kulturowo i społecz-
nie tworzyć granice. Analiza widoczności, dokonana dla Ostrowa Lednickiego przez Rafa-
ła Zapłatę27, pozwala nam zrekonstruować granice społeczne. Analizy widoczności wyka-
zały, że kulturowo ukształtowane, zmysłowe doświadczanie krajobrazu było inne  
dla mieszkańców Ostrowa Lednickiego, a inne dla pozostałych stanowisk otwartych, znaj-
dujących się wokół niego.   

Lokalizacja oraz forma architektoniczna grodu to czynnik wpływający na uprzywile-
jowane zmysłowe uczestnictwo jego mieszkańców. Jest to miejsce uprzywilejowane  
ze względu na tzw. pola widokowe, czyli ilość miejsc (stanowisk archeologicznych) znaj-
dujących się w polu wzroku. Dla grodu na Ostrowie Lednickim jest to dziesięć stanowisk: 
                                                 
26 Istnieje kilka poglądów mierzących się z kwestią chronologii i kolejności wznoszenia lednickich fortyfi-
kacji. K. Żurowska wyróżnia wał starszy datowany na IX / X wiek oraz wał młodszy wzniesiony po 1038 
roku, czyli po najeździe Brzetysława; A. Nowak zamiast starszego wału przyjmuje istnienie warstw niwela-
cyjnych wału młodszego; J. Wrzesiński okres budowy fortyfikacji rozdziela na trzy fazy: 1) druga połowa X 
wieku do połowy XI wieku to funkcjonowanie dużego grodu z wydzielonym wałem wewnętrznym, 2) około 
1000 roku przebudowa wałów, 3) przebudowa wałów związana z wypełnieniem wolnej przestrzeni od stro-
ny południowo – zachodniej; J. Górecki także wyróżnił trzy fazy rozbudowy fortyfikacji: 1) druga połowa X 
wieku, 2) od około 977 do połowy XI wieku; 3) od drugiej połowy XI wieku po połowę XII wieku.  
27 R. Zapłata 2005 Wstępne wyniki badań z zastosowaniem analizy widoczności (viewshed analysis) dla 
obszaru Ostrowa Lednickiego we wczesnym średniowieczu, Studia Lednickie t. VIII, s. 35 – 68. 
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osada na stan. Dziekanowice 13, osada na stan. Imiołki 20, osada na stan. Lednogóra 33, 
osada Rybitwy 12, grodzisko w Moraczewie, most wschodni i zachodni, rzeka Główna 
oraz brzeg wschodni i zachodni. W średniowieczu w oparciu o zmysły konstruowano róż-
ne „światy egzystencji”, w przypadku analizowanego obszaru mogło dojść do rozdzielenia 
sfery dostrzegalnej, widzianej z określonego punktu w przestrzeni od tego co nie widzia-
no, co pozostawało w ukryciu. Bycie dostrzeganym i możność dostrzegania to jednocze-
śnie pewien sposób uczestniczenia w kulturze, zaś brak partycypacji zmysłowej to usytu-
owanie podmiotu poza pewnym światem, wykluczenie z uczestnictwa w nim. Zmysłowe 
postrzeganie wyznacza więc niematerialne granice związane z ukształtowanymi społecz-
nie normami i regułami. Między grodem na Ostrowie Lednickim a miejscami w zasięgu 
wzroku zachodziłaby zatem kulturowa partycypacja w jednym „świecie egzystencji”. Re-
lacje wzrokowe kreują sieć powiązań między poszczególnymi miejscami. Fakt dostrzega-
nia określonej osady z grodu na Ostrowie Lednickim to też swoista przestrzenna, kulturo-
wa kontrola nad nią, zwłaszcza że perspektywa postrzegania krajobrazu z poszczególnych 
osad otwartych jest już inna, ulega zmianie, ulega zawężeniu. Mieszkaniec osady w Dzie-
kanowicach 13 postrzega krajobraz inaczej niż mieszkaniec osady w Lednogórze stan. 33. 
Jest to także pewna forma rozciągania władzy nad przestrzenią. 

 Zmysł wzroku jest jednym z elementów tworzących wiedzę o świecie, w tym wy-
padku wiedzę o krajobrazie. Dodatkowo wiedza ta mogła być wspierana przez przemiesz-
czanie się, przebywanie w innych miejscach podczas praktyk dnia codziennego. W świetle 
analiz widoczności można przyjąć, że „kulturowa wiedza i pamięć” mieszkańców grodu  
i poszczególnych osad nie była taka sama, a codzienne praktyki nie pozwalały na taką 
samą partycypację w świecie mieszkańcom poszczególnych miejsc. Strefy w zasięgu 
wzroku można zatem potraktować jako specyficzne formy „obszarów spotkań społecz-
nych”. Miejsca w zasięgu wzroku i miejsca dające się dostrzec, to miejsca umożliwiające 
spotkania społeczne. Jest to zatem wspólna przestrzeń grodu i osad – dla grodu przynajm-
niej część obszaru poszczególnych osad jest dostępna przez zmysłowe doświadczenie. 
Postrzeganie zmysłowe wpisuje te osady w czasowo – przestrzenną rzeczywistość, a zara-
zem układ tych stanowisk pozwala na zaistnienie rzeczywistości w takiej formie. Stanowi-
ska – miejsca nie są więc tym samym biernymi elementami przeszłej rzeczywistości,  
ale miejscami współorganizującymi krajobraz kulturowy (R. Zapłata 2005, s. 35-68).       

W perspektywie kulturowej partycypacji w krajobrazie można także zinterpretować 
społeczną rolę budowli kamiennych na Ostrowie Lednickim. Najogólniej przyjmuje się,  
że budowle te wzniesione zostały w czasie panowania Mieszka I i przebudowane w dobie 
Bolesława Chrobrego. Chronologia, geneza i funkcja budowli kamiennych nadal wywołu-
ją wiele dyskusji28. 

W Ziemi Gnieźnieńskiej gród na Ostrowie Lednickim wchodził w skład grodów wy-
znaczających punkty centralne w domenie Mieszka I razem z takimi grodami jak: Gnie-

                                                 
28 Przełomowymi okazały się prace weryfikacyjne przeprowadzane w latach 1987 – 1990 oraz publikacja K. 
Żurowskiej, T. Rodzińskiej – Chorąży i A. Biedronia z 1993 roku proponująca uznać budowle kamienne za 
baptysterium i episcopium. Nowe znaczenie budowli nadały baseny chrzcielne odsłonięte w kościele pała-
cowym, bowiem kaplica funkcjonuje jako baptysterium, zaś jednonawowy wolnostojący kościół to prero-
mańska  budowla sakralna z mieszczącą się wewnątrz nekropolą, urządzoną według modelu ottońskiego. 
Przed badaniami weryfikacyjnymi funkcję sakralno – świecką budowli akcentowali miedzy innymi: E. Ra-
czyński, J. Lelewel, Z. Zakrzewski, J. Rozpędowski, A. Nowak, K. Józefowiczówna, J. Zachwatowicz, W. 
Dalbor, Z. Świechowski, P. Skubiszewski w swoich późnych pracach. Charakter tylko sakralny podkreślono 
w 1993 roku, z polemiką wystąpili: Z. Pianowski, J. Górecki, Z. Świechowski. 
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zno, Kłecko, Giecz, Ląd, Trzemeszno, Mogilno, Poznań, Biskupin, Kruszwica (Z. Dalew-
ski 1996, s. 12-13, 26). 

Założenie pałacowe znajdowało się w obrębie naturalnie zamkniętej przestrzeni wy-
spy, dodatkowo jeszcze w sztucznie pomniejszonej, zamkniętej wałami,  przestrzeni gro-
du. Jezioro i podmokłe tereny okalające gród, z jednej strony stanowiły naturalną granicę  
i czyniły wyspę dostępną tylko dla nielicznych, wały grodu jeszcze bardziej utrudniały 
dostęp do wnętrza grodu, z drugiej strony jednakże należy wspomnieć praktyczne znacze-
nie jeziora: dawało ono mieszkańcom słodką wodę oraz ryby i stanowiło dogodną drogę 
komunikacyjną na trasie Jezioro Lednickie – rzeka Główna – rzeka Warta. Gród w per-
spektywie geograficznej usytuowany był na naturalnych szlakach wodnych, w ważnym 
punkcie komunikacyjnym, co włączało go do grupy grodów wczesnopiastowskich powią-
zanych ciekami wodnymi.   

W naturalnie zamkniętej przestrzeni wyspy, na podmakającym terenie grodu znajdo-
wały się trzy wzniesienia oddzielone od siebie szerokimi rowami, które w okresie podno-
szenia się poziomu wód jeziora także wypełniały się wodą (J. Wrzesiński 1993).  
Ten czynnik naturalny także sprzyjał wytwarzaniu się granic społecznych, chociażby po-
między grodem a podgrodziem.  

Znaczenie budowli kamiennych na Ostrowie Lednickim można rozpatrywać na kilku 
płaszczyznach. Na płaszczyźnie instytucjonalnego ujmowania władzy (władzy uprzedmio-
towionej) budowle  kamienne należałoby rozpatrywać jako siedziby władcy i jego rodziny 
oraz dworu składającego się zarówno z osób świeckich, jak i duchownych. Gród obok 
dynasty zamieszkiwali także urzędnicy państwowi oraz rycerstwo. Do otoczenia władcy 
należeli także możni piastujący urzędy dworskie, zarząd grodów i zasiadający w radzie 
książęcej. Czasowo na dworze przebywali także goście zagraniczni.  

W kontekście społecznym, w odniesieniu do manifestacji tożsamości jednostkowej 
związanej z władzą, należy rozpatrywać artefakty odkryte w obrębie budowli kamiennych, 
jak i samego grodu. Odkryte przedmioty to, między innymi, pozłacana zapinka księgi, 
pozłacany pektorał z relikwią, złota szpila i obrączka, złota tarczka zdobiona granulacją, 
żelazny nóż z wtopionymi w jego głownie trzema złotymi krzyżami, kościane okładziny 
złotej skrzynki relikwiarzowej, fragmenty brązowej kaptorgi oraz krzyżyka pokrywające-
go zapewne okładkę księgi liturgicznej, ozdobny grzebień z poroża, biżuteria ze srebra  
i szkła, ozdoby z kamieni półszlachetnych. Liczne zespoły militariów: miecze, włócznie, 
topory, siekiery, czekany, oporządzenie jeździeckie, hełm. To świadczy o tym, że Lednica 
stanowiła skupisko sił zbrojnych władcy, które cały czas było pod bronią29. 

Wychodząc z założeń współczesnych teorii władzy przyjmujemy za punkt wyjścia dla 
dalszych interpretacji propozycję J. Góreckiego (2000) mówiącą, iż od początku budowle 
pałacowe na Ostrowie Lednickim miały charakter świecko – sakralny, iż była to najpraw-
dopodobniej kaplica pałacowa wyposażona w basen do udzielania chrztu jak i liturgii po-
zachrzcielnej. Od samego początku była to więc siedziba władcy30. Kontrowersje wzbudza 

                                                 
29 J. Górecki 1993 Lednicki ośrodek rezydencjonalny w czasach panowania Mieszka I, Kronika Wielkopol-
ski t. 62, z. 3, s. 24 - 32 - szacuje, że stała załoga grodu to około 120 zbrojnych, zaś liczba wszystkich 
mieszkańców wyspy obejmująca załogę grodu, rycerstwo na podgrodziu, członków dworu oraz możnych 
świeckich i duchownych szacunkowo mogła wynosić 1200 osób.  
30 Sporna jest również geneza formy budowli oraz jej chronologia. Najogólniej można wyróżnić grupę pro-
pozycji łączących omawiane budowle z genezą „wschodnią”, w której analogiami stają się kościoły w Bi-
zancjum i Jerozolimie (M. Sokołowski, W. Dalbor, P. Skubiszewski, J. Łomnicki, A. Grygorowicz, G. La-
buda) oraz grupę propozycji wiążących budowlę z oddziaływaniami „zachodnimi”, według których wzor-
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także próba określenia faz wznoszenia budowli. Propozycje oscylują pomiędzy hipotezą 
wzniesienia jednocześnie całej budowli i jej wieloetapowością. Do grona budowli ka-
miennych na Ostrowie Lednickim należy jeszcze położona w północno – zachodniej czę-
ści grodu budowla jednonawowa o równie tajemniczej genezie i funkcji co założenie pała-
cowe31. Za J. Góreckim (2001) budowlę tę uznaję za przede wszystkim kościół grobowy 
stanowiący ważną wewnątrzkościelną nekropolę pierwszych Piastów. 

Nowe podziały społeczne materializują się także w podziałach przestrzeni. Nowe po-
działy związane z obyczajowością chrześcijańską pozwoliły wyróżniać strefę sakralną  
i świecką; dworską i ogólnie dostępną, ale także publiczną i prywatną, męską i żeńską.  

Tymi problemami zajmowało się niewielu autorów. Najstarsza jest, przedstawiona  
w 1950 roku interpretacja W. Dalbora, która według współczesnych (A. Różański 2001,  
s. 80) nosi: „cechy zbyt rozbudowanej wizji”, miała w sobie zaakcentowane tzw. gende-
rowe zróżnicowanie przestrzeni. Według W. Dalbora kaplica połączona była bezpośrednio 
z budynkiem podłużnym, a z niego przechodziło się przez portykowy dziedziniec do czę-
ści mieszkalnej. Dziedziniec miał to być zamknięty obszar przed domem do wyjścia  
na zewnątrz, w jego dolnej kondygnacji miała znajdować się izba biesiadna, zaś na pierw-
szej kondygnacji: alkowa, świetlica (część mieszkalna z oknami), a na trzeciej kondygna-
cji: izba kobiet, tzw. babiniec.      

Kolejną hipotezę przedstawił w 1988 roku Gerard Labuda. Jego zdaniem  po 1018 ro-
ku w otoczeniu Bolesława Chrobrego znajdowała się „kolonia ruska”, skoncentrowana 
wokół uprowadzonej z Kijowa księżniczki Przedsławy i jej siostry oraz z Anastazego Kor-
sunianina, Greka z urodzenia, wysokiego dostojnika kościoła ruskiego. Trudno sobie wy-
obrazić, w tym wypadku zgadzam się z G. Labudą, ażeby legalna żona Bolesława Chro-
brego Oda oraz jego nałożnica Przedsława przebywały razem na jednym dworze.  
G. Labuda przyjmując, że siedziba księcia i jego rodziny znajdowała się w Gnieźnie, uwa-
ża, że księżniczka ruska musiała być osadzona w okolicach Gniezna, najprawdopodobniej 
na Ostrowie Lednickim. W tej perspektywie kościół jednonawowy spełniałby rolę  
„ławry” 

Inną interpretację podziału wnętrza zaproponowano w 1993 roku, po badaniach wery-
fikacyjnych przeprowadzonych w latach 1987 – 1990. Według tej interpretacji budynki 
zespołu parafialnego na Ostrowie Lednickim w fazie I były parterowe. Całość konstrukcji 
została podporządkowana celom liturgicznym (chrzest osób dorosłych udzielany przez 
polanie). W budowli kamiennej znajdować miał się przedsionek z salą dla katechumenów 
i przebieralnią, dom biskupa z kilkoma pomieszczeniami. W fazie II rozwoju najprawdo-
podobniej dobudowano drugie piętro. Piętro kaplicy po przebudowie najprawdopodobniej 
zyskało kształt równoramiennego krzyża. Drugie piętro dobudowane do budynku prosto-
kątnego przeobraziło go w okazałą rezydencję (palatium).  

Interesującą próbę odczytania choreografii obrzędów powtarzanych w obrębie bu-
dowli dokonał A. Różański w pracach z roku 2001 i 2008. Pisze co następuje (A. Różań-
ski 2001, s. 137): 

                                                                                                                                                   
cem był pałac Karola Wielkiego w Akwizgranie (A. Szyszko – Bohusz, J. Zachwatowicz, T. Lalik, A. Miło-
będzki, Z. Pianowski). Istnieje także grupa prac uznająca wpływy modelu karolińskiego i ottońskiego przy 
jednoczesnej akceptacji oddziaływań i inspiracji bizantyjskich (Z. Świechowski, K. Zurowska). 
31 W. Dalbor uznał ją za założenie łaziebne, A. Nowak za kościół dworski, J. Łomnicki za kaplicę grobową, 
J. Leśny za kościół parafialny, G. Labuda za ławrę klasztorną, K. Żurowska, T. Radzińska – Chorąży  
i A. Biedroń za katedrę funkcjonującą w ramach zespołu episkopalnego, Z. Pianowski za kaplicę dworską, 
zaś J. Górecki w 2001 za kościół grobowy z nekropolą pierwszych Piastów.  
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„Ogromne znaczenie odgrywa również w baptysterium choreografia ruchu, droga jaką 
prowadzony jest katechumen. W przypadku Lednicy w grę wchodzą dwie drogi: albo 
nowoochrzczony środkiem, pomiędzy filarami, wracał do wyjścia, albo wchodził  
w drugi, płytszy basen, w którym biskup dokonywał obmycia nóg i dopiero po tym 
przechodził poprzez zachodnią część obejścia do drzwi. Istnieje też inna możliwość: 
osoba chrzczona wchodziła do basenu pomiędzy filarami, do jego centralnej części,  
a dwoma bocznymi skrzydłami wchodzili równocześnie towarzyszący jej diakoni:  
po konfirmacji przed ołtarzem w apsydzie kierowała się środkiem baptysterium do 
wyjścia. Jednak w chwili obecnej rekonstrukcja drogi pokonywanej przez katechume-
na, a tym samym wskazanie na któreś z rozwiązań, może pozostać tylko czystą speku-
lacją”.  
 
Bolesław Chrobry nakazał rozebranie palatium do poziomu fundamentów i opierając 

się na nich wzniósł nową rezydencję. Zasugeruję tutaj, że przebudowa dokonana przez 
Bolesława Chrobrego mogła wynikać z lepszej znajomości założeń teologicznych manife-
stowanych w budowli kamiennej, którą to znajomość Bolesław Chrobry nabył w trakcie 
przebywania jako zakładnik na dworze cesarskim. 

 
„Społeczna organizacja przestrzeni wewnątrz pałacu musiała się w związku z tym 
zmienić; sugestia choreografii kreowania ruchu za pomocą przestrzeni nie jest już tak 
silna jak w poprzednim okresie. W pomieszczeniu III pozostaje tylko jedno wejście; 
północne prowadzące do większej Sali (pomieszczenia IV) osoba będąca w tej sali  
z pewnością wchodziła do największej sali „tronowej” również przez drzwi północne, 
by znaleźć się w auli Regi i przejść między dwoma słupami przed majestat władcy. 
Osoba będąca już w auli Regi stawała twarzą do tronu, który (zdaniem autora),  
z pewnością znajdował się przy południowej ścianie, pod środkowym oknem. Taka 
lokalizacja tronu sugeruje, że miała ona ogromne znaczenie symboliczne. O ile w fa-
zie I istnienia palatium lednickiego, za Mieszka I i biskupa Jordana, tron znajdował 
się z pewnością na podłużnej osi budynku; pod ścianą zachodnią pomieszczenia V,  
o tyle w II fazie ze względu na istnienie w tym miejscu dwóch filarów, takie usytu-
owanie jest niemożliwe. (Autor powraca na chwilę do osoby), która w geście podda-
nia przyklęka przed władcą. W słoneczny dzień osoba ta praktycznie nie widzi go, 
ponieważ znajdujące się za plecami władcy okna wpuszczają do wnętrza strumienie 
światła, które oślepiając patrzącego nadają władcy boskość (...) Poprzez tworzenie re-
lacji ukryty / widzący – wyeksponowany / poddany obserwacji za pomocą środków 
architektonicznych, tworzona była relacja władzy, w której status uczestników  
był wyraźnie komunikowany. Ten przykład wskazuje, że Bolesław Chrobry bardzo 
dobrze pojął język ówczesnych władców zachodu i świadomie się nim posługiwał. 
Pojawiają się także wtedy inne sposoby konstytuowania nowego porządku społeczne-
go poprzez architekturę. Po przebudowie niebagatelną rolę odgrywało teraz górne pię-
tro pałacu – prawdopodobnie przeznaczone wyłącznie dla Bolesława Chrobrego i jego 
najbardziej dostojnych gości, podczas gdy parter całkowicie przejął funkcje reprezen-
tacyjne” (A. Różański 2001, s. 138-139). 

 
Pierwsi Piastowie byli pierwszymi monarchami piastującymi władzę z Bożej Łaski 

– władzę, którą na zachodzie Europy wpisano już dawno w chrześcijański system wartości 
i dla której ustanowiono określoną formę ekspresji. Wzorcem był określony w państwach 
postkarolińskich sposób manifestowania władzy. Władca chrześcijański łączył naturę 
ludzką i boską, a poprzez swoją więź z Kościołem stawał się pomazańcem boskim  
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w oczach poddanych. Budowle sakralne spleciono z budownictwem świeckim, co miało 
akcentować sakralne źródła władzy, boską legitymizację poczynań władcy. Wszelkie dzia-
łania symboliczne były jednocześnie działaniami propagandowymi, poprzez które wytwa-
rzano społeczny obraz władcy i jego symboliczną, przestrzenną kontrolę nad poddanymi 
ludźmi. Miejsce wzniesienia budowli kamiennych stanowiło centrum społecznej rzeczy-
wistości ówczesnego świata, mikrokosmosu i jako takie miało wpływ na sposób wyobra-
żania sobie porządku społecznego.  

 
BIBLIOGRAFIA 

 
Anonim tzw. Gall 
1989 Kronika polska. Wrocław. 

Adorno T.W. 
1986 Dialektyka negatywna. Warszawa. 

Banaszkiewicz J. 
1985 Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi            

tradycjami dynastycznymi. Warszawa. 

Bernstein B. 
1990 Odtwarzanie kultury. Warszawa. 

Bourdieu P., Wacquant L.J.D. 
1999 Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Warszawa. 

Burke P. 
2000 Historia i teoria społeczna. Warszawa. 

Chrapek M. 
2005 Archeologia kobiecego ciała w przestrzeni średniowiecznego miasta w Polsce (maszyno-

pis pracy magisterskiej Archiwum UAM, Poznań). 

Cleassen H.J.M., Skalnik P. (red.) 
1978 The Elary state. Hague. 

Dalewski Z. 
1996 Władza, przestrzeń, ceremoniał. Miejsce i uroczystość inauguracji władcy w Polsce śre-

dniowiecznej do końca XIV wieku. Warszawa. 

Dybel P. 
2006 „Zagadka drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i feminizmie. 

Warszawa. 

Earle T. 
1991 The Evolution of Chiefdoms; [w:] T. Earle (red.) Chiefdoms: Power, Economy and Ideol-

ogy. Cambridge. 

Eco U. 
1994 Sztuka i piękno w średniowieczu. Kraków. 

 

 

52



Wybrane koncepcje władzy i ich aplikacja w badaniach nad polskim œredniowieczem... 

Fałkowski W. 
1999 Władza i polityka w królestwie zachodniofrankijskim na przełomie IX i X wieku. War-

szawa.  

Foucault M. 
1998 Historia seksualności. Warszawa, t. I. 

Freud Z. 
1976 Poza zasadą przyjemności. Warszawa. 
1977 Totem i tabu. Warszawa. 
1995 Kultura jako źróło cierpien. Warszawa. 

Giddens A. 
1984 The Constitution of Society. The Outline of the Theory of Structuration. London. 

Górecki J. 
1993 Lednicki ośrodek rezydencjonalny w czasach panowania Mieszka I, KW t. 62, z. 3, s. 24 – 

32.  
2000 Dyskusja [w:] H. Samsonowicz (red.) Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształ-

towaniu się nowej mapy Europy. Warszawa, s. 412 – 419. 
2001 Gród na Ostrowie Lednickim na tle wybranych ośrodków grodowych pierwszej monarchii 

piastowskiej. BSL t. 7, Poznań. 

Hani J. 
1994 Symbolika świątyni chrześcijańskiej. Kraków. 

Heidegger M. 
1977 Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Warszawa. 

Hobbes T. 
1954 Lewiatan. Warszawa. 

Kowalski T. (tłum.) 
1945 Ibrahima ibn Jakuba relacja z podróży do krajów słowiańskich w przekazie al.-Bekriego. 

Kraków. 

Krawiec A. 
2000 Seksualność w średniowiecznej Polsce. Poznań. 

Kristiansen K. 
1991 Chiefdoms, States and systems of evolutions; [w:] T. Earle (red.) Chiefdoms: Power, 

Economy and Ideology. Cambridge. 

Kurnatowska Z. 
2002 Początki Polski. Poznań. 

Kürbis B. 
2001 Dagome iudex – studium krytyczne; [w:] Na progach historii. Poznań, t. II, s. 9 – 87. 

Labuda G. 
1998 Studia nad początkami państwa polskiego. Wrocław. 
1999 Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych. 

Poznań. 
2002 Mieszko I. Wrocław. 

53



Adriana Ciesielska 

 

Levi – Strauss C. 
1970 Antropologia strukturalna. Warszawa. 

Locke J. 
1992 Dwa traktaty o rządzie. Warszawa. 

Lyotard J.F. 
1997 Kondycja ponowoczesna. Warszawa. 

Łowmiański H. 
1979 Religia Słowian i jej upadek (VI – VII w). Warszawa. 

Mann M. 
1993 The Sources of Social Power. Cambridge, t. II, s. 2 – 10. 

Merleau – Ponty M. 
1962 The Phenomenology of Perception. New York. 
1963 The Structure of Behaviour. Boston. 

Modzelewski K. 
1975 Dziedzictwo plemienne w ustroju Polski Piastowskiej, KHKM t. 23, z. 3, s. 351 – 383. 
2000 Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego. Poznań. 

Pawleta M. 
2000 Badania stosunków społecznych w perspektywie „gender archaeology” na przykładzie 

obrządów pogrzebowych społeczności okresu przedrzymskiego i wpływów rzymskich na 
Pomorzu Wschodnim: Pruszcz Gdański stan. 10 (maszynopis pracy magisterskiej, Archi-
wum UAM, Poznań). 

2005 Koncepcje dziecka i dzieciństwa w perspektywie badań archeologicznych neolitu środko-
woeuropejskiego (maszynopis pracy doktorskiej, Archiwum UAM Poznań). 

Radniecki P. 
2004 Władza we wczesnośredniowiecznej Polsce na przykładzie zespołu architektonicznego  

z Ostrowa Lednickiego (maszynopis pracy magisterskiej, Archiwum UAM Poznań). 

Renfrew C. 
1974 Beyond a subsistence economy: the evolution of social organisation in prehistoric Europe; 

[w:] C. Moore (red.) Reconstructing complex societies: an archaeological colloquium. Ann 
Arbor. 

Roux J.P. 
1998 Król. Mity i symbole. Warszawa. 

Różański A. 
2001 Stan badań nad wczesnopiastowskimi „palatiami” w Polsce. Poznań (maszynopis pracy 

magisterskiej w archiwum UAM w Poznaniu).  

Sochacki J. 
2003 Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a Cesarstwem Rzymskim w latach 

963 – 1102. Słupsk – Gdańsk. 

Strzelczyk J. 
2000a Zjazd gnieźnieński. Poznań. 
2000b Otton III. Poznań. 

54



Wybrane koncepcje władzy i ich aplikacja w badaniach nad polskim œredniowieczem... 

Topolski J. 
1992 Historia Polski. Warszawa. 

Tymieniecki K. 
1951 Ziemie polskie w starożytności: ludy i kultury najdawniejsze. Poznań. 

Urbańczyk P. 
2000 Władza i polityka we wczesnym średniowieczu. Wrocław. 

Wróbel Sz. 
2002 Władza i rozum. Stadia rozwojowe krytycznej teorii społecznej. Poznań. 

Wrzesiński J. 
1993 Topografia Ostrowa Lednickiego [w:] K. Żurowska (red.) U progu chrześcijaństwa w Pol-

sce. Ostrów Lednicki. Kraków, t. 1, s. 33 – 40. 

Wrzosek W. 
1995 Historia – kultura – metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii. Wrocław. 

Zapłata R. 
2005 Wstępne wyniki badań z zastosowaniem analizy widoczności (viewshed analysis) dla ob-

szaru Ostrowa Lednickiego we wczesnym średniowieczu; SL t. VIII, s. 35 – 68. 

Zientara B. 
1985 Świt narodów europejskich. Powstawanie świadomości narodowej na obszarze Europy 

pokarolińskiej. Warszawa. 

Žižek S. 
2001 Wzniosły obiekt ideologii. Wrocław. 
 
 
Selected Theoretical Models of Power, Authority and Control and Their Application to the 

Research on the Polish Middle Ages – Example of Ostrów Lednicki (Lednica Holm)32 
 
The purpose of this article is the most many-sided multidimensional possible definition of the no-
tion of power which is frequently applied in the historical literature. Then the work is aimed at the 
application of basic social theories relating to power to the general research on the Early Middle 
Ages in Poland. Interpretation of the architectural layout on Ostrów Lednicki (Lednica Holm) is its 
more specific example.  
The article is divided into three parts. First one deals with various contemporary models of power. 
The author’s attention is paid to the three-dimensional theories of power which claim that the 
power can be understood not only as an institution but also as the network of relations in the socie-
ty as well as the influence of some people on others, enabling to modify their attitude and conduct. 
So broad a definition of the notion of power offers an opportunity to single out several planes on 
which the power may be analysed. These are: authority over society, control over space, control of 
body or control of memory. 
Second and third parts of the article present individual concepts of power referring to the source 
material available – both to the written records and to the archaeological findings. This makes it 
possible to disregard the limitations connected with the objectification of power – i.e. the concept 

                                                 
32 Summarized article is an introductory presentation of a part of the treatise entitled: Selected Theoretical 
Models of Power, Authority and Control and Their Application to the Archaeology and History which is 
soon to appear in print. 
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of political power under which such notions as: authority, control, influence, manipulation, vi-
olence are meant. Such model is most often applied in the humanities.  
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Etapy rozwoju osadnictwa wczesnośredniowiecznego  
na obszarze zespołu przedlokacyjnego w Rogoźnie  

od IX do końca XIV wieku 
 

 
I.  Wprowadzenie 

 
Skuteczność badań osadniczych, obok wielu innych czynników, zależy przede 

wszystkim od zasobu źródeł historycznych i archeologicznych znajdujących się do dyspo-
zycji badacza1 . Sądzę, że bezpowrotnie minęły już czasy, dominujące jeszcze kilkadzie-
siąt lat temu, kiedy przedstawiciele obu tych dyscyplin podejmowali różne przedsięwzię-
cia badawcze, nieraz tematycznie bardzo podobne do siebie lub wręcz tożsame, zupełnie 
niezależnie od siebie i bez wzajemnej wymiany ważnych dla ostatecznych wyników ba-
dawczych niezbędnych informacji o źródłach, stanie badań, uzyskanych wynikach itp. 
Historycy dziejów osadnictwa wielkopolskiego posiadają do dyspozycji wydawany od 
kilkudziesięciu lat „Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w śre-
dniowieczu”, zawierający niemal kompletne zbiory dla poszczególnych miejscowości2. 
Również archeolodzy w ciągu ostatnich trzydziestu lat mogą odnotować spore osiągnięcia, 
zwłaszcza w dziedzinie rekonstrukcji sieci grodów przed i wczesnopaństwowych w Wiel-
kopolsce3. Sądzić więc należy, że rysująca się pomyślnie od pewnego czasu współpraca 
pomiędzy historykami i archeologami będzie kontynuowana również i w latach następ-
nych.  

 Ważne to jest zwłaszcza w badaniach początków zespołów miejskich, które szcze-
gólnie wymagają zespolenia pracy historyków i archeologów. Jeżeli weźmiemy pod uwa-
gę fakt, że zasoby średniowiecznych źródeł historycznych dla konkretnych miast są znane 
i niezmienne od lat oraz, że nie ma co liczyć na odkrycie jakichś nowych dokumentów, to 
                                                 
    1  Krytyce rozmaitych poglądów związanych ogólnie z problematyką osadnictwa poświęcili m. in. swoje 
prace: G. Labuda 1953, s. 5 n.; S. Zajączkowski 1956, s. 205 n.; K. Buczek 1968, s. 65 n.; M. Młynarska-
Kaletynowa 1968, s. 68-100; H. Łowmiański 1967, s. 13 n.; J. Tyszkiewicz 2003; Pytania o średniowiecze 
2001 oraz wiele prac F. Bujaka, K. Potkańskiego i S. Herbsta. Na temat udziału archeologów w badaniach 
nad osadnictwem, por. choćby L. Leciejewicz 1968, s. 50 n.; W. Łosiński 1982, s. 8 n.; Z. Kurnatowska 
1984, s. 81-91;  Z. i S. Kurnatowscy 1983, s. 89-103. Por. również prace Z. Kurnatowskiej, J. Banaszkiewi-
cza, M. Kary, M. Krąpca, T. Rysiewskiej, S. Kurnatowskiego w cennej pracy: Ziemie polskie…  2000. 
    2  Pierwszy zeszyt  ukazał się w 1982 r., a ostatni, do litery S, w 2008 r. Niezwykle cenny dla historyków 
jest wydawany od kilkudziesięciu lat „Słownik Starożytności Słowiańskich” (dalej cyt. – SSS).  
    3  Oprócz wielu wydawnictw monograficznych poszczególnych obiektów oraz prac wydawanych przez 
Muzea w Lednicy i Gnieźnie, do najcenniejszych opracowań należy zaliczyć „Studia i materiały do osadnic-
twa Wielkopolski wczesnohistorycznej” (dalej cyt. SiM ), których ostatni, t. VIII (litera Ż) wydany został 
pod red. i autorstwa W. Hensla, Z. Hilczer-Kurnatowskiej, A. Łosińskiej w 1995 r. 
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każde nowe odkrycie archeologiczne, nawet nie pochodzące z badań systematycznych 
może odegrać ważną rolę przy weryfikacji dotychczasowych ustaleń historyczno-
osadniczych konkretnych ośrodków miejskich. Tym bardziej, że z uwagi na wysokie kosz-
ty i trudności organizacyjne (gęsta zabudowa), prace archeologów na obszarze mniejszych 
miast należą do niezwykle rzadkich. 

Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia w odniesieniu do zespołu przedkolacyj-
nego w Rogoźnie, który jest przedmiotem niniejszego opracowania. Właśnie w tej miej-
scowości po kilkudziesięciu latach suchych nadarzyła się okazja, aby uzyskać nowe, nie-
znane dotąd dane z badań archeologicznych. Okazją do tego była przygotowana przez 
władze miasta Rogoźna inwestycja związana z wymianą, najpierw na Starym Mieście, 
kanalizacji sanitarnej i burzowej wzdłuż wszystkich ulic miejskich, z doprowadzeniem 
połączeń do poszczególnych posesji4. 

Prowadzący nadzór archeologiczny posiadał do dyspozycji wyłącznie rów wykopany 
pod rurę kanalizacyjną, bez możliwości poszerzenia badań poza wytyczoną linię kanaliza-
cji. Mimo to zebrany materiał zabytkowy, jak również analiza wytyczonych profili dały 
niezwykle interesujące spostrzeżenia, pozwalające na sformułowanie ogólniejszych uwag 
i skorygowanie pewnej części wcześniejszych ustaleń historyków i archeologów dotyczą-
cych początków miasta. Istniały jednak również znaczne ograniczenia, które dostrzegł 
archeolog stwierdzając: „…Pobrany materiał zabytkowy jest próbą możliwą do pozyska-
nia z profili, a więc niewielką – reprezentacyjną i egzemplifikacyjną, lecz niespełniającą 
kryteriów reprezentatywności statystycznej dla materiałów wczesnośredniowiecznych”  
(M. Andrałojć 2006)5. 

Mimo tych niedomogów opracowania6 zebrany materiał ruchomy i opisowy daje pod-
stawę do przeanalizowania poszczególnych etapów rozwoju aglomeracji rogozińskiej w 
okresie od IX-X do końca XIV w. – do czego autor przystępuje ponownie po ponad dwu-
dziestu latach (por. M. Brust 1986a, s. 1-54; 1986b, s. 13-24; 1993, s. 7-63). Dokładniej-
sze omówienie powyższego tematu będzie możliwe po przeprowadzeniu systematycznych 
badań archeologicznych w miejscach wytypowanych wspólnie z archeologiem na obsza-
rze Starego Miasta i Wójtostwa7. 

Omawiane w pracy etapy rozwoju aglomeracji rogozińskiej nie zostały wyjęte przy-
padkowo z ogólnych dziejów miasta. Wynikają one z ogólnych procesów osadniczych, 
chronologii materiałów archeologicznych i analizy źródeł pisanych w okresie od IX do 
końca XIV w. W koniecznych tylko wypadkach trzeba było wyjść poza ustaloną chrono-
logię i skorzystać z lustracji starostwa rogozińskiego z XVI-XVIII w. 

 
                                                 
4 Inwestycja prowadzona w latach 2005-2006, w dużej części została sfinansowana ze specjalnych funduszy 
Unii Europejskiej. 
5 Materiał przygotowany przez autora jest bez paginacji. Dla ułatwienia cytowania zawartych tam tez,  
w części opisowej (pierwszej) nadano własną paginację, poczynając od pierwszej strony druku (łącznie  
14 stron). 
6 Autor formułując swoja wizję początków i rozwoju przestrzennego Rogoźna w świetle nadzoru archeolo-
gicznego oparł się o starszą literaturę przedmiotu oraz zupełnie pominął dostępne źródła historyczne, dlatego 
sporą ilość sformułowanych tez należy zakwestionować. Pewne wątpliwości budzi ustalenie przez archeolo-
ga zasięgu nowych stanowisk na Starym Mieście w Rogoźnie, a mianowicie: 7, 49, 50. Kontrowersyjny jest 
również rozwój przestrzenny miasta, głównie: zasięg osady podgrodowej, rola tzw. Wójtostwa w okresie 
przedkolacyjnym, przebieg głównych tras komunikacyjnych oraz lokalizacja gminy miejskiej „gości”  
(hospitów). 
7 W 2007 r. przeprowadzono lustrację Starego Miasta, w trakcie której wytypowano miejsca do przebadania 
archeologicznego. Wnioski w tej sprawie przekazano Dyrekcji Muzeum Regionalnego i władzom Rogoźna. 
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II.  Osady z fazy C wczesnego średniowiecza (IX – 1 poł. X w.) 
 

Miasto Rogoźno powstało na zachodnim brzegu Jeziora Rogozińskiego, przy ujściu 
Małej Wełny do rzeki Wełny, która tworzy jego naturalna granicę północną8. Geograficz-
nie Rogoźno leży na Równinie Rogozińskiej (Wągrowieckiej), rozciągającej się szerokim 
pasem na południe w kierunku Studzieńca i Budziszewka, natomiast w kierunku północ-
nym i  północno-wschodnim sięgająca po linię: Wagrowiec-Budzyń-Ryczywół9. Urozma-
icenie krajobrazowe okolic miasta i pobliskiego terenu powodują głównie pradoliny Weł-
ny, a zwłaszcza Małej Wełny, płynącej w obniżonych rynnach glacjalnych jezior Rogo-
zińskiego i Budziszewskiego. Dodatkowym elementem krajobrazowym są ozy polodow-
cowe, występujące wzdłuż brzegów Jeziora Budziszewskiego, w pobliżu wsi Owczegłowy 
i w kierunku Wągrowca. 

Oprócz Wełny, opływającej zespół rogoziński od północy, drugą co do wielkości rze-
ką jest Mała Wełna, która po przepłynięciu Jeziora Rogozińskiego wpływa do tej pierw-
szej między Wójtostwem a miejscem dawnego grodu kasztelańskiego w Rogoźnie (ryc. 
1). Prawobrzeżnym dopływem Wełny jest niewielka rzeczka Rudka. Tuż przy jej ujściu 
koło wsi Cieśle posiada 4 m szerokości i około 0,6 m głębokości. Woda w Rudce jest lek-
ko zabarwiona, co można tłumaczyć tym, że przepływa przez tereny leśne i bagniste łąki 
zawierające rudę darniową (por. Galuba 1956/57, s. 8 n.). Analiza mapy gleb informuje 
nas o ubóstwie rolniczym omawianego terenu. Przeważają tu średnio urodzajne bielice, 
szczerki naglinowe i naiłowe, różnej urodzajności mady zlokalizowane w okolicach rzek 
oraz słabo urodzajne gleby piaszczyste, tworzące swoistą mozaikę, utrudniającą określenie 
miejsc o najkorzystniejszych warunkach do uprawy. W okresie średniowiecza okolice 
Rogoźna były bogato zalesione, na co wskazuje mapa lasów Wielkopolski XIV w. zrekon-
struowana przez Konstantego Hładyłowicza (1932, s. 69 oraz mapa zalesienia Wielkopol-
ski). Liczne kompleksy leśne znajdujące się na północ od Wełny i na wschód od Jeziora 
Rogozińskiego w końcu XVIII i na początku XIX w. wykazują jeszcze Mapy Perthéesa 
(1791) i Gillyego (1802-03). Puszcza Notecka rozciągająca się niegdyś daleko na wschód, 
po Janowiec, Kłecko i Pobiedziska – dziś zatrzymała się w zasadzie na rzece Wełnie, mię-
dzy Obornikami a Rogoźnem. Lasy podchodziły w przeszłości aż pod same miasto, o 
czym świadczą m. in. nazwy miejscowości – np. Smolary, osada leżąca w pobliżu prze-
prawy przez rzekę Wełnę na Wójtostwo (obecnie ul. Smolary), Międzylesie, wieś na po-
łudnie od Rogoźna, niegdyś własność miasta Rogoźna oraz Tarnowo, Laskowo, Parkowo, 
Żołędzin (B. Podlaska 1990, ze starszej literatury nadal aktualne S. Kozierowski 1916, 
1926). 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
8 Zagadnienie fizjografii ziemi rogozińskiej omówiono na podstawie Dzieje Rogoźna, s. 7-13 oraz M. Brust 
1984, s. 24 n. 
9 Na temat kształtowania krajobrazu por. B. Krygowski 1958, s. 9 n., tabl. I, V i VI; 1961, s. 16, ryc. 5; J. 
Kondracki 2000, s. 125, ryc. 22 (Pojezierze Chodzieskie i Gnieźnieńskie). Nie bierze pod uwagę takiej for-
my geomorfologicznej w swoim podziale Wielkopolski T. Bartkowski, 1970, s. 268 n. 
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Ryc. 1.  Rogoźno. Sieć dróg wczesnośredniowiecznych na tle warunków 
naturalnych wg M. Brusta. 

 
Ślady osadnictwa pradziejowego niemal ze wszystkich kultur archeologicznych zare-

jestrowano na całym obszarze aglomeracji rogozińskiej. Szczególnie dużo zebrano ich  
w trakcie nadzoru archeologicznego budowy kanalizacji miejskiej. Charakterystyczne, iż 
oprócz odkrycia nowych stanowisk (jak np. 24, 26, 36, 38, 44, 45, 50) obiekty z kultur 
pradziejowych znajdowały się również na wcześniej znanych stanowiskach (np. 2, 3, 4, 5, 
6, 7) - co może świadczyć o ciągłości zasiedlenia wybranych miejsc od czasów pradziejo-
wych, przez wczesne średniowiecze aż do późnego średniowiecza (M. Andrałojć 2006 –  
w pobliżu grodu kasztelańskiego (stan. 3) odkryto ślady kultury łużyckiej wskazujące na 
to, iż w tym miejscu, na niewielkim wzgórzu mógł się znajdować gród tej kultury.  
Por. również: S. Jasnosz 1984, s. 90 – 97; G. Wróblewska 1966, s. 59 i przypis 10). 
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Ryc. 2. Schematyczny plan grodziska w Rogoźnie i przekrój przez wał 
wg J. Delekty oraz Z. Hilczer-Kurnatowskiej i W. Hensla. 

 
Początki osadnictwa wczesnośredniowiecznego w Rogoźnie związane są z grodzi-

skiem (I) wklęsłym typu nizinnego, położonym w odległości około 1 km na północny za-
chód od centrum Rogoźna (stan. 2), na prawym brzegu rzeki Wełny, w miejscu zwanym 
Żydowską Górą (cmentarz żydowski w średniowieczu, SiM t. V, s. 403-404)10. Do dziś 
zachowało się ono w kształcie nasypu, nieco wklęsłego ku środkowi, którego część za-
chodnia została zniszczona przez rzekę, tworząc rodzaj podkowy. Działalność niszcząca 
rzeki oraz dodatkowo jej regulacja w okresie międzywojennym (1929 – 1931) spowodo-
wały ubytek znacznej części wałów obwodowych, a tym samym zatarły całkowicie pier-
wotnie kolisty względnie owalny kształt grodziska (ryc. 2, por. J. Delekta  1932, s. 37- 43; 
SiM, t. V, s. 403-404; E. Cnotliwy 1989/1990, s. 206-207 oraz ryc. 32; M. Brust 1993,  
s. 18-19). Obecna wysokość wału od strony północno-wschodniej wynosi 4 m i wyraźnie 
obniża się w kierunku rzeki, natomiast średnica grodziska w kierunku S-N wynosi około 
30 m. Położenie grodziska nie zostało do końca wyjaśnione. W chwili obecnej od wscho-
du, północy i częściowo południa rozciągają się torfowe łąki zarosłe trzciną, natomiast od 
południowego zachodu opływa grodzisko rzeka Wełna. Analiza obecnych warunków to-
pograficznych pozwala przypuszczać, że woda opływała niegdyś omawiany obiekt obron-
ny także od strony wschodniej, być może, jak przypuszcza Jacek Delekta, nurtem celowo 
skierowanym, tworząc fosę. Na taką ewentualność wskazuje wyraźnie widoczne zagłębie-
nie w otaczających grodzisko łąkach oraz dość szeroki, bo liczący około 100 m w kierun-
ku prostopadłym do rzeki teren zalewowy. Jeszcze obecnie w czasie wysokiego stanu wo-
dy  w Wełnie, grodzisko stanowi niedostępną wyspę11. Przy takim założeniu otwarta po-

                                                 
10 Autorzy niewłaściwie określili lokalizację Żydowskiej Góry, czyli miejsce wczesnośredniowiecznego 
grodu, łącząc je, jak można się domyślać, z nowym cmentarzem żydowskim w pobliżu stanowiska 5. 
11 Autopsja autora wielokrotnie w latach 60-80-tych XX wieku. 
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zostaje kwestia istnienia połączenia grodu z brzegiem (pomost). Eugeniusz Cnotliwy 
umieszcza groblę prowadzącą z kierunku pól uprawnych w stronę północno-wschodnich 
wałów grodowych, prostopadle do rzeki (1989/90, ryc. 32)12. 

W warstwie górnej grodziska znaleziono liczne zabytki datowane na pełne średnio-
wiecze i czasy nowożytne. Natomiast niżej, w warstwie nienaruszonej odkryto belki i kło-
dy dębowe, pochodzące najprawdopodobniej z umocnień grodziska a także z konstrukcji 
na jego powierzchni (palisada?), następnie ułamki naczyń ręcznej roboty, nożyk żelazny  
i przęślik gliniany13. Materiał znaleziony w grodzisku, datowany na VIII-IX/X w. wskazu-
je, że osada obronna w Rogoźnie (I) powstała najpóźniej około początków X w. (faza C), 
najprawdopodobniej w drugiej połowie IX w. (J. Delekta 1932, s. 41; SiM t. V, s. 404)14. 
Nie jest jednak wykluczone, że szczegółowe badania obiektu pozwolą na dalsze uściślenie 
jego chronologii15. Na północny wschód od grodziska, tuż przy nim, odkryte zostały ślady 
osady otwartej (stan. 2a) zapewne związane z grodem (podgrodzie?), datowanej na pod-
stawie ceramiki na fazę C (IX do poł. X w.) oraz około 500 m na południowy wschód od 
ośrodka obronnego (stan. 5), w pobliżu nowego cmentarza żydowskiego stanowisko nie-
określone o tej samej chronologii. Znaleziony tam materiał, a zwłaszcza węgle drzewne i 
kawałki żużla żelaznego dowodzą, że była to osada produkcyjna. Obie pochodziły z tego 
samego okresu co gród16. 

W oparciu o znany wcześniej materiał archeologiczny oraz zebrany w trakcie wspo-
mnianego nadzoru można stwierdzić, że w strefie wpływów (zależności ?) omawianego 
ośrodka obronnego znajdowały się kolejne osady usytuowane od niego w promieniu około 
5 km po obu stronach rzeki Wełny i Jeziora Rogozińskiego (ryc. 3). Ślady produkcji żela-
za odkryto na wielopokoleniowej osadzie we wschodniej części Wójtostwa (stan. 4),  
na prawym brzegu rzeki Wełny (G. Wróblewska 1966, s. 60). Kolejne odkryto po lewej 
stronie Małej Wełny oraz Wełny, głównie na nowo wytyczonym stanowisku nr 50. Zloka-
lizowano tam trzy osady, jeden punkt osadniczy oraz dwie bliżej nieokreślone konstrukcje 
drewniane (chaty?). W osadzie na północnym brzegu Jeziora Rogozińskiego (stan. 48),  
na prawym brzegu Małej Wełny, tuż przy przeprawie (grobla) udokumentowano warstwę, 
zawierającą ceramikę i kości zwierzęce. Z tego samego okresu pochodzi również punkt 
osadniczy na wschodnim brzegu jeziora (stan. 44, por. M. Androłojć 2006, profile – XI, 
VII, XXIII, XXXIII oraz passim). Oprócz wspomnianego zespołu osadniczego powstałego 
wokół grodu w Rogoźnie, kolejne osady odkryto w promieniu 4 do 7 km od tego obiektu 
obronnego. W miejscowości Międzylesie, na południe od Rogoźna, na północnym stoku 

                                                 
12 Odchodząca od stałego gruntu grobla zbudowana jest z kamieni polnych, gruzu, cegieł oraz pozostałości 
po rozgrabionych grobach żydowskich – może więc pochodzić z czasów znacznie późniejszych (średnio-
wiecznych lub nowożytnych). 
13 W. Hensel (1948, s. 198 n.) zalicza gród rogoziński, obok grodów m. in. w Ostrowie Lednickim, Nojewie 
i Fordomie do tych, które były otoczone palisadą i posiadały wały umocnione kamieniami, co by mogło 
tłumaczyć odkryte przez J. Delektę belki i kłody dębowe na grodzisku w Rogoźnie. 
14 Por. także Z. Kurnatowska, A. Łosińska 1990, s. 139, gdzie zwrócono uwagę na dwie fazy budowy wału 
oraz ślady fosy. Można także sądzić, że autorki opowiadają się za pierwotnie kolistym kształtem grodziska. 
15 Nie jest jednak całkowicie wykluczone, że obiekt obronny w Rogoźnie mógł przekroczyć próg połowy  
X w. zanim został ostatecznie porzucony i po pewnej przerwie ponownie wzięty w użytkowanie w fazie E, 
por. G. Wróblewska 1966, s. 61. Trzeba jednak podkreślić, że autorka na poparcie swej tezy nie posiada 
żadnych dowodów archeologicznych. 
16 SiM, t. V, s. 404-405 ; S. Janosz 1984, s. 92 i 96 rozpoznał na stan. 5 osadę z okresu wpływów rzymskich 
oraz dwie osady wczesnośredniowieczne datowane na fazę B/C i D oraz średniowiecze. G. Wróblewska 
1966, s. 60 domyśla się na stan. 2a istnienia podgrodzia względnie osady otwartej związanej z grodem.  
Por. również M. Brust 1993, s. 19. 
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terasy Jeziora Rogozińskiego, około 50 m na południe od brzegu jeziora odkryto  
w 1928 r. niewielką osadę datowaną na fazę C (Międzylesie stan. 2). W odległości około 
100 m na zachód od stanowiska nr 2 zlokalizowano w tej miejscowości następną osadę 
(stan. 2a), której chronologia została określona w szerokim przedziale od IX do XIII w. 
(fazy C/D-E). Był to zapewne dalszy ciąg stanowiska nr 2. Obok licznych ułamków cera-
miki i kawałków węgla drzewnego znaleziono bryły żużla żelaznego, co dowodzi, iż od-
bywał się tutaj wytop żelaza, a odkryta osada miała charakter produkcyjny. Chronologia 
huty świadczy, że produkcja odbywała się tutaj przez dłuższy okres czasu (S. Jasnosz 
1984, s. 116-117). Kolejną osadę datowaną na fazę B/C zlokalizowano w Owczegłowach 
(stan. 6), na prawym brzegu Jeziora Rogozińskiego, w pobliżu strumyka na granicy Ro-
goźna (SiM, t. IV, s. 331-332; S. Jasnosz 1984, s. 58). Jej odległość od grodu w prostej 
linii wynosi 4 km. Dalej na południe, aż do osadnictwa nadwarciańskiego, powiązanego  
z grodami w Obornikach i Radzimiu znajdowała się w tym okresie pustka osadnicza. Po-
dobnie było także w kierunku północnym i zachodnim. Jedynie na wschód znajdował się 
przed X w. niewielki zespół osadniczy wokół grodu w Przysiece, położonej w odległości 
powyżej 10 km od Rogoźna. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 3.  Osadnictwo z fazy C wczesnego średniowiecza (IX w. do 1 poł. 
X w.) wg G. Wróblewskiej i M. Brusta. 

 
Niewiele można powiedzieć na temat połączeń drogowych w okolicach Rogoźna. Jest 

raczej pewne, iż funkcjonowała wówczas rzadka sieć dróg lokalnych, łączących gród nad 
Wełną z osadami w: Gościejewie, Rudzie, Owczegłowach i Międzylesiu. Biegły one  
z południa na północ, wzdłuż obu brzegów Jeziora Rogozińskiego, eliminując tym samym 
konieczność przebijania się przez okoliczne lasy. Z innych dróg istniał zapewne szlak 
wiodący od grodu na północ, w kierunku Laskowa i dalej do Ujścia oraz drugi na wschód, 
w stronę Przysieki, który mógł przebiegać przez Owczegłowy, Sierniki, Grzybowo (por. 
mapy Perthéesa i Gillyego). Prawdopodobnie już w IX w. Wielkopolskę z Kołobrzegiem 
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łączył tzw. szlak solny, wiodący z Poznania przez Oborniki, Rogoźno, Ujście, wzdłuż 
Pilawy do Barwic, następnie doliną Parsęty do Białogardu (W. Szymański 1958, s. 71 n.; 
S. Weymann 1953, s. 215 oraz mapa dróg wielkopolskich). Szlak ten z Poznania kierował 
się wzdłuż lewego brzegu Warty do Radzimia i dalej przebiegał dwoma wariantami. Jedna 
droga, wykorzystując szlak gnieźnieński kierowała się przez Gołaszyn do Obornik, gdzie 
przekraczała Wartę obok tamtejszego grodu i dalej przez Rożnowo-Mokrz do Rogoźna. 
Drugi szlak, po przekroczeniu Warty w Radzimiu prowadził do Międzylesia i później 
znanym wariantem drogi przez Laskowo do Ujścia i Kołobrzegu. 

W świetle tego co dotychczas powiedziano, kształtuje się dość wyraźny obraz grodu 
rogozińskiego jako centrum osadniczego, obejmującego łącznie z terenami niezasiedlo-
nymi obszar o powierzchni około 20-25 km2, wyraźnie wyodrębniający się w terenie po-
przez bieg rzeki Wełny, Małej Wełny i Jezioro Rogozińskie. Wybitnie obronne położenie 
obiektu w powiązaniu z dobrym ufortyfikowaniem (wały, fosa, palisada ?) świadczyć mo-
że także o militarnym charakterze omawianego zespołu. Biorąc pod uwagę jego lokaliza-
cję na krawędzi osadnictwa ziemi gnieźnieńskiej, przy szlaku tranzytowym na Pomorze, 
wydaje się wysoce prawdopodobne, iż pełnił on funkcję obrony przeprawy przez Wełnę 
oraz bronił przed atakami od strony północno-zachodniej. Można więc przyjąć hipote-
tycznie, że około pierwszej połowy X w. gród w Rogoźnie wespół z grodami w Łeknie, 
Przysiece, Laskownicy, Smuszewie i Rąbczynie tworzył najdalej w stronę Noteci wysu-
nięty pas grodów obronnych, tworzący jednocześnie zewnętrzny system obronny ośrodka 
przedpaństwowego w Gnieźnie (E. Cnotliwy 1989/90, ryc. 1). 
 
 
III.  Zespół rogoziński w drugiej połowie X w. do połowy XII w. 
 

Gród w Rogoźnie nie przekroczył bariery połowy X w. i upadł w okresie kształtowa-
nia się państwa ponadplemiennego. Nie jest jednak całkowicie wykluczone, iż zanim 
upadł mógł odegrać jakąś rolę w procesie tworzenia się organizmu państwowego. Problem 
ten wymaga jednak dalszych analiz historycznych i archeologicznych. 

Zanik grodów (porzucenie, zniszczenie) okresu poprzedniego następował do końca  
X w., natomiast początek nowego procesu (państwowego) widoczny jest w materiale gro-
dowym pochodzącym z okresu poprzedniego. Są to najczęściej ślady pożarów, dowodzące 
licznych walk wewnątrz- i międzyplemiennych (Z. Hilczerówna 1965, s. 75). W tym też 
okresie rozpoczyna się stopniowe przenoszenie osiedli na tereny wysoczyznowe. Jest to 
jednak proces powolny, pełniej uchwytny w następnych wiekach (S. Kurnatowski 1963,  
s. 192 n). Z powodów podanych wyżej niewiele wiadomo o grodach z XI i XII w. Badania 
archeologiczne skoncentrowały się dotąd zwłaszcza wokół grodów państwowych, jak 
Gniezno, Poznań, Wrocław, pomijały natomiast grody mniej znane, o charakterze lokal-
nym. 

Nic nie wspominają materiały archeologiczne o przyczynach zaniku grodu plemien-
nego w Rogoźnie /I/. Nie było to jednak z pewnością spalenie czy zniszczenie w wyniku 
działań wojennych, gdyż we fragmentach wału odkrytych przez Jacka Delektę brakuje 
charakterystycznych śladów pożaru. W związku z przesunięciem w tym okresie wielko-
polskiej sieci grodowej w kierunku wschodnim i południowym (na temat przesunięć sieci 
grodowej zob. Z. Kurnatowska 1991, s.15), szereg grodów okresu poprzedniego, w tym 
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rogoziński, jako zbędne zostały po prostu porzucone. Załamaniu uległo wówczas także 
okresowo osadnictwo otwarte otaczające wspomniany gród w Rogoźnie. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ryc. 4.  Zespół rogoziński od drugiej połowy X w. do XII w. wg G. Wró-

blewskiej i M. Brusta. 
 

Dość fragmentaryczny materiał archeologiczny wskazuje na wyraźną przerwę osadni-
czą (grodową) między drugą połową X w. a wiekiem XII, kiedy zdaniem Grażyny Wrób-
lewskiej dawny gród plemienny został ponownie wzięty w użytkowanie (G. Wróblewska 
1966, s. 59-60)17. Można natomiast przyjąć, że dawny gród plemienny broniący dotąd 
drogi z południa na Pomorze, biegnącej w jego pobliżu, wobec wyraźnego przesunięcia 
szlaków komunikacyjnych w stronę nowego grodu (na wschód) powoli tracił znaczenie  
i w końcu został opuszczony. Wraz z nim dotychczasowi mieszkańcy opuścili również 
osadę przygrodową  (stan. 2a), która została ponownie zasiedlona dopiero w pełnym śre-
dniowieczu. Analizując mapę zasiedlenia w omawianym okresie (ryc. 4) można zauwa-
żyć, że likwidacji uległa osada zlokalizowana w pobliżu drogi do Ciesiel (stan. 24). Nadal 
funkcjonowała natomiast osada u wschodniego krańca grobli Małej Wełny (stan. 48) oraz 
stanowisko osadnicze na wschodnim brzegu Jeziora Rogozińskiego (stan. 44). Zmiany 
zaszły głównie na lewym brzegu Wełny, w miejscu późniejszego miasta i osady podgro-
dowej. Zmalała ilość udokumentowanych osad na stanowisku nr 50, wzrosło zaś zasiedle-
nie terenów przyszłego miasta (stan. 7), głównie na obecnym Placu Powstańców Wlkp. 
oraz ulicach: Piekarskiej, Rzeźnickiej i Kościelnej. Można przypuszczać, że swoje siedzi-
by założyła tutaj część ludności, która przeniosła się z okolic porzuconego grodu. Stano-
wiska osadnicze zlokalizowane zostały w pobliżu drogi poznańskiej, prowadzącej z połu-
                                                 
17 Autorka powołuje się na niepublikowane materiały znajdujące się rzekomo w teczce Muzeum Archeolo-
gicznego w Poznaniu, których nie udało się odnaleźć. Tak więc teza o wzięciu starego grodu w ponowne 
użytkowanie pozostaje tylko hipotezą, wymagającą potwierdzenia w trakcie systematycznych badań tego 
obiektu obronnego. 
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dnia na Wójtostwo i dalej do Laskowa. Po prawej stronie Wełny w dalszym ciągu funk-
cjonowała osada na stanowisku nr 5, która, jak można sądzić na podstawie zebranego ma-
teriału, zachowała nadal swój charakter produkcyjny, związany z wytopem żelaza z rudy 
darniowej. Centralne miejsce zajmowała wówczas najprawdopodobniej osada zlokalizo-
wana po obu stronach drogi do Laskowa, która w tym okresie była główną arteria komu-
nikacyjną z południa na północ (stan. 4), łącząca osiedla po obu stronach rzeki Wełny. 
Odkryto tam w 1903 r. osadę i cmentarzysko datowane na fazę D lub D/E, natomiast dal-
sze stanowiska archeologiczne w tym rejonie zostały bezpowrotnie zniszczone przez trwa-
łą zabudowę Wójtostwa oraz wywóz żwiru (wraz z zabytkami) ze znajdującej się w pobli-
żu osady od XIX w. znacznych rozmiarów piaśnicy. Jest jednak pewne, że osada w tym 
miejscu (stan. 4) rozbudowała się w tym okresie przestrzennie i demograficznie, dzięki 
przeniesieniu się większej ilości mieszkańców z okolic grodu (stan. 2a) i samego grodu 
(stan. 2). Poza produkcją metalurgiczną i rolnictwem, mieszkańcy zajmowali się przy-
puszczalnie również handlem, na specjalnie wydzielonym trójkątnym placu zlokalizowa-
nym na zachód od osady (G. Wróblewska 1966, s. 62-62). Na rangę wspomnianej drogi 
oraz charakter osady wskazuje bogaty skarb srebrnych monet i ozdób, odkryty w 2009 r. 
w pobliżu zabudowań i dawnej żwirowni, położonych po prawej stronie drogi do Lasko-
wa18. W znalezisku znalazło się 108 fragmentów dirhemów arabskich i 20 fragmentów 
srebrnej biżuterii. Chronologię znaleziska określono na IX i X w., z czego najstarsza mo-
neta pochodziła z początków IX w., a najmłodsza z pierwszej połowy X w. Z tego wynika 
więc, że zakopania skarbu dokonano około końca X lub początków XI w. Interesujące jest 
to, że wszystkie monety i ozdoby zostały pocięte na małe kawałki. Były to zapewne tzw. 
siekańce, tj. ułamki obiegowych aktualnie monet (na ten temat obszernie Z. Żabiński 
1981, s. 27 n., 33). Sugestie badaczy, jakoby skarb mógł należeć do wikingów, którzy 
przebywali jako najemnicy na tych ziemiach, a chowanie majątku w ziemi miało mieć 
charakter rytualny są zgoła chybione (por. E. Podolska 2009, s. 6). Wiadomo bowiem,  
że od IX w. rozpoczyna się znaczny napływ na ziemie polskie monet ze Wschodu, głów-
nie bizantyjskich i arabskich, i trwa do końca X w., kiedy zaczynają być wypierane przez 
monety zachodnioeuropejskie (R. Kiersnowski 1960, s. 152; S. Suchodolski 1975, s. 161). 

Nasuwa się pytanie, czy wobec likwidacji grodu plemiennego (I) powstał jakiś inny 
punkt obronny. Zaprzeczają temu znane materiały archeologiczne. Nie jest jednak wyklu-
czone, że przy strategicznych punktach zespołu rogozińskiego, jakimi były przeprawy 
przez Małą Wełnę, a szczególnie przez Wełnę wzdłuż drogi do Ujścia, mogły powstać 
książęce punkty o charakterze obronnym lub raczej fiskalnym. Okolice te mogły znaleźć 
się pod jurysdykcją jednego z większych grodów kasztelańskich, powoływanych do życia 
począwszy od księcia Bolesława Chrobrego (np. Poznań, Gniezno lub Ostrów Lednicki; 
Z. Kurnatowska 1984, ryc. 3). 
 

                                                 
18 Na ślady skarbu natrafił mieszkaniec Rogoźna, Mariusz Mathias, pasjonat dziejów miasta i okolic, który o 
tym fakcie powiadomił małżeństwo archeologów z Poznania – Małgorzatę i Mirosława Andrałojć. Jak się 
okazało, skarb został już naruszony na skutek orki i rozrzucony na znacznej przestrzeni. Badania prowadzo-
ne były w obrębie 15 na 10 metrów, w rezultacie czego udało się zebrać prawie 130 fragmentów monet 
arabskich i ozdób srebrnych. Skarb jest w trakcie konserwacji i opracowania w Instytucie Orientalistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, dlatego podajemy wstępne informacje, pochodzące z prasy regionalnej:  
E. Podolska 2009, s. 6; E. Oziembłowska 2009, s. 9. Podane w artykułach informacje zostały potwierdzone 
przez pracowników Muzeum Regionalnego w Rogoźnie, gdzie ma zostać zdeponowany skarb za zgodą 
konserwatora zabytków. 
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IV.  W okresie drugiej połowy XII w. do początków XIII w. 
  

Kolejny etap rozwoju aglomeracji rogozińskiej związany był z powstaniem nowego 
grodu (II) książęcego na północno-wschodnim skraju obecnego miasta, na niewielkim 
wzniesieniu otoczonym od wschodu Jeziorem Rogozińskim, od północy Małą Wełną i od 
północnego zachodu rzeką Wełną (stan. 3; W. Kowalenko 1938, s. 289; SiM, t. V, s. 402; 
SSS, t. IV, cz. 2, s. 524 i ryc. 270; G. Wróblewska 1966, s. 62). Do dziś nie przetrwały 
żadne czytelne ślady po obiekcie, zaś szczególnym utrudnieniem dla dalszych badań jest 
całkowita zabudowa jego lokalizacji. Nie prowadzono tutaj systematycznych badań wy-
kopaliskowych19. Zapewne w pobliżu dawnego grodu przeprowadzono wykopy pod rurę 
kanalizacyjną, jednak poważne wątpliwości nasuwają się przy próbie odpowiedzi na pyta-
nie, czy wykop ten przebiegał przez teren grodu, jego skrajem, czy też poza jego granica-
mi20. Wynika to z faktu, że oprócz fragmentów ceramiki datowanej na XIII w., nie natra-
fiono na żadne ślady obwarowań (fosa, palisada, wał), o których jest jeszcze mowa  
w XVI-wiecznej lustracji starostwa rogozińskiego (Lustracja województw wielkopolskich 
1961, s. 47-48; por. również J. Pietrzak 2003, s. 128-129). 

Tuż przy grodzie rozlokowało się podgrodzie (osada podgrodowa), zajmujące nie-
wielkie wywyższenie terenowe, sięgające na południu do obecnej ulicy Kilińskiego, a od 
zachodu do granicy budynków nr 12 i 13 na Rynku (obecnie Plac Powstańców Wielkopol-
skich). Było one otoczone od południa i zachodu fosą i palisadą, od wschodu jeziorem, od 
północy rzeką i wraz z oddzielnie obwarowanym grodem (fosa, palisada) tworzyło dobrze 
umocnioną i chroniona wyspę (ryc. 5; Dzieje Rogoźna 1993, s. 25). Istnienie podgrodzia 
pośrednio potwierdza lustracja starostwa rogozińskiego z 1565 r., gdzie czytamy m. in.: 
„Na przygródku między rzeką, cmyntarzem, ku jezioru jest tam stary i zły [dwór], w któ-
rym się mieszkać nie godzi…” (Lustracja województw 1961, s. 48). Na podgrodziu znaj-
dował się również najstarszy kościół rogoziński (drewniany), który według Józefa No-
wackiego powstał prawdopodobnie w X-XI w., na co ma wskazywać charakterystyczne 
wezwanie św. Wita21. Przy takim założeniu kościół istniałby znacznie wcześniej od zespo-
łu obronnego. Brak jednakże potwierdzenia przez archeologów i historyków osadnictwa 
tak wczesnej metryki kościoła, natomiast pierwsza wzmianka źródłowa pochodzi dopiero 

                                                 
19 W trakcie badań weryfikacyjnych prowadzonych w latach 80-tych zdołano natrafić na wątłe ślady osad-
nictwa ze schyłku wczesnego średniowiecza, z faz E/F-F, nie natrafiając na żadne pozostałości umocnień 
obronnych, por. E. Cnotliwy 1989/90, s. 327. Według przypuszczeń S. Jasnosza, z terenu nowego grodu 
(stan. 3) pochodzi m. in. obosieczny miecz żelazny z umieszczonym na głowni napisem INIOINI (In Nomi-
ne Jesu Omnipotentis In Nomine Jesu); E. Wielgosz-Skorupka 2005, s. 348 i tabl. XVI. 
20 Wykopy prowadzono w północnej pierzei ul. Kościelnej, naprzeciw kościoła św. Wita, w odległości 1 m 
od muru posesji (chodnik). W wyrysowanym profilu XXXIX na odcinku 4,5 m wydobyto około 30 frag-
mentów ceramiki datowanej na XIII w. oraz 6 fragmentów kości zwierzęcych. Jest to stanowczo zbyt mało, 
aby wyciągnąć tak daleko idące wnioski dotyczące położenia i chronologii grodu. Trzeba podkreślić,  
że autor po pewnym czasie zmienił chronologię materiału zabytkowego z XIII na 2 poł. XII – 1 poł. XIII w.; 
w ten sam sposób określił początek grodu. Nie do przyjęcia jest również stwierdzenie autora, iż gród powstał 
przy funkcjonującej od dawna osadzie, której w rzeczywistości jeszcze w tym czasie nie było, natomiast 
rozproszone i rzadkie osadnictwo na tym terenie trudno nazwać osadą podgrodową, por. M. Andrałojć 2006, 
s. 10-11 oraz profil XXXIX ; 2007 Informator do wystawy otwartej 23 lutego 2007 r. w Muzeum Regional-
nym w Rogoźnie. 
21 Por. J. Nowacki 1964, s. 321, przypisuje fundację kościoła Dąbrówce, żonie księcia Mieszka I. Podobnie 
M. Andrałojć 2006, s. 10. 
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z 1256 r., tzn. sprzed lokacji miasta22. Bardziej prawdopodobne jest to, że kościół para-
fialny pod wezwaniem św. Wita powstał od razu na podgrodziu grodu kasztelańskiego, 
zapewne wkrótce po wzniesieniu nowego ośrodka obronnego i wzrostu w tym czasie kultu 
św. Wita (por. J. Soszyński 1984, s.466 i Aneks)23. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 5. Ośrodek przedlokacyjny Rogoźna wg M. Brusta. 
 

 
Początek grodu w Rogoźnie określony jest w dość szerokim przedziale chronologicz-

nym, tj. na XII-XIII w. (tak np. Z. Kurantowska 1993, s. 23 i ryc.1). Biorąc jednak pod 
uwagę metrykę kościoła, targu i osad podporządkowanych grodowi rogozińskiemu (ryc. 
6) przyjmujemy powstanie tego ośrodka obronnego w okresie od połowy do końca XII w. 
(za taką metryką grodu w Rogoźnie opowiadają się m. in.: K. Buczek 1962, przypis 74;  
T. Lalik 1962, s. 11, ryc. 1; B. Rogalski 1988, ryc. 42). 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 KDW I nr 344. Był wówczas we władaniu joannitów poznańskich, którzy otrzymali go (wraz z dobrami 
książęcymi) zapewne w początkach XIII w., tzn. w okresie umacniania się ośrodka grodowo-
kasztelańskiego i osadniczego w Rogoźnie. 
23 W X-XI w. kościoły pw św. Wita powstawały przy ważnych ośrodkach stołecznych, jak choćby Gniezno 
(X w.), Kruszwica (poł. X w.), Michałowo (XI w.), Sierpc (XI w.). Gród rogoziński powstał wraz z osadą 
grodową przed końcem XII w. Autor myli gród książęcy z plemiennym, w rezultacie czego błędnie określa 
jego chronologię (którego?) na X-XI w. 
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Ryc. 6.  Rogoźno w okresie od drugiej połowy XII w. do początków  
XIII w. wg G. Wróblewskiej i M. Brusta. 

 
Odtworzenie przebiegu obwarowań ośrodka grodowego w Rogoźnie w całości jest 

niemożliwe bez przeprowadzenia szerokich badań archeologicznych (ryc. 5). Znane są 
jedynie dwa odcinki kiludziesięciometrowe, które udało się dotąd zlokalizować. Pierwszy, 
odkopany w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej, zarejestrowano na długości około  
15 m. Początkowo biegł na odcinku około 10 m w kierunku południowym od obecnego 
budynku przy Placu Powstańców Wielkopolskich 12, następnie zmieniał kierunek na SE, 
zbliżając się w stronę wylotu obecnej ulicy Kilińskiego. Składał się z palisady i fosy – 
położonych po stronie wschodniej, czyli od ośrodka obronnego (!) (por. M. Androłojć 
2006, s. 11 oraz profile XXX i XXXI)24. Podobny pas umocnień odkryto w 1981 r.  
w trakcie głębokich wykopów prowadzonych w rejonie Stargo Miasta. Odsłonięto wów-
czas w południowej pierzei ulicy Kilińskiego, na przestrzeni około 40 m (od posesji nr 4), 
pas jednolitej konstrukcji drewnianej, ciągnącej się wzdłuż południowego krawężnika  
(i być może pod chodnikiem) o szerokości 60 cm i głębokości 70 cm. Składał się z wko-
panych potrójnych belek, tworzących odcinki (skrzynie) wypełnione cieńszymi, łupanymi 
belkami, układanymi krzyżowo na siebie i uzupełnianymi gałęziami. W rejonie Placu kon-
strukcja ta zataczała wyraźne zakole w kierunku północno-zachodnim, w stronę omówio-
nego wcześniej pasa umocnień. Ze względu na stosunkowo wąski wykop, nie zauważono 
śladów po istniejącej zapewne w miejscu chodnika fosy (por. M. Brust 1986a, s. 11, przy-
pis 51)25. Od strony ulicy Kilińskiego umocnienia te na pewno kierowały się na wschód, 

                                                 
24 Autor niesłusznie łączy ten odcinek umocnień z osadą „gości”, która nie mogła funkcjonować po tej stro-
nie Wełny. Był to raczej wlot drogi tranzytowej z południa, na co może wskazywać odkryty budynek drew-
niany usytuowany równolegle do umocnień, który mógł wchodzić w skład istniejącego w tym miejscu punk-
tu kontrolnego przy wjeździe na podgrodzie. 
25 Na prośbę autora dalsze prace na ul. Kilińskiego i Placu Powstańców Wielkopolskich wstrzymano na 
kilka dni oraz powiadomiono placówkę archeologiczną w Pile oraz Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 
Mimo ogromnej wagi odkrycia wymienione instytucje nie wysłały do Rogoźna swoich przedstawicieli. Wkrótce 
prace drogowe zostały wznowione, natomiast obiekt archeologiczny uległ całkowitemu zniszczeniu. 
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dochodząc do jeziora w pobliżu kościoła, natomiast z Placu Powstańców Wielkopolskich 
zmierzały na północ, zbliżając się do rzeki Wełny w pewnej odległości od grodu. 

Gród rogoziński został z pewnością czołem (ośrodek) opola, o którym jednak nic nie 
wiadomo ze źródeł pisanych. Nieco później, może w początkach XIII w. został prze-
kształcony w centrum kasztelanii terytorialnej (S. Arnold 1968, s.263-264; por. również 
Dzieje Rogoźna 1993, s. 20 n.; M. Brust 1986b, s. 14 n.; tenże 2005, s. 412 n., gdzie 
omówiono zasięg kasztelanii rogozińskiej). Pierwsza wzmianka o kasztelanie Gniewomi-
rze z rycerskiego rodu Samsonów-Watów pochodzi z 1248 r. a następne, z pewnymi prze-
rwami, aż do 1787 r. (Urzędnicy wielkopolscy 1985, passim; Urzędnicy wielkopolscy 
1987, passim). Związek z rogozińskim zespołem osadniczym posiadały liczne osady po 
obu stronach rzeki Wełny i Jeziora Rogozińskiego. Po prawej stronie rzeki nadal funkcjo-
nowała osada produkcyjna na stanowisku nr 5 oraz rozwinięta terytorialnie osada na Wój-
tostwie (stan. 4), przy której na niewielkim placyku powstał   w końcu XII w. targ, obsłu-
gujący lokalne osadnictwo w promieniu około 10 km (ryc. 7; T. Lalik 1962, mapa targów  
w Polsce w XII w.). Nowe osady zarejestrowano przy drodze do Ciesiel (stan. 39) oraz 
dużą osadę przy drodze do Skoków (stan. 26). Liczne znaleziska odkryto również na ob-
szarze osady podgrodowej (stan. 50), terenie późniejszego miasta (stan. 7) i na przyszłych 
przedmieściach (stan. 49). Te ostatnie dowodzą, że w pobliżu grodu osiedlało się coraz 
więcej osadników przybyłych spoza aglomeracji rogozińskiej. Było to jednak w dalszym 
ciągu osadnictwo chaotyczne i rozproszone na całej powierzchni Rogoźna i okolicy. Po-
wstały wówczas osady służebne podległe kasztelanii: Cieśle nad Wełną, Smolary w pobli-
żu Wójtostwa i Ruda także nad tą rzeką, w odległości 2,5 km od nowego grodu. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 7. Rekonstrukcja sieci targów na tle dróg w XII-XIII w. wg M. Brusta. 
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Ważną rolę w rozwoju gospodarczym i osadniczym zespołu rogozińskiego pełniła  
w dalszym ciągu sieć drożna, mająca w większości charakter lokalny (ryc. 1 i 5) i nawią-
zująca do szlaków komunikacyjnych okresu poprzedniego. Stanowiła ona integralna część 
systemu drożnego Wielkopolski. Większość szlaków tranzytowych odwoływała się do 
lokalnego układu drożnego, który genetycznie uważa się za pierwotny i funkcjonalnie 
związany  z kształtowaniem miejscowego osadnictwa (S. Weymann 1953, s. 383;  
W. Szymański 1958, s. 70). Drogi wchodzące do Rogoźna od południa, a więc z Poznania 
przez Radzim oraz późniejszym wariantem przez Owińska i Murowaną Goślinę, a także  
z Gniezna przez Kłecko i Budziszewko zbiegały się w Studzieńcu, skąd dzisiejszym szla-
kiem przez Międzylesie biegły na północ, wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Rogoziń-
skiego. W kierunku północnym wychodziły z Rogoźna trzy drogi. Najstarsza, po przekro-
czeniu Wełny na wysokości Wójtostwa prowadziła przez nieistniejącą osadę Olszyna  
(Olseva), następnie Laskowo, Budzyń w kierunku Ujścia. Nowszy wariant tego szlaku 
przebiegał obok nowego grodu w Rogoźnie, następnie groblą przez jezioro prowadził le-
wym brzegiem Wełny aż do przeprawy w Cieślach, skąd przez Potulice i Żelice kierował 
się na północ. Trzecia z północnych dróg prowadziła do Rudy, gdzie po przebyciu Wełny 
biegła przez Gościejewo i Ryczywół do Czarnkowa. Droga na wschód,  do Kcyni na Pału-
kach, wykorzystywała znane już wyjście groblą koło grodu, skąd kierowała się przez Pru-
śce do Wągrowca. Pewną role w komunikacji mogła odgrywać także sieć dróg wodnych 
zbiegających się w Rogoźnie. Dotyczy to Wełny i Małej Wełny, połączonej systemem 
jezior leżących w okolicach Budziszewka, Skoków i Murowanej Gośliny26. W dalszym 
ciągu ważną rolę musiały odgrywać obie przeprawy przez Wełnę i Małą Wełnę, gwarantu-
jące bezpieczną komunikację w kierunku ważnych punktów osadniczych na północ i 
wschód. Sądzić należy, że oba te urządzenia komunikacyjne były podporządkowane kasz-
telanowi rogozińskiemu. Na koniec kilka uwag na temat przebiegu wspomnianych dróg na 
obszarze przyszłego miasta. Szlak poznański (ul. Wielka Poznańska) wchodził do Rogoź-
na najkrótszą drogą na północ i krzyżował się na terenie obecnego Placu Powstańców 
Wielkopolskich ze szlakiem zachodnim, kierującym się do przeprawy na Wójtostwie. W 
miejscu zetknięcia się obu dróg (przyszłych ulic)  i trzeciej północnej, wytworzył się  
w tym okresie niewielki placyk, mający charakter wyłącznie komunikacyjny. Nie jest 
pewny przebieg drogi w stronę przeprawy przez Małą Wełnę. Z braku obecnej ulicy Kiliń-
skiego, gdzie przebiegała linia umocnień, szlak ten ze wspomnianego placyku odbiegał na 
północ do cytowanego wcześniej przejścia w palisadzie, obok odkrytego budynku drew-
nianego, następnie wzdłuż nieistniejącej drogi w narożniku obecnego rynku skręcał na 
wschód i poniżej południowych obwarowań grodu kierował się w stronę przeprawy. Było 
to najkrótsze przejście w stronę Wągrowca i Ciesiel (zob. ryc. 1 i 5). Jego nikłe fragmenty 
można dostrzec na planie Rogoźna z końca XVIII w., na planie według Knueppelna  
z 1816 r. oraz na zdjęciach lotniczych i satelitarnych (G. Wróblewska 1966, s. 67 i zał. 
Plan miasta z końca XVIII w.; Dzieje Rogoźna 1993, s. 108, ryc. 8; M. Brust 2005, s. 459, 
przypis 442)27. 

                                                 
26 Zagadnienia komunikacji wodnej na terenie Wielkopolski w okresie wczesnego średniowiecza i średnio-
wiecza czeka na gruntowne zbadanie. Ostatnio próbę taką w odniesieniu do regionu gnieźnieńskiego uczynił 
F. Woliński 1980, s. 137-181. Por. również Z. i S. Kurnatowscy 1996, s. 117-121. 
27 Zob. także materiał kartograficzny w dziale map Starostwa Powiatowego w Obornikach (zdjęcia lotnicze) 
oraz podgląd satelitarny w witrynie Zumi. 
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Rogoźno przedkolacyjne było, jak można sądzić, złożonym zespołem osadniczym, 
zajmującym znaczny obszar po obu stronach rzeki Wełny i Jeziora Rogozińskiego. Posia-
dało cechy miasta przedkolacyjnego (tzw. civitas przedkolacyjne), w którym podstawą 
rozwoju była osada targowa na prawym brzegu Wełny oraz gród kasztelański wraz z pod-
grodziem i kościołem na jej lewym brzegu (H. Münch 1946, s. 74 n.; G. Wróblewska 
1966, s. 63 n.; K. Buczek 1964, s. 100 n.; SSS, t. 4, cz. 2, s. 524). 
 
 
V.  Aglomeracja rogozińska w pierwszej połowie XIII wieku (faza E3) 
  

W czwartym etapie rozwoju aglomeracji rogozińskiej (1 poł. XIII w. – faza E3) po-
wstała miejska gmina „gości” (hospites), rządząca się prawem niemieckim i niezależna od 
miejscowych urzędników książęcych (kasztelanów). W bogatej i dość zróżnicowanej lite-
raturze ludność ta była opisywana jako grupa o bardzo niejednolitym statusie społecznym 
i majątkowym (Por. choćby: SSS, t. 2, cz. 1, s. 140-141; Mały słownik 1972, s. 125;  
H. Münch 1946, s. 81 n.; B. Rogalski 1988, s. 186; K. Buczek 1964, s. 126 oraz przypis 
76; H. Łowmiański 1985, s. 717; K. Modzelewski 1980, s. 334 n.; D. Główka 1984, s. 371 
n.). Nas interesuje tutaj grupa obcych kolonistów osiedlających się we wsiach i w mia-
stach na prawie wolnych gości, posiadających prawo niemieckie. W zależności od miej-
scowych potrzeb sprowadzano specjalistów od uprawy roli i hodowli, rzemieślników bie-
głych w organizacji produkcji przemysłowej, najczęściej hutników i metalurgów oraz wy-
kwalifikowanych kupców, pochodzących z Walonii i Niemiec. Niekiedy sprowadzano 
także polskich osadników z różnych części ówczesnego państwa Piastów.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 8.  Aglomeracja rogozińska w pierwszej połowie XIII w. (faza E3) 
wg G. Wróblewskiej i M. Brusta. 
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Analizując mapę aglomeracji rogozińskiej z pierwszej połowy XIII w. (ryc. 8) widać 
wyraźną koncentrację osadnictwa na Wójtostwie i na południe od zespołu grodowego.  
Po prawej stronie Wełny pozostała w tym okresie tylko jedna przestrzennie rozbudowana 
osada w pobliżu drogi do Ujścia, zajmująca dawne stanowisko nr 4 i tereny do niej przy-
ległe. Na niewielkim placyku, położonym na zachód od niej znajdował się targ, który wy-
kształcił się już w końcu XII w. Gród wraz z podgrodziem i kościołem św. Wita zajmował 
dotychczasowe miejsce, chronione przez jezioro, rzekę i sztuczne umocnienia. Na połu-
dnie od zespołu grodowego i drogi na Wójtostwo, oraz w rejonie ulic Wielkiej Szkolnej, 
Małej Szkolnej i Rzeźnickiej zlokalizowano dwa zespoły osadnicze (stan. 7 i 50), skupia-
jące zapewne większą ilość ludności podporządkowanej bezpośrednio władzy kasztelań-
skiej. Poza wspomnianymi obszarami istniały nadal jedynie trzy niewielkie osady: w po-
bliżu drogi do Ciesiel (stan. 24), na wschód od jeziora (stan. 26) oraz w pobliżu drogi do 
Obornik (stan. 38). W dalszym ciągu funkcjonowały obie przeprawy przez Wełnę i Małą 
Wełnę. 

Korzystny rozwój gospodarczy i demograficzny Rogoźna w tym okresie oraz wystę-
powanie w okolicy bogatych zasobów rud darniowych łatwych do pozyskania28, czyniły 
omawianą miejscowość atrakcyjną dla obcoplemiennego osadnictwa już w pierwszej po-
łowie XIII w. Tym właśnie należy chyba tłumaczyć powstanie kolonii gości, o której do-
wiadujemy się dopiero z dyplomu księcia Przemysła I z 1251 r., w którym nazwani zostali 
jako hospites nostri in Rogoszna (KDW I nr 293. Por. M. Brust 2002, s. 16, gdzie za-
mieszczono tekst dyplomu tłumaczony na język polski). Według Henryka Łowmianskiego 
mogła to być grupa osadników niemieckich sprowadzona w latach trzydziestych XIII w. 
do lokowanego Gniezna. Do Rogoźna część z nich została skierowana przez księcia  
w latach 1240-1245, gdzie zorganizowała gminę na prawie niemieckim, o wyraźnych ce-
chach miasta lokacyjnego (H. Łowmiański 1985, s. 717). Świadczy o tym m. in. fakt wzo-
rowania się na niej przy tworzeniu miasta w Kostrzynie Wlkp., o czym stanowi przywilej 
lokacyjny stwierdzający, iż Hermano sculteto locandi civitatem liberam in Costrin iure 
Theutonico, eo videlicet quo hospites nostro de Rogoszno utuntur sub tali conditione, quo 
omnes memoratum civitatem inhabitantes. O zróżnicowaniu prawym ludności obu tych 
miejscowości dowodzi fakt, iż pisarz dla oznaczenia mieszkańców Kostrzyna we wspo-
mnianym dokumencie użył nazwy inhabitantes, przez co jeszcze bardziej oddał różnicę 
między nimi a hospites z Rogoźna. 

Nie jest znany dokument powołujący do życia gminę „gości” (hospites), być może 
książę powołał ją do życia ustną decyzją, co było praktyką dość często stosowaną w śre-
dniowieczu. Innym problemem jest kwestia terytorialności gmin hospitów  XII-XIII w. 
Według najnowszych badań historyków, w pierwszym okresie następowało jedynie praw-
ne wyodrębnienie gmin „gości”, na czele których stali sołtysi jako lennicy książęcy. Była-
by to więc gmina w sensie prawnym lecz zapewne jeszcze nie terytorialnym (Por. na ten 
temat: H. Samsonowicz 1994, s. 109-110; K. Modzelewski 1980, s. 329-339; K. Kamiń-

                                                 
28 Złoża rudy spotykamy niemal na całym obszarze Polski, za wyjątkiem części północnej, południowej  
i północno-zachodniej. Duże złoża znajdowały się na północ od Obornik i Poznania, aż do rzeki Noteć. Na 
obszarze tym znajdowało się m. in. Rogoźno, Czarnków, Trzcianka, Budzyń, Chodzież i Wągrowiec.  
Zob. na temat wydobywania rudy darniowej i jej przerobu: Historia Kultury 1977, s. 117-123 oraz ryc. 58 
(najważniejsze złoża rudy darniowej w Polsce). 
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ska 1990, s. 117-118)29. W tej sytuacji jasne staje się ukształtowanie osadnicze aglomera-
cji rogozińskiej (ryc. 8). Sprowadzeni przez księcia do Rogoźna „goście” zostali ulokowa-
ni po prawej stronie Wełny, na terenie tzw. Wójtostwa, w pobliżu dawnego stanowiska nr 
4 oraz niedaleko istniejącego już targu. Oprócz dwóch do trzech ulic nie wykształcili żad-
nego przestrzennego organizmu urbanistycznego, posiadającego plac rynkowy, działki 
mieszkalne, kościół oraz inne elementy dojrzałego miasta lokacyjnego. Mimo skoncen-
trowania się w jednym miejscu, zabudowa osady hospitów była zapewne chaotyczna  
i rozproszona. Poprzedni mieszkańcy polscy, jak wynika z mapy zasiedlenia, zostali prze-
niesieni na południowy brzeg Wełny, gdzie wytworzyli w pobliżu grodu wyraźnie wi-
doczne skupisko mieszkańców (stan. 7 i 50). Jest pewne, że mieszkańcy ci oraz za-
mieszkali w osadzie podgrodowej nie byli objęci prawem niemieckim, jakie posiadali „go-
ście”, lecz w dalszym ciągu podlegali prawu książęcemu kasztelanów rogozińskich. 

Cel sprowadzenia obcych osadników (rzemieślnicy, kupcy) do Rogoźna jest zupełnie 
jasny. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w Rogoźnie i w okolicy już od czasów 
wczesnośredniowiecznych aż do późnego średniowiecza znajdowało się swoiste centrum 
wytopu żelaza z rudy darniowej. Oprócz wspomnianej osady „gości” i huty w Międzyle-
siu, w okolicy można znaleźć kilka miejscowości, których nazwy wskazują na związek  
z wydobywaniem rudy, wytopem czy obróbką żelaza. Są to: Ruda koło Rogoźna, gdzie  
w 1280 r. znany był młyn rudny (opus ferri), Ruda w pobliżu wsi Wełna znana w śre-
dniowieczu z rudni i kuźnicy, Ruda koło wsi Grudna, w której znajdowała się rudnica  
i młyn rudny, Rudnicze wieś na północ od Rogoźna i rzeczka Rudka, nazwana tak od złóż 
rudy darniowej, przez które przepływała (por. Dzieje Rogoźna 1993, s. 26). 

Gmina miejska hospitów musiała początkowo prosperować dość dobrze. Jednak już  
w końcu lat sześćdziesiątych XIII w. upadła, a osadnicy opuścili teren Rogoźna na stałe, 
chociaż część mogła zostać wchłonięta przez miejscową ludność polską. Przyczyna upad-
ku osady miejskiej nie jest zupełnie jasna, jednak jednym z powodów mogło być wyczer-
panie się w okolicy Rogoźna zasobów rudy darniowej. Tak więc po około dwudziestu 
latach istnienia zakończyła się niepowodzeniem pierwsza próba lokacji Rogoźna na pra-
wie niemieckim. 
 
 
VI.  Osadnictwo miejskie od połowy XIII do końca XIV w. 
 

Od początku lat sześćdziesiątych XIII w., tj. od momentu upadku pierwszego miasta 
lokacyjnego w Rogoźnie w źródłach panuje wymowne milczenie (ryc. 9). Być może, 
aglomeracja rogozińska z nieznanych nam powodów uległa zniszczeniu i częściowemu 
wyludnieniu. Wskazywać mogłyby na taki stan osady słowa księcia Przemysła II w przy-
wileju lokacyjnym, w którym uzasadnia powołanie nowego miasta chęcią poprawy stanu 
tej ziemi …qui pro maxima parte est positus in deserto… . Dlatego konieczne stało się 
zbudowanie miasta od nowa. Odpowiedni dokument wydany został przez władcę 21-24 
kwietnia 1280 r., w obecności świadków: rycerza książęcego Bogusława, kasztelana Uj-
ścia i rycerza Jakuba, kasztelana Rogoźna, w którym Przemysł II zezwala Janowi i Pio-
trowi zwanym Dedz na urządzenie miasta według prawa niemieckiego, na wzór Pozna-

                                                 
29 Odrzucić więc należy poglądy H. Müncha, Geneza, passim /a za nim także E. Linette, M. Andrałojcia  
i innych/, który uważał, iż zarys terytorialny Rogoźna wykształcony został już przed lokacją w 1280 r.,  
a miasto lokacyjne zostało zbudowane w pobliżu grodu przez gminę „gości”. 
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nia30. Niewiele, jak dotąd, wiemy o osobach zasadźców, poza tym, że książę nazywa ich 
dilectis nobis hospitibus. Gdyby przyjąć za Grażyną Wróblewską (1966, s. 65), iż zasadź-
cami byli hospites nostri, można by sądzić, że książę zlecił lokację miasta przedstawicie-
lom gości (hospites), zamieszkującym w 1251 r. prawobrzeżne Rogoźno i rządzącym się 
od dawna prawem niemieckim, a więc osobom biegłym w sztuce lokacyjnej i znajomości 
prawa zachodnioeuropejskiego. Trzeba przyznać, że taka interpretacja byłaby atrakcyjna. 
W rzeczywistości jednak książę prezentując zasadźców nazywa ich „ukochanymi przez 
nas przyjaciółmi (lub gośćmi)” i nic więcej nie można powiedzieć poza tym o ich pocho-
dzeniu oraz przynależności rodowej i stanowej. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 9.  Rogoźno w okresie od połowy XIII w. do końca XIV w.  
wg G. Wróblewskiej i M. Brusta. 

 
W zamian za urządzenie miasta Jan i Piotr otrzymali szereg korzyści, jak: sześć łanów 

wolnych od danin, trzecią część dochodów z każdej sprawy sadowej, prawo do założenia 
sześciu jatek mięsnych, sześciu kramów piekarniczych, tyleż szewskich oraz młyna  
w Rudzie. Miasto otrzymało na własność Międzylesie, Cieśle, kuźnicę w Rudzie, dwa 
łany roli przeznaczone na pastwiska oraz prawo korzystania z lasów królewskich. Zgodnie 
z istniejącą tradycją miastu udzielono 14 lat „wolnizny”, tj. zwolnienia z czynszów za 
użytkowane pola uprawne i pastwiska. Tak długi okres zwolnienia od zobowiązań fiskal-
nych potwierdzał, o czym już była mowa – zły stan Rogoźna w tym czasie oraz zakładał 
stosunkowo długi okres organizowania nowego miasta lokacyjnego. Interesujący jest fakt 
pominięcia w dokumencie lokacyjnym praw targowych, co można tłumaczyć obowiązy-
waniem nadal uprawnień nadanych w końcu XII w. dla targu na Wójtostwie (H. Münch 
1946, s. 80). Dokument lokacyjny stwarzał warunki do integracji w jeden organizm miej-
ski wszystkich mieszkańców z okresu przedkolacyjnego. 

                                                 
30 KDW I nr 615: …statum terre cupientes reformate…,  Jahanni et Petro dictis Dedz, nostram civitatem 
que Rogoszna vulgariter nuncupatur Theutonico iure contulimus iuxta ius Posnaniense… . 
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Przywilej lokacyjny był aktem prawnym i to najprostszym, stanowiąc jednocześnie 
pierwszy, najłatwiejszy etap tworzenia miasta. Wydany był zasadźcom, na których spadł 
bezmiar obowiązków, trwających nieraz kilka, kilkanaście   i więcej lat. Należało do nich 
m. in.: sprowadzenie na własny koszt osadników, zapewnienie im wyżywienia i schronie-
nia w pierwszym okresie, wytyczenie miejsca pod przyszłe miasto, z łatwym dostępem do 
wody i komunikacji z innymi osadami oraz szczegółowe opisanie granic miasta. Następnie 
trzeba było wytyczyć miejsce pod rynek, kościół, karczmę, młyny. Niezwykle ważną 
czynnością było wymierzenie bloków zabudowy, uwzględniających miejscowe warunki 
topograficzne, a zwłaszcza zlokalizowanie indywidualnych działek dla osadników, na 
których stawiali oni swoje domy mieszkalne i budynki gospodarcze (początkowo drew-
niane). W prostszych sprawach zasadźcy sami zajmowali się tymi sprawami, jednak naj-
częściej zatrudniali wykwalifikowanych geometrów, którzy do dziś zadziwiają swoim 
kunsztem i stosowanymi narzędziami (na temat tworzenia nowych miast i pracy geome-
trów oraz mierniczych, por. choćby: B. Zientara 1982, s. 43-45; S. Bobiński 1975, s. 13 n.; 
T. Tołwiński 1948, s. 11 n.; J.T. Frazik 1990, passim; T. Kozaczewski 1974, passim;  
W. Dzieduszycki 1984, s. 3-20). 

Podobnie w Rogoźnie, po uzyskaniu w 1280 r. przywileju lokacyjnego – wytyczono 
granice, plan miasta i przebieg szlaków komunikacyjnych, które w swoim głównym zrębie 
średniowiecznym przetrwały do dzisiaj (por. plan miasta z końca XVIII w.  – Wróblewska 
1966, mapa wklejona po s. 50; wycinek pruskiej mapy 1:25000 – reprodukcja H. Müncha 
1946, s. 101, ryc. 15; współczesny plan miasta w skali 1:5000 – oraz ryciny w tej pracy). 
Miasto lokacyjne rozwinęło się na miejscu dogodnym z punktu widzenia wymogów 
obronnych, zajmując niewielkie wywyższenie terenu otoczone od wschodu Jeziorem Ro-
gozińskim, od północy rzeką Wełną, zaś od południa i południowego zachodu ciągiem 
rowów, stawów i mokradeł (na południe od ul. Ogrodowej) - posiadając walory położenia 
wyspowego (ryc. 1). Jeszcze do dziś zachowały się czytelne obniżenia terenu, zwłaszcza 
w rejonie ulic Małej Szkolnej, Rzeźnickiej, Piekarskiej i Ogrodowej. Zasięg (granice) śre-
dniowiecznego miasta wyznaczały, poczynając od grodu: Jezioro Rogozińskie od wscho-
du, od południa i południowego zachodu bieg ulicy Ogrodowej, od zachodu ulica Prze-
smyk aż do Wełny, która z kolei tworzyła północną granicę lokacyjnego miasta31. 

Ośrodkiem Rogoźna stał się asymetrycznie wykreślony prostokątny rynek o wymia-
rach 82 x 65 m, z wyraźnym nawiązaniem do przebiegu dróg z zachodu i z południa. Lo-
kalizacja rynku, przebieg dróg tranzytowych, istnienie obronnego grodu, podgrodzia  
i kościoła – to wszystko zadecydowało o takim a nie innym podziale miasta na bloki za-
budowy i ulice. W północnej i wschodniej części utworzono po jednym bloku parcel, po-
dobnie jak w zachodniej pierzei rynku. Natomiast obszar Rogoźna na południe od rynku  
i biegu ulicy Wielkiej Szkolnej podzielono w poszczególnych fragmentach na dwa a na-
wet trzy bloki parcel. Szczególne zagęszczenie zabudowy nastąpiło w rejonie południowo-
zachodnim, ograniczonym biegiem ulic Rzeźnickiej, Małej i Wielko Szkolnej oraz Ogro-

                                                 
31 Granice miasta wytyczone w trakcie lokacji były jedynie programem, który był realizowany stopniowo, w 
miarę przybywania osadników. Najpóźniej wytyczono ul. Ogrodową (czasy nowożytne); Kościelną, po 
przeniesieniu cmentarza  na teren przykościelny lub na miejsce obecnej nekropolii przy ul. Wągrowieckiej; 
północną i północno-wschodnią pierzeję rynku zbudowano po likwidacji dużej części osady podgrodowej  
i po przeniesieniu na północny wschód umocnień miejskich (fosa, palisada) z rynku i z obecnych ulic Kiliń-
skiego oraz Kościelnej, por. M. Andrałojć, 2006. 
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dowej, gdzie znajdowała się dzielnica żydowska (G. Wróblewska 1966, s. 68)32. Na planie 
miasta z końca XVIII w. nie widać żadnych nieregularności, które przemawiałyby za ist-
nieniem po lewej stronie Wełny osady przedkolacyjnej, gminy hospites oraz innej niż 
obecnie lokalizacji rynku miejskiego (H. Münch 1946, s. 155)33. 

Z materiałów archeologicznych wynika, że w początkach XIV w. nastąpiła likwidacja 
umocnień dawnego podgrodzia zlokalizowanych na obszarze lokacyjnego rynku i zapew-
ne wzdłuż ulicy Kilińskiego i dalej do jeziora (M. Andrałojć 2006, s. 11). W tym samym 
okresie nastąpiło zmniejszenie powierzchni dawnego podgrodzia. Pozwoliło to na dokoń-
czenie budowy przestrzeni miejskiej, szczególnie kształtu rynku w jego części północno-
wschodniej, następnie utworzenie ulicy Kilińskiego, biegnącej w stronę przeprawy rzecz-
nej między kościołem a grodem oraz wytyczenie działek budowlanych w północnej pie-
rzei obecnego Placu Powstańców Wielkopolskich. W Lustracji starostwa rogozińskiego  
z 1569 r. napisano na temat zamku: „Ten dwór leży na kopcu okrągłem przy mieście, na 
dobrym placu, społem z miastem ku obronie, gdyby był dobrze opatrzon wałami i mury. 
Przekop [fosa] około niego zalazły i zarosły trzciną i rogożem, w którym może być woda 
z rzeki rzeczonej Velma”. Natomiast o przygródku (dawniejsze podgrodzie) zanotowano: 
„Na przygródku między cmyntarzem, ku jezioru jest tam stary i zły [dwór], w którym 
mieszkać się nie godzi (…). Około tego przygródku płot z dębowych kołów stawiany, 
wrota dwa stoczyste, nad nimi dranicami podbite”. Oprócz domu mieszkalnego,  na przy-
gródku znajdowały się dwie stajnie dla 18 koni oraz karcer, zwany tutaj „tarasem” (Lu-
stracja województw 1961). Można sadzić, że również po powstaniu miasta i zmniejszeniu 
obszaru ośrodka obronnego (XIV w.), zamek był oddzielnie chroniony palisadą i fosą, 
podobnie jak podgródek. Kościół oddzielony obecnie od tego zespołu drogą do przepra-
wy, mógł mieć również swoja ochronę w postaci płotu z pali dębowych, na co wskazuje 
plan Rogoźna z lat 1793-1794. 

Nie wiadomo, czy miasto posiadało jakieś obwarowania. Wiadomo, że od północy  
i wschodu chronione było rzekami i jeziorem, natomiast od zachodu i południa moczara-
mi, stawami i rowem z wodą. Według Grażyny  Wróblewskiej Rogoźno otrzymało po 
lokacji dodatkową ochronę w postaci wału i fosy, które począwszy od jeziora przebiegały 
na południe od ulicy Rzeźnickiej, następnie wzdłuż ulic Ogrodowej i Przesmyk dochodzi-
ły do Wełny (G. Wróblewska 1966, s. 69). Nie jest to jednak pewne, z braku badań arche-
ologicznych tego odcinka miasta. W każdym razie na kopii planu z końca XVIII w. nie 
zaznaczono żadnych elementów umocnień, a Rogoźno było już całkowicie miastem 
otwartym (J. Wąsicki 1962, cz. I, s. 391 oraz mapa z końca XVIII w.). Dogodne położenie 
obronne miasta nie uchroniło go przed napadem na zamek i zabójstwem króla Przemysła 
II (SHGW, s. 121, gdzie komplet najstarszych źródeł wspominających o zabójstwie Prze-
mysła II). Znaczny impuls dla rozwoju procesów urbanizacyjnych dało niewątpliwie po-
wstanie kasztelanii terytorialnej w drugiej połowie XII w. (ryc. 10. Por. M. Brust 1986b,  

                                                 
32 Wielka Szkolna nosiła niegdyś nazwę ul. Żydowskiej, przy której na zachowanym do dziś niewielkim 
placyku znajdowała się bożnica (synagoga), zniszczona przez hitlerowców w okresie okupacji. 
33 Propozycja M. Andrałojcia dotycząca lokalizacji placu rynkowego na południe od obecnego o wymiarach 
jedynie 60 x 60 m, nie znajduje żadnego uzasadnienia w zebranym przez niego materiale archeologicznym 
oraz bogatych źródłach historycznych (SHGW, cz. IV, z. 1, pod red. A. Gąsiorowskiego, Poznań 2001,  
s. 111 n.). Jest też niezgodna z ogólnymi procesami tworzenia miast lokacyjnych oraz licznymi analogiami 
wielkopolskimi. Przy takim założeniu autora trudno byłoby określić miejsce zamieszkania wszystkich osób 
wymienionych w XIV – XV w. w Rogoźnie (zwłaszcza handel i rzemiosło z pięcioosobowymi rodzinami). 
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s. 14-17). Częste odwiedziny Rogoźna przez książąt, a szczególnie Przemysła II, stawiają 
ponownie otwarty problem istnienia w tej miejscowości rezydencji monarszej34. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 10.  Kasztelanie rogozińska i radzimska w XII-XIV w. wg M. Bru-
sta. 1 – ośrodek kasztelanii; 2 – osady opola chojnickiego  
z 1388 r.; 3 – osady o nazwach służebnych - miejscowości po-
twierdzone po raz pierwszy w źródłach: 4 – XII w., 5 – XIII w., 
6 – XIV w., 7 – XV w.; 8 – inne miejscowości; 9 – granica die-
cezjalna poznańsko-gnieźnieńska; 10 – hipotetyczny zasięg 
kasztelanii rogozińskiej i radzimskiej; 11 – szlaki wczesnośre-
dniowieczne; 12 – szlaki powstałe w XII/XIII-XIV w.  

 
Trudno jest bez przeprowadzenia szczegółowych badań archeologicznych zlokalizo-

wać bezbłędnie miejsca wlotu do miasta (bramy). Zważywszy jednak na przebieg szlaków 

                                                 
34 Ostatnio do głównych rezydencji księcia Przemysła II, obok Poznania, Kalisza, Gniezna i Dłuska, zaliczył 
również Rogoźno J. Pakulski 2001, s. 64-94, zwłaszcza s. 85 i 94. Książę przebywał w Rogoźnie sześcio-
krotnie, co stawia tę miejscowość jako rezydencję na drugim miejscu po Dłusku. W Rogoźnie przebywał 
Przemysł II zwykle w miesiącach I i II. 
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tranzytowych musiały być co najmniej trzy takie punkty. Pierwszy w północno-
wschodniej części miasta, zapewne przy końcu groblii (w pobliżu kościoła św. Marcina), 
przechodził obok grodu i następnie kierował się w stronę rynku, drugi zachodni, w okolicy 
skrzyżowania ulicy Przesmyk z ulicą Kardynała Wyszyńskiego oraz trzeci południowy, 
mniej więcej w miejscu skrzyżowania ulic Rzeźnickiej i Rynkowej35. Układ przestrzeni 
miejskiej pozwalał na wykształcenie się jedynie dwóch przedmieść (suburbium): połu-
dniowego, od budynku apteki przy dzisiejszej ulicy Wielkiej Poznańskiej do ulicy Kotlar-
skiej i zachodniego – od ulicy Przesmyk do obecnej ulicy Smolary. 

Rogoźno rozwijało się po lokacji jako lokalny ośrodek rzemieślniczy i administracyj-
ny. Dość szybko jednak przeszło w ręce tenutariuszy (starostów niegrodowych – dzier-
żawców) - czy to w drodze zamiany, zastawu lub nagrody za zasługi dla panujących – co 
raczej negatywnie odbijało się na jego rozwoju36. Podstawą jego bytu gospodarczego były 
zakłady hutnicze w Rudzie nad Wełną, produkujące na wielką skalę narzędzia do uprawy 
roli (KDW II nr 1068). Obok tego rozwinęło się również sukiennictwo, o czym może 
świadczyć przyznanie miastu w 1427 r. przez Władysława Jagiełłę „postrzygalnicy” 
(KDW II nr 1128. Por. również SHGW, cz. IV, z. 2, s. 114), a także liczne dowody topo-
nomastyczne37. Niemałą rolę odgrywało również tradycyjne rzemiosło, reprezentowane 
przez kilkanaście zawodów i skupione głównie na rynku i jego zapleczu. Miasto otrzyma-
ło podstawowe urządzenia niezbędne dla funkcjonowania średniowiecznego organizmu 
miejskiego, jak: ratusz, wagę, postrzygalnię, liczne jatki i kramy – które w większości 
były zgromadzone na rynku38. Tam także odbywał się tygodniowy targ, przeniesiony  
w połowie XIV w. z Wójtostwa do miasta lokacyjnego. Rogoźno należało w połowie XV 
w. do znaczniejszych miast wielkopolskich, gdyż na wyprawę malborską przeciw Krzyża-
kom w 1458 r. miało wysłać piętnastu pieszych żołnierzy (Kodeks Dyplomatyczny 1840, 
nr 129. Por. również M. Bogucka, H. Samsonowicz 1986, s. 110, 115; J. Wiesiołowski 
1980, nr 3, s. 389). 
 
 
VII. Zakończenie 
 

Artykuł niniejszy poświecony został rozważaniom nad rozwojem Rogoźna od po-
wstania plemiennego ośrodka obronnego aż do zorganizowania miasta lokacyjnego na 
prawie magdeburskim. W przeprowadzonych analizach uwzględniono nowo pozyskane 
materiały archeologiczne pochodzące z nadzoru nad budową w mieście w latach 2005-
2006 nowej kanalizacji sanitarnej. Ogółem okres poddany analizie historycznej i arche-
ologicznej wyniósł około 500 lat, w czasie którym udało się wyodrębnić aż pięć oddziel-
nych chronologicznie i rzeczowo etapów w rozwoju aglomeracji rogozińskiej. Pierwszy 
okres przypadający na IX do 1 połowy X w. przetrwał niewiele ponad sto lat. Wokół po-
                                                 
35 Na planie z końca XVIII w. w miejscu skrzyżowania ul. Rynkowej i Rzeźnickiej uwidoczniony został 
niewielki kwadratowy placyk, mogący być pozostałością po dawnych urządzeniach kontrolnych, jako cło, 
brama miejska itp. 
36 Pierwszymi starostami byli bracia Dobrogost, Ulryk, Bertold, Arnold i Henryk von Osten z Drzenia 
/Drezdenka/, którym w 1368 r. Kazimierz Wielki nadał Rogoźno w lenno, por. S. Gąsiorowski 1981, s. 61. 
37 Wróblewska 1966, s. 71 zwraca uwagę na charakterystyczne nazewnictwo miejscowe okolicznych osad, 
jak: Owieczki, Owczegłowy, Runowo – choć niektóre z nich posiadają późniejszą metrykę. 
38 Städtebuch 1864, nr 70. Miejsce dawnego targu i osady hospites na Wójtostwie, po prawej stronie Wełny, 
przeszło na własność wójtów rogozińskich. W tym rejonie w późniejszym okresie został utworzony folwark 
starościński. 
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wstałego w tym okresie grodu obronnego wykształcił się niewielki zespół osadniczy i wę-
zeł drogowy, który odegrał najprawdopodobniej znaczącą rolę przed powstaniem państwa 
piastowskiego. Osadnictwo datowane na fazę C pojawiło się wówczas po obydwu stro-
nach rzeki Wełny. W drugiej połowie X w., kiedy opuszczono gród plemienny i osadę 
podgrodową, osadnictwo przeniosło się w kierunku wschodnim, w pobliże ważnych dróg 
tranzytowych na północ i południe. Dominującą rolę odegrała wówczas osada (stan. 4) 
położona we wschodniej części tzw. Wójtostwa i przy drodze do Ujścia. Dopiero po około 
dwustu latach od upadku grodu plemiennego młode państwo Piastów zbudowało nowy 
gród obronny w drugiej połowie XII w., który wraz z podgrodziem i powstałym wówczas 
kościołem św. Wita zlokalizowany został w miejscu wypływu rzeki Małej Wełny z Jezio-
ra Rogozińskiego. Po prawej stronie rzeki Wełny, w pobliżu osady na stanowisku nr 4 
powołano do życia targ, obsługujący obszar w promieniu około 10 km od grodu, w któ-
rym książę ulokował siedzibę kasztelanii terytorialnej. W pierwszej połowie XIII w. (faza 
E3)sprowadzono grupę obcych osadników (hospites), których ulokowano po prawej stro-
nie rzeki Wełny. Osadnicy rządzili się prawem niemieckim i tworzyli pierwszą gminę  
o charakterze miejskim w aglomeracji rogozińskiej. Ludność zamieszkała po lewej stronie 
rzeki Wełny w dalszym ciągu podlegała rygorom prawa książęcego i była podporządko-
wana władzy kasztelańskiej. Po upadku osady gości około 1260 r. nastąpił wyraźny regres 
zespołu rogozińskiego, trwający ponad dwadzieścia lat. Dopiero w 1280 r. Przemysł II 
wydał przywilej na zbudowanie miasta na prawie niemieckim według wzoru poznańskie-
go. Miasto zlokalizowano po lewej stronie rzeki Wełny, na południe i zachód od ośrodka 
obronnego (stan. 7, 49 i 50), które w swoim podstawowym zrębie średniowiecznym wraz 
z siecią dróg lokalnych i tranzytowych przetrwało do naszych czasów. 

(2009 r.) 
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Development Stages of the Early Medieval Settlement in the Prelocation Complex Area in 
Rogoźno from the 9th until the End of the 14th Century 

 
 The article is devoted to the reconstruction of the Rogoźno urban area during the period of 
around 500 years. That span began when the tribal fortified centre had been established on the 
right bank of the Wełna river and lasted until the medieval town was located on the left bank of 
that river in the 13th century. During that interval five development stages of the settlement which 
preceded the foundation of Rogoźno were singled out. The tribal hillfort had collapsed and was 
abandoned after the early Piast’s state had come into existence. The population of the defensive 
centre and that of the settlement outside its rampart moved more towards the east, towards the 
important transport and trade route, leading from Poznań, via the stronghold in Radzim on the 
Warta river, Rogoźno, Ujście and farther to Kołobrzeg. Part of the population occupied empty 
areas to the south of the Wełna river where the later town and suburbium were located. After about 
200 years the new stronghold was located where the Mała Wełna river flows out of Lake 
Rogozińskie. The territorial castellany had been established there. At the same time, that is in the 
second half of the 12th century, the suburbium evolved next to the stronghold. The parish church 
dedicated to Saint Vitus was founded there, whereas on the right bank of the Wełna river, near the 
site 4, the ducal week’s market together with the market square were organized. In order to use the 
rich bog iron ore occurring in the area of Rogoźno Przemysł I of Greater Poland brought circa 
1240 foreign craftspeople (hospites). They were settled on the right bank of the Wełna river, on so 
called Wójtostwo (Ealdormanship), and were granted the German city rights. The town communi-
ty of those guests (hospites) survived till about 1260 what later caused the economic and demo-
graphical decline, clear to be noticed in the historical and archaeological sources. Not until 1280 
did Przemysł II of Poland issued the foundation charter for building a new town in Rogoźno on the 
left bank of the Wełna river and on the western shore of Lake Rogoźno. The location was entirely 
successful. Many elements of the location city – like for example part of town layout, size and 
shape of the market, main roads – maintained their original framework till the present day. 
 
Figures: 
Fig. 1. Rogoźno. Network of the early medieval roads in comparison with the natural conditions 

according to M. Brust. 
I. – stronghold with the suburbium, II. – St Vitus’s church, A. – market square, B. – area of 
the location city, 1. roads, 2. lakes, rivers, ponds, ditches, 3. bridges, 4. causeways, 5. water-
logged meadows, swamps, inundation areas, 6. afforested areas 

Fig. 2. Schematic plan of the stronghold in Rogoźno and its earthwork section according to J. De-
lekta as well as to Z. Hilczer-Kurnatowska and W. Hensel. 
- old river bed 

Fig. 3. Settlement of the phase C of the Early Middle Ages (from the 9th to the half of the 10th cen-
tury) according to G. Wróblewska and M. Brust. 
1. early medieval fortified centre, 2. range of the settlement, 3. settlement point and settle-
ment remains, 4. timbered constructions, 5. early medieval roads, 6. numbers of the sites 

Fig. 4. Rogoźno complex from the second half of the 10th to the 12th century according to  
G. Wróblewska and M. Brust. 
1. range of the settlement, 2. settlement point and settlement remains, 3. timbered construc-
tions, 4. early medieval roads, 5. numbers of the sites 

Fig.  5. Prelocation complex of Rogoźno according to M. Brust. 
I. – the castellan’s stronghold, II – the settlement near the stronghold, A. – Kiliński street,  
1. the streets network of the contemporary town, 2. palisade with moat, 3. early medieval 
roads, 4. lakes, rivers, 5. bridges, 6. causeways, 7. church 

Fig.  6. Rogoźno between the second half of the 12th century and the beginning of the 13th century 
according to G. Wróblewska and M. Brust. 
1. early medieval stronghold, 2. range of the settlement, 3. settlement point and settlement 
remains, 4. range of the settlement near the stronghold, 5. early medieval roads, 6. hypothet-
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ical location of the settlement of so called guests (hospites), 7. numbers of the sites,  
8. church, 9. market. 10. crossing, 11. cemetery 

Fig. 7. Reconstruction of the markets network in comparison with the roads in the 12th and the 13th 
centuries according to M. Brust. 
1. strongholds, 2. market places, 3. the market transmigration route, 4. early medieval roads, 
5. roads originating during the 12th and the 13th centuries, 6. other places, 7. boundary of the 
Oborniki county 

Fig. 8. Rogoźno urban area during the first half of the 13th century (phase E3) according to  
G. Wróblewska and M. Brust. 
1. early medieval stronghold, 2. range of the settlement, 3. range of the settlement near the 
stronghold, 4. early medieval roads, 5. hypothetical location of the settlement of so called 
guests (hospites), 6. numbers of the sites, 7. church, 8. market. 9. crossing 

Fig. 9. Rogoźno from the half of the 13th century to the end of the 14th century according to  
G. Wróblewska and M. Brust. 
1. early medieval stronghold, 2. range of the settlement, 3. settlement point and settlement 
remains, 4. range of the settlement near the stronghold, 5. early medieval roads, 6. hypothet-
ical location of the settlement of so called guests (hospites), 7. numbers of the sites,  
8. church, 9. market. 10. crossing, 11. Jewish graveyard, 12. outline of the location city from 
1280, 13. timbered constructions 

Fig. 10. Castellanies of Rogoźno and Radzim between the 12th and the 14th centuries according to 
M. Brust. 
1 – the castellany’s centre; 2 – the settlements of the opole chojnickie (opole – originally an-
cestral and territorial community bound together by common laws and duties) in 1388 
(opole chojnickie at that time was situated on both banks of the Warta river, with its main 
twelve-kilometre-wide strip of land on the left bank, and included 41 places which names 
are known from the written record); 3 – the settlements with ancillary names – places con-
firmed in the sources for the first time in: 4 – 12th century, 5 – 13th century, 6 – 14th century, 
7 – 15th century; 8 – other places; 9 – the borderline between the Poznań and Gniezno dio-
ceses; 10 – hypothetical range of the Rogoźno and Radzim castellanies; 11 – early medieval 
routes; 12 – routes originating between the turn of the 12th century and the 14th century  
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Aplikacja metody sześcioboków Christallera do refleksji  
nad średniowieczną Wielkopolską w kontekście roli Pobiedzisk1 
 
 

Rozważając rolę danego miasta w szerszym układzie warto całościowo spojrzeć na 
ówczesną sieć ośrodków miejskich, po to by uchwycić pewne tendencje lub prawidłowo-
ści. W literaturze pojawia się stwierdzenie, że duże miasta w Wielkopolsce leżały prze-
ważnie w odległości 50-60 km od siebie, mniejsze oddalone były od dużych o połowę tej 
odległości, a najmniejsze leżały niekiedy w połowie drogi między dużymi a średnimi, oraz 
że jest to dowód na równomierne rozmieszczenie miast w Wielkopolsce (Miśkiewicz 
1969, s. 172). Jednakże to spostrzeżenie nie stało się przedmiotem głębszej refleksji, ani 
początkiem badań nad siecią miast wielkopolskich. Ten region Polski badano z perspek-
tywy dużych jednostek osadniczych, zwłaszcza Poznania, zapominając iż przeszła rze-
czywistość była systemem. Tworzył on sieć osadniczą składającą się z jednostek różnego 
rzędu, w tym również z ośrodków tworzących zaplecze. Wyniki uzyskane dzięki zastoso-
waniu sześcioboków Christallera (teorii miejsca centralnego) dowodzą, iż rozważania do-
tyczące średniowiecznej Wielkopolski czy innego obszaru, muszą traktować go jako lo-
giczny i spójny system, który składa się z elementów o różnej randze. Już sama ich repre-
zentacja zasługuje na opracowanie, by dać pogląd na przeszłą rzeczywistość. 

  Do rekonstrukcji układu najważniejszych ośrodków na omawianym obszarze wyjąt-
kowo przydatne są zarówno źródła archeologiczne jak i historyczne. Ponadto dobre wyni-
ki daje zastosowanie metody sześcioboków Christallera. Posłużę się również wielobokami 
Thiessena, które jednakże w tym przypadku mają mniejsze znaczenie. Nie należy zapomi-
nać, iż modele są tylko modelami i mają coś zobrazować oraz uporządkować, a nie mogą 
zastąpić przeszłej rzeczywistości ani studiów osadniczych. Modele mają służyć pokazaniu 
pewnych idei, prawidłowości i zjawisk, a same w sobie nie pokrywają się w całości  
z dawną rzeczywistością, która bezpowrotnie przeminęła. 

Modele związane z archeologią krajobrazu są popularne w anglosaskiej archeologii,  
a zwłaszcza w archeologii strukturalistycznej. W Polsce są rzadko wykorzystywane, mimo 

                                                 
1 Niniejszy tekst jest fragmentem pracy magisterskiej pt. „Osadnictwo średniowieczne okolic Pobiedzisk”, 
napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Kóčka-Krenz w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu, 
obronionej w czerwcu 2010. Uszczegółowiłem go w kwestii lokacji miast wielkopolskich do 1279 r. 

89



Maurycy Kustra 

 

iż niosą ze sobą duży potencjał badawczy2. Warto spróbować poszerzyć o nie refleksję 
archeologiczno-historyczną nad przeszłością. Jest to tym bardziej możliwe i wskazane, 
ponieważ obie wspomniane nauki o przeszłości mają tyle źródeł, i osiągnęły taki poziom 
merytoryczny, że stwarzają nowe spojrzenia, pytania badawcze oraz sposoby narracji. 

 
Sześcioboki Christallera (teoria miejsca centralnego) 
Sześcioboki Christallera są modelem, który został zastosowany po raz pierwszy w la-

tach 30-tych XX w. przez Waltera Christallera do miast w południowo-zachodnich Niem-
czech w kon. XIX w. (Clarke 1977, s. 23 i n.; Hodder i Orton 1976, s. 60; Kobyliński 
1987; Renfrew i Bahn 2002, s. 170 i n.). Polega on na wydzieleniu obszaru, którego części 
składowe tworzą układ i skupiają się wokół centralnego ośrodka. Wyznacza się sześcio-
bok (będący zarazem jednorodną siecią trójkątów równobocznych) – w jego centrum 
znajduje się najważniejszy ośrodek, a mniejsze są od niego oddalone – są wewnątrz figury 
lub na jej obrzeżach i należą do strefy wpływów najważniejszego – centrum (ryc. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 1.  Hierarchiczna sieć heksagonalna ośrodków osadniczych wg Chri-
stallera (Kobyliński 1987, s. 39). 

 
 
Istnieją różne kryteria wyboru położenia jednostek drugorzędnych w obrębie sześcio-

boku (ryc. 2; Hodder i Orton 1976, s. 60 i n.), zależą one od następujących czynników: 
odległości od rynku/targu (narożniki sześcioboka), optymalizacji transportu (środki boków 
sześcioboka) oraz od kwestii administracyjnych (oddalenie od granicy sześcioboka)3. 

   
 

                                                 
2 Kobyliński 1987 – o metodach statystycznych i graficznych – m.in. o metodzie najbliższego sąsiada, sze-
ścioboków Christallera, wieloboków Thiesssena – oraz wykorzystaniu ich w polskiej archeologii. Tam też 
literatura. 
3 Dwa sposoby przestrzennej organizacji wg Christallera (na narożnikach i środkach boków sześcioboku) – 
Hodder 1977, s. 224 i n. 
Rozbudowana struktura sześcioboku z jednostkami różnych poziomów wg Christallera – Kobyliński 1987, 
s. 39 oraz Renfrew i Bahn 2002, s. 171. 
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Ryc. 2.  Różne miejsca lokalizacji ośrodków w teorii miejsca centralnego, 
w zależności od funkcji jaką pełnią (Hodder i Orton 1976, s. 61). 

 
Zasięg figury zależy od odległości, jaka dzieli centrum z jednostką na granicy obsza-

ru, a którą można pokonać w określonym czasie. Kształt sześcioboku optycznie/obrazowo 
pozwala przedstawić połączenie z sąsiednim ośrodkiem. Ponadto można pokryć płaszczy-
znę siecią sześcioboków i uzyskać dużą liczbę połączeń z sąsiednimi jednostkami. Możli-
wości takiej nie daje przedstawienie terytorium w obrębie koła, jak ma to miejsce w kon-
cepcji terytorium eksploatowanego przez osadę4, a w szerszej skali używanie kół do okre-
ślania zasięgów wpływów danego ośrodka5. Ponadto sześciobok jest optymalną figurą w 
kwestii odległości od granicy (wydajność logistyczna połączona z minimalizacją wysiłku) 
i długości granicy (Hodder i Orton 1976, s. 56). 

Rekonstruując sieć najważniejszych ośrodków w Wielkopolsce chcę posłużyć się 
modelem sześcioboków Christallera, przyjmując zasięg 25 km (taka jest odległość Po-
znań-Pobiedziska), gdyż bardzo dobrze ukazuje on strukturę osadniczą dawnego świata,  
a ponadto założenia, idee kierujące ówczesnymi ludźmi – dążenie do regularnego kształ-
towania świata oraz chęć przemieszczania się w sposób najbardziej logiczny i wydajny. 
Podróżowano do celu, przemieszczając się od ośrodka do ośrodka, między którymi po-
wstały drogi lub które powstały na istniejących szlakach. Z potrzeb logistycznych – moż-
liwości transportowych i konieczności zatrzymywania się na noc – wiele miast jest odda-
lonych od siebie o dzień drogi (ok. 20-30 km, przeważnie 25-30 km)6. Jest to odległość, 
którą można było podróżować na dłuższych dystansach i dziennie robić kilka godzin mar-
szu. Główne średniowieczne ośrodki były oddalone od sąsiednich początkowo o 1 dzień 
                                                 
4 O koncepcji terytorium eksploatowanym przez osadę: Catchment 1980; Clarke 1977, s. 21 i n.; Jarman, 
Vita-Finzi i Higgs 1972; Kobyliński 1986; Pelisiak 1991; Rączkowski 1990 (maszynopis), s. 58 i n. (też dla 
średniowiecza); Valde-Nowak 2001. 
5 Optyczny chaos widać na przykładzie targów w Suffolk (Anglia) w średniowieczu, gdzie zasięg oddziały-
wania wynosi 6 km – Danks 1977, s.358 i n. Wyjątkiem, dzięki regularnemu rozmieszczeniu w terenie, są 
rzymsko-brytyjskie ufortyfikowane miasta w Anglii, gdzie koła dobrze pokrywają powierzchnię, a stolice 
kantonów są oddalone o ok. 100-116 km – Hodder i Orton 1976, s. 59, a na s. 63 i n. graficzny model oparty 
na kołach. Górecki 2001, s. 112 – okręgi o średnicy 30 km – dla Wielkopolski wyznacza zasięg wpływów 
Poznania, Ostrowa Lednickiego, Gniezna i Giecza, ale optycznie jest to chaotyczne i nieregularne, dla Ma-
łopolski (Kraków i Wiślica) optycznie wygląda dobrze. Warto dodać, że okręgi dla Wielkopolski wyznacza-
ją obszar centralny, który znajduje się mniej więcej między Wełną, górną Notecią i środkową Wartą (N, E  
i S granica jest w przybliżeniu na tych rzekach, natomiast na W przekracza Wartę o 30 km). 
6 Warto by było przeprowadzić badania nad tempem podróży w oparciu o itineraria królewskie oraz sieć 
miast. Oto znalezione przykłady z literatury, dotyczące odległości jakie pokonywano: Podróż w ciągu dnia: 
-  20 mil (ok. 32 km) to cały dzień marszu – Danks 1977, s. 358. 
-  przekaz informacji przeciętnie wynosił na szlaku lądowym 25 km, a na szlaku morskim 47 km (nawet  
 50 km) – Samsonowicz 2000, s. 430. 
-  średnie tempo podróżne 40 km dziennie – Strzelczyk 2000, s. 83. 
Ponadto zwrócono uwagę, jednak bez spostrzeżenia, że ma to związek z pokonywanym dziennym dystan-
sem, że w Wielkopolsce duże miasta oddalone są od siebie w przybliżeniu o 50-60 km, około połowa tej 
odległości jest do mniejszych skupisk, a najmniejsze miasta są niekiedy w połowie między największymi  
a średnimi centrami, co świadczy o równomiernym rozmieszczeniu miast na terenie Wielkopolski – Miś-
kiewicz 1969, s. 172. 
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drogi (w monarchii pierwszych Piastów – do poł XI w.). Później ta odległość zwiększyła 
się do 2 dni drogi (ośrodki miejskie datowane na XIII w.), co jest równoznaczne jednemu 
dniu jazdy konnej. 

Wspomniane prawidłowości pokazują potrzeby i preferencje dawnych ludzi oraz mo-
tywy, które nimi kierowały. Warto zwrócić uwagę, że są one uniwersalne7. 

W skonstruowaniu poniższego modelu posłużyłem się sześciobokami o zasięgu 0,5  
i 1 dnia drogi (odległość od centrum do ośrodków znajdujących się na środku boku sze-
ścioboka), przy czym za 1 dzień przyjąłem 25 km (odległość Poznań-Pobiedziska). Ze-
stawienie odległości idealnych z realnymi pokazuje, iż wartość ta jest zmienna. Zależała 
ona od warunków naturalnych i kulturowych, które wpływały na transport na danym od-
cinku drogi. 

 
Model „serca Wielkopolski” 
1. faza. – X/XI w. (ryc. 3)8. 
Ośrodki centralne Wielkopolski: Poznań-Ostrów Lednicki-Gniezno. 
Wyznaczają je palatia (zespoły pałacowo-sakralne) zbudowane w tych ośrodkach. 
Główne jednostki są położone w odległości 1 dnia drogi od siebie. Każdy z nich kon-

troluje obszar odległy o 1 dzień drogi, wpływy te zazębiają się, co tworzy zwartą centralną 
strukturę państwową. Władca może w ciągu dnia drogi przemieścić się z jednego główne-
go ośrodka do drugiego. Jednak położenie ośrodków w strategicznych miejscach (na wy-
spie jest zarówno Ostrów Tumski w Poznaniu jak i Ostrów Lednicki), a nie w połowie 
drogi powoduje, że podróż nie odbywa się w sposób optymalny (odległość Poznań-
Ostrów Lednicki jest większa niż Ostrów Lednicki-Gniezno). 

Obszary wokół Gniezna i Ostrowa Lednickiego znajdują się między Wartą a Notecią, 
a dopiero obręb Poznania sięga za Wartę. 

Należy jednak pamiętać, że mimo iż odległość między ośrodkami wynosiła 1 dzień 
drogi, a więc obszar kontrolowany przez dane centrum by był w zasięgu 0,5 dnia drogi, to 
generalnie obszar strefy wpływów obejmował obszar w zasięgu 1, a nie 0,5 dnia. Wyjątek 
stanowi obszar między tymi ośrodkami, który musiał być podzielony między nie. Całość 
obrazuje rysunek, na którym na zastosowanym modelu zaznaczyłem 2 zasięgi sześciobo-
ków: 12,5 i 25 km (ryc. 2). 

 
 

                                                 
7 Renfrew 1984, s. 101 – we wczesnych cywilizacjach odległość między centrum a granicą generalnie nie 
była większa niż 1 lub 2 dni marszu; s. 99 wskazuje na uniwersalność wielkości ośrodków wczesnych cywi-
lizacji – ok. 1500 km2; s. 94 i n. o centrach we wczesnych cywilizacjach: średnio 40 km od sąsiadujących 
miejsc centralnych, czasem zmniejszone do 20 km, a w szczególnych przypadkach zwiększone do 100 km. 
W Grecji okresu mykeńskiego centra oddalone o średnio 76 km. Kreta okresu minojskiego – średnia odle-
głość 35 km. Wczesna Etruria – średnia odległośc między sąsiednimi 12 głównymi ośrodkami – 56 km.  
Są też inne przykłady. 
Hodder i Orton 1976, s. 58 – w Anglii jednostki wyższego rzędu były oddalone od siebie o 33 km, jednostki 
niższego rzędu oddalone o 13-16 km, a najmniejsze jednostki obsługowe/służebne oddalone o 6-10 km od 
siebie i od jednostek wyższego rzędu. Spotykana jest też średnia odległość 34,6 km (mniejsze obwarowane 
miasta) i 51,5 (mniejsze obwarowane miasta a główne centra) – Hodder i Orton 1976, s. 63. 
8 Chronologię faz oparłem na chronologii palatiów za Kóčka-Krenz 2006, ryc. 1 – Poznań, Ostrów Lednicki 
i Gniezno – powstały w 2. poł. X w., a Giecz datowany jest na pocz. XI w. Ponadto inne palatia: Przemyśl – 
pocz. XI w., Kraków – poł. XI w. Wiślica i Wrocław – 2. poł. XII w. oraz Legnica i Płock – 1. poł. XIII w.  
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Ryc. 3. Sześcioboki Christallera głównych ośrodków Wielkopolski (X/XI w.). 
 
 

2. faza – 1. poł. XI w. (ryc. 4). 
Ośrodki centralne Wielkopolski: Poznań-Ostrów Lednicki-Gniezno-Giecz. 
Kryterium wyróżnienia nadal stanowią palatia. Struktura poszerzyła się o Giecz,  

w którym budowano palatium (ale go nie skończono), co świadczy o randze tego ośrodka. 
Odległość Giecza od pozostałych ośrodków wynosi 1 dzień drogi. 

Obszar centralny, kontrolowany przez te ośrodki9 na N dochodzi do Wełny, na E się-
ga po górną Noteć, a na S po Wartę, a na W przekracza ją o ok. 25-30 km. Można przy-
puszczać, iż wspomniane rzeki stanowiły granice obszaru centralnego w Wielkopolsce za 
panowania pierwszych Piastów. W tym obrębie znajdowało się jądro i „serce Wielkopol-
ski”. 

U schyłku tego okresu doszło do załamania pierwszej monarchii piastowskiej. Ośrod-
ki zostały zniszczone w wyniku najazdu Brzetysława (1038 lub 1039 r.). W drugiej mo-
narchii piastowskiej (od Kazimierza Odnowiciela) Poznań i Gniezno odzyskały swoje 
znaczenie, a Ostrów Lednicki i Giecz bezpowrotnie je utraciły. Stary system, w którym 

                                                 
9 Wyznaczono go zakreślając wokół każdego ośrodka krąg o promieniu 30 km – patrz Górecki 2001,  
s. 112. 
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ośrodki centralne znajdowały się w odległości 1 dnia drogi był już archaizmem w związku 
z rozległością państwa piastowskiego, dlatego chociażby nie odtworzono ośrodka na 
Ostrowie Lednickim – był on tu zbędny, funkcjonowała w tym miejscu jedynie kasztela-
nia, a ponadto położenie było niezbyt korzystne (walory militarne odgrywały już mniejszą 
rolę, ważniejsze były kwestie transportowe między Poznaniem a Gnieznem, a więc stwo-
rzenie drugorzędnego ośrodka w połowie drogi – w późniejszych Pobiedziskach). 

 
Ryc. 4. Sześcioboki Christallera głównych ośrodków Wielkopolski (1. poł. XI w.). 
 

3. faza – poł. XIII w. (ryc. 5). 
Ośrodki centralne Wielkopolski: Poznań-Gniezno-Pyzdry-Kalisz. 
Wyznaczają je duże, kluczowe miasta. 
Główne ośrodki są położone w odległości 2 dni drogi od siebie. Poznań i Gniezno są 

dawnymi centrami. Kalisz i Pyzdry są nowe w tym układzie10. Kalisz wyznacza kierunek 
SE – ku Krakowowi będącemu stolicą państwa. Między centrami były potrzebne ośrodki 
pełniące funkcje przestankowe, położone w odległości 1 dnia drogi od nich (stąd ważna 
rola Pobiedzisk, Środy i Wrześni). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 W przypadku odnalezienia w Wielkopolsce kolejnych palatiów będzie trzeba rozbudować 1. i 2. fazę 
modelu „serca Wielkopolski”. Jest pogląd, iż w Kaliszu-Zawodziu prócz grodu i kościoła mogło być pala-
tium – Buko 2006, s. 220 - ryc. 10.11 – jednakże całość wymaga dalszych badań. Dlatego Kalisz, jako ośro-
dek miejski, jest zaliczony jako nowe centrum. 
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Ryc. 5. Sześcioboki Christallera głównych ośrodków Wielkopolski (poł. XIII w.). 
 

Akcja lokacji miast w Wielkopolsce rozpoczęła się ok. poł. XIII w. i była prowadzona 
głównie przez książąt dzielnicowych Przemysła I i Bolesława Pobożnego (Górczak 2002, 
s. 100 i n.)11. Gniezno, Poznań, Pyzdry i Kalisz były jednymi z pierwszych wielkopolskich 
miast, którym nadano prawo lokacyjne. Gniezno było lokowane jako pierwsze – przed 
1243 r., Poznań w 1253 r. (Śródka przed 1253 r.), Pyzdry przed 1257 r., a Kalisz przed 
1268 r. (Górczak 2002, aneks)12. Spośród 15-17 miast lokowanych przez wielkopolskich 
książąt do 1279 r. (końca panowania Bolesława Pobożnego), 9-11 jest z „serca Wielkopol-
ski” i istotnych w modelu sześcioboków Christallera zaproponowanym przeze mnie dla 
Wielkopolski (ryc. 6)13: Gniezno (przed 1243 r., może przed 1239 r.), Powidz (1243, 
1245?), Kostrzyn (1251 r.), Śródka (przed 1253 r.), Poznań (1253 r.), Śrem (1253 r.), Py-
zdry (przed 1257 r.), Pobiedziska (przed 1266 r., może ok. 1257-1258 r.), Kalisz (przed 
1268 r.) i możliwe, że Środa Wielkopolska (przed 1331 r., prawdopodobnie 2. poł XIII w.) 
oraz Oborniki Wielkopolskie (przed 1339 r., prawdopodobnie 2. poł. XIII w.). 

 

                                                 
11 O lokacji miast w Wielkopolsce – Górczak 2002, s. 100 i n.; nie jest wykluczone, że pierwszej lokacji 
(Gniezna) dokonał Władysław Odonic (jeśli miała miejsce przed 1239 r.), ale nie udało się tego ustalić auto-
rowi – patrz aneks. W aneksie zestawił miasta, daty lokacji (czasem hipotetyczne), założycieli oraz źródła 
pisane. 
12 Autor podaje w tabeli aneksu 50 miast lokowanych przed 1314 r., z czego na Władysława Odonica (?), 
Przemysła I i Bolesława Pobożnego przypada ok. 15-17 miast. W tym czasie lokacje książęce dominowały, 
natomiast Kościół oraz członek rodu Łodziów założyli 5 miast: Krzywiń, Zduny, Lądek, Żnin i Gostyń  
(2 miasta zostały założone przez klasztory, 2 przez hierarchów kościelnych – biskupa i prawdopodobnie 
arcybiskupa – i 1 miasto było lokacją rycerską). 
13 Do tego modelu można dołożyć Lądek lokowany w 1269 r. przez klasztor w Lądzie – jego miejsce jest na 
środku wschodniego boku sześcioboku Pyzdr. Pomijam go, albowiem nie jest lokacją książęcą, a skupiłem 
się na przedstawieniu tych właśnie miast. 
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Ryc. 6. Miasta z „serca Wielkopolski” lokowane do 1279 r. przez książąt wielkopolskich. 
 

Rozplanowanie, wielkość i zasięg centralnych miast jest dowodem na ich wyróżniają-
cą się rolę w Wielkopolsce. Przydatne by były badania nad rozplanowaniem miast  
w Wielkopolsce oraz skonstruowanie modeli ich zasięgu w średniowieczu, co pozwoliło-
by bardziej poznać ówczesną rzeczywistość sieci miejskiej. 

Warto zwrócić uwagę na lokację Śródki. Umieszczenie jej na prawym brzegu Warty 
miało zapewne związek z tym, że przemieszczenie się między głównymi ośrodkami Wiel-
kopolski było łatwiejsze bez pokonywania Warty, oraz zawsze trochę bliżej by było cho-
ciażby do Gniezna. 

Konfederacja miast z 1298 r., ponowiona w 1302 r. (Dzieje 1963, s. 54.), dotycząca 
przeciwdziałania rozbójnictwu na drogach przez rycerzy-rabusiów, była zawarta przez 
Poznań, Kalisz, Gniezno i Pyzdry, co w praktyce oznaczało działanie obejmujące środko-
wą Wielkopolskę, a więc centrum dzielnicy, jej najważniejszą część – „serce Wielkopol-
ski”. 

Innym ważnym wydarzeniem w XIII w., które zmieniło obraz i strukturę sieci miast, 
było przesunięcie punktu ciężkości z Gniezna do Kalisza. 
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3. faza, wersja rozszerzona (ryc. 7). 
Ośrodki centralne Wielkopolski: Poznań-Gniezno-Pyzdry-Kalisz-Kościan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 7.  Sześcioboki Christallera głównych ośrodków Wielkopolski  
(poł. XIII w.) – wersja rozszerzona. 

 
Wyznaczają je duże, kluczowe miasta. W tej wersji Kościan ze względu na to, że zy-

skuje na znaczeniu, jest osobnym miejscem centralnym, mimo że – jak pokazuje model 
dla poł. XV w. – wpisuje się on jako trochę bardziej oddalony ośrodek w obrębie sześcio-
boku Poznania (ryc. 8 i 11). Miasto to dostało tu rolę osobnego miejsca centralnego ze 
względu na rolę, jaką odgrywało. 

W pewnym momencie Pyzdry utraciły swą istotną rolę w sieci osadniczej i zostały 
zastąpione przez Środę Wielkopolską, w której później odbywały się sejmiki szlacheckie. 

Na tym etapie pracy warto przedstawić parę rycin zbiorczych. Chciałbym zobrazować 
lokalizację miast na szlakach komunikacyjnych, łączących główne ośrodki „serca Wielko-
polski” (ryc. 8), co pokazuje znaczenie i miejsce tych miast w sieci komunikacyjnej. Po-
nadto dobrze jest porównać rozkład idealny z realnym (rzeczywistym) lokalizacji po-
szczególnych ośrodków w kontekście sieci komunikacyjnej (ryc. 8) oraz w kontekście 
sześcioboków Christallera (ryc. 9), które pokazują, że oba rozkłady są do siebie podobne. 
Trzeba zwrócić uwagę, że rozkład idealny jest niemożliwy do uzyskania ze względu na 
ukształtowanie terenu, występowanie rzek oraz inne czynniki, które powodują deformacje 
w rozplanowaniu sieci osadniczej. Jednak mimo tych zniekształceń można dostrzec ten-
dencje i preferencje dotyczące lokowania/lokalizacji ośrodków. 

Cały układ miast można by przedstawić w formie sześcioboków, jednak w niniejszej 
pracy skupiłem się na odtworzeniu tylko tych, które odgrywały wiodącą rolę w Wielko-
polsce. 
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Ryc. 8.  Rozkład idealny i realny miast z obrębu „serca Wielkopolski”  
w kontekście ich połączeń komunikacyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 9. Rozkład realny ośrodków na tle idealnego rozkładu sześcioboków. 
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4. faza – poł. XV w. (ryc. 10). 
Ośrodki centralne Wielkopolski: Poznań-Kościan-Kalisz. 
Wyznaczają je duże, kluczowe miasta, uszeregowane na podstawie spisu z 1458 r., 

wydanego podczas sejmiku w Środzie, wg ilości żołnierzy pieszych, którą mają wysłać na 
wojnę trzynastoletnią (Kodex 1840, s. 181 i n. Niekompletny spis w polskim tłumaczeniu 
– Dzieje 1963, s. 77 i n.). 

Główną rolę odgrywa Poznań, jest on niezaprzeczalnym centrum dzielnicy. Kolejne 
po nim, zdecydowanie mniejsze od niego, ale większe od innych miast, są Kościan i Ka-
lisz. Największe i najbogatsze miasta Wielkopolski14 grupują się na szlakach komunika-
cyjnych, głównie w obrębie „serca Wielkopolski” oraz w otoczeniu Poznania. Środek 
ciężkości systematycznie przesuwa się z obszaru „serca Wielkopolski” na okolice Pozna-
nia – widać to w późniejszym rozwoju innych miast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 10. Rozkład realny 20 największych miast Wielkopolski w poł. XV w. 
 

Ten przedział chronologiczny przedstawiłem za pomocą rozkładu realnego miast  
w kontekście połączeń komunikacyjnych (ryc. 10). Godna uwagi jest lokalizacja więk-
szych miast w okolicach Poznania. Przedstawiając różne sposoby ich połączenia (ryc. 11), 
chciałbym pokazać, że model sześcioboku wokół Poznania, który uzyskamy z realnego 
położenia miast, jest zbliżony do tego zastosowanego przeze mnie do modelu sześciobo-
ków Christallera. 

 

                                                 
14 20 najbogatszych miast Wielkopolski, spośród wyróżnionych w spisie 139 jednostek, według liczby pie-
szych żołnierzy, które mają wysłać: 
Poznań – 60; 
Kościan – 40; 
Kalisz – 30; 
Gniezno, Koźmin, Śrem, Środa, Wschowa, Słupca – po 20; 
Buk, Gostyń, Koło, Konin, Międzyrzecz, Oborniki, Pobiedziska, Rogoźno, Stawiszyn, Września, Żnin –   
po 15. 
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Ryc. 11.  Różne sposoby połączenia znaczniejszych miast okolic Pozna-
nia, na tle użytego w modelu sześcioboku. 

 
 

5. faza – kon. XVIII w. 
Ośrodki centralne Wielkopolski: Poznań-Gniezno-Kalisz15. 
Wyznaczają je duże, kluczowe miasto (Poznań) i duże miasta (Gniezno i Kalisz). 
Mimo dalszej obecności miast, stary średniowieczny układ raczej już nie funkcjonuje. 

Kluczową rolę odgrywa Poznań, inne ośrodki są dużo mniejsze. Najbardziej rozwijają się 
miasta leżące w pobliżu Poznania, na znaczeniu tracą dalsze ośrodki (często są wyprze-
dzane przez miasta satelickie Poznania). Ewidentnie widać tu zmianę skali – jest jeden 
główny ośrodek regionu z miastami satelickimi, oddalony od analogicznego (z innej 
dzielnicy) o jeszcze większą odległość niż to miało miejsce w obrębie Wielkopolski  
w X/XI w. czy w poł. XIII w. 

 
Poligony/wieloboki Thiessena. 
Poligony Thiessena polegają na wydzieleniu stref wpływów konkretnych równorzęd-

nych i równoczasowych ośrodków (o wielobokach Thiessena: Golachowski i in. 1974,  
s. 65 i n., też o wydzielaniu sfery wpływu miast; Hodder i Orton 1976, s. 59 i n.; Kobyliń-
ski 1987; Renfrew 1984, s. 94 i n.). Robi się to poprzez poprowadzenie linii prostych pro-
stopadłych w połowie odległości między jednostkami. Ich zaletą w porównaniu z sześcio-
bokami Christallera jest to, że uwzględniają rzeczywiste a nie idealne/modelowe położe-
nie badanych ośrodków. Jednak geometryczne wydzielenie stref wpływów jest czysto 

                                                 
15 Klasyfikację oparłem na liczbie ludności z kon. XVIII w. – Wąsicki 1962, dalej jako: Opisy miast. Jest to 
spis wykonany na potrzeby pruskiej administracji po rozpoczęciu zaborów Wielkopolski. Jest cennym źró-
dłem przydatnym choćby do analizy zaludnienia, struktury ludności, wyznań i zawodów. Poznań nie ma  
w tym tekście podanej liczby mieszkańców, ale z innych wiadomo iż znacząco przewyższał inne miasta 
regionu. Pobiedziska są w cz. I, s. 314-318. 
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poglądowe i modelowe, a ich realny zasięg można rekonstruować wykorzystując źródła 
pisane. Warto w przyszłości porównać obydwa wyniki – uzyskany z modelu i ze źródeł 
historycznych. 

W refleksji nad średniowieczem w Polsce użyto poligony Thiessena chyba tylko jako 
próbę aplikacji tej metody dla grodów wczesnośredniowiecznych z fazy A i B w dorzeczu 
górnej i środkowej Obry oraz grodów z VII-VIII w. na Równinie Pyrzycko-Stargardzkiej 
(Kobyliński 1987). 

Zajmując się siecią najważniejszych ośrodków w Wielkopolsce należy zwrócić uwa-
gę, że przy niewielkiej liczbie punktów rezultaty są gorsze, niż gdybyśmy analizowali ich 
wiele. Wyniki nie są wyraźne, bo obejmują tylko miejsce styku ośrodków, nie pokazując 
ich zasięgu w miejscu gdzie nie graniczą z równorzędnymi jednostkami. Tworzą się geo-
metryczne granice, które optycznie przekazują niewiele informacji, czy wręcz zamazują 
obraz (ryc. 12). 

Metoda ta dla średniowiecza nadaje się raczej tylko dla schematycznego przedstawie-
nia zasięgów oddziaływania, ponieważ szczegóły dzięki źródłom pisanym można zrekon-
struować, co jednak wymaga czasochłonnych badań. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 12. Wieloboki Thiessena dla głównych miast Wielkopolski po poł. XIII w. 

 
Rola Pobiedzisk w sieci administracyjnej. 
Rolą Pobiedzisk oraz przyczyną ich powstania było komunikacyjne połączenie dwóch 

głównych ośrodków Wielkopolski – Poznania i Gniezna (choć w XIII w. Gniezno traci 
swą rolę na rzecz Kalisza). Pobiedziska miały być miejscem odpoczynku dla podróżują-
cych – oddalone o 1 dzień drogi od Poznania i 1 dzień drogi od Gniezna (dystans Poznań-
Gniezno to 2 dni drogi pieszo lub wozem, albo 1 dzień jazdy konnej). Były elementem 
ówczesnego systemu czy sieci miast wielkopolskich. 

Poznań-Gniezno-Pyzdry-Kalisz oraz od pewnego momentu Kościan, tworzyły główne 
ośrodki średniowiecznej Wielkopolski. Znajdowały się również na szlakach handlowych i 
były oddalone od sąsiedniego o 2 dni drogi. Beneficjentami tej sytuacji były również małe 
miasta, które znajdowały się w odległości dnia drogi od głównych ośrodków  

101



Maurycy Kustra 

 

i spajały je, tworząc z nimi łańcuch/sieć ośrodków miejskich, w którym między dużymi 
były średnie i małe. Centralne ośrodki wraz z mniejszymi tworzyły „serce Wielkopolski”. 

Położenie zapewniało konkretnym miastom rozwój i dobrobyt, co jest szczególnie 
widoczne w oparciu o źródła pisane. W spisie miast z 1458 r. (Kodex 1840, s. 181 i n.), 
można zauważyć, że największe ośrodki grupują się w środkowej Wielkopolsce – tu sku-
piała się ludność i bogactwo regionu, które były przyciągane, i pobudzane przez duże 
ośrodki. Osią rozwoju były centra, zwłaszcza sąsiedztwo Poznania, a ponadto w pewnym 
sensie również obszar „serca Wielkopolski”. W kon. XVIII w. (Opisy miast) widać,  
iż główną osią rozwoju było sąsiedztwo Poznania – na znaczeniu zyskały ośrodki, które 
wcześniej nie odgrywały większej roli. Jednak wówczas Pobiedziska już od dawna nie 
miały takiego znaczenia jak w średniowieczu. Warto by w przyszłości zbadać zmienność 
znaczenia poszczególnych miast w różnych przedziałach chronologicznych, gdyż jest to 
temat na osobną pracę, dotyczącą sieci miast wielkopolskich w przeszłości. Ogólne ten-
dencje dotyczące dużych ośrodków przedstawiłem przy pomocy modelu „serca Wielko-
polski”. 

 
WYKAZ SKRÓTÓW: 

 
Opisy miast – Wąsicki J., 1962, Opisy miast polskich z lat 1793-1794, cz. I i II, Poznań. 
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Application of the Christaller’s Central Place Theory to the Reflection on the Medieval 

Greater Poland in the Context of Pobiedziska16 
 

Methodology frequently offers various models which are to explain the reality of the past. It de-
pends on the researcher’s willingness only, if she or he refers to the available tools which enable 
them to ask new scientific questions or to draw new conclusions. Using the Central Place Theory 
(CPT) by Walter Christaller, the author strives to prove that the medieval settlement pattern was 
by no means chaotic. On the contrary, it produced a coherent and logical system. The entire delibe-
ration was subordinated to the role of oppidum. Pobiedziska, examined by the author, fitted into 
this town category in the administrative and political network of medieval Greater Poland. The 
study was focused on the most important centres of that region, which had created its core, so 
called “Greater Poland’s heart”. The settlement image used to change on this area, therefore sever-
al stages of its development have been singled out. Hence the following phases have been created:  
a) phase 1 – the turn of the 10th century. The main centres are the strongholds with palatia (Latin 

plural for palace) like Poznań and Ostrów Lednicki (Lednica Holm); 
b) phase 2 – first half of the 11th century. The above structure incorporates Giecz, where the pala-

tium was being built; 
c) phase 3 – the half of the 13th century. Large towns are the most prominent centres: Poznań, 

Gniezno, Pyzdry and Kalisz; an expanded version includes Kościan as well;  
d) phase 4 – the half of the 15th century. The economic development results in three main cities, 

i.e. Poznań, Kościan and Kalisz; 
e) phase 5 – the end of the 18th century. Poznań is first and most essential centre of Greater Poland 

but Gniezno and Kalisz are also eminent. 
 

                                                 
16 The article is a part of the MA thesis entitled: The Medieval Settlement of the Pobiedziska vicinities, writ-
ten under the scientific direction of Professor Hanna Kóčka-Krenz in the Institute of Prehistory of Adam 
Mickiewicz University in Poznań, defended in June 2010. It has been detailed as far as the locations of 
Greater Polish towns are concerned up till 1279. 
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CPT has been applied to the first three phases. Due to the implemented model, the significance and 
the role played by different medieval centres and subsequent towns in the past have been intro-
duced. During the work on cities, the attention was also paid to the Thiessen polygons. However, 
with a small number of centres, the diagrams turned out not to be useful as they do not show more 
exact range of the city’s influence. 
Application of CPT into the settlement research gave satisfactory and fruitful results and it por-
tends well for the future. The implemented model is also worthy of being enriched with the details 
connected with less momentous centres. 
 
Fig. 1. The hierarchical hexagonal arrangement of the settlement centres according to Christaller 

(Kobyliński 1987, p. 39). 
Fig. 2. Different locations of centres in the Central Place Theory depending on their function 

(Hodder and Orton 1976, p. 61). 
Fig. 3. Christaller’s hexagonal geovisualization of main centres in Greater Poland (the turn of the 

10th century). 
Fig. 4. Christaller’s hexagonal geovisualization of main centres in Greater Poland (the first half of 

the 11th century). 
Fig. 5. Christaller’s hexagonal geovisualization of main centres in Greater Poland (the half of the 

13th century). 
Fig. 6. Towns of the “Greater Poland’s heart” located before 1279 by the Greater Polish dukes. 
Fig. 7. Christaller’s hexagonal geovisualization of main centres in Greater Poland (the half of the 

13th century) – an expanded version. 
Fig. 8. The ideal and realistic distribution of the towns within the “Greater Poland’s heart” in the 

context of communication links. 
Fig. 9. The realistic distribution of the centres against a background of the ideal hexagonal distri-

bution. 
Fig. 10. The realistic distribution of twenty biggest towns of Greater Poland in the half of the 15th 

century. 
Fig. 11. Various ways of joining the most prominent towns in the vicinities of Poznań against a 

background of hexagon applied in the model. 
Fig. 12. The Thiessen polygons for the main towns of Greater Poland after the half of the 13th cen-

tury. 
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Brzegowe umocnienia obronne Ostrowa Lednickiego 
 
 

Istotnym nurtem dociekań badawczych związanych z odtworzeniem topografii Ostro-
wa Lednickiego we wczesnym średniowieczu jest zagadnienie charakteru fortyfikacyjnych 
konstrukcji wyspy – zarówno jej umocnień grodowych (wałowych), jak i uzupełniajacych 
je innych urządzeń obronnych. Te zlokalizowane poza wałami grodowymi umocnienia  
powstały wzdłuż zachodniej linii wyspy – w jej brzegowej części graniczącej z wodami 
jeziora Lednica. 

Celem rozpoznania  przybrzeżnych fortyfikacji podjęto archeologiczne badania mają-
ce określić nie tylko  szczegółowy zasięg tych konstrukcji, ale także ich genezę, chronolo-
gię, sposób budowy oraz pełnione funkcje. Chociaż pierwsze rozpoznawcze prace podjęto 
już w 2003 r., to ograniczyły się one wyłącznie do doczyszczenia drewnianych fragmen-
tów konstrukcyjnych widocznych na powierzchni. Dopiero badania realizowane w roku 
następnym i w latach 2005-2006 dostarczyły pełniejszych informacji pozwalających na 
rozstrzygnięcie zasygnalizowanych kwestii. Uczestnikami wykopaliskowych eksploracji 
byli archeolodzy i dokumentaliści muzeum na Lednicy (A. Tabaka, M. Łastowiecki,  
D. Banaszak, W. Kujawa, D. Jagłowska i autor ich opracowania) oraz studenci archeologii 
uniwersytetów w Poznaniu, Toruniu i Krakowie. Zanim jednak przedstawimy wyniki ar-
cheologicznych prospekcji prowadzonych po 2000 r. wspomnieć warto o znacznie star-
szych informacjach o tych konstrukcjach oraz o ich wcześniejszych badaniach. 
 
            

Stan badań 
 
Najstarsze znane nam doniesienia wzmiankujące o palach zalegających przy brzegu 

Ostrowa Lednickiego – naprzeciw wyspy Ledniczki, zawarte są w  pracy Mariana Soko-
łowskiego, który pisze, że „Rybackie sieci zaczepiają się od czasu do czasu o pale”,…,  
i dalej „Dzierżawca dzisiejszej wsi Dziekanowice miał nie dawniej, jak w wigilię,…, 
czternaście palów takich narachować” (M. Sokołowski 1876, 9-10).  

Wprawdzie cytowany M. Sokołowski wspomniane pale łączył z mostem jaki, jego 
zdaniem, miał łączyć w przeszłości Ostrów Lednicki z wyspą Ledniczką, to jednak fakt 
odkrycia w tym rejonie całego systemu brzegowych konstrukcji jednoznacznie wskazuje, 
że wspomniane przez krakowskiego badacza pale stanowiły fragmenty brzegowych 
umocnień. Ponadto podwodne penetracje tego miejsca (prowadzone po 2000 r. przez ar-
cheologów – płetwonurków z UMK w Toruniu) nie dostarczyły jakichkolwiek danych 
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wskazujących na istnienie takiego mostu, zatem teza łącząca widoczne w XIX w. pale  
z brzegowymi umocnieniami jest uprawomocnina.   

Przypuszczać można, że to właśnie informacja M. Sokołowskiego oraz widoczne  
w terenie pojedyncze elementy drewnianych konstrukcji tkwiły u podłoża badań podjętych 
przez K. Żurowskiego. Badacz ten prowadził, w ramach Kierownictwa Badań nad Począt-
kami Państwa Polskiego, prace wykopaliskowe grodu na Ostrowie Lednickim w latach 
1949-1951. Wśród wielu interesujących odkryć, dokonał odsłonięcia drewnianych kon-
strukcji zalegających w sąsiedztwie badanych aktualnie umocnień brzegowych.  

W wykopie IX natrafiono wówczas na fragment hakowo-skrzyniowej konstrukcji, in-
terpretowanej przez odkrywcę jako relikty pomostu przystaniowego (K. Żurowski 1953, 
117-118 i tab. 39, 43a). Na opublikowanym przez K. Żurowskiego zdjęciu tej konstrukcji 
widać budujące ją poziome i pionowe elementy, ściślej wspierające się na hakowych lega-
rach i prostopadle do nich zalegające wzdłużne belki oraz wypełniające wnętrze tego 
układu ukośnie wbijane pale i krótsze elementy konstrukcyjne (K. Żurowski 1953,  
tab. 43a). 

Wyniki badań K. Żurowskiego oraz terenowa (powierzchniowa)   prospekcja  doko-
nana w ostatniej dekadzie lat 90. XX w. pozwoliły z kolei J. Góreckiemu na interpretację 
tych konstrukcji w charakterze umocnień zachodniego brzegu wyspy - rodzaju falochronu 
i łamacza kry, któremu towarzyszyła, położona od strony wnętrza wyspy, przeznaczona 
dla zbrojnych, droga (J. Górecki 1994, 48, 2001, 45, 50). Domysł  o falochronie zwerbali-
zował również nieco wcześniej A. Nowak (1966, 187). 
 
 

Lokalizacja wykopów w rejonie umocnień 
 
Podjęte prace badawcze, stanowiące nawiązanie do pierwszych rozpoznań K. Żurow-

skiego, możliwe były  dzięki utrzymującemu się od kilku lat niskiemu poziomowi wód 
jeziornych, dzięki czemu udało się częściowo uniknąć gwałtownego przesiąkania tych 
wód do wytyczonych wykopów.  

Ryc. 1. Lokalizacja wykopów na zachodnim brzegu Ostrowa Lednickiego  
(rys. W. Kujawa) 
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Badania skoncentrowano w obrębie trzech większych zespołów wykopów, 
zlokalizowanych na zachód od przewróconej ściany palatium, oraz w kilku sondażach 
(ryc. 1). Sięgający obecnego brzegu jeziora wykop I/2004 (o powierzchni nie przekra-
czającej 30 m²) zlokalizowano na arach 6S4W i 6S5W (tylko niewielki jego fragment 
sięgał poza ww ary). Kolejny z  wykopów I-IA/2005 założono w obrębie arów 6S5W oraz 
5S5W i 5S4W.  Miał on L-kształtny zarys i stanowił przedłużenie, w stronę północno-
zachodnią wykopu z 2004 r.  Jego powierzchnia wynosiła 40 m², zaś wymiary 10 x 2 m. 
(na osi północny-zachód – południowy-wschód) oraz 8 x 2,5 m. (na osi północny-wschod 
– południowy-zachód). Podzielony  został na dwie jednostki badawcze oznaczone jako I   
i  I a. Wreszcie badania 2006 r. skoncentrowano w ramach wykopu I B, o wymiarach  
5 x 2,5 m (ar 5S5W), oraz w serii siedmiu sondaży (1-7). Cztery z nich założono na 
północ od wykopu głównego (sondaż 1 – ar 2S7W/2S8W, sondaż 2 – ar 1S8W, sondaż  
3 – ar 9W sondaż 4 – ar 1S8W) , pozostałe zaś na południe od niego (sondaż 5 – ar 7S4W 
sondaż 6 – ar 8S4W/8S3W sondaż 7 – ar 7S4W/8S4W). 

 
 
Stratygrafia i chronologia brzegowych partii wyspy 
 
Charakterystyczną cechą ukształtowania terenu brzegowych partii zachodniej części 

Ostrowa Lednickiego jest  opadanie warstwy stropowej w kierunku lustra wody. W rejo-
nie głównych jednostek badawczych (tj. trzech wykopów), na odcinku 10 m długim, strop 
warstw zalegał na wysokości od 110,10 m n.p.m. w części wschodniej do 108,50/108,46 
m n.p.m. w części  zachodniej. Ostatnia z niwelat wyznacza poziom wód jeziornych odno-
towany w trakcie aktualnie prowadzonych   eksploracji. Zaobserwowana wysokość  na-
warstwień  brzegowych partii wyspy, wraz z jej kierunkiem  nachylenia, jest następstwem 
uformowania się paleocalca wyznaczającego również, jak można sądzić, pierwotny brzeg 
jeziora Lednica.  
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 3. Stratygrafia zachodniego brzegu wyspy – wykop I-IA/2005: profil S – oznaczony pogru-

bioną linią (rys. D. Jagłowska). I – torfiasto-próchniczna warstwa, II – torfiasto-piaszczysto-
żwirowe nawarstwienie z miejscowym udziałem otoczaków, III – warstwa budowlana –  
z drewnianymi konstrukcjami, IV – spalenizna, V –gliniasto-ilasty humus pierwotny  
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Brzegowe umocnienia obronne Ostrowa Lednickiego 

Rozpoznany w wyniku archeologicznych badań układ warstw to sekwencja pięcio-
elementowa, którą oprócz wymienionego calca budują 4 poziomy nawarstwień (por. ryc. 2 
i 3). Górny poziom (I), tj. torfiasto-próchniczne utwory silnie poprzerastane korzeniami 
drzew i krzewów wzbogacone są poszytem (ściółka, liście). Warstwa ta, gdzie obok prze-
mieszanego materiału ceramicznego odnaleziono 14 zabytków, w tym 13 z ołowiu (m.in. 
2 odważniki, 6 blaszek, zwijka; por. ryc. 4/2, 4-8, 10; ryc. 5) i 1 z miedzi (współczesny 
medal),  narasta nadal, zaś początki jej formowania sięgają XII w.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 4. Zabytki ruchome z umocnień brzegowych – wybór. 1. Odważnik (nr inw. 88/06), 2. Od-

ważnik (?, nr. inw. 56/05), 3. Ozdoba (nr inw. 92/06), 4. Odważnik (nr inw. 19/05), 5. Od-
ważnik (nr inw. 59/05), 6. Nit (nr inw. 6/05), 7. Blaszka (nr inw. 46/05), 8. Odważnik  
(nr inw. 3/05), 9. Pocisk wiatrówki (nr inw. 57/05), 10. Blaszka (nr inw. 41/05), 11. Moneta 
bizantyjska (nr inw. 94/06). 1, 2, 4, 5, 7-9: ołów, 3: ołów (?), 6, 10, 11: brąz. Warstwa I: 2, 
4-8, 10, warstwy II: 1, 3, 9, 11 (rys. D. Jagłowska). 
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Kolejny poziom budują warstwy drugie (II, II1, II2, IIa i IIb), czyli próchniczne  
i piaszczyste utwory zalegające na warstwie III i IV (ryc. 2, 3). Narastały one w X i XI w. 
oraz w okresie średniowiecza. W warstwach  obok ceramiki materiał mobilny tworzyły 
zabytki wydzielone (15 egz.), w przewadze ołowiane (m.in. 4 odważniki; por. ryc. 4/1),  
żelazne (2 nieokreślone przedmioty), miedziane (blaszka) i kościane (półprodukt ze śla-
dami obróbki). Incydentalnie (na styku z warstwą I) w nawarstwieniu odnotowujemy ma-
teriały nowożytne (pocisk ołowiany oraz karabinową łuskę i nożyk; por. ryc. 4/9). Najcie-
kawszym zabytkiem ruchomym na jaki natrafiono w obrębie tych nawarstwień jest bizan-
tyjska moneta cesarza Bazylego II (976-1025; por. ryc. 4/11) – miedziany follis (o wadze 
9,6 g i średnicy 31,7 mm) z wyobrażeniem Chrystusa Pantokratora na awersie i napisem 
na rewersie monety (D. Sear 1996, nr 1813 – za określenie monety serdecznie dziękuję  
S. Suchodolskiemu i A. Tabace).  Pomimo, że moneta jest mocno zniszczona (wymyta 
przez wodę), to zachowane resztki stempla pozwalają na zaliczenie jej do grupy A2 tzw. 
anonimowych follisów – w jej przypadku można odczytać resztki legendy jaka w czterech 
wierszach pokrywała rewers monety, a której pełna treść brzmiała: 
 IhSYS/XRISTYS/bASIL€Y/bASIL€. Na awersie zachowały się ślady, bardzo słabo czy-
telnego, popiersia Chrystusa. Chociaż z Wielkopolski pochodzi najwięcej znalezisk monet 
bizantyjskich (obecne w 24 skarbach) jakie odkryto na ziemiach polskich w X-XI w., to 
wśród nich emisje Bazylego II są bardzo rzadkie. Monety wybijane przez tego władcę 
notujemy w Wielkopolsce w skarbach odkrytych po 1010 r.. Występują w nich jednak 
srebrne cesarskie miliaresiony (A. Gliksman 2003, szczególnie 97, 101, 112).  

Miedziany follis z Ostrowa Lednickiego wpisuje się w falę napływu  miliaresionów 
na obszar nadwarciański, stanowiąc  niezmiernie ważny element chronologizacji poziomu 
II. 

Poziom III – budowlany wyznacza najistotniejsza dla naszych rozważań warstwa  
z konstrukcjami drewnianymi i materiałem skalnym. Jej szczegółową charakterystykę 
przedstawię niżej. 

Równie ważnym składnikiem formującym stratygrafię omawianej części wyspy był 
poziom wyznaczony przez warstwę spalenizny (IV). Jej zaleganie było miejscowe i nie 
obejmowało całego rozpoznanego wykopaliskowo rejonu badań. Istotne kryterium 
diachroniczne, wzajemnego zalegania warstw, pokazuje pionową pozycję  spalenizny na 
którą nachodziły brzegowe konstrukcje. Tym samym poziom IV rozwiązywał zasadniczą 
dla naszych ustaleń kwestię datowania (terminus post quem) warstwy budowlanej. Na 
zawartość ruchomą spalenizny składały się resztki naczyń górą (198 fr.) i całkowicie 
obtaczanych (62 fr. i 2 całe naczynia).  

W zespole naczyń górą obtaczanych  80 fragmentów to naczynia niezdobione. Formy 
ornamentowane zdobiono grzebykiem, wielokrotną linią falistą, prymitywnymi 
poziomymi bruzdami, nakłuciami i nacięciami. Dna posiadają odcisk osi i podsypkę lub są 
płaskie i nie wyodrębnione. Wśród form całkowicie obtaczanych  natrafiamy również na 
fragmenty naczyń ornamentowanych prymitywnymi poziomymi bruzdami, grzebykowymi 
nacięciami i szerokimi nakłuciami. W dużym udziale mamy do czynienia ze strefowością 
zdobnictwa (por. ryc. 6). 
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Ryc. 6. Ostrów Lednicki stan. 2 – umocnienia brzegowe.  Ceramika z warstwy spalenizny (wykop 
IA/2005-IB/2006, sekwencja IV, warstwa  IV (II b;  rys. W. Kujawa) 
 

Warstwa budowlana (a również i warstwa spalenizny) osadzone były na uwarstwieniu 
gliny oraz iłach o zielonkawo-popielatym ubarwieniu. Ten pierwotny geologiczny calec 
obejmował najwyższą terasę jeziorną oraz teren poza nią. Pojawił się on tutaj na wysoko-
ści 109,20/109,18 m n.p.m. i opadał w stronę wschodnią - do 108,11/107,91 m. n.p.m.    

Najważniejszym, i zasadniczy dla naszych rozważań, element stratyfikacyjnego ukła-
du tworzy nawarstwienie ciemnobrązowej, torfiastej próchnicy i odpadów drewna – wió-
rów, kory, węgli drzewnych, a także licznych średnich i większych kamieni. Miejscowe  
nasycenie wiórów i odpadów drewna było większe bliżej spągu warstwy, na stropie uwar-
stwienia  ich nie odnotowano. W takim wypełnisku zalegały,  stanowiące główny składnik 
warstwy, właściwe drewniane konstrukcje. Warstwa wypełniała obniżenie pierwotnego 
brzegu jeziornego - najpewniej jego najwyższej terasy, której skraj rozpoczynał się w eks-
plorowanym rejonie, jak można sądzić, w odległości ok. 8 m od dzisiejszej linii wody. 
Uchwycona miąższość nawarstwienia oscylowała w granicach od 70-90 cm w partiach 
najbardziej rozbudowanych konstrukcji do 15-20 cm w przypadku jednopoziomowych 
elementów konstrukcyjnych (w partiach wysuniętych najdalej ku wschodowi od linii wo-
dy). W wartościach bezwzględnych wysokość zalegania konstrukcji wynosiła od 
109,11/108,66 do 108,21/107,91 m. n.p.m. 
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Stan zachowania elementów konstrukcyjnych był różny. Ich pierwotny kształt został 
zaburzony wskutek naturalnej destrukcji brzegowej partii wyspy – w wyniku transgresji 
jeziornych wód oraz upływowi czasu. W rezultacie znacznie to utrudniało  czytelne wyod-
rębnienie niektórych elementów budujących brzegowe umocnienia. 

Maksymalna (uchwycona w badaniach) szerokość konstrukcji dochodziła do 800 cm 
(fot. 1). Ich faktyczna rozległość była jednak większa, bowiem oprócz umocnień zbudo-
wanych na lądzie występują również ich znaczne fragmenty tkwiące w namulisku jezior-
nym. Wśród materiału wykorzystanego do budowy wyróżnić można poziome i pionowe 
elementy konstrukcyjne oraz materiał skalny. 

Poziome elementy konstrukcyjne to zarówno belki wzdłużne jak i legary poprzeczne 
oraz stężnie (fot. 2). Na belkach spągowych – wzdłużnych, wsparte były belki poprzeczne, 
z kolei stężnie wiązały pale. W rezultacie układ belek tworzył pewien modułowy system 
kratownic (rodzaju skrzyniowej konstrukcji) o bokach długich w granicach od 210-320 cm 
dla elementów wzdłużnych oraz 210 do 230 cm dla legarów poprzecznych (fot. 3; ryc.  
7-8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 7. Planigrafia brzegowych umocnień wyspy w podziale na odcinki A-D (według  

J. Góreckiego; rys. W. Kujawa) 
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. 8. Ostrów Led-
nicki stan. 2. Frag-
menty umocnień 
brzego- wych (ozna-
czenia li- terowe kolej-
nych od- cinków odpo-
wiadają ich oznacze-
niom z ryc. 7; rys. W. 
Kujawa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 8. Ostrów Lednicki stan. 2. Fragmenty umocnień brzegowych (oznaczenia literowe kolejnych 

odcinków odpowiadają ich oznaczeniom z ryc. 7; rys. W. Kujawa) 
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Belki, nosiły wielokroć ślady ciesielskiej obróbki – zakończenia spągowych elemen-
tów intencjonalnie zaciosywano w celu łatwiejszego osadzenia w nich belek wyższego 
poziomu (fot. 4). Szerokość belek wahała się w granicach od 10 do 30 cm. Niektóre z nich 
zakończone były hakami długimi od 20 do 35 cm, z kolei  prostokątne wycięcia  stężni 
miały wymiary 10 x 25 cm. 

Obok kratownic w warstwie budowlanej wystąpiły także inne elementy  konstrukcyj-
ne, tj. schodkowo uformowana ściana (ściślej zaś fragment skrzyniowego elementu kon-
strukcyjnego) z której zachowało się 5 potężnych dębowych belek o średnicach dochodzą-
cych do 30 cm. Odsłonięto ją na odcinku długim ok. 5 m (fot. 5). Jej wysokość osiągała  
90 cm (108,90/87-108.21/00 m. n.p.m). 

Schodkową ścianę uformowano w taki sposób, że jej belkę spągową wysunięto najda-
lej w kierunku wschodnim. Każda z belek poziomu wyższego nachodziła  częściowo na 
belkę niższą i przesunięta była ok. 20 cm na zachód. W rezultacie powstawał stopień, któ-
ry stabilizował każdy poziom konstrukcji. Ściana pochylona była nieznacznie w stronę 
jeziora. Od strony wody dochodził do niej, szeroki na 2 m, pas zwalonych bierwion z po-
między których wystawały główki pali nachylone w kierunku jeziora. Suponować można, 
że bezładnie zalegające bierwiona, to być może zwalone górne poziomy ściany, z kolei 
ukośnie wbite przed ścianą pale (w odległości 30-50 cm od siebie), to pozostałości „pilo-
towania” skrzyniowo-kratownicowej konstrukcji oraz wzmacniające całą tą konstrukcję 
od czoła kolejne relikty pali osadzanych w trzech rzędach. Niezależnie od pali  zlokalizo-
wanych na pobrzeżu wyspy  występują one również  w środowisku wodnym, gdzie natra-
fiono na ich liczne relikty.  

Od strony lądu „ściana” przytrzymywana była bierwionami ułożonymi w skrzynie  
o bokach długich do ok. 200 cm. Tak powstała skrzynia wypełniona była brunatną, torfia-
stą próchnicą, kawałkami belek oraz korą i wiórami.  

Inny charakter mają konstrukcje dochodzące od strony północnej do dębowych skrzy-
niowo-kratownicowych umocnień. Te częściowo odsłonięte elementy konstrukcyjne, zlo-
kalizowane w wykopie IB/2006, występowały na odcinku  o długości 310 cm i szerokości 
od 150 do 190 cm. Były to belki ułożone równolegle do siebie (na kierunku E-W), jedna 
obok drugiej. Ich szerokość wahała się w przedziale od 10 do 20 cm. Ułożone zostały  
w wypełnisku brunatnej ziemi ze spalenizną i drobnymi kamieniami o średnicach  
5-10 cm, które wypełniały niekiedy i przestrzeń międzybelkową. Warstwa z konstrukcja-
mi pojawiła się tutaj na poziomie 109,19/108,97 m. n.p.m. i graniczyła od wschodu  
z warstwą II b, która wyraźnie zachodziła pod drewniane elementy. Zarejestrowano 
wyraźny, górny, poziom budowlany. Pod belkami tworzącymi strop warstwy budowlanej 
zalegały  pojedyńcze i fragmentarycznie zachowane  belki uchwycone na długościach do 
70 cm (przy  szerokości do 8 cm). Wysokość zalegania tej spodniej warstwy luźnych 
elementów konstrukcyjnych to poziom 108,79 m. Sposób ułożenia belek  wskazywać 
może na odmienną funkcję tej części konstrukcji. Najpewniej mamy tutaj do czynienia  
z reliktami drogi dochodzącej do brzegowych umocnień. Analogiczną technikę ułożenia 
belek (ściśle do siebie przylegajacych) zaobserwowano w brzegowych partiach wyspy 
oddalonych 45 i 60 m (sondaże 2 i 4) na północ od wykopu IB. 

Dalsze elementy inżynieryjnej zabudowy brzegu Lednicy zalegały na południe od 
ściany oporowej, gdzie wzdłuż linii obecnego brzegu jeziora (wykop I/2004, sondaż 5) 
występowały pozostałości kolejnych skrzyniowych kratownic wzmacnianych od strony 
lustra wody  palami.        
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Kolejny składnik formujący budowlaną warstwę stanowiły, częściowo scharakteryzo-
wane wcześniej, pionowe elementy konstrukcyjne – pale. Posiadały one średnice w gra-
nicach od 10 do 20 cm, zaś ich górne krawedzie były  uformowane obło lub lekko ścięte  
w przypadku pali osadzonych w belkach stężniowych. Wbijano je  w podłoże pionowo lub 
ukośnie – w zależności od przebiegu i nachylenia skrzyniowych kratownic. Osadzane  
były zarówno w brzegowej – lądowej części wyspy, jak i w jeziornych wodach, gdzie 
zinwentaryzowano ich relikty. Na wysokości wykopu I/2004 można było zaobserwować 
łącznie aż 4 rzędy pali osadzonych w lądowej (brzegowej) części wyspy. Pale wbijano  
w podłoże w różnej  odległości od siebie, gęściej co 20-30 cm lub rzadziej – co 50 cm,  
a nawet co 125 cm (sondaż 5). 

Integralnym składnikiem budowlanej warstwy był wreszcie materiał skalny, sciślej 
zaś granitowe głazy występujące pomiędzy palami i poziomymi elementami umocnień. 
Miejscami zaobserwowano większe, miejscami zaś mniejsze natężenie otoczaków, któ-
rych średnice wynosiły od 10 do 40 cm. W niektórych partiach umocnień otoczaki two-
rzyły ich przedpole – zarówno od strony wnętrza wyspy, szczególnie zaś od linii wody  
w którą się także przegłębiały. 

Zawartość kulturową warstwy stanowiła niewielka ilość materiału ceramicznego po-
zyskanego z wykopów głównych oraz z sondaży – łącznie 153 fragmenty naczyń zarówno 
górą (47 części) oraz całkowicie obtaczanych (106 szt.). W zespole naczyń obtaczanych 
górą występują mało charakterystyczne drobne fragmenty części środkowych (często wy-
myte) oraz 2 dna z wklęslymi odciskamo osi, z kolei wśród ceramiki obtaczanej całkowi-
cie (także często wymytymi) zarejestrowano głównie egzemplarze zdobione prymityw-
nymi poziomymi bruzdami rzadziej ornamentem stempelkowym (3 brzegi silnie wychylo-
ne i ścięte na zewnątrz), czy strefowymi pasmami nakłuć. Odnotowano również fragment 
brzegu naczynia z cylindryczną szyjką i listwą zdobioną nakłuciami oraz lekko wklęsłe 
dno. Zbiór naczyń warstwy III pozwala na jej datowanie w ramach od 2 poł. X w.  
po XI w.  

Datowanie to koryguje dendrochronologia. Analizy dendrochronologiczne pochodzą  
z 14 próbek. Pozytywne wyniki pozyskano z 10 fragmentów drewna –  9 z poziomych 
elementów konstrukcyjnych, pojedyńcza próbka pochodziła z pala (nr 7/2003). Uzyskane 
dane wskazują, że użyte do budowy konstrukcji brzegowych drewno pochodzi z drzew 
ściętych w latach 975-985 (ryc. 9; por. M. Krąpiec 2003). Seria dat dendro reprezentująca 
wąski horyzont czasowy, ograniczony do ostatniej ćwierci X w., wskazuje na jednofa-
zowość fortyfikacyjnej zabudowy brzegów wyspy. Jednocześnie wpisuje się w źródłowe 
realia Lednicy ukazujące 2 połowę X w. jako okres największej świetności tego miejsca - 
czas realizacji programu monumentalnej, architektonicznej, zabudowy wyspy wraz z urzą-
dzeniami jej nawodnej komunikacji (mostami).  
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Ryc. 9. Dendrochronologiczny diagram wydatowanych elementów brzegowych umocnień wyspy 

(wg M. Krąpca opracował J. Górecki; rys. W. Kujawa) 
          
 

W uzupełnieniu danych dotyczących opisywanego uwarstwienia należy dodać,  
że fragmenty konstrukcji formujace warstwę budowlaną odkryto nie tylko w obrębie 
głównych wykopów i sondaży, a również i poza nimi. Ich rejestrację umożliwiał niski 
poziom jeziornej wody. Były to zarówno pale jak i elementy poziome. Układano je rów-
nolegle do siebie (co 130 cm) na kierunku wschód-zachód (4 belki w namulisku jezior-
nym) oraz północ-południe (2 belki). Uchwycona długość pierwszej grupy belek  docho-
dziła do 120 cm (faktycznie zaś jest ona znacznie większa), niektóre z nich miały hakowa-
te zakończenia. Belki grupy drugiej, widoczne na długości 300 cm, to najpewniej frag-
ment konstrukcji skrzyniowej. 
 
 

Brzegowe umocnienia wyspy w świetle wyników badań oraz materiału  
porównawczego  
 
Przeprowadzone na zachodnim brzegu Ostrowa Lednickiego badania oraz uzyskane 

w ich wyniku rezultaty poszerzyły bazę źródłową dotyczącą zagadnień związanych  
z przemianami topografii pobrzeży wyspy,  systemami inżynieryjno-fortyfikacyjnej zabu-
dowy tego miejsca oraz ich datowaniem. 

Pomimo niższego stanu wody jeziora Lednica charakteryzującego okres wczesnego 
średniowiecza (G. Wilke 2001, 65) stwierdzić można, że przyjeziorne umocnienia wznie-
siono nie tylko w brzegowej – lądowej partii wyspy, ale i również że składały się one  
z umocnień osadzonych w dennym namulisku jeziornym. Potwierdzają to widoczne jesz-
cze dzisiaj w wielu miejscach w wodach jeziornych pale,  belki i głazy.              

120



Brzegowe umocnienia obronne Ostrowa Lednickiego 

 

W świetle ostatnich badań intensyfikacja zasiedlenia i największych przemian w to-
pografii wyspy miała miejsce w 2 poł. X w. (por. J. Górecki 2001; Z. Kurnatowska 2004; 
M. Kara, J. Wrzesiński 2006). W ciąg tych zmian wpisuje się również militarna zabudowa 
której relikty udało się odsłonić wzdłuż brzegu Lednicy. System umocnień zastosowanych 
poza obrębem głównego wału grodowego opierał o wykorzystywane i znane we wcze-
snym średniowieczu techniki budowy. Ich istotą był modułowy schemat wznoszonych  
z potężnych dębowych bali kratownic – skrzyń, wypełnionych fragmentami belek, popro-
dukcyjnych ścinków i ziemią (por. ryc. 10). 

Wymiary kratownic wynosiły średnio od 210 do 230 cm, boki jednej ze skrzyń do-
chodziły do 320 cm. Zastosowane przy budowie kratownic stężniowe belki wiązały pale 
wchodzące w otwory umieszczone nieopodal zakończeń stężni. Belki stężniowe umiesz-
czone były na hakowato zakończonych legarach, które tworzyły podstawę boku skrzynio-
wo-kratownicowej konstrukcji. Na jednym z przebadanych odcinków brzegowych kon-
strukcji zaobserwowano ponadto obecność stabilizującej ściany oporowej (tarasowato 
uformowanej). Czoło tego obronnego systemu tworzyły ponadto długie belki wzmocnione 
palami oraz zlokalizowany na styku brzegu wyspy i w jeziornych wodach ostrokół (miej-
scowo zarejestowano 4 rzędy pali osadzonych niekiedy wyjatkowo gęsto – w odległości 
20-30 cm od siebie). 

W warunkach budownictwa przybrzeżnego dużą rolę spełniały kamienie wykorzy-
stywane do wznoszenia podwalin oraz bardziej lub mniej regularnych konstrukcji typu 
zapór na przedpolu umocnień brzegowych. Pozostałością takich zapór, które zaliczyć 
można do podwodnej części brzegowych umocnień Ostrowa, są duże ilości głazów grani-
towych oraz piaskowców odkryte w jeziorze od strony opisywanego brzegu. Zatapiane 
kamienie i głazy wraz z wbijanymi w dno palami, miały w miarę skutecznie zapobiegać 
jak najbliższemu podpłynięciu nieprzyjacielskich łodzi do wyspy oraz, co ważne, opóź-
niać szybkie zejście ich załóg na ląd. Ostatni element brzegowych umocnień zlokalizowa-
ny w wodzie, stanowić wreszcie mogły jazy, mocowane najczęściej do pali. Dotąd jednak 
na Lednicy ich nie odkryto.    

Dane źródłowe wskazują również, że w systemie tej fortyfikacji funkcjonowała także, 
szeroka w granicach od 150 do 190 cm,  droga dochodząca do niego od północy.  

Uchwycona w badaniach szerokość umocnień (na osi wschód-zachód) dochodziła do 
około 9 m, jednak z uwagi na wspomniane zaleganie materiału skalnego oraz ostrokołu  
w wodzie  domniemywać możemy,  że mogla ona być  większa. Rozpoznana z kolei wy-
cinkowo (na osi północ-południe) rozległość umocnień brzegu  wyspy wynosi blisko  
95 m. Nie można wykluczyć, że być może cała zachodnia strona Ostrowa (ewentualnie 
wybrane odcinki tego brzegu) ufortyfikowano drewniano-kamiennymi konstrukcjami. 
Wskazywać na to mogą fragmenty  umocnienia wzniesionego na północ od przyczółka 
mostu zachodniego (obiektu 1 z wykopu I i IA/2004), gdzie obok pali i poziomych ele-
mentów konstrukcyjnych zalegały liczne kamienie. Całość tego układu wydatowano na 
połowę - 2 połowę X w. (D. Banaszak, A. Tabaka 2004, mpis).      

Jak wcześniej wspomniano przedział czasowy z którym łączy się budowa brzegowych 
fortyfikacji obejmuje okres wyznaczony latami 975-985 – ze wskazaniem na ostatnią  
z tych dat. Jak wiemy w końcu lat 70-tych X w. doszło do pożaru zachodniego odcinka 
wału grodowego. Z tymi latami łączyć też, jak przypuszczam, można warstwę spalenizny 
(IV) miejscowo zalegającą pod brzegowymi umocnieniami. Po tym okresie nastąpiła od-
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budowa nie tylko umocnień grodowych, ale i również ich zasadnicza rozbudowa, której 
dodatkowym elementem stały się analizowane fortyfikacje. 

Skala tej nowej lądowej i lądowo-wodnej militarnej zabudowy Ostrowa była prze-
ogromna. Umocnienia brzegowe wskazują na rolę przydawaną Lednicy przez pierwszych 
Piastów oraz wzbogacają naszą wiedzę na temat zróżnicowanych form konstrukcji obron-
nych wyspy. Lokalizacja  głównego trzonu tych umocnień od strony wyspy  zwanej dzi-
siaj Ledniczką, każe domniemywać, że właśnie z jej kierunku spodziewano się ataku na 
Lednicę. Z kolei fragmenty umocnień znajdujących się w rejonie przyczółka mostu po-
znańskiego wskazują, że również i ta część wyspy - w najbliższym sąsiedztwie tego przy-
czółka, była dodatkowo ufortyfikowana.                         

Rozpoznane wstępnie lednickie fortyfikacje brzegowe nie stanowią odosobnionego 
przykładu tego typu umocnień, bowiem znamy je  zarówno z terenu  pobrzeża Bałtyku 
oraz obszaru nadadriatyckiego (E. Schuldt 1965; J. Leśny 1980; D. Paddenberg 2000;  
W. Filipowiak 2006, t.d.l.; W. Chudziak, R. Kaźmierczak, J. Niegowski 2007). Stosowa-
nie zabezpieczeń tego typu potwierdza m.in. przykład Wołogoszczy (J. Leśny 1980, 11) 
oraz odkrycia dokonane w Behren-Lűbchin (E. Schuldt 1965, 1988). Istotne ustalenia 
wniosły też realizowane ostatnio badania w Parchimiu, czy też połączone z weryfikacją 
starszych dokonań rozkopywania ośrodków  w Parsęcku oraz  w Żółtym (por. D. Padden-
berg 2000; W. Chudziak, R. Kaźmierczak, J. Niegowski 2007). 

Dla położonego nad Pianą grodziska w Wołogoszczy interesujące dane przynosi 
przekaz Sakso Gramatyka, zawarty w „Gesta Danorum”, opisujący duńskie wyprawy na 
Wołogoszcz w 2 połowie XII w., w którym wymienia on zarówno głazy, jak i pale wystę-
pujące w charakterze  elementów umocnień nawodnych (Liber XIV, s. 978; J. Leśny 
1980, 8 i przyp. 9). Szczególna rola przypadała tu kamieniom, bowiem stanowiły one naj-
skuteczniejszy i zarazem najtrwalszy element takich umocnień. To samo źródło wymienia 
również w charakterze omawianych nawodnych umocnień brzegowych jazy - na Dźwinie, 
w pobliżu grodu wolińskiego, napomykając zresztą o trudnościach Duńczyków związa-
nych z pokonywaniem tej przeszkody (Saxo Gramatyk, Liber XIV, 857-858 oraz J. Leśny 
1980, 11-12, przyp. 22). 

Ranga tego źródła jest na tyle ważna, że warto je przytoczyć. Sakso odnotowuje, że:  
 
„Wołogoszczanie,..., obmyślali nowe obwarowania obronne. Stąd właśnie wbiwszy 
koło wałów liczne pale, ażeby mniej dostępu mógł nieprzyjaciel osiągnąć, zamknęli 
płycizny pobliskie murom, głębsze miejsca płynącej wody uniedostępniając okrętom 
przytoczonymi ogromnymi głazami. Inne zaś przejazdy dogodne dla żeglugi zagro-
dzili albo konstrukcjami z kamieni albo też innym rodzajem przeszkód” ((26) 14, 51  
§ 1).  
 
Kolejny ciekawy akapit odnajdujemy w księdze 16  
 
„Wołogoszczanie głębsze miejsca rzeki Piany wypełniali gęsto kamieniami, by nie 
pozwolić okrętom zbliżyć się do ich wałów... Po rozpoczęciu oblężenia wbite pod 
wodą pale, których wielką ilością było miasto obwarowane, nie pozwoliły okrętom 
posunąć się bliżej ((27) 16, 6  § 1 i 2; por. też R. Kiersnowski  1953, 121-122). 
 
W świetle relacji duńskiego dziejopisa wyłania się cenny dla archeologii źródłowy 

materiał porównawczy, na którego podstawie możemy mówić o trzech zespołach funkcjo-
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nujących niezależnie od siebie umocnień: pierwszy stanowił sam gród, kolejny fortyfika-
cje nawodne i podwodne, trzeci i ostatni, to wreszcie, zbliżone do zespołu drugiego, 
umocnienia w łożysku wodnym Piany. Fortyfikacje Ostrowa Lednickiego mieszczą się  
w dwóch pierwszych zespołach umocnień.   

Z kolei przywołany przykład wyspowego ośrodka grodowego w Behren-Lűbchin bę-
dący realizacją mistrzowskiego stylu meklemburskich cieśli obejmował obok skrzyniowej 
konstrukcji wału okalającej całą wyspę również i nawodne konstrukcje obronne analo-
giczne do ośrodków nadmorskich. Na zewnątrz wałowej fortyfikacji - w jeziornym namu-
lisku dennym - zlokalizowano cały szereg zaostrzonych pali znacznie utrudniających do-
stęp do grodu od strony lustra wody  (E. Schuldt 1965, 62, ryc. 41, 43, 48;  1988, 70,  
ryc. 95).   

Strefa północnej Połabszczyzny dostarczyła z kolei interesującego przykładu skrzy-
niowego umocnienia wyspy Parchim na jeziorze Lőddig. Brzegowe konstrukcje skrzy-
niowe o wymiarach 2,5 x 2 m (faza I) i 3,5 x 3 m (faza II) tworzyły grodowe umocnienie 
(na styku z jeziornymi wodami) bogatego ośrodka handlowego z XI-XII w. (D. Padenberg 
2000, 727-729 i ryc. na s. 728; t.d.l.). 

W obszarze Pomorza Środkowego, wokół wyspy na jeziorze Parsęcko natrafiono  
w XIX w. na skrzyniowe konstrukcje (datowane dendro na polowę XI w.) uznane ostatnio 
za relikty fortyfikacji wału. Jednak  zarówno ich lokalizacja oraz analogie zdają się prze-
sądzać na rzecz poglądu W. Chudziaka, wskazującego na ich interpretację jako nadbrzeży 
powiązanych z pomostami. Taki pogląd wspierają  ponadto najnowsze odkrycia dokonane 
wokół wyspy Żółte na jeziorze  Zarańskim (Pojezierze Drawskie), gdzie natrafiono na  
pozostałości konstrukcji palowo-skrzyniowej z horyzontu czasowego lat 40-80-tych XI w. 
(W. Chudziak, R. Kaźmierczak, J. Niegowski 2007, 145-170 i ryc. 10 oraz 13). 

Po tym krótkim przegladzie źródłowego materiału porównawczego warto  wspomnieć 
o funkcjonującym w Polsce rozległym systemie różnego rodzaju świadczeń. Obejmował 
on również i świadczenia fortyfikacyjne.  Powszechnie zakłada się, że świadczenia te są 
najpewniej tak stare jak monarchia piastowska (omówienie źródeł i przegląd problematyki 
świadczeń fortyfikacyjnych por. ostatnio S. M. Zajączkowski 1984; M.R. Pauk 2003). 
Pomimo, że zakres tych świadczeń w Polsce., w świetle przekazów pisanych, był ostatnio 
przedmiotem szerszych studiów Franciszka Dąbrowskiego, to analiza dostępnych źródeł 
narracyjnych i rocznikarskich nie dostarcza niestety szczegółowych danych, które można 
odnosić do świadczeń związanych  stricte z budową  fortyfikacji brzegowych (por. F. Dą-
browski 2008). 

Znane i dostępne zapisy dotyczące świadczeń fortyfikacyjnych potwierdzają funkcjo-
nowanie jedynie dwóch głównych ciężarów: budowy i naprawy grodów oraz rąbania prze-
sieki (por. F. Dąbrowski 2008, 150 i przyp. 14-19 – tam zestawienie źródeł oraz t.d.l.).  
W pełni aktualna pozostaje więc wcześniejsza konstatacja Jana Leśnego, który stwierdził, 
że „budowa analizowanych umocnień nie jest dla czasów wczesnego średniowiecza po-
świadczona w zapisach źródłowych jako wyodrębniona powinność” (J. Leśny 1980 , 18). 
Przyjąć można że wchodziła ona w zakres obowiązków sprawowanych przez ówczesnych 
cieśli (carpentarii), trudno jednak wskazywać rodzaj służby (officium),  w której zakresie 
mogła ona być wykonywana. Cytowany Jan Leśny założył, że mogła ona wchodzić w 
program stróży lub obowiązku określonego jako „expeditio pro deffensione terrae” lub też 
łączyć się z obowiązkiem budowy mostów określanego w dokumentach jako „extructio 
pontium”, „structura, positio,  resarcinatio” (1980, 18). 
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W podsumowaniu możemy skonstatować, że przeprowadzone ostatnio na Ostrowie 
Lednickim badania doprowadziły do odkrycia,  znanego wcześniej wycinkowo,  systemu 
fortyfikacyjnej zabudowy przybrzeżnych partii wyspy, uściśliły  chronologię tych umoc-
nień oraz dały wgląd w technikę ich budowy. Wyniki tych prac uprawomocniły tezę  
o funkcjonujących w  ostatniej ćwierci X w. na Ostrowie Lednickim dwóch systemach 
umocnień. Pierwszy i główny z nich to fortyfikacja grodowa, kolejny to  umocnienia 
brzegowe -  lądowe i nawodne. Rozbudowa fortyfikacji Ostrowa w oparciu o dodatkowy 
system lądowo-wodnych konstrukcji wskazuje na znaczną rangę przydawaną temu ośrod-
kowi przez Mieszka I. Dobrze wpisuje się ona również i w fazę rozbudowy głównych 
wielkopolskich grodów, by przywołać przykłady przebudowy Poznania, czy Gniezna. 
(por. M. Kara 2009, t.d.l.). 
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Defensive Strengthening Constructions of the Shore of Ostrów Lednicki (Lednica Holm) 
                                                
The problem of the topography reconstruction of the early medieval stronghold on Ostrów Led-
nicki (Lednica Holm) is an important research issue. It is connected with the spatial structure 
transformations of the power centres in the Greater Polish core of the oldest Polish state. The forti-
fications were among the topographical elements of this island. Still not very long ago it was be-
lieved that the strengthening constructions at Lednica Holm were of homogenous character, i.e. 
they consisted of defensive embankments made of timber and earth. 
The latest research conducted on the western side of the Holm (2003–2006) changed the state of 
knowledge about the military architecture of this ruling centre of the first Polish dynasty. The re-
search resulted in the discovery of the strengthening system of the island shoreline. It was loca-
lized along the borderline between the land and waters of Lake Lednica on the almost hundred-
metre-long stretch.  
First mentions concerning the Lednica earthworks appeared in the 19th century whilst the first arc-
haeological research was conducted here in 1951 (K. Żurowski). The shore constructions unco-
vered at that time were recognized as the remains of the harbour. Such state of research was veri-
fied only by the investigation of J. Górecki. 
Exposed fortifications are the type of land and water arrangement as they run not only on the side 
of the island shore (on the ground) but also their important part includes the constructions situated 
in shoreline waters of the lake. Accumulation in layers of earth, in which the strengthening struc-
tures were deposited, builds four stratigraphic horizons which were dated to the time of glacier’s 
appearance and up till the 20th century. The discussed fortifications lied on the horizon of the 
second layers. They were dated on the basis of the age determination of timber. The one used dur-
ing their construction was cut between 975-985. This dating was additionally confirmed by the 
example of the Byzantine copper coin attributed to the emperor Basil II (976-1025) which was 
found here and which is extremely rare in Poland. 
The oak timber used in the constructions was placed in accordance with very strict rules to form 
the chest construction (grating). This sort of lattice was strengthened with some stilts dug into 
ground vertically and diagonally. Size of the oak grating sides oscillated between 210-320 cm (for 
the longitudinal sides) and 210-230 cm (for the crosswise ones). The maximum width of the 
earthwork (observed in the research) reached up to about 9 m; it must have been wider actually as 
the constructions were deposited in the lake where even today numerous stilts can be noticed. The 
stilts occur in few rows (not more than four) and with different density – they were planted every 
20-30 cm or more distantly – every 50 cm. Rock material was another element of the shore streng-
thening construction – huge granite cobblestones served as the stone kind of breakwater and were 
also thrown between the stilts. Rock material together with stilts formed the foreland of the fortifi-
cation. Its purpose was to delay the moment of direct contact of an enemy’s boat with the shore of 
the island and to give the defenders additional time for repulsing the potential attack. 
The land and water defensive structures of the shore uncovered on Lednica Holm are not an iso-
lated case. The military constructions of that kind are known for example from the Baltic area 
(Wołogoszcz) or from the Drawskie Lakeland (Lake Żółte). They have been also recorded in the 
Slavonic strongholds within the area of today’s Germany – in Behren-Lűbchin and Parchim. 
To sum up, it can be stated that the research of the western shore of Lednica Holm revealed hither-
to unknown type of defensive construction on that part of the island. That discovery cast new light 
on the issues of fortification of the Holm. The discussed research showed that this fortification was 
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of dual nature – it consisted not only of the appropriate stronghold rampart but also of the system 
of the land and water strengthening chest constructions of the shore.  
This kind of earthworks considerably enriches our comprehension relating to the transformations 
of the spatial arrangements of fortification in one of the main centres of the early medieval Polish 
ruler – the stronghold on Lednica Holm and more generally the knowledge about the military ar-
chitecture of the early ruling centres of the Piast dynasty in the second half of the 10th century. 
 
 
Figures and photographs 
Fig. 1. Location of the excavation pits on the western shore of Ostrów Lednicki (Lednica Holm) 

(drawing by W. Kujawa) 
Fig. 2. Ostrów Lednicki (Lednica Holm) site 2 – the strengthening constructions of the shore. Syn-

chronization of the cultural layers (elaborated by J. Górecki) 
Fig. 3. Stratigraphy of the western shore of the Island – excavation pit I-IA/2005: profile S – 

marked with a bold line (drawing by D. Jagłowska). I – peaty and humus layer, II – peaty, 
sandy and gravel accumulations with the local percentage of pebbles and cobblestones, III – 
constructional layer – timbered structures, IV – burning , V – clayey and argillaceous pri-
mordial humus  

Fig. 4. Moveable relics from the strengthening constructions of the shore – selection. 1. Weight 
(inventory number 88/06), 2. Weight (?, inventory number 56/05), 3. Decoration (inventory 
number 92/06), 4. Weight (inventory number 19/05), 5. Weight (inventory number 59/05), 
6. Rivet (inventory number 6/05), 7. Metal plate (inventory number 46/05), 8. Weight (in-
ventory number 3/05), 9. Air gun bullet (inventory number 57/05), 10. Metal plate (invento-
ry number 41/05), 11. Byzantine coin (inventory number 94/06). 1, 2, 4, 5, 7-9: lead, 3: lead 
(?), 6, 10, 11: bronze. Layer I: 2, 4-8, 10, layer II: 1, 3, 9, 11 (drawing by D. Jagłowska). 

Fig. 5.  Ostrów Lednicki (Lednica Holm) site 2 – the strengthening constructions of the shore. The 
overall list of relics. 

Fig. 6. Ostrów Lednicki (Lednica Holm) site 2 – the strengthening constructions of the shore.  The 
pottery from the burning layer (excavation pit IA/2005-IB/2006, sequence IV, layer IV (II b;  
drawing by W. Kujawa) 

Fig. 7. Planigraphy of the strengthening constructions of the shore divided into A-D sections (ac-
cording to J. Górecki; drawing by W. Kujawa) 

Fig. 8. Ostrów Lednicki (Lednica Holm) site 2. Fragments of the strengthening constructions of 
the shore (letter markings of subsequent sections correspond to their markings on the Fig. 7; 
drawing by W. Kujawa) 

Fig. 9. Dendrochronological diagram of the dated elements of the strengthening constructions of 
the shore on Ostrów Lednicki (Lednica Holm) (according to M. Krąpiec elaborated  
J. Górecki; drawing by W. Kujawa) 

Fig. 10. Reconstruction of the strengthening constructions of the western shore of Ostrów Lednicki 
(according to J. Górecki; computer layout by D. Jagłowska) 

 
Photograph 1. General view on the part of the strengthening constructions of the shore of Ostrów 

Lednicki (photograph by W. Kujawa) 
Photograph 2. Example of the wooden breakwater beams making up the construction of the shore 

(photograph by W. Kujawa) 
Photograph 3. Modular element of the strengthening constructions – chests (gratings) (photograph 

by W. Kujawa) 
Photograph 4. Example of the carpentry processing of a ground beam (photograph by W. Kujawa) 
Photograph 5. Section of the construction on the shore (strengthening of the grating)  – so called 

retaining wall (photograph by W. Kujawa) 
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Wczesnośredniowieczne cmentarzysko na stanowisku Pyzdry 11 
 
 

W roku 2007 Muzeum Ziemi Pyzdrskiej przeprowadziło ratownicze badania arche-
ologiczne na st. Pyzdry 11, oddalonym od miasta około 0,5 km na południowy wschód. 
Podjęcie prac wykopaliskowych, wynikało z zagrożenia stanowiska zniszczeniem  prowa-
dzoną w tym miejscu eksploatacją żwiru. Powstające wybierzyska żwiru naruszały obręb, 
wytyczonego na arkuszu AZP wielokulturowego stanowiska o charakterze osadniczym. 
Podczas prospekcji terenu1 w dużym wybierzysku znaleziono rozrzucone ludzkie kości  
i brązowe kabłączki skroniowe. W profilu północnym wybierzyska widoczne były resztki 
szkieletów zorientowane po osi północ - południe i ułożone w odpowiednich od siebie 
odstępach. Znalezione ozdoby pozwoliły określić, że w miejscu tym znajduje się średnio-
wieczne cmentarzysko. Na okres letni zaplanowano badania ratownicze, konieczne tym 
bardziej, że właściciel działki rozpoczynał wybieranie żwiru w kolejnym miejscu. Cmen-
tarzysko założono na krawędzi prawobrzeżnej skarpy nadwarciańskiej, na kulminacji 
piaszczysto-żwirowego wyniesienia (Ryc.1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc.1. Pyzdry, stan. 11. Lokalizacja stanowiska 
                                                 
1  Wcześniej do pracowników Muzeum w Pyzdrach docierały informacje o znaleziskach porozrzucanych 
ludzkich kości, na żwirowni za miastem.  
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Pierwszy wykop zaplanowano przy zachodniej granicy powstałego wybierzyska w ce-
lu określenia zasięgu cmentarza w kierunku zachodnim. W obrębie eksplorowanego wy-
kopu nie natrafiono na pochówki szkieletowe, a zarejestrowano dwa skupiska fragmentów 
naczyń kultury łużyckiej. Kolejne wykopy wyznaczono na północny - wschód od pierw-
szego wybierzyska, przy zachodniej i południowej ścianie nowoeksploatowanego miejsca 
żwiru. Przebadano obszar o powierzchni około175 m², w obrębie którego zarejestrowano 
19 pochówków szkieletowych, 2 jamy grobowe bez szkieletów pochodzące z okresu 
wczesnego średniowiecza oraz 12 obiektów pradziejowych (Ryc. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 2.  Pyzdry, stan.11. Plan sytuacyjno-wysokościowy z naniesionymi wykopami i orientacją 
 pochówków szkieletowych. 
 
     

Położenie cmentarzyska  
 
Usytuowanie cmentarzyska w miejscu wyeksponowanym względem otoczenia było 

zapewne celem zamierzonym. Wybór miejsc wyniosłych, piaszczystych wzniesień zwykle 
będących nieużytkami często stosowano w okresie wczesnego średniowiecza w Wielko-
polsce (Z.A. Rajewski 1937-39, s. 50) i w innych regionach Polski (M. Miśkiewicz 1969, 
s. 261; H. Zoll-Adamikowa 1971, s. 10; A. Kufel-Dzierzgowska 1975, s. 373; T. Kordala 
2006, s. 101). Preferowano tereny wysoczyznowe, pagórki żwirowato-piaszczyste, które 
wykorzystywano pod miejsca sepulkralne również z uwagi na możliwość łatwego wko-
pywania się w suchy grunt i braku zagrożenia sezonowego podtapiania tych terenów  
(H. Zoll-Adamikowa 2000, s. 217). Wczesnośredniowieczne cmentarzysko odkryte na 
wysokiej skarpie prawego brzegu rzeki Warty fizjograficznie musiało zajmować obszar 
szczególny, gdyż już w okresie pradziejowym w miejscu tym powstał obiekt o charakterze 
kultowym. Podczas badań cmentarzyska natrafiono na zespół obiektów o przeznaczeniu 
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sakralnym datowanych na młodszy okres przedrzymski2. Miejsca kultu pradziejowego 
również lokowano na wyróżniających się w otoczeniu punktach eksponowanych i zawsze 
w pobliżu wody (A. Cofta-Broniewska1989, s.145). Prawdopodobnie odmienność tego 
miejsca przetrwała w krajobrazie do czasów późniejszych i była podobnie postrzegana. Do 
takiego twierdzenia może skłaniać zaobserwowany brak grobów szkieletowych w miejscu 
pradziejowego obiektu kultowego, a  zarejestrowane pochówki były jedynie rozplanowane  
w jego sąsiedztwie. Ponadto w wypełnisku obiektu odkryto wczesnośredniowieczne na-
czynie przypuszczalnie z celowo utrąconym brzegiem i złożonym jako ofiara. Pobrana 
próba archeobotaniczna z naczynia wykazała dużą ilość węgli drzewnych pochodzących 
od sosny (J. Koszałka 2008, s. 2). Naczynie mogło zostać zdeponowane podczas obrzę-
dów pogrzebowych, których zapewne jednym z elementów było palenie ognia. Czytelne 
skupiska węgli drzewnych wystąpiły w wypełniskach dwóch jam grobowych3, w jednej  
z jam próba zawierała tylko węgle pochodzące od sosny w drugiej również od sosny z 
niewielką domieszką dębu (Ryc. 3). 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 3. Pyzdry, stan.11. Rzuty poziome grobów.  A- zespół obiektów pradziejowych o charakterze 

kultowym.  
 
 

Rozplanowanie grobów i ich odmienna orientacja 
 

Zarejestrowanie zniszczonych grobów w ścianie północnej pierwszego wybierzyska  
i odsłonięcie pochówków, oddalonych od tego miejsca kilkadziesiąt metrów dalej w kie-
runku północnym (w ostatnim wykopie na północ nie zarejestrowano jam grobowych), 
pozwala na teoretyczne spekulacje, co do wielkości nekropoli. Możliwe jest to oczywi-
ście, o ile założymy, że odkryte cmentarzysko było miejscem zaplanowanym jako miejsce 
                                                 
2  Szczegółowa analiza wspomnianych obiektów będzie przedmiotem osobnego opracowania.  
3  Szerzej na temat występowania węgli drzewnych w jamach grobowych: A. Wrzesińska., J. Wrzesiński, 
Z problematyki węgli drzewnych w jamach grobowych-częstość występowania węgli drzewnych w grobach 
wczesnośredniowiecznego cmentarzyska "Mały Skansen" , SL VII, s.143-161. 
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sepulkralne na dłuższy okres użytkowania i rozciągało się ono wzdłuż krawędzi wysoczy-
zny zagospodarowanym pasem, a nie wyspowymi skupiskami grobów. Przy takim założe-
niu powierzchnia cmentarza mogłaby wynosić około 3600 m². Obszar ten mógłby również 
być większy, gdyż nie wiemy jaka ilość pochówków została zniszczona w pierwszym wy-
bierzysku i tym samym jak daleko na południe ciągnęła się nekropola.  

Widoczne uszkodzone szkielety w ścianie pierwszego wybierzyska4 i odkrycie  
15 jam grobowych w wykopach w północno-wschodniej części badanego obszaru, pozwa-
la na stwierdzenie, iż zmarłych chowano w ramach wydzielonych rzędów biegnących po 
osi wschód-zachód. 

Rozpatrując ułożenie zmarłych na badanym cmentarzysku, względem orientacji stron 
świata, mamy tutaj przykład rzadko rejestrowanego, odmiennego ułożenia. Sumując ilość 
pochówków widoczną w ścianie pierwszego wybierzyska z ilością przebadanych grobów 
stwierdza się, że regułą dla pochowanej w tym miejscu społeczności było układanie zmar-
łych po osi N-S. Na 27 wszystkich zadokumentowanych pochówków tylko 2 zorientowa-
ne były po osi E-W i zlokalizowane w sąsiedztwie pradziejowego obiektu kultowego. 
Spośród 18 zmarłych tylko trzech pochowano głowami w kierunku N, resztę natomiast 
złożono do grobu głowami na S. Pochówki o orientacji N-S występują na większości ba-
danych cmentarzyskach z okresu wczesnego średniowiecza, jednakże są to z reguły nie-
liczne, pojedyncze przykłady epizodycznie rozmieszczone w stosunku do reszty grobów 
zorientowanych po osi E-W. Groby te przede wszystkim nie są lokowane w czytelne rzę-
dy. Podobną sytuację z orientacją grobów po osi N-S w układzie rzędowym zaobserwo-
wano tylko na st. Brzoza, pow. Toruń (B. Zielonka 1958, s.125). Przykłady odmiennej 
orientacji (N-S) próbowano interpretować różnie, jako ułożenie zmarłych w kierunku 
stron rodzinnych, wyraz lokalnych wierzeń (Z.A. Rajewski 1937-1939, s. 54) lub możli-
wość przejęcia innych zwyczajów  np. ruskich czy morawskich, gdzie taki układ często 
występuje (za H. Zoll-Adamikowa 1971, s. 40-41 przyp. 65). Na cmentarzysku w Cedyni 
pochówki o orientacji N-S znajdowały się w pobliżu grobów ciałopalnych i wg autorki 
badań mogą pochodzić z najstarszej fazy użytkowania cmentarzyska, od końca X do XII 
w. (H. Malinowska-Łazarczyk 1998, s. 25). Powszechnie przy omawianiu cmentarzysk 
średniowiecznych uważa się, że orientacja ciała po linii E-W jest wyrazem chrystianizacji 
zwyczajów pogrzebowych i upowszechniania się idei chrześcijaństwa (np. H. Zoll-
Adamikowa 1971, s. 39; E. Dąbrowska 1997, s. 8; M. Rębkowski 2007, s. 94). Zaobser-
wowane odstępstwo od tej praktyki na st. Pyzdry 11 może być przykładem, że kierunek 
ułożenia zmarłych po osi E-W niekoniecznie był tak obligatoryjny w pierwszych wiekach 
po przyjęciu chrześcijaństwa jak to się zwykło uważać. Może to być również obraz słabo-
ści wpływu krystalizującego się aparatu Kościoła, który nie dysponował jeszcze odpo-
wiednią działalnością duszpasterską, która konsekwentnie narzucałaby prawa dotyczące 
grzebania zmarłych. Konfrontacja z całym systemem wierzeń i praktyk pogańskich za-
pewne nierzadko przerastała możliwości Kościoła. Nie wszystko można było jednoznacz-
nie potępić czy zwalczyć, stąd nowa religia musiała dawać przyzwolenie na pewne prze-
jawy dawnych praktyk (S. Bylina 2002, s.171). Przyjęta inhumacja wówczas byłaby bar-
dziej wyrazem wpływu kulturowego nowej religii niż jednoznacznej zmiany wierzeń  
(por. M. Rębkowski 2007, s. 97). Wyposażenie zmarłych na badanym cmentarzysku  
w dary grobowe (wiadro, garnek) i przedmiot o magicznym znaczeniu taki jak kłódka jest 

                                                 
4  Nie można było w tym miejscu prowadzić ratowniczej eksploracji, gdyż dalsze partie szkieletów znaj-
dowały się pod użytkowaną drogą przedzielającą działkę. 
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najbardziej charakterystyczne dla cmentarzysk w obrębie, których nie zlokalizowano ko-
ściołów ( H. Zoll-Adamikowa 1971, s.126-127). Czynniki te mogą dodatkowo umacniać 
pogląd o kultywowaniu starych zwyczajów przez pochowaną tutaj społeczność, pomimo 
przyjęcia nowej praktyki pogrzebowej jaką była inhumacja. 
 

Konstrukcje grobów, ułożenie zmarłych, pochówki szczególne 
      
Zarysy jam grobowych posiadały kształt zbliżony do prostokątnego, zmarłych skła-

dano w pozycji wyprostowanej na plecach, z rękoma wzdłuż ciała, tylko w jednym grobie, 
lewa ręka zmarłego była zgięta w łokciu i ułożona na miednicy (grób nr 5/07). Pochówki 
wystąpiły na głębokości od 0,50 m do 0,70 m mierząc od stropu humusu. W grobie  
nr 4/07 za czaszką znajdował się kamień i pojedyncze kamienie zalegały nad tułowiem 
zmarłego. Niektóre jamy grobowe szalowano drewnem, zachowały się wyraźne smugi 
wzdłuż boków jam grobowych. Wzmacnianie jam dranicami byłoby jak najbardziej za-
sadne, gdyż groby wykopywano w sypkim żwirowym piasku, który łatwo się obsypuje.  
W jednym grobie zmarłego złożono przypuszczalnie na czymś w rodzaju nosidła lub jamę 
dodatkowo wzmocniono poprzecznymi deskami w miejscu głowy i nóg (grób nr 9/07). 
Jest to jeden z dwóch zarejestrowanych na badanym cmentarzysku grobów podwójnych. 
Pochówek ten zawierał nieliczne zachowane kości czaszki osobnika młodocianego, nie-
określonej płci w wieku Juvenis, powyżej 15 lat i dziecka Infans I, około 0-3 miesiące  
(A. Wrzesińska 2007, s. 6). Dziecko ułożono prawdopodobnie na piersiach młodej matki, 
główką przy jej głowie, wskazują na to zachowane kości skroniowe, które znajdowały się 
obok siebie. W drugim z pochówków podwójnych (grób nr 14/07), złożono starsze dziec-
ko w wieku Infans II,12-14 lat, prawdopodobnie płci żeńskiej (przy czaszce znajdowało 
się kilka kabłączków) i kobietę w wieku Maturus, 35 lat lub więcej. Przy usuwania piasku 
z czaszki dorosłej kobiety, podczas ekspertyzy antropologicznej, pozyskano - 7 centyme-
trowy fragment warkocza barwy ciemnej (fot 1). 

 
Pochówek z kłódką 
 
Na przebadanym obszarze cmentarza natrafiono tylko na dwie jamy grobowe o orien-

tacji E-W. Były one zlokalizowane w pobliżu odkrytego pradziejowego obiektu kultowe-
go, w znacznym oddaleniu od siebie. W mniejszej jamie zarejestrowano jedynie maleńki 
fragment rozsypującej się kości, prawdopodobnie był to pochówek dziecka i kości szkiele-
tu uległy rozlasowaniu. Drugi pochówek zawierał szkielet młodej kobiety w wieku Juve-
nis tj. około 20 roku życia, ułożonej głową na zachód. Jama grobowa zarysowała się pod 
poziomem płytkiej jamy oznaczonej jako obiekt nr 20. Analiza ułożenia szkieletu wskazu-
je, że zmarłą przypuszczalnie zsunięto do jamy (lewa ręka podwinięta pod bok, głowa 
ułożona na lewej stronie). Jama była bardzo wąska, na szerokość zmarłej i niedbale wyko-
pana, stopy były ułożone znacznie wyżej niż reszta ciała. Na łusce lewej kości czołowej 
znajdował się owalny otwór po urazie. Ostre krawędzie otworu mogą wskazywać na po-
wstanie urazu niedawno przed śmiercią i mogą mieć również bezpośredni z nią związek. 
Przy lewym biodrze pochowanej kobiety znajdowała się brązowa sprzączka od pasa, a na 
prawej kości przedramienia żelazna kłódka. Kłódki znajdywane w grobach nie są przed-
miotami szczególnymi, jeśli dotyczą przede wszystkim grobów ludności żydowskiej, po-
chowanej na cmentarzyskach datowanych na XVI-XVIII w. Żelazne kłódki Żydzi wkłada-
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li swoim zmarłym do grobów umieszczając je głównie w okolicach głowy  
(Z. Skrok 1994, s.25; B. Borowska-Strugińska 2005, s. 233-234). Kłódka znaleziona  
w kontekście wczesnośredniowiecznego cmentarzyska na st. Pyzdry 11 staje się przypad-
kiem wyjątkowym zarówno, co do chronologii znaleziska jak i miejsca. Rzadkie i najbliż-
sze analogie wystąpienia kłódek w grobach chrześcijańskich pochodzą z okresów nieco 
późniejszych. Na XV wiek datowany jest grób dziecka z Rokowołu, gdzie dwie żelazne 
kłódki zostały złożone w okolicy łokcia prawej ręki. Możliwość pochodzenia żydowskie-
go dziecka wyklucza pochowanie go na cmentarzu przy chrześcijańskiej kaplicy (T. Mali-
nowski 2004, s.157). Kolejnym rzadkim przykładem znalezienia kłódki w obrębie nekro-
poli nie związanej ze społecznością żydowską, jest cmentarzysko w Pniu datowane na 
XV/XVI-1poł. XVII w. (A. Drozd, A. Janowski 2007, s. 173-174) (Ryc. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 4. Pyzdry, stan.11. Pochówek z kłódką (grób nr 17). A-kłódka żelazna, B-brązowa sprzączka. 
 
   

Łącząc ze sobą okoliczności pochowania młodej kobiety z nie zagojonym urazem 
głowy, prawdopodobnie w pośpiechu (ułożenie ciała, niestarannie przygotowana jama)  
i włożenie do grobu kłódki, którą w kontekście daru grobowego postrzega się jako przed-
miot o cechach magicznych, można bliżej określić znaczenie tego daru. Kłódka w tym 
wypadku pełniłaby funkcję magicznego zamknięcia, obwarowania pewnej tajemnicy być 
może odnoszącej się do przyczyny śmierci kobiety i życzenia, aby to, co zostało zamknię-
te nie wydarzyło się ponownie. T. Malinowski odnośnie grobu dziecka z Rokowołu przy-
wołuje zwyczaj ludowy Poleszuków, którzy wrzucają zmarłemu kłódkę do grobu, aby 
zapobiec powtórzeniu się w rodzinie wypadku śmierci (T. Malinowski 2004 s.157). Rów-
nie trafna może być interpretacja w oparciu o przytoczone przez Zdzisława Skroka słowa 
innego archeologa aby "zmarły na tamtym świecie nie mówił co tutaj się dzieje'' (Z. Skrok 
1994 s. 260).  

 
Wyposażenie grobowe 
 
Asortyment przedmiotów złożonych wraz ze zmarłymi do grobów na przebadanej 

części cmentarza można uznać za dość skromny. Były to głównie przedmioty o charakte-
rze ozdób lub codziennego użytku. Wśród ozdób przeważały kabłączki skroniowe brązo-
we, ołowiowe i brązowe srebrzone, znaleziono również dwa brązowe pierścionki. Poza 
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ozdobami zmarli wyposażeni byli w noże żelazne, skórzane pochewki z okuciami  
i przedmioty, które można uznać za dary grobowe zawierające pożywienie, było to wiadro 
i garnek gliniany. Osobną kategorię stanowi kłódka, którą należy traktować jako przed-
miot o właściwościach magicznych. 
 

Kabłączki skroniowe 
 
Wystąpiły wśród inwentarza grobowego najliczniej, około 20 kabłączków znaleziono 

w grobach, 4 kabłączki brązowe (w tym jeden srebrzony) znaleziono luzem w wybierzy-
sku nr 1. Kabłączki znalezione w grobach, wszystkie były zlokalizowane w okolicach cza-
szki. Kabłączki wykonane z brązu i srebrzone zachowały się w dobrym stanie natomiast 
kabłączki wykonane z ołowiu, często zachowały się tylko szczątkowo, uległy silnemu 
utlenieniu, z tego powodu nie można było w wielu przypadkach określić dokładnie średni-
cy kabłączka, jak i dokładnej liczby, w jakiej były zdeponowane pierwotnie. Wszystkie 
zostały wykonane z okrągłego drutu brązowego lub ołowianego. Większość posiada 
kształt otwartego pierścienia, o jednym końcu prosto uciętym, a drugim uformowanym  
w esowate uszko bez dodatkowych dekoracji. Posługując się typologią wg K. Musiano-
wicz, mieszczą się one w ramach typu III (K. Musianowicz 1949, s.196), zróżnicowane 
wg odmian wprowadzonych przez H. Koćkę-Krenz, kabłączki ołowiane z grobu nr 1 i 10 
należy zaliczyć do typu III A : wewnętrzna średnica nie przekracza 2 cm. Kabłączki brą-
zowe i ołowiane z grobu nr 14 mieszczą się w ramach typu III B-średnica ich mieści się w 
granicach od 2-5 cm. Do tej grupy także należy zaliczyć wszystkie kabłączki brązowe 
znalezione luźno przy wybierzysku nr I. Kabłączki przekraczające wewnętrzną średnicę  
5 cm i znalezione w grobie nr 15, wg klasyfikacji H. Kóčki-Krenz należy zaliczyć do typu 
III C. Wszystkie te egzemplarze posiadają dość szeroką chronologię, którą zasadniczo 
można zamknąć w ramach  XI-XIII w. (H. Kóčka-Krenz 1993, s.46-49). Kabłączek brą-
zowy z grobu nr14 prezentuje z kolei typ I (K. Musianowicz 1949, s.129), uformowany 
jest w kółko, o prostych ściętych końcach, stykających się ze sobą, do tego typu można 
zaliczyć również 2 ołowiane kabłączki z grobu nr 1 i nr 10 (dość mocno utlenione). Dwa 
ołowiane kabłączki z grobu nr 14 posiadają drugie końce zakończone haczykowato i tym 
samym prezentują typ II (K. Musianowicz 1949, s.195) (Ryc. 5). 
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Ryc. 5.  Pyzdry, stan.11. Kabłączki skroniowe, brązowe-srebrzone: 1, 4; brązowe: 2, 5-9; ołowia-

ne: 3,10-18.  
 

 
 
Pierścionki 
 
Znaleziono tylko 2 pierścionki, oba wykonane z brązu. Pierścionek skręcony z dwóch 

drutów o prosto skutych końcach znajdował się w grobie nr 9. Średnica wewnętrzna pier-
ścionka wynosiła 1,8 cm, przekrój drutu 0,1 cm. Pierścionki tego typu występują zasadni-
czo na ziemiach Polski od X-XIII w. (H. Kóčka–Krenz 1993, s.117). Drugi egzemplarz to 
pierścionek wykonany z bardzo cienkiej blachy brązowej, o zamkniętej obrączce z malut-
kim oczkiem (nie zachowanym), mocowanym za pomocą prawdopodobnie lepiszcza  
w stożkowato ściętym otworze, pośrodku prostokątnej płytki. Obrączka odchodząca od 
płytki z obu jej stron dodatkowo jest zdobiona poprzez jej geometryczne poszerzenie. 
Średnica wewnętrzna pierścionka wynosi 4,4 cm. Pierścionki z oczkiem występują na 
naszych terenach od XI do XIII w. (H. Kóčka-Krenz 1993, s.122,124). 
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Aoże 
 
Noże żelazne silnie skorodowane wystąpiły w pięciu grobach. Najlepiej zachowany 

nóż znaleziono w grobie nr 16, na nożu zachował się fragment skórzanej pochewki. Okaz 
ten można zaliczyć, stosując podział typologiczny Ryszarda Rogosza (R. Rogosz 1983, 
s.264-265), do typu II: ostrze noża jest skierowane ku górze, trzpień wyodrębniony dwu-
stronnie, od strony tylca posiada łukowate wycięcie. Drugi w miarę dobrze zachowany 
egzemplarz pochodzi z grobu nr 9, nóż ten można zaklasyfikować do typu III o ostrzu  
i tylcu trójkątnie zbiegającym się, trzpieniu dwustronnie wyodrębnionym. Nóż z grobu  
nr 8 od strony tylca posiadał łukowate wycięcie (nie zachowana końcówka głowni), 
trzpień wyodrębniony obustronnie, na trzpieniu zachowany fragment drewnianej okładzi-
ny. Egzemplarz ten można zaliczyć do typu II. Nóż z grobu nr 10 również ma nie zacho-
waną końcówkę głowni, z uwagi na szeroką głownię i obustronnie wyodrębniony trzpień, 
można ogólnie zaliczyć go do typu II. Najgorzej zachowany egzemplarz pochodzi z grobu 
nr 18, nóż posiadał wąską głownię ze słabo wyodrębnionym trzpieniem. Noże z wąskimi 
głowniami i trzpieniami wyodrębnionymi jedno- lub dwustronnie charakterystyczne są dla 
typu I. Wszystkie noże znajdowały się po lewej stronie zmarłego, w większości na wyso-
kości lewego biodra. (Ryc. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 6.  Pyzdry, stan.11. Noże żelazne: 1- z fragmentem skórzanej pochewki, grób nr 16; 2-grób  

nr 9; 3-z fragmentem drewnianej okładziny na trzpieniu, grób nr 8; 4-grób nr 18; 5-grób  
nr 10. 
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Okucia skórzanych pochewek noży 
 
Okucia skórzanych pochewek noży znaleziono w dwóch grobach, przy obydwu zna-

leziskach nie było noży. W grobie nr 5/07 znajdowało się brązowe okucie zabezpieczające 
koniec pochewki, fragment pochewki skórzanej z brązowymi blaszkami i przywartym 
fragmentem tkaniny oraz trzy luźno zalegające blaszki analogiczne do znajdującej się na 
pochewce. Okucie końca pochewki posiada kształt trójkątny z czworobocznym wydłuże-
niem w kierunku trzpienia noża, zdobione jest wybijanymi od wewnątrz rzędami krese-
czek. Blaszki ze skórzanej pochewki i te znalezione luźno spełniały funkcję ozdobnych 
podkładek pod nity, które przechodziły przez ich środek, dookoła główki nitu biegną wy-
bijane od wewnątrz guzki. Blaszki te były mocowane po grzbiecie skórzanej pochewki, 
zatem nie spełniały funkcji spinającej brzegi, a raczej ozdobną. W grobie nr 15/07 okucie 
końca pochewki wykonane jest z ołowiu również trójkątnego kształtu, z czworobocznym 
wysunięciem w kierunku trzpienia noża, zdobionym wybijanymi od wewnątrz ukośnie, 
układającymi się w jodełkę kreseczkami, na okuciu także ornament wybijanych guzków. 
Oba okucia końca pochewek należy zakwalifikować do grupy d, wydzielonej przez  
H. A. Knorra dla znalezisk z terenu historycznych Prus Zachodnich i Polski. Zasięg ich 
występowania  rozciąga się wzdłuż zachodniego wybrzeża, polskiego po Meklemburgię. 
Okucia pochewek nie występują przed XI w. (H.A. Knorr 1938, s. 480, 491, 494, 513-
514).  
 

Sprzączka od pasa 
 
Okrągłą sprzączkę od pasa znaleziono w grobie nr 17/07, znajdowała się na lewej ko-

ści udowej. Wykonano ją z brązowego kutego drutu o wewnętrznej średnicy 3 cm i śred-
nicy kolca 0,4 cm. Przekrój ramy i kolca ma kształt delikatnie czworoboczny. Na kolcu 
widoczny ślad po prawdopodobnie dodatkowym zaczepieniu do pasa, ograniczającym 
jego przesuwanie się. Podobne 2 egzemplarze znaleziono na cmentarzysku w Tyńcu  
w grobie nr 20, datowanym na przełom XII/XIII w. (H. Zoll-Adamikowa 1966, s.128). 
Najwięcej znalezisk sprzączek kolistych pochodzi z terenu Polski (patrz Tab.1. I. Heindl 
1990, s. 9)5 i w większości są one znajdywane w grobach (I. Heindel 1990, s.11, Tab. 2). 
Z uwagi na długotrwałą formę uznaje się jako niepewny datownik (H. Zoll-Adamikowa 
1970, s. 80) (Ryc. 7). 
 
 
 
 

                                                 
5  Autor zestawia zabytki znalezione na terenie Niemiec, Polski i byłej Czechosłowacji. 
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Ryc. 7.  Pyzdry, stan.11. Wyposażenie grobów:1-kłódka żelazna, 2-sprzączka od pasa (grób nr 17); 

3-pierścionek brązowy, 5-fragment skórzanej pochewki z brązowymi okuciami, 7- brązo-
we okucie pochewki noża (grób nr 5); 4-pierścionek brązowy (grób nr 9); 6-ołowiane oku-
cie noża (grób nr 15). 

 
    

Wiadro 
 
Wiadro ustawione w nogach zmarłego odkryto w grobie nr 16/07. Zachowały się  

2 żelazne obręcze i kabłąk służący za uchwyt wiadra. Kabłąk o przekroju prostokątnym, 
umocowany był w uchach o kształcie pętelki z kotwicowato rozchylonymi ramionami. 
Obręcze, wypukło-płaskie spinały drewniane klepki, kształt wiadra był cylindryczny, wia-
dro posiadało średnicę równą wysokości (20 cm). Wiadra o małych rozmiarach raczej nie 
pełniły funkcji gospodarczej (A. Niesiołowska-Wędzka 1980, s. 407) (Fot. 2). 
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Aaczynia gliniane 
 
Jedyne całe naczynie pochodzi ze zniszczonej, oberwanej jamy grobowej. Stylistycz-

nie nawiązuje do grupy ceramiki o specjalnym przeznaczeniu sepulkralnym (za H. Zoll-
Adamikowa 1971 s.111; A. Buko 1990, s.196, Z. Hilczer-Kurnatowska, M. Kara 1994, 
s.138). Jest to naczynie małe o wysokości 12,5 cm, dość smukłe, z krótką szyjką, o kra-
wędzi prosto ściętej, wyodrębnionej. Wykonane w technice całkowitego obtaczania,  
z gliny z domieszką średnio i gruboziarnistego piasku o barwie szarobrunatnej. Naczynie 
jest zdobione biegnącą dookolnie poniżej szyjki linią falistą wykonaną grzebieniem, poni-
żej biegnie pasmo ukośnych nakłuć i dookolne żłobki. Na podstawie technologii wykona-
nia można je datować na fazę D (950-1050). Dla obszaru środkowej i południowej Wiel-
kopolski klasyfikację naczyń z fazy D, określanych mianem sepulkralnym, przeprowadzili 
Z. Hilczer-Kurnatowska i M. Kara. Autorzy wydzielili dwie grupy, Grupę I- pod wzglę-
dem ilości naczyń zdecydowanie liczniejszą, z cechami południowymi i Grupę II -  
z wpływami z Zachodniego Pomorza. W grupie pierwszej przeważają naczynia o dość 
niestarannym wykonaniu, o wysokości w granicach 9-12,8 cm. Omawiane naczynie ze 
stan. Pyzdry 11 ogólnie pod względem formy odpowiada Grupie I. Za pierwszą próbę 
usystematyzowania naczyń sepulkralnych dla obszaru Małopolski należy uznać podział 
ceramiki grobowej przeprowadzony przez H. Zoll-Adamikową. Autorka wydziełiła  
5 grup naczyń, do Grupy a zaliczyła naczynia średnie, w miarę smukłe o krawędziach pro-
sto ściętych, nieprofilowanych, w te wyróżniki dobrze wpisuje się naczynie pochodzące ze 
stanowiska Pyzdry 11 (H. Zoll-Adamikowa 1971, s.111-112). Pod względem ukształto-
wania brzegu jeszcze bliższe analogie, dla omawianego naczynia wskazują znaleziska 
grobowe z obszaru Czech (por. J. Sláma 1977, Taf I, 6; Taf. XXI, 8), a nawet obecnych 
Węgier (por. R. Müller 1994, s.71 Tafel 3,1; s.79 Tafel 8,2). Tereny te do IX w. wchodziły 
w skład jednego terytorium, Wielkich Moraw. Czechy i Morawy dla pierwszych władców 
piastowskich, szczególnie Bolesława Chrobrego były ważnym miejscem ekspansji poli-
tycznej, podczas której musiało dochodzić również do obustronnej infiltracji różnych ele-
mentów, nie związanych tylko z podbojem politycznym. W tym wypadku należy przypo-
mnieć o wzajemnych wpływach morawsko-czeskiego i polskiego garncarstwa w X i XI w. 
(za Č. Stăna 1991, s. 71). Drugie naczynie, niewątpliwie powiązane z cmentarzyskiem, to 
garnek z utrąconą częścią powyżej największej wydętości brzuśca, wkopany w pradziejo-
wy obiekt o funkcji kultowej. Naczynie zostało wykonane w technice całkowitego obta-
czania, z gliny z domieszką średnioziarnistego piasku z frakcjami grubszymi, barwy ja-
snobrunatno-szarej, ze śladami okopcenia, zdobione dookolnymi żłobkami. Naczynie 
można datować na XII w. (Ryc. 8). W podobnej technice wykonane są dwa fragmenty (od 
tego samego naczynia) dna z częściami przydennymi znalezione w jamie pradziejowej. 
Poza wymienionymi przykładami materiał ceramiczny wczesnośredniowieczny, w obrębie 
cmentarzyska, wystąpił śladowo6. 
 
 
 
 
 

                                                 
6   Cztery małe fragmenty pozyskano z poza jam grobowych, technologicznie i stylistycznie nawiązujące 
do naczynia z pradziejowego obiektu kultowego, datowane ogólnie na XII w.  
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Ryc. 8. Pyzdry, stan.11. Ceramika. 1-naczynie z grobu; 2-naczynie wkopane w pradziejowy 

obiekt. 
 
 

Kłódka  
 
Kłódkę żelazną, mocno skorodowaną i zniszczoną znaleziono w grobie nr 17/07. 

Znajdowała się na wysokości prawej kości przedramienia. Kłódkę można zaliczyć do kłó-
dek typu cylindrycznego. Najstarsze kłódki cylindryczne, żelazne  z terenu Polski datowa-
ne są na VI i  VIII w. (M. Haisig 1956, s. 173). Upowszechnienie ich na naszych terenach 
następuje dopiero w wieku XII i XIII (B. Czerska 1972, s. 67).   
 

 
CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓL
YCH GROBÓW 

 
Grób nr 1/07 (ob. nr 4, wykop nr 2) 

Jama grobowa słabo zarysowana, szkielet odkryty na poziomie 88.49 m n.p.m. Orien-
towany na N-S, czaszką ułożony na S. Zmarły ułożony w pozycji wyprostowanej, na ple-
cach. Płeć żeńska, wiek Adultus (około 22-25 lat). Przy czaszce na lewej skroni dwa małe, 
silnie skorodowane, ołowiane kabłączki skroniowe, po prawej stronie czaszki jeden oło-
wiany kabłączek o wymiarach: średnica wewnętrzna-1,5 cm, grubość drutu-0,3 cm.  
W jamie znaleziono 2 fragmenty ceramiki pradziejowej i 1 krzemień.  
 
Grób nr 2/07 (ob. nr 5, wykop nr 2)  

Jama grobowa o kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach około 194×80 cm. 
Szkielet odkryty na poziomie 88.24 m n.p.m., orientowany na N-S, czaszką ułożony na S. 
Zmarły ułożony w pozycji wyprostowanej na plecach. Płeć męska, wiek Maturus, powy-
żej 40 lat. Przy prawej kości udowej zsunięta prawa i lewa kość udowa innego osobnika. 
W jamie, szczególnie w części północnej wystąpiło skupisko węgli drzewnych. Z wypeł-
niska jamy zebrano 20 fragmentów ceramiki pradziejowej i1 krzemień.   
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Grób nr 3/07 (ob. nr 6, wykop nr 2) 

Jama grobowa, wychodziła poza S krawędź wykopu, czaszka wystawała ze ściany 
wybierzyska, przy próbach jej zabezpieczenia ściana wybierzyska wraz z czaszką uległy 
oberwaniu. Pochówek zalegał na głębokości 88.48 m n.p.m. Zmarły ułożony w pozycji 
wyprostowanej, na plecach. Płeć męska, wiek Adultus II-około 30 lat. Z wypełniska jamy 
zebrano 9 fragmentów ceramiki pradziejowej i 2 krzemienie. 
 
Grób nr 4/07 (ob. nr 8, wykop nr 2) 

Jama grobowa o kształcie zbliżonym do prostokąta, o wymiarach 190×70 cm, szkielet 
odkryty na poziomie 88.29 m n.p.m. Orientowany na N-S, czaszką ułożony na S. Zmarły 
ułożony w pozycji wyprostowanej, na plecach. Płeć męska, wiek Maturus I, około lub 
powyżej 35 lat. Z wypełniska jamy zebrano 8 fragmentów ceramiki pradziejowej i 6 
krzemieni. 
 
Grób nr 5/07 (ob. nr 9, wykop nr 2) 

Jama grobowa prostokątna, o wymiarach 200×70 cm, szkielet odkryty na poziomie 
88.30 m n.p.m. Orientowany na N-S, z lekkim odchyleniem na SW, czaszką ułożony na S, 
lewa ręka zgięta i ułożona na miednicy. Zmarły ułożony w pozycji wyprostowanej, na 
plecach. Płeć męska, wiek Maturus, około lub powyżej 45 lat. Poniżej miednicy (lewa 
strona zmarłego) znajdował się brązowy pierścionek, typ pierścionka z oczkiem. Na le-
wym biodrze i lewej kości udowej 2 małe okucia brązowe z nitami, jedno okucie z nitem 
znajdowała się również pod lewą kością udową. Również przy lewej kości udowej znaj-
dowało się brązowe okucie od skórzanej pochewki noża, jak i fragment skórzanej po-
chewki z brązowymi okuciami w postaci małych czworobocznych blaszek. Z wypełniska 
jamy zebrano 14 fragmentów ceramiki pradziejowej i 2 krzemienie. 
 
Grób nr 6/07 (ob. nr 10, wykop nr 2/3) 

Jama grobowa o długości 100 cm, częściowo wychodząca poza granicę E wykopu, 
zarejestrowana na poziomie 88.42 m n.p.m. Nie zawierała szczątków kostnych. Jama 
orientowana po osi N-S. Z wypełniska jamy zebrano 1 fragment ceramiki pradziejowej. 
 
Grób nr 7/07 (ob. nr 11, wykop nr 2/3) 

Jama o kształcie zbliżonym do prostokąta, o wymiarach 220×(w części S) 72 cm,  
w części NE łączyła się z jamą grobową nr 8/07, prawdopodobnie została wkopana we 
wcześniejszy grób nr 8. Szkielet odkryty na poziomie 88.37 m n.p.m., orientowany na  
N-S, czaszką ułożony na S. Zmarły ułożony w pozycji wyprostowanej na plecach. Płeć 
męska, wiek Maturus I, około lub powyżej 35 lat. Z wypełniska jamy zebrano 4 fragmenty 
ceramiki pradziejowej. 
   
Grób nr 8/07 (ob. nr 12,wykop nr 3) 

Jama grobowa zbliżona do prostokątnej, kształt zakłócony w części S poprzez wkop 
jamy grobowej nr 7/07, podczas kopania nowej jamy kości prawej nogi zostały zsunięte 
do kości nogi lewej. Długość jamy prawdopodobnie sięgała 210 cm, a szerokość około 60 
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cm. Szkielet odkryty na poziomie 88.35 m n.p.m., orientowany na N-S, czaszką ułożony 
na N. Zmarły ułożony w pozycji wyprostowanej na plecach. Płeć męska, wiek Adultus I, 
około 25-30 lat. Z lewej strony kości biodrowej znajdował się silnie skorodowany nóż 
żelazny. Z wypełniska jamy zebrano 17 fragmentów ceramiki pradziejowej i 5 krzemieni. 
 
Grób nr 9/07 (ob. nr 13, wykop nr 3)  

Jama grobowa prostokątna, poszerzona przy krótszych bokach, o wymiarach 190×70 
cm. Nieliczne szczątki kostne odkryte na poziomie 88.41 m n.p.m. Zachowane fragmenty 
kości czaszki wskazują na orientację N-S, czaszką ułożoną na S. Grób ten należy zaliczyć 
do grobów podwójnych, obok kości skroniowej osobnika młodocianego znajdowała się 
kość skroniowa niemowlęcia. Niemowlę zostało prawdopodobnie złożone na piersiach 
młodej matki. Osobnik młodociany, wiek Juvenis, powyżej 15 lat; dziecko, wiek Infans I, 
około 0-3 miesiąca życia. Na wysokości prawej kości udowej znajdował się brązowy pier-
ścionek-wykonany z dwóch skręconych drutów brązowych. Na wysokości lewej kości 
udowej znajdował się skorodowany nóż żelazny o długości 12,3 cm i szerokości głowni 
1,5 cm. Z wypełniska jamy zebrano 5 fragmentów ceramiki pradziejowej. 
 
Grób nr 10/07 (ob. nr 14, wykop nr 3) 

Jama grobowa prostokątna, nieznacznie wychodząca poza granicę W wykopu, o wy-
miarach 221×70cm. Szkielet odkryty na poziomie 88.26 m n.p.m., orientowany na N-S, 
czaszką ułożoną na S. Zmarły ułożony w pozycji wyprostowanej na plecach. Płeć męska, 
wiek Maturus II lub Senilis, około lub powyżej 50 lat. Przy lewej kości udowej znajdował 
się silnie skorodowany żelazny nóż.  
 
Grób nr 11/07 (ob. nr 15, wykop nr 3/4) 

Jama prostokątna o wymiarach 168x52 cm. Szkielet odkryty na poziomie 88.37 m 
n.p.m., orientowany na N-S, z lekkim odchyleniem na SW, czaszką ułożony na S. Zmarły 
ułożony w pozycji wyprostowanej na plecach. Starsze dziecko, wiek Infans II, 11-12 lat. 
Przy prawej kości skroniowej znaleziono 2 fragmenty silnie utlenionego ołowianego ka-
błączka. 
 
Grób nr 12/07 (ob. nr 16, wykop nr 3/4)   

Jama grobowa o kształcie zbliżonym do prostokątnego, o wymiarach 140×60cm. Za-
rejestrowana na poziomie 88.19 m n.p.m. Nie zawierała szczątków kostnych. Jama orien-
towana po osi N-S. 
 
Grób nr 13 (ob. nr 17, wykop 3/4) 

Jama grobowa prostokątna o wymiarach 120×50cm. Szkielet odkryty na poziomie 
88.15 m n.p.m., orientowany na N-S, czaszką ułożony na S. Zmarły ułożony w pozycji 
wyprostowanej na plecach. Małe dziecko, wiek Infans I, 4-5 lat. Z wypełniska jamy ze-
brano 5 fragmentów ceramiki pradziejowej. 
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Grób nr 14 (ob. nr 18, wykop 3/4) 

Duża jama grobowa z podwójnym pochówkiem, o wymiarach 250×130cm. Szkielety 
odkryte na poziomie 88.21 m n.p.m., orientowane na N-S, czaszkami ułożone na S. Zmarli 
ułożeni w pozycji wyprostowanej na plecach. Starsze dziecko, wiek Infans II, 12-14 lat  
i kobieta, wiek Maturus, 35 lub więcej lat. Po lewej stronie czaszki dziecka znajdował się 
jeden brązowy kabłączek skroniowy i resztki zachowane po kilku kabłączkach ołowia-
nych, które uległy silnemu utlenieniu. Średnica wewnętrzna kabłączka brązowego:  
4,4 cm, średnica drutu 1 mm. Pod czaszką, przy prawej kości skroniowej znajdowały się  
4 silnie utlenione ołowiane kabłączki i jeden brązowy o średnicy wewnętrznej: 2,8 cm  
i średnicy drutu 2 mm, pomiędzy kabłączkami a czaszką znajdował się mały fragment 
włosów ludzkich z fragmentem tkaniny? Po lewej stronie czaszki kobiety znajdował się 
brązowy kabłączek skroniowy i fragment silnie utlenionego ołowianego kabłączka. Pod 
czaszką, przy prawej gałęzi żuchwy podczas ekspertyzy antropologicznej i usuwania pia-
sku z czaszki odkryto, 2 kabłączki brązowe i 3 utlenione ołowiane. Do kabłączków przy-
warty był fragment warkocza o dł. 7cm, barwy ciemnej. Z grobu pobrano próbę archeobo-
taniczną, zarejestrowane węgle drzewne pochodziły od sosny i dębu. Z wypełniska jamy 
zebrano 6 fragmentów ceramiki pradziejowej.  
 
Grób nr 15/07 (ob. nr 19, wykop nr 3) 

Jama grobowa prostokątna, o przybliżonych wymiarach 200×60cm. Jama prawie  
w połowie wychodziła poza E granicę wykopu. Szkielet odkryty na poziomie 88.22 m 
n.p.m., czaszką ułożony na S. Zmarły ułożony w pozycji wyprostowanej na plecach. Płeć 
żeńska, wiek Adultus, około 25 lat. Z prawej i lewej strony czaszki 2 duże kabłączki skro-
niowe, brązowe srebrzone, o średnicy wewnętrznej około 8,5 cm i średnicy drutu  
1,5-2 mm. Obok lewej kości udowej znaleziono ołowiane okucie od skórzanej pochewki 
noża. Z wypełniska jamy zebrano 7 fragmentów ceramiki pradziejowej i 1 krzemień. 
 
Grób nr 16/07 (ob. nr 27, wykop nr 6) 

Jama grobowa o nieregularnym kształcie o długości 208 cm i szerokości 60 cm, czę-
ściowo naruszona przez wkop jamy nr 27a, wychodziła poza N granicę wykopu. Szkielet 
zarejestrowany na poziomie 87.86 m n.p.m., orientowany na N-S, czaszką ułożony na N. 
zmarły ułożony w pozycji wyprostowanej na plecach. Płeć nieokreślona, wiek Juvenis lub 
Adultus. Na wysokości lewej kości przedramienia zachowany skorodowany, żelazny nóż  
z fragmentem skórzanej pochewki. Długość noża 15 cm. W nogach po prawej stronie 
znajdowało się wiadro-zachowane 2 obręcze i kabłąk, średnica obręczy: 20 cm. Z wypeł-
niska jamy zebrano 17 fragmentów ceramiki  pradziejowej. 
 
Grób nr 16a/07 (ob. nr 27a, wykop nr 6) 

Zarys jamy nieczytelny, pochówek został częściowo prawdopodobnie wkopany  
w grób nr 16/07, wychodził poza granicę N wykopu. Zachowany tylko fragment kości 
udowej, po ułożeniu kości można wnioskować, że szkielet orientowany był na NW-SW. 
Płeć-wskazania na żeńską, wiek Adultus lub starszy.  
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Grób nr 17/07 (ob. nr 29, wykop nr 6) 

Jama wąska, prostokątna o wymiarach 190×40cm. Szkielet odkryty na poziomie 
87.54 m n.p.m., orientowany na E-W, z nogami skierowanymi bardziej na NE; czaszką 
ułożony na W. Zmarłą włożono do dość małej jamy, stąd lewa ręka została podwinięta 
pod bok, a całe ciało ułożono kolebkowo. Płeć żeńska, wiek Juvenis, około 20 lat. Na wy-
sokości prawej kości przedramienia znajdowała się silnie skorodowana kłódka cylin-
dryczna, a na lewej kości udowej brązowa sprzączka od pasa. Sprzączka o kształcie koli-
stym, o wewnętrznej średnicy 3 cm, z ruchomym kolcem, wykonana z grubego kutego 
drutu o średnicy 4 mm. Z wypełniska jamy zebrano 10 fragmentów ceramiki  pradziejo-
wej. 
 
Grób nr 18/07 (ob. nr 30, wykop nr 6) 

Duża jama, o kształcie zbliżonym do prostokątnego, w części SE wcięcie w zarysie 
jamy, jama grobowa prawdopodobnie została wkopana w inny obiekt (wyróżniony w pro-
filu jako ob. nr 33) stąd w części N przybrała większy rozmiar. Szkielet odkryty na po-
ziomie 88.03 m n.p.m., orientowany na N-S, czaszką ułożony na N zmarły ułożony  
w pozycji wyprostowanej na plecach. Płeć żeńska, wiek Adultus. Na wysokości lewego 
biodra znajdował się skorodowany żelazny nóż. Z wypełniska jamy zebrano 61 fragmen-
tów ceramiki pradziejowej.   
 
Grób nr 19/07 (ob. nr 48, wykop nr 7a) 

Jama grobowa o kształcie zbliżonym do prostokątnego, o wymiarach 140×40cm. Za-
rejestrowana na poziomie 88.22 m n.p.m., orientowana na E-W. W jamie natrafiono jedy-
nie na mały rozsypujący się kawałek kości. Z wypełniska jamy zebrano 22 fragmenty ce-
ramiki pradziejowej. 
 
Grób nr 20/07 (ob. nr 25, wykop nr 5) 

Jama zniszczona podczas wybierania żwiru, prawdopodobnie kształt czworoboczny,  
o szerokości 120 cm. Zarejestrowana na poziomie 88.00 m n.p.m., orientowana na N-S.  
W jamie natrafiono jedynie na małe fragmenty rozsypujących się kości. Z wypełniska 
jamy zebrano 1 fragment ceramiki pradziejowej.  
 
 

Chronologia cmentarzyska 
 
Określenie dokładnego czasu powstania i porzucenia nekropoli w przypadku przeba-

dania tak małej partii cmentarzyska jest dość trudne. Za najstarszy pochówek należy uznać 
zniszczony grób, z którego pochodzi całe gliniane naczynie datowane na fazę D (950-
1050). Znajdował się on w południowo-wschodniej części stanowiska, przy samym skraju 
wysoczyzny, niestety w miejscu całkowicie zniszczonym przed rozpoczętymi badaniami. 
Chronologię pozostałych skupisk grobów, na podstawie materiału ruchomego określa się 
na XII w. Duże kabłączki skroniowe z grobu nr 15 i żelazna kłódka z grobu nr 17 mogą 
wskazywać na najmłodszą fazę użytkowania cmentarza. Kabłączki o dużych rozmiarach 
na naszych ziemiach zaczynają pojawiać się od XII w. (H. Kóčka-Krenz 1993, s.49), 
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kłódki typu cylindrycznego natomiast wchodzą w użycie powszechnie pomiędzy XII  
i XIII w. (B. Czerska 1972, s. 67).  
 

Materiał pradziejowy 
 
Podczas prac ziemnych na badanym cmentarzysku pozyskano również materiał ru-

chomy pradziejowy, zalegający w większości na złożu wtórnym, w usuwanych warstwach 
i wypełniskach jam grobowych. Najstarszy zespół stanowią zabytki krzemienne, wydzie-
lone typy poza dwoma zbrojnikami mezolitycznymi można spotkać niemal we wszystkich 
okresach epoki kamienia, niehomogeniczność materiału nie pozwala na dokładniejsze 
wnioski chronologiczno – kulturowe (D. Płaza 2007, s.1-2). Pozostały materiał stanowiła 
ceramika dość mocno rozdrobniona, najstarsze śladowe fragmenty pochodzą z neolitu.  
Liczniejszy materiał jest związany ze śladami osadniczymi kultury łużyckiej i przewor-
skiej. Cztery obiekty można jednoznacznie przypisać kulturze łużyckiej i chronologicznie 
wiązać je ogólnie z okresem halsztackim. Pierwsze dwa, to skupiska większych fragmen-
tów naczyń odkryte w pierwszym wykopie, zalegające w słabo czytelnych jamach. Dwa 
kolejne obiekty odkryto wykopie nr 5. Były to niewielkie jamy zlokalizowane obok siebie, 
o tych samych wypełniskach brązowo – szarego piasku przemieszanego z węglami 
drzewnymi, obok fragmentów ceramiki wystąpiła mała bryłka polepy i fragment brązowej 
szpili. Wśród zebranego materiału łużyckiego dominują fragmenty ścianek naczyń chro-
powaconych. Nieliczne fragmenty wygładzane są czernione, ornamentowane rytą linią, 
dołkami i nakłuciami. Materiał przeworski również został silnie rozdrobniony, pozyskany 
z obiektów wspomnianych wcześniej jako zespół obiektów o funkcji kultowej będzie 
przedmiotem osobnego opracowania. Na podstawie fragmentów wylewów facetowanych 
zarejestrowane ślady osadnictwa kultury przeworskiej można odnieść do młodszego okre-
su przedrzymskiego, odpowiadające wg T. Dąbrowskiej fazie A2-A3 (T. Dąbrowska 
1998, s. 62). 
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Early Medieval Burial Ground on the Archaeological Site Pyzdry 11 
 

Early medieval inhumation burial ground on the site Pyzdry 11 was found by accident during the 
exploitation of gravel. In 2007 the rescue research in those parts of the site which run the most risk 
of immediate destruction were conducted by Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej (The Regional 
Museum of Pyzdry). The cemetery location, the construction of graves and their fittings are typical 
of most of the early medieval burial grounds discovered in the area of Poland. Certain peculiarity 
was recorded however that distinguishes the studied necropolis among other cemeteries. This dis-
tinctive feature is the layout of graves which is relative to the directions of the world. Almost all 
the graves in the Pyzdry 11 site were oriented along the north-south axis and arranged in quite 
clear rows. On other examined cemeteries it was a general rule that the dead bodies had been bu-
ried along the east-west axis. The discovery of a particular meaning was the burial of a young 
woman with the unhealed wound in her head. Her grave was equipped with the padlock. Up till 
now padlocks have been associated with the original fittings of graves of the Jewish people. In the 
Christian burials they occurred very seldom and the earliest known example is connected with the 
close of the Late Middle Ages. It should be mentioned as well that the studied burial ground was 
located in the place of the prehistoric place of worship which most probably was intentionally not 
damaged and even used during the burial ceremonies (the research revealed a vessel that had been 
dug into the prehistoric object). Chronology of the cemetery may be initially determined to the 12th 
century. It must be indicated however, that the place was used to answer the sepulchral purposes in 
11th century (grave with a vessel from the phase D). 
 
FIGURES 
Fig. 1. Pyzdry, site 11. Location of the site. 
Fig. 2. Pyzdry, site 11. Site and the altitude plan of the site with the excavation pits marks and the 

orientation of inhumation burials. 
Fig. 3. Pyzdry, site 11. Plans of the graves. A – complex of the prehistoric objects of worship.  
Fig. 4. Pyzdry, site 11. Burial with the padlock (grave 17). A – iron padlock, B – bronze belt 

buckle. 
Fig. 5. Pyzdry, site 11. Temple rings, bronze silver-plated: 1,4; bronze: 2,5-9; lead: 3,10-18.  
Fig. 6. Pyzdry, site 11. Iron knives: 1 – with a piece of leather sheath, grave 16; 2 – grave 9; 3 – 

with a piece of wooden lining on the tang, grave 8; 4 – grave 18; 5 – grave 10. 
Fig. 7. Pyzdry, site 11. The grave fittings: 1 – iron padlock, 2 – belt buckle (grave 17); 3 – bronze 

ring, 5 – piece of the leather sheath with bronze ferrules, 7 – bronze ferrule of the knife 
sheath (grave 5); 4 – bronze ring (grave 9); 6 – knife lead ferrule (grave 15). 

Fig. 8. Pyzdry, site 11. Pottery. 1 – vessel from the grave; 2 – vessel dug into the prehistoric ob-
ject. 

 
PHOTOGRAPHS 
Photograph 1. Pyzdry, site 11. Piece of the plait from the grave 14 (photograph by R.M. Czerniak). 
Photograph 2. Pyzdry, site 11. Bucket from the grave 16 (photograph by J. Jagielska).  
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Rekonstrukcja liczby ludności Pobiedzisk w przeszłości1 
 

 
Kwestia demografii wiąże się ściśle z przeszłością danego ośrodka oraz z osadnic-

twem na jego obszarze, więc nie można jej pomijać. Rekonstrukcja liczby i struktury lud-
ności jest trudna, ze względu na skromną liczbę źródeł dotyczącą mniejszych miast, a na-
dających się do takich badań. Jeszcze trudniejsze są badania nad liczbą mieszkańców wsi 
– wymagają precyzyjnie skonstruowanego modelu osadnictwa oraz bardzo czasochłon-
nych badań. W poniższym podrozdziale pragnę zająć się demografią Pobiedzisk. 

Najstarszy dokładny spis ludności Pobiedzisk pochodzi z pruskiego opisu miast z lat 
1793-1794 (Wąsicki 1962, dalej jako: Opisy miast)2. Obejmuje on również inne miasta 
Wielkopolski. Jest bardzo cenny zarówno dla badań nad liczbą ludności oraz strukturą 
populacji, jak i innych studiów. Może ponadto służyć jako punkt odniesienia do czasów 
wcześniejszych, gdyż metoda retrogresywna może dać choćby częściowo obiecujące wy-
niki. 

Czasy średniowiecza zdają się być w kwestiach demografii pozornie niewiadomą, 
choć pomijam tu liczne próby badań nad demografią ziem polskich w skali makro (Micha-
lewicz 1979)3, wykorzystujące opłatę świętopietrza do ustalania liczby ludności (Ładogór-
ski 1962, tam dalsza literatura), bądź szacunki dotyczące większych miast (Jasiński 1982 
– źródła dotyczące Torunia i Chełmna, rekonstrukcja demograficzna etc.; Łukaszewicz 
1998 – tu rzetelne dane dla Poznania w XVI w.; Samsonowicz 2001 – o miastach) czy 
obszarów (Dzieduszycka 1985; Kurnatowska i Kurnatowski 1991). Nadal ta problematyka 
jest mało upowszechniona ze względu na marginalizację tego zagadnienia przez historio-
grafię. W moim artykule skupiam się na problematyce mniejszego ośrodka, którym były 
Pobiedziska. Warte badań byłyby też kwestie demograficzne dotyczące okolicznych wsi. 

W celu oszacowania liczby ludności oppidum4, należy dokonać rekonstrukcji jego za-
sięgu w różnych przedziałach czasowych. Dzięki odtworzeniu liczby parcel miejskich  

                                                 
1 Poniższy tekst jest fragmentem pracy magisterskiej pt. „Osadnictwo średniowieczne okolic Pobiedzisk”, 
napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Kóčka-Krenz w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu, 
obronionej w czerwcu 2010. 
2 Wąsicki opatrzył źródło merytorycznym wstępem m.in. krytyką źródła – wspomina iż spis z 1800 r. jest 
dokładniejszy, natomiast spis z lat 1793-1794 może być trochę niedokładny oraz posiadać zaniżone dane, 
ale i tak jest cennym źródłem. Pobiedziska wystąpiły w części I, s. 314-318. 
3 Autor zestawił wyniki badań dotyczących różnych grup społecznych, obszarów, przedziałów chronolo-
gicznych etc. 
4 Pobiedziska w źródłach występują jako oppidum. Samsonowicz 2001, s. 26 i n. – o podziale polskich miast 
(ok. 700 ośrodków) z 1500 r. na 4 grupy podatkowe: 
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i zastosowaniu odpowiednich mnożników (liczba osób w rodzinie i rodzin na działce 
miejskiej) uzyskamy poszukiwany wynik. Należy jednak pamiętać, że jest on jedynie war-
tością szacunkową i modelem teoretycznym, takim samym jak wszelkie rekonstrukcje, np. 
osadnictwa czy faz rozwoju miasta, jednak daje pogląd na przeszłą rzeczywistość, pozwa-
la dostrzec jak różniła się od obecnej, a może nawet dzięki temu będzie można ją lepiej 
zrozumieć. 

 
Liczba mieszkańców Pobiedzisk w XIII w. 
 
Rekonstruując zasięg lokacyjnych Pobiedzisk z początku poł. XIII w. (Ryc. 1) i układ 

miasta, uzyskujemy liczbę około 60 parcel5. Analizując topografię miasta można zauwa-
żyć, iż W, E i N boki rynku zostały rozplanowane wg ustalonego schematu, a S bok jest 
dosyć niestandardowy, atypowy – inna liczba działek i inna ich szerokość. Może to suge-
rować, że Pobiedziska zostały wprawdzie planowo podzielone, ale mogły nie być zasie-
dlone jednorazowo (podczas lokacji) – część ludzi osadziła się tu od razu, a następnie 
stopniowo przybywali osadnicy do pozostałej części lokowanego miasta. Dlatego podaną 
liczbę parcel należy przyjąć dla 3/4 ćw. lub końca XIII w. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 1. Rozwój przestrzenny Pobiedzisk. Fazy zasięgu miasta do pocz. XIX w. 
 

                                                                                                                                                   
- civitates primi ordinis – 6 miast w Polsce, z Wielkopolski Poznań z ok. 8 tys. mieszkańców; 
- civitates (miasta średnie) – 80-90 ośrodków w Koronie, 1-4 tys. mieszkańców, m.in. Gniezno, Kalisz, 
Śrem; 
- oppida – ok. 230 ośrodków, do ok. 1 tys. mieszkańców; 
- oppida – ponad 360 ośrodków, 100-400 mieszkańców. 
Autor wskazuje, że 85% miast było małymi miasteczkami (kategoria oppidum, 3. i 4. kategoria podatkowa), 
o częściowo rolniczym charakterze, z przeciętną liczbą mieszkańców ok. 300, jednak w pracy zajmuje się 
ośrodkami większymi. 
5 Wielkość Pobiedzisk w przeszłości omówiłem szerzej w części pracy magisterskiej dotyczącej rozplano-
wania i zasięgu miasta. 
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Pierwotnie na 1 parceli stał 1 dom zamieszkiwany przez rodzinę6. Liczbę osób  
w rodzinie należy oszacować statystycznie na 5-5,5. Wg spisu z końca XVIII w., w Po-
biedziskach na rodzinę statystycznie przypadało 5,07 osoby (Opisy miast, cz. I, s. 314-
318). Analizując literaturę skłonny jestem stosować przedział mnożników 5-5,5. Zawyżo-
ne wydają się spotykane czasem szacunki = 7. Warte uwagi i rozważenia są natomiast 
dane dotyczące dużych średniowiecznych miast (Jasiński 1982, s. 59 i n.; Michalewicz 
1979, s. 201 i n.; Samsonowicz 2001, s. 25 i n.)7, jednak należy pamiętać, że oppida zde-
cydowanie różniły sie od civitates, dlatego wykorzystam zaproponowane mnożniki, które 
jednak mimo wszystko korespondują również z danymi dotyczącymi dużych miast. Warto 
by było również przeprowadzić badania nad kategoriami miast, ale w różnych przedzia-
łach chronologicznych, albowiem liczba mieszkańców wzrastała na przestrzeni wieków. 

W 1. fazie zasięgu i funkcjonowania miasta, prawdopodobnie w 2. poł. XIII w.,  
w Pobiedziskach mieszkało 60 rodzin, co daje 300-330 osób. 

 
Liczba mieszkańców Pobiedzisk w XIV-XVI w. 
 

Liczbę ludności w Pobiedziskach można oszacować poprzez analizę wykresu łączą-
cego dane dla XIII i XVIII w. lub ustalając liczbę parcel – uwzględniającą rozwój Pobie-
dzisk. 

Rekonstruując liczbę ludności na wykresie (Tab. 5 i 6) trzeba pamiętać o okresowych 
ich spadkach w wyniku np. wojen. Przykładowo w 1331 r. Krzyżacy zniszczyli Pobiedzi-
ska. Dodatkowo w połowie XVII w. w całym kraju zanotowano spadek liczby ludności 
(wojny, a zarazem głód i zarazy), co wiązało się m. in. z potopem szwedzkim. Wyrówna-
nie strat ludnościowych i powrót do stanu z 1. poł. XVII w., bądź niewielki wzrost liczby 
ludności mógł mieć miejsce między połową a końcem XVIII w.8. 

W pewnym stopniu przydatna może być rekonstrukcja Pobiedzisk – 2. faza rozwoju 
przestrzennego (Ryc. 1), ale nie ustaliłem jej precyzyjnego datowania. Ponadto jej kształ-
towanie było rozłożone w czasie. Końcowa jej forma może pochodzić z XV-XVI w., ale 
początki sięgają zapewne już XIV w., a z pewnością XV w. (m. in. kościół i szpital  
św. Ducha z 1423 r.).  Dojrzała i rozwinięta faza 2. obejmowała wg rekonstrukcji ok. 130-
136 parcel (przyrost o ok. 70-76). Mogło je zamieszkiwać  ok. 650-748 ludzi9. Chyba 
nadal można by przyjmować 1 rodzinę w 1 domu i parceli, choć w literaturze spotyka się 

                                                 
6 Oparte jest to na własnej rekonstrukcji Pobiedzisk. Ponadto trzeba pamiętać, że w oppida  były domy 
drewniane, a w civitates dodatkowo kamienice, które miały większą liczbę mieszkańców. Łukaszewicz 
1998, s. 16 i n. oraz 48 i n.,dane dla Poznania w XVI w., gdzie są kamienice (na rynku ok. 12 osób/dom)  
i domy drewniane. Ogólnie w centrum Poznania liczba osób/dom wg zamieszczonych tam danych wahała 
się od 4,95-12,12, średnio ok. 7,5-8 osób. Michalewicz 1979, s. 82 – liczba osób na dym na ziemiach pol-
skich XVI-XVIII w. (5-12, głównie 5-6, domy rynkowe 12) i literatura. 
7 Jasiński 1982, s. 59 i n. – liczba osób w rodzinie: a) Toruń, obliczenia wg „księgi szosu” z 1394 r. i 1455 r. 
– Stare Miasto w obrębie murów 5,2, tzw. Wyspa 5,6 (w tekście błędnie Kępa Bazarowa – za tę informację 
dziękuję panu profesorowi T. Jasińskiemu), przedmieścia 3,4, Nowe Miasto Toruń 4,9; b) Gdańsk – najbo-
gatsze rodziny kupieckie 7,2, średnie mieszczaństwo 4-4,5, najbiedniejsze mieszczaństwo 2,5-3; c) XV w.: 
Lubeka – 5,5, Roztoka – 5,4, Drezno – 5,1, Bazylea – 4,7, Kolonia – 4,1. Michalewicz 1979, s. 201 i n. – 
tam literatura – w Poznaniu wg spisu z 1590 r. można przyjąć ok. 3 dzieci na rodzinę (a więc 5 osób na 
rodzinę, nie licząc służących itp.). Podane są tu też różne mnożniki dla poszczególnych ulic. Samsonowicz 
2001, s. 25 i n. 
8 Dane takie dla kraju i księstwa żagańskiego podaje Mĕtšk 1967, s. 65 i n. 
9 130x5=650, 130x5,5=715, 136x5=680, 136x5,5=748. 
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czasem przelicznik 1,5-1,7 rodziny na dom (Michalewicz 1979, s. 83 – tam też literatu-
ra)10. 

Dla poł. XVI w. jest informacja, iż w Pobiedziskach było 187 domów (Lustracja 
1565, s. 278)11. Dotyczy to nadal fazy 2. – liczba domostw się zwiększyła, ale w ramach 
istniejących parcel (prawdopodobnie na niektórych działkach znajdowały się 2 domy). Na 
podstawie tych danych rekonstruując liczbę ludności Pobiedzisk w poł. XVI w., otrzymu-
jemy 935-1029 mieszkańców. Szacunki te przedstawiają maksymalne możliwe zaludnie-
nie badanego oppidum u progu nowożytności. Najprawdopodobniej liczba ta wynosiła  
ok. 950 i nie przekraczała 1000 osób. 

Gdyby przeprowadzić badania dotyczące demografii miast i regionów z wykorzysta-
niem źródeł historycznych, można by szczegółowo wykorzystać dane dotyczące święto-
pietrza płaconego przez dane ośrodki, gdyż dotychczas jedynie wykorzystano to w skali 
całych regionów, w tym Wielkopolski (Ładogórski 1962, tam dalsza literatura), ale warto 
to jeszcze zweryfikować. 

 
Liczba mieszkańców Pobiedzisk w końcu XVIII w. 
 
Spis z końca XVIII w. (Opisy miast. Pobiedziska są w cz. I, s. 314-318) jest cennym 

źródłem, również do badań nad demografią. Przydatny jest do analizy zaludnienia, struk-
tury ludności, wyznań i zawodów. Powinien zostać wykorzystany nie tylko w skali 1 mia-
sta, ale w kontekście całej Wielkopolski, a ponadto do badań paleodemograficznych. 

Wybrane dane dotyczące Pobiedzisk w 1793-1794 r.: 
− 791 osób; 
− 156 palenisk/dymów (domów): nie masywne – 64 pokryte gontem (niem. Schindeln)  

i 92 słomiane (niem. Stroh), (było 0 masywnych: kamiennych lub ceglanych - niem. 
Schiefer i Ziegel); 

− 20 niezabudowanych miejsc; 
− 9-10 placów budowy. 

 
Tab. 1. Struktura ludności Pobiedzisk w kon. XVIII w. 

Płeć męska – 384 (48,55%) Płeć żeńska – 407 (51,45%) 

starsi 47 starsze 26 
mężczyźni 146 kobiety 170 
młodzieńcy 7 -  

chłopcy powyżej 10. roku 
życia, nieżonaci 

41 
dziewczynki powyżej  

10. roku życia 
54 

chłopcy poniżej 
10. roku życia 

143 
dziewczynki poniżej  

10. roku życia 
157 

 
 

                                                 
10 W Przemyślu w latach 1521-1655 występowało w rodzinach chrześcijańskich 1,5-1,7 rodziny na 1 dom 
mieszkalny. Ponadto założono 5 osób na rodzinę oraz co najmniej 1 osobę ze służby w domu – Michalewicz 
1979, s. 83. 
11 Liczba ta jest podana w inwentarzu Górków, który przedstawili podczas lustracji, a który dotyczył okresu 
sprawowania funkcji przez Piotra Opalińskiego i Łukasza z Górki. 
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Tab. 2. Struktura wyznaniowa mieszkańców Pobiedzisk w kon. XVIII w. 

Wyznanie Liczba Procent 

reformowani 2 0,25 
luteranie 160 20,23 
katolicy 537 67,89 
Żydzi 92 11,63 

 
W Pobiedziskach 791 osób zamieszkiwało 156 domów. Pełnych rodzin  

(matka+ojciec) było maksymalnie 146 (bo taka liczba mężczyzn) bądź ewentualnie  
153 (jeśli młodzieńcy byli żonaci). 

Rodzina (przy liczbie 146) średnio liczyła 5,07 osoby. Na rodzinę przypadało  
2,75 dziecka (0,7 powyżej 10 r. ż. lub młodzieży oraz 2,05 poniżej 10. r. ż.). Były 73 oso-
by starsze i przynajmniej 24 (170-146) kobiety niezamężne (wdowy lub stare panny). Bio-
rąc pod uwagę, iż było 156 domów, prawie wszyscy musieli zamieszkiwać z rodziną. 

Typowa statystyczna rodzina z Pobiedzisk: 
− kobieta i mężczyzna; 
− 1 dziecko powyżej 10. r. ż. lub młodzież – występuje wśród 2 na 3 rodziny; 
− 2 dzieci poniżej 10. r. ż.; 
− 1 osoba starsza – występuje w 1 na 2 rodziny (w części domów mogły być 2 osoby 

starsze). 
Rodzina średnio liczyła 5,07 osób – kobieta+mężczyzna+3 (np. 2 dzieci i osoba star-

sza lub kobieta, bądź 3 dzieci). Jest to średnia, więc były bardziej i mniej liczne rodziny. 
Niektóre były zapewne wielopokoleniowe. 

Struktura wyznaniowa przedstawia się następująco – Tab. 3. 
 

Tab. 3. Struktura wyznaniowa rodzin w Pobiedziskach w kon. XVIII w. 

Wyznanie Liczba rodzin 

reformowani 1 
luteranie 32 
katolicy 107-108 
Żydzi 18-19 
razem 158-160 

 
Domów było 156, więc jakieś rodziny były liczniejsze. Jest też możliwe, choć mniej 

prawdopodobne, by dwie rodziny zamieszkiwały razem. Ponadto należy pamiętać, że było 
9-10 placów budowy. 

Badając demografię należy również spojrzeć w szerszej chronologicznie skali na sto-
sunki ludnościowe. Posłuży temu tabela zestawiająca przemiany ludnościowe oraz wykre-
sy. (Tab. 4-6) Pokazują one rozwój liczebnościowy populacji zamieszkującej Pobiedziska 
oraz mogą służyć dalszym badaniom i wnioskom dotyczącym demografii omawianego 
ośrodka. Zebrane dane pozwalają przede wszystkim uzmysłowić nam, jak bardzo przeszła 
rzeczywistość była inna od współczesnej – poprzez liczbę ludności w średniowieczu i no-
wożytności widać, iż ówczesne miasta były dużo mniejsze niż współczesne. Widać też,  
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że zmiana przyszła ok. XIX w. (może już w 2. poł. XVIII w. – kiedy przyrost liczby lud-
ności niwelował wcześniejszy duży jej spadek), gdyż wtenczas rozpoczął się intensywny 
wzrost ilości mieszkańców, który na wykresie przybiera formę wręcz eksplozji demogra-
ficznej. Spowodowane to było nie tylko przyrostem naturalnym, ale również postępują-
cym procesem urbanizacji. 

 
Tab. 4. Liczba mieszkańców Pobiedzisk od 2. poł. XIII w. do kon. XX w. 

Czas Mieszkańcy Domy Osób/dom Uwagi Źródło 

2. poł. XIII w. 
(1.faza) 

ok. 300-330 ok. 60 5-5,5  
Rekonstrukcja  
i obliczenia  
własne. 

XIV-XVI w. 
(2. faza) 

ok. 650-748 ok. 130-136 5-5,5  
Rekonstrukcja 
i obliczenia  
własne. 

poł. XVI w.  
(2. faza) 

ok. 935-1029 187 5-5,5  

Rekonstrukcja 
i obliczenia wła-
sne na podsta-
wie Lustracja 

1565,  
s. 278. 

1793/1794 791 156 5,07 

537 katolików, 
2 reformowanych, 

160 luteran, 
92 Żydów 

Opisy miast  cz. I 

kon. XVIII w. 796 144 5,53  
SGKP t. VIII. 

Hasło:  
Pobiedziska 

1811 r. 1071 194 5,52  
SGKP t. VIII. 

Hasło:  
Pobiedziska 

1837 r. 1517   

Znaczny wzrost liczby 
osób/dom najprawdo-
podobniej związany  

z systematyczną zmia-
ną zabudowy – kamie-
nice dużymi budynkami 
mogącymi pomieścić 

więcej ludzi. 

SGKP t. VIII. 
Hasło:  

Pobiedziska 

1843 r. 1450 140 10,36 
720 katolików, 

399 protestantów, 
331 Żydów 

SGKP t. VIII. 
Hasło:  

Pobiedziska 

1858 r. 1735    
SGKP t. VIII. 

Hasło:  
Pobiedziska 

1871 r. 1907 180 10,59  
SGKP t. VIII. 

Hasło:  
Pobiedziska 

1880 r. 2002 189 10,59  
Frankiewicz 
2007, s. 334. 

1912 r. 3397 296 11,48  
Frankiewicz 
2007, s. 334. 
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1935 r. 4100 347 11,82  
Frankiewicz 
2007, s. 334. 

1960 r. 5008    
Frankiewicz 
2007, s. 334. 

1970 5731    
Frankiewicz 
2007, s. 334. 

1980 6123    
Frankiewicz 
2007, s. 334. 

1990 6573    
Frankiewicz 
2007, s. 334. 

2000 7903    
Frankiewicz 
2007, s. 334. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tab. 5. Szacunkowa liczba mieszkańców Pobiedzisk (2. poł. XIII w.-kon. XVIII w.). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 6. Szacunkowa liczba mieszkańców Pobiedzisk (2. poł. XIII w.-kon. XX w.). 
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Reconstruction of Population History in Medieval Pobiedziska 
 

In order to introduce the realities of life in the medieval town, it is worth expanding the research 
with the demographic perspective. Many a time no direct data concerning the population of a giv-
en centre is available. Nevertheless, making use of indirect data it is possible to produce some 
interesting results.  
Reconstructing the town boundaries in the past enables to estimate how many people it boasted. It 
was assumed in the study that the house was occupied by a family of 5-5,5 members on average. 
Two phases of the city limits can be identified in Pobiedziska during the Middle Ages (fig. 1). 
Phase 1. has been dated to the second half of the 13th century and comprised of circa 60 plots dwelt 
by about 300-330 inhabitants. In phase 2. (ca. the 15th  century) in oppidum about 650-750 persons 
lived on ca. 130-136 plots, whilst in the half of the 16th century – there were about 950 (not more 
than 1000) residents. The first source to present the population structure in the town more precise-
ly is the registration from the end of the 18th century. According to the data it contains, Pobied-
ziska were inhabited at that time by 791 individuals. The list includes also numerous information 
regarding Greater Poland as a whole. It may turn out useful in the future research into the popula-
tion structure, confessions and occupations. 
Having established the number of inhabitants in a given centre in various time brackets, one can 
indirectly discuss the town development and transformations. The same town was a completely 
different place in the beginning of its development (for example in the half of the 13th century) and 
in the end of the Middle Ages. It can be observed not only during the study on the town infrastruc-
ture but on its spatial and demographical development as well. 
 
Fig. 1. The spatial development of Pobiedziska. Phases of the town boundaries until the beginning 

of the 19th century. 
 
Tab. 1. The population structure of  Pobiedziska in the end of the 18th century. 

Tab. 2. The religious structure of the Pobiedziska population in the end of the 18th century. 

Tab. 3. The religious structure of the families in Pobiedziska in the end of the 18th century. 

Tab. 4. Population size of Pobiedziska from the second half of the 13t th century to the end of the 
20 th century. 

Tab. 5. Approximate number of inhabitants of Pobiedziska (the second half of the 13 th century - 
the end of the 20 th century). 

Tab. 6. Approximate number of inhabitants of Pobiedziska (the second half of the 13 th century - 
the end of the 20 th century). 
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Ubogiemu piskorz 1 
 
 

Wielkopolska to region niezwykle bogaty w jeziora pochodzenia lodowcowego oraz 
rozwiniętą sieć rzek. Zgodnie z zasadami przetrwania,  osady zakładano nad wodami – 
dlatego tereny te dosyć wcześnie zostały zaludnione. Rybołówstwo – obok zbieractwa jest 
pierwotnym sposobem pozyskiwania pożywienia. Stanowiło ono podstawę wyżywienia 
mieszkańców tych terenów w odległych czasach: początkowo dotyczyło zbieraczy i łow-
ców, następnie rolników, dla których był to poboczny sposób zdobywania pożywienia.  

Tytuł Ubogiemu piskorz nawiązuje do przysłów „Chudobie wszędy piskorz”, „Ubo-
giemu wszędzie ledwo piskorz się dostaje” (Krzyżanowski,1960:423-426) i jest punktem 
wyjścia do potwierdzenia   tezy o zmniejszającej się roli ryb w pożywieniu ludności 
chłopskiej Wielkopolski. Piskorz, ryba niewielka, niegdyś powszechnie występująca  
w błotnistych rowach i zarastających  starorzeczach, żerująca w ciemnościach,  dostępny 
mógł być  biedniejszej części społeczeństwa w przypadku grożącego głodu.  

 
 
 
 
 
 

Ograniczenia, wprowadzane na przestrzeni wieków,  były powodem pomijania w die-
cie chłopstwa i pospólstwa ryb, i sięgania po nie jedynie w warunkach zagrożenia (gło-
dem, chorobą, śmiercią). Mechanizm zdobywania pożywienia niegdyś, wydaje się być 
prosty: przygotowywano potrawy z produktów, które były  łatwo dostępne i zdobyte pracą 
własnych rąk. Zatem Wielkopolska jako region rolniczy  czerpał z płodów ziemi. Warunki 
te przyczyniły się do  powstania swoistej diety, która nawet w przypadku postów, tak nie-
gdyś częstych, w niewielkim stopniu uwzględniała ryby. 

Między X a XII w. wzrosło spożycie ryb, do czego przyczyniło się wprowadzenie 
chrześcijaństwa a z nim postów. Uformowanie się  państwa polskiego doprowadziło jed-
nak do ograniczenia swobodnego połowu ryb: wody morskie i śródlądowe stanowiły wła-

                                                 
1 Tekst ten został wygłoszony w języku angielskim na 15 TH  Fish Romains Working Group Meeting 
(FRWG): Fishes – Culture – Environment. Through Archaeoichthyology, Ethnography and History w Poz-
naniu, 6.9.2009 
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sność książęcą lub królewską. Prawo wolnego połowu przekazywane było klasztorom, 
kościołowi, rycerstwu a także miastom (Znamierowska – Prüfferowa, 1988:15-16).  

Monopol panującego oraz przywileje feudalne dotyczące dostępu do wód zmarginali-
zowały rybołówstwo dla ludności tych ziem.  Przyzwolenie na połów ryb ograniczone 
zostało do grupy posiadaczy: właściciel wód dysponował prawem nadawania przywile-
jów, które zawężono dla stanu szlacheckiego i duchownego, później mieszkańców miast. 
Warstwa chłopów wykluczona była z tych praw, poza nielicznymi wyjątkami: wiejskich 
sołtysów oraz wyspecjalizowanych rybaków, wywodzących się z chłopstwa - często byli 
to nowi osadnicy małorolni, bezrolni zagrodnicy lub chałupnicy, pracujący dla prawnych 
właścicieli wód bądź ich dzierżawców.  Pojawiały się też przypadki udostępniania prawa 
połowu mieszkańcom wsi za opłatą roczną, o którym jednak w późniejszych czasach 
skrzętnie starano się zapominać (Chmielewski, 1960:286). 

Przyznanie prawa połowu miastom przyczyniło się do powstania cechu rybaków. Na 
początku XVI w. zaczynają powstawać szczegółowe ustawy określające zasady połowu: 
technikę, sprzedaż, ochronę oraz narzędzia. W 2 połowie XIX następuje upadek organiza-
cji cechowej rybaków, a ich miejsce przejmują towarzystwa rybackie, a po drugiej wojnie 
światowej stają się własnością państwa, którą zarządzają z nielicznymi wyjątkami do dziś 
Gospodarstwa Rybackie. 

 

Rycina, XIII w. – połów ryb 
 
 

Pojawienie się cechów rybaków, dzierżawienie jezior i rzek ograniczyło w znaczący 
sposób powszechny dostęp do tego pożywienia. Wprowadzenie takich  obostrzeń impli-
kowało modyfikację nawyków żywieniowych. Potrzeby żywnościowe chłopów scharakte-
ryzować można krótko jako naturalne, nie wykraczające poza możliwości produkcyjne  
i przetwórcze wsi a właściwe ówczesnemu wzorowi konsumpcji. Czynnikiem, który de-
terminował kształtowanie się modelu konsumpcyjnego na wsi były możliwości produk-
cyjne gospodarstwa, a względy ekonomiczne decydowały o eliminacji żywności tzw. 
wyższego rzędu ze spożycia prowadząc do minimalizmu konsumpcyjnego. Potrawy przy-

162



Ubogiemu piskorz 

gotowywane w gospodarstwach chłopskich charakteryzowały się prostotą. Wykorzysty-
wano te produkty, które były łatwo dostępne oraz niezbędne do egzystencji. Dochody ze 
sprzedaży części produktów takich jak masło, jaja, mięso, które łatwo można było zbyć na 
okolicznych targach i jarmarkach, nie były  przeznaczane na konsumpcję bieżącą. Wyjąt-
kiem były szczególne okazje świąteczne: „Masło bowiem, jaja, ser, lubią kobiety nieść na 
sprzedaż, wyjąwszy w uroczystości i w żniwa, gdzie gospodarzom dają żony ser i masło” 
(Kolberg, 1982b:43). Oszczędności poczynione w ten sposób lokowano w ziemi, narzę-
dziach rolniczych, wyposażeniu wnętrz czy stroju.  

Przyjęcie a później rozszerzenie chrześcijaństwa wraz ze stale zaostrzanymi przepi-
sami dotyczącymi postów  zwiększyło konsumpcję ryb  – jednak w warstwach  uprzywile-
jowanych, świeckich i duchownych.   Ideałem do którego zmierzała szlachta był styl życia 
reprezentowany przez dwory magnackie, które z kolei ulegały wzorom zachodnioeuropej-
skim.  Przejawiało się to w szerokim spektrum: stylu życia, ubiorze, aranżacji wnętrz 
mieszkalnych wreszcie pożywieniu. Podobne zjawiska obserwować można było w ciągu 
wieków wśród mieszczaństwa większych miast.  Przepaść, jaka dzieliła chłopstwo od 
szlachty i mieszczaństwa, wpłynęła na odmienność pożywienia tych warstw -  jawi się 
ono jako rodzime, bo oparte w większości o produkty pochodzące z własnego gospodar-
stwa,  najbliższego miasteczka bądź drogą zbieractwa oraz rzadko rybołówstwa i łowiec-
twa. Ograniczano się do stałego zestawu produktów: mąk, kasz, kapusty, cebuli, ziemnia-
ków - zasadniczo dotyczy to całej Polski  a tym bardziej Wielkopolski.   

Obieranie kapusty do kiszenia. 
 

Zestaw potraw spożywanych na terenie Polski był dosyć jednolity, bo uwarunkowany 
dostępnością tych samych produktów, które w różnych regionach przybierały jedynie swój 
lokalny charakter, nazwę, sposób przyrządzania. Chłopski zestaw koncentrował się na 
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przetworach zbożowych, warzywach i nabiale. Mięso, głównie wieprzowe, spożywano 
okresowo z okazji większych świąt i to w bogatszych rodzinach. 

Samowystarczalność wsi determinowała strukturę pożywienia nadając mu znamię lo-
kalności. Wiejskie pożywienie można określić jako: lokalne, jednostajne, sezonowe i ro-
ślinne. Charakteryzowało się skrajnym minimalizmem: spożywano względnie duże ilości 
mało urozmaiconych produktów (Kowalska-Lewicka i Szromba - Rysowa, 1976:353-
357). Spożywanie posiłków traktowano jako swoistą konieczność warunkującą przeżycie: 
powszechnie aprobowano prostotę codziennego pożywienia i do jego przygotowania nie 
przykładano ani zbyt dużo uwagi ani czasu: ”Żaden gospodarz, choćby najmajętniejszy, 
nie je nic innego, tylko to co jego czeladź, i to wspólnie z jednej misy” (Kolberg, 1982a: 
79). Uważano, że ten, tak cenny czas należy przeznaczyć na pracę na roli. Produkty, które 
nie zostały wyprodukowane w gospodarstwie były wykorzystywane niezwykle oszczęd-
nie, np. sól niezbędna do konserwacji. Oskar Kolberg, dziewiętnastowieczny badacz lu-
dów zamieszkujących tereny Polski, pisząc o Wielkopolsce z 2 połowy XIX wieku, wy-
mienia codzienny zestaw posiłków:  „Potrawy (...) mają swój czas i przepisany porządek, 
jakim bywają dawane. Aa przykład: od pierwszego święta Wielkiej- nocy jedzą na śniada-
nie kartofle z gziczką (twarogiem rozrobionym mlekiem albo wodą), które gospodynie 
przynoszą powszechnie, ugotowawszy je mężom na pole około godziny 6 z rana w dzban-
kach. To trwa do Matki Boskiej Siewnej  (8 września) poczem do św. Marcina (11 listopa-
da) następuje polewka z kartoflami: odtąd zaś do Wielkiej – nocy jedzą groch z kwaśną 
kapustą i tartemi kartoflami. Objad (na południe) również wszędzie bywa ten sam, i to tak,  
że co latem dają na śniadanie, to zimą na objad i na odwrót. Wieczerzę stanową kluski, 
kasza, jagły, kartofle lub kruszanka” (Kolberg, 1982a:79). 

Informacje terenowe zgodnie potwierdzają fakt, że jeszcze około roku 1900 ludzie 
pościli bardzo ściśle, ograniczając nie tylko jakość jedzenia, tj. wyrzekając się mięsa, na-
biału, tłuszczu ale także ilość spożywanych pokarmów. Często zdarzało się, że jadano 
tylko raz dziennie (Dydowiczowa, 1967:48).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieczenie chleba 
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Przez kilka wieków obowiązywały posty: czterdziestodniowy, trwający od środy po-
pielcowej do Wielkanocy, Suchedni (środy, piątki, soboty), po trzeciej niedzieli adwentu, 
po pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, po niedzieli Zielonych Świąt, po uroczystości 
Podwyższenia Krzyża Świętego, wigilie (czyli dni poprzedzające) niektórych świąt. Posił-
ki postne to przede wszystkim kwaśne polewki gotowane na wodzie i kraszone olejem, 
ziemniaki, groch. Potrawy wigilijne na obszarze całej Polski przyrządzano z tych samych 
składników, co powodowało ich oczywistą bliskość. Wierzono również, że przyszłorocz-
ny urodzaj roślin miało zapewnić spożywanie ich w Wigilię, stąd obecność grochu, kapu-
sty, mąki, kasz, suszonych owoców, maku, ziarna – brak było w zasadzie ryb, bo nie sta-
nowiły dobra przynależnego ich gospodarstwu. Przytoczony wcześniej Oskar Kolberg  
w części dotyczącej powiatu kościańskiego, w południowo – zachodniej Wielkopolsce, 
pisze: „u siebie w chałupach jedzą chłopi wówczas śledzie, biały groch lub szablaki, owoc 
suszony, z kluskami mak podług możliwości, a rzadko kiedy rybę” (Kolberg, 1982b:44). 
Warto wspomnieć jeszcze o zwyczaju związanym z początkiem Wielkiego Postu: infor-
macja dotyczy zabawy podkoziołkowej, we wsi Popowo Tomkowe w powiecie gnieźnień-
skim, na pocz. XX w wieku: na zakończenie zabawy, we wtorek przed Popielcem, wno-
szono wielkiego śledzia zrobionego z drewna i śpiewano: „umykaj kiełbaśniku, witamy cię 
olejniku”.  

Ludność chłopska wyjątkowo rzadko otrzymywała zezwolenia na bezpłatny połów 
ryb i to najmniejszymi narzędziami, wspomina się nawet o zakazach wszelkiego połowu. 
(Chmielewski, 1960:285). Powinności pańszczyźniane nie pozostawiały im zresztą zbyt 
wiele czasu na uboczne zajęcia jakim był dla nich połów ryb. Jadano tylko solone śledzie, 
które pojawiały się powszechniej w chłopskiej chacie na początku XX w., i to w okresie 
postu. Istotne zmiany nawyków żywieniowych po II wojnie światowej spowodowane mi-
gracją ludności, większą otwartością na nowości, rozpowszechnieniem mediów, istnienie 
kół gospodyń wiejskich  spowodowały, że dopiero wtedy na wiejskim stole zaczęły poja-
wiać się  inne gatunki ryb słodkowodnych i morskich.  W 1967 Janina Dydowiczowa pisa-
ła: „Obecnie z roku na rok zmienia się zastawa wigilijnego stołu. Młodzi nie chcą jeść 
klusek i kaszy, wolą ryby, placek i gorzałkę” (Dydowiczowa, 1967:26). 

XIX w. w Wielkopolsce to okres szerokich zmian społecznych, gospodarczych, poli-
tycznych, m. in. rządy władz zaborczych,  zniesienie pańszczyzny i wolność osobista dla 
chłopów, wprowadzenie przymusu szkolnego. Postęp techniczny rybołówstwa  spowal-
niany był restrykcyjnymi stosunkami feudalnymi oraz niską wiedzą rybaków, która oparta 
była na tradycyjnej wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie, obserwacji własnej 
oraz nawykach. Istotne zmiany dotyczące rybołówstwa wprowadzone zostały w Wielko-
polsce w 1845 r. ustawą o ochronie wód publicznych i prywatnych. Regulowała ona: 
okres ochronny ryb na wodach płytkich, oraz wskazywała gatunki zagrożone, podlegające 
całkowitej ochronie, określała długość poszczególnych gatunków dozwoloną w handlu,  
budowę sztucznych przegród, rozmiar oczek sieci dla różnych gatunków, w końcu  zabra-
niała zanieczyszczania wód ściekami przemysłowymi. Regulacje te oparte o rzetelną wie-
dzę naukową spowodowały rozwój nowoczesnego rybołówstwa: zaczęto stosować sieci, 
które wyglądem nawiązywały do tradycyjnych, wykonane były jednak w fabrykach, 
zgodnie z przepisami ochronnymi.   

Tradycyjne menu wielkopolskiego chłopa dalekie było od produktów rybnych i  do-
piero zmiany w strukturze społecznej, rozwój technologii i masowa wymiana informacji 
doprowadziła do pewnego otwarcia w spojrzeniu na tę kwestię. Jednakże starsze pokole-
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nie  ciągle hołduje zasadom wpojonym im przez dziadków i rodziców i niechętnie otwiera 
się na nowinki kulinarne – i takimi są dla nich ryby, które wkradły się do codziennego 
pożywienia pod maską pożywnych, zdrowych bo bogatych w witaminy, mikroelementy, 
kwasy tłuszczowe... Jakbyśmy zapomnieli w jakiej strefie klimatycznej leży Polska i jaką 
pracę oraz jakim narzędziami posługiwano się na roli do niedawna.  

 
Czym  jest FRWG 
 
Fish Remains Working Group jest interdyscyplinarną grupą naukowców (archeozoo-

logów, archeologów, zoologów, ichtiologów, historyków).  Działa ona w strukturach  In-
ternational Council for Archaeozoology (ICAZ), organizacji powołanej do promocji badań 
archeozoologicznych, dbałości o wysokie standardy naukowe oraz  scalania międzynaro-
dowej społeczności archeozoologów. ICAZ afiliuje Grupy Robocze (Working Group), 
które są autonomiczne;  powstają wokół wyspecjalizowanych tematów łączących na-
ukowców. W kręgu zainteresowań osób skupionych w FRWG są nie tylko badania nad 
szczątkami ryb pozyskanymi z wykopalisk, ale także wymiana handlowa i konsumpcja 
ryb w minionych wiekach. 
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Loach – the poor’s fish 
 

Wielkopolska (the Greater Poland region) is an area extremely abounding with lakes of glacial 
origin as well as with the developed river network. In accordance with the rules of survival the 
settlements were located over the water bodies – therefore these areas were populated quite early. 
Fishing – apart from gathering – is a primitive way of obtaining food. It constituted the basis of 
nutrition for people in the past. At the beginning it was associated with gatherers and hunters, then 
with farmers for whom it became a marginal way of securing food. Additionally, fishing among 
the inhabitants of Greater Poland was pushed on to the sidelines by a monopoly of the ruler as well 
as by feudal privileges concerning an access to waters. The fishermen’s guilds as well as leasing 
the lakes and rivers limited considerably former common access to fish.  
The title – “Loach – the poor’s fish” – makes an explicit reference to some old Polish proverbs 
saying that: A loach for the poor here, there and everywhere (Chudobie wszędy piskorz) or Whe-
rever the poor appear, not more than a loach do they get (Ubogiemu wszędzie ledwo piskorz się 
dostaje). It is a point of departure for proving a thesis about the decreasing percentage of fish in 
the diet of peasantry in Greater Poland. Loach, a small fish, once quite widespread in the muddy 
ditches and in the overgrowing old river-beds, preying in the dark, was available to the poorer part 
of the society in case of threat of hunger. Because of the restrictions which were being introduced 
over the centuries, very seldom did peasantry and common people pay attention to fish turning to 
fishing only in the conditions of threat (of hunger, disease or death). Mechanism of obtaining food 
seems to have been simple once: dishes were prepared with the use of products which were easily 
accessible and gained through one’s own efforts. Greater Poland, as an agricultural region, used 
the fruits of the earth. The conditions mentioned above contributed to the fact that a peculiar diet 
came into being. This diet, even in case of fasting periods, so frequent in the past, considered fish 
to a very small extent.  

 
Fig. 1. The 13th-century figure – fishing. 
Fig. 2. Peeling the cabbage for pickling (Sauerkraut).  
Fig. 3. Bread baking. 
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Olgierd Brzeski - od pasji archeologią po zwieńczenie marzeń 
 
 

„ ...Aad szosą Września-Witkowo, 10 km na północny wschód od 
Wrześni leży wielkie 3-hektarowe grodzisko wczesnohistoryczne. 
Aależy ono do typu płaskich, kolistych grodzisk bagiennych. Oto-
czone jest wałem szerokim -10 m (mierząc od strony zewnętrznej). 
Od strony północnej i zachodniej grodziska wał jest najniższy; ota-
czają go tam podmokłe łąki. Łąki te ciągną się wzdłuż rzeczki 
„Strugi” (2-3 m szerokiej)”. 

„Z otchłani wieków” t. 13, 1938 
 

 
Wczesnohistoryczne grodzisko, o którym pisał Olgierd Brzeski w czasopiśmie „Z ot-

chłani wieków” znajduje się w Grzybowie – miejscowości, położonej w odległości 6 km 
na północny-wschód od Wrześni, na trasie Września – Witkowo. Pierwsze wzmianki  
o tym miejscu pochodzą z końca XIV wieku. Wówczas to w tym rejonie powstał zespół 
osadniczy, złożony z przysiółków i wsi z nazwami utworzonymi od imion właścicieli.  
W XV wieku odnotowano istnienie obok siebie kilku oddzielnych wsi, wśród których po-
jawiała się nazwa „Grzybowo”. W drugiej połowie XVII wieku Grzybowo nazywano 
miasteczkiem. W 1793 roku, podczas drugiego rozbioru Polski wieś ta znalazła się pod 
panowaniem Prus (J. Deresiewicz 1978, s. 68, 91, 98). W drugiej połowie XVIII wieku 
dobra grzybowskie podzielone były między trzy rodziny: Trąmpczyńskich, Lutomskich  
i Błociszewskich. Taki podział utrzymał się do lat trzydziestych XX wieku. Ostatecznie 
jedynym właścicielem Grzybowa została rodzina Lutomskich. 

We wsi Grzybowo znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko 400 metrów na 
wschód od dworku Lutomskich. Jego całkowita powierzchnia wynosi 4,7 ha, z czego na 
wnętrze grodu przypada 2,2 ha. Położone jest na lewym brzegu rzeki Struga - dopływie 
Warty. Wały grodziska porośnięte są drzewami i inną roślinnością. Obecnie w najwyż-
szym miejscu sięgają do 9 metrów wysokości. Kształt grodziska przypomina czworobok  
o zaokrąglonych narożnikach. Grodzisko otoczone jest rowem, który wykopano w 1935 
roku i połączono z rzeczką (Z. Kurnatowska, M. Tuszyński 1996). Do grodziska prowa-
dziły najprawdopodobniej dwie bramy. Jedna usytuowana jest w połowie odcinka północ-
nego wałów, a druga w połowie odcinka wschodniego. Obecne wejście znajduje się  
w zachodniej partii grodziska, gdzie w roku 2009 zbudowano pawilon muzealny. 
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Grodzisko od najdawniejszych czasów budziło duże zainteresowanie. Mieszkańcy 
Grzybowa jego początki wiązali z okresem wojen szwedzkich (O. Brzeski 1938). Często 
nazywali je „okopami szwedzkimi”. Na mapie niemieckiej grodzisko widnieje pod nazwą 
„slawische Schanze” czyli okop Słowiański. W XIX wieku pochodzeniem tego miejsca  
zainteresowali się naukowcy z Polski i Niemiec, umieszczając informacje na jego temat  
w sporządzanych wówczas katalogach grodzisk (por. W. Kowalenko 1938, s. 218). Jako 
pierwszy badania archeologiczne na grodzisku w Grzybowie przeprowadził Wilhelm 
Schwartz. Pozyskał on dużą ilość kości zwierzęcych i ceramiki eksplorując niewielki 
wykop sondażowy (W. Schwartz 1879, s. 7). Historyk Karol Potkański w swojej pracy  
z 1922 roku zwrócił uwagę na dość charakterystyczne usytuowanie grodziska w równej 
odległości między Gnieznem a Gieczem (K. Potkański 1922, s. 444-445). 

W końcu lat 30 XX w. Olgierd Brzeski, przebywający na wakacjach w Grzybowie  
u swojej ciotki hrabiny Stefanii Lutomskiej, zainspirowany wykopaliskami w Biskupinie, 
które zwiedzał ze swoim ojcem  zainteresował się grodziskiem i jego przeszłością. W roku 
1937 przeprowadził on tutaj niewielkie badania sondażowe. Stwierdził, że na majdanie 
grodu pod warstwą ziemi ornej znajduje się warstwa kulturowa z ceramiką. Po 
skonsultowaniu swoich informacji na temat wydobytego materiału z wiedzą archeologów 
z Poznania - z dr Karpińską, zebraną ceramikę wydatował na X wiek. Wyniki swoich 
badań opublikował w 1938 roku w czasopiśmie Uniwersytetu Poznańskiego „Z otchłani 
wieków” (O. Brzeski 1938). Wybuch II wojny światowej najprawdopodobniej pokrzyżo-
wał plany Brzeskiego, które wiązał z archeologią. W obawie przed wysłaniem na roboty 
przymusowe do Niemiec Olgierd Brzeski postanowił dotrzeć do Francji, do tworzonych 
tam oddziałów Wojska Polskiego. W 1940 roku dotarł do Bressuire we Francji, gdzie 
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przygoda z wykopaliskami zaczęła się od profesora Kostrzewskiego, który prowadził 
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w Poznaniu i na własną rękę studiować archeologię. I tak się zaczęło...” (Wiadomości 
Wrzesińskie nr 34 (332), rok VII 30.08.1996 r. s. 1 i 4). 

Aby po wielu latach zrealizować swoje marzenia, dotyczące systematycznych badań 
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Olgierd Brzeski – from the passion for archeology  
to the crowning achievment of his dreams 

 
Olgierd Brzeski, chemist, chairman of a pharmaceutical company in Canada, in 1989 established 
The Brzeskis Foundation affiliated to the Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań 
Friends of the Sciences Society). Financial support for the archaeological research in the strong-
hold in Grzybowo not far from Września is the main goal of the Foundation. It can be regarded as 
the fulfilment of the youthful dreams of Olgierd Brzeski, who in 1937, during his holidays in 
Grzybowo, carried out his first research here.  
Thus building the museum pavilion in the area of the stronghold in Grzybowo can be treated as a 
kind of continuation of the dreams of Olgierd Brzeski who died in 2000. The construction was 
built as a part of the program “The Archaeological Reserves Concerning the Beginnings of the 
Polish State – Ostrów Lednicki (Lednica Holm), Giecz, Grzybowo”. 
 
Fig. 1. View on the building site of the future museum, Grzybowo, May 2009 
Fig. 2. Museum in Grzybowo – the building site towards the end of August 2009, view from the 

inside of the stronghold  
Fig. 3. Entrance gate and the front of the Museum in Grzybowo  
Fig. 4. Museum from the inside of the stronghold  
Fig. 5. Olgierd Brzeski in the archaeological base camp in Grzybowo 
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Wstęp 
 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy nie było dotąd przedmiotem badań public 
relations w zakresie analizy wizerunku i promocji. Brak publikowanych wiadomości na 
ten temat skłoniły mnie do podjęcia próby odpowiedzi na pytanie, jak kształtuje się wize-
runek Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Zarówno wizerunek wewnętrzny, czyli 
jak instytucja postrzegana jest przez pracowników oraz zewnętrzny, uwzględniając w ba-
daniach grupy otoczenia omawianej instytucji. Wydaje się, że rozwiązanie zasygnalizo-
wanych zagadnień ma istotne znaczenie z punktu widzenia praktyki dalszych działań kul-
turalnych i promocyjnych prowadzonych w Muzeum.  

Termin public relations (PR) w dosłownym tłumaczeniu określa kontakty, relacje pu-
bliczne. Proponowane określenia to również: budowanie wizerunku organizacji, zarządza-
nie reputacją czy promocja reputacji (E. Hope 2005, s. 119). Zdefiniowanie terminu public 
relations jest bardzo trudne. Istnieje ponad dwa tysiące oficjalnych definicji public rela-
tions, z których żadna nie satysfakcjonuje w pełni profesjonalistów od Piaru. W USA  
w  1984 r., istniało 987 definicji PR (K. Wojcik 1992, s. 13). Według Budzyńskiego naj-
trafniejsza definicja została sformułowana w brytyjskim Instytucie Public Relations: 
,,Public relations są to świadome, planowe i ciągłe wysiłki, mające na celu ustanowienie  
i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a jej otoczeniem”  
(W. Budzyński 1997, s. 10, za J. Crisford). Dokładniejsza definicja PR została sformuło-
wana przez prof. K. Wojcik: ,,PR uważamy,  za świadome, zaplanowane i długotrwałe, 
pielęgnowanie stosunków, jakiejkolwiek organizacji (gospodarczej, niegospodarczej, wła-
dzy, instytucji, urzędu, partii politycznej, organizacji społecznej, non-profit, grup ludzi, 
pojedynczych osób), które starają się świadomie kształtować swój wizerunek z jej bliż-
szym i dalszym otoczeniem zwanym publicznością. Przy uwzględnieniu nastawienia  
i opinii oraz zainteresowania tego otoczenia względem tej organizacji, które głównie za 
pośrednictwem systemu informacyjnego oraz zwrotnego odbierania sygnałów od otocze-
nia ma doprowadzić do: wzbudzenia zainteresowania, pozytywnego nastawienia oraz za-
ufania tego otoczenia do organizacji” (K. Wojcik 1992, s. 15). 

Kultura to właściwość społeczności ludzi, charakteryzująca się następującymi ele-
mentami: idee, wartości, wzory zachowania, normy moralne jak również przedmioty użyt-
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kowe tworzone przez ludzi i przekazywane następnym pokoleniom oraz innym społeczno-
ściom (J. Olędzki, D. Tworzydło 2007, s. 67). Kulturę można podzielić na materialną  
i niematerialną. Pierwszą grupę stanowią: naczynia, narzędzia, budynki a także inne fi-
zyczne przedmioty tworzone i używane przez człowieka. Niematerialne  to poglądy, wia-
ra, obyczaje, reguły postępowania. Każde społeczeństwo ma swoją własną kulturę, jest 
ona systemem norm regulującym zasady społecznego współżycia. Istotne znaczenie dla 
działalności public relations ma to, iż ,,człowiek może  wnieść wkład w rozwój kultury, 
ale dana rzecz przez niego stworzona musi wejść w społeczny obieg, musi się zobiektywi-
zować, aby została określona mianem elementu kultury (J. Olędzki, D. Tworzydło 2007,  
s. 67). W kontekście tej definicji, przekonujące wydają się słowa wypowiadane przez PR-
owców na łamach PRokultura public relations: ,,Niezależnie jednak od tego, czy PR jest 
znany w różnych środowiskach, to jeszcze kilka lat temu powiązanie go z kulturą wyda-
wało się w Polsce niedorzeczne.  Kultura lub jej elementy przecież same w sobie stanowią 
narzędzia działań PR, a całkiem niedawno wydawało się, że jest to obszar zarezerwowany 
dla dużych firm, polityków… Dzisiaj możemy już swobodnie mówić o PR kultury czy PR 
instytucji pozarządowych” (M. Cała, www.info-pr.pl/?page=pr-kultury). Ludzie kierujący 
polską kulturą są bogaci w doświadczenia i wiedzę dotyczącą kultury i sztuki. Niestety to 
dzisiaj nie wystarcza. Nadchodzi czas, kiedy konieczne staje się intensywne zdobywanie 
wiedzy o zarządzaniu (Ł. Zając, www.info-pr.pl/?page=pr-kultury). 

Podstawowym celem public relations jest stworzenie w wybranych grupach otoczenia 
przedsiębiorstwa określonego (korzystnego dla firmy) wizerunku. Wizerunek przedsię-
biorstwa jest jego obrazem wśród ludzi, którzy się z nim spotykają, czyli nie tylko klien-
tów, urzędników, ale również  pracowników danej firmy. Inaczej – jest on tym, co ludzie 
myślą o przedsiębiorstwie (W. Budzyński 1997, s. 73). Wizerunek przedsiębiorstwa jest 
swego rodzaju obrazem firmy w świadomości osób, które mają z nią kontakt bezpośredni  
(np. jako klienci) lub pośredni (jako uczestnicy rynku) (E. M. Cenker 2007, s. 42). Toż-
samość określonej firmy, czy ośrodka kultury  jest sumą elementów, które identyfikują 
daną firmę lub ośrodek kultury, wyróżniając go spośród innych.  Według W. Budzyńskie-
go elementy tożsamości przedsiębiorstwa muszą odpowiadać jego specyfice, być łatwe do 
zapamiętania, różnić się wystarczająco od podobnych elementów, charakteryzujących inne 
przedsiębiorstwa, być wolne od niekorzystnych skojarzeń, być adaptowalne na gruncie 
public relations oraz rzucać się w oczy (W. Budzyński 1997, s. 73). Ujmując prościej toż-
samość przedsiębiorstwa to suma elementów, które pozwalają go zidentyfikować i wyróż-
nić spośród innych firm konkurencyjnych (E. M. Cenker 2007, s. 42). Wśród tych elemen-
tów możemy wymienić: filozofię przedsiębiorstwa, jego historię, kulturę, strategię, styl 
zarządzania, zachowanie pracowników zarówno tych, którzy mają bezpośredni kontakt  
z klientem, jak również innych reprezentantów firmy (J. Zrałek 2005, s. 13, zeszyt 6). 
Najbardziej widocznym elementem tożsamości jest system identyfikacji wizualnej przed-
siębiorstwa, czyli całość symboliki stosowanej przez firmę, to, po czym można ją ,,na ze-
wnątrz” rozpoznać: logo, logotyp, kolorystyka (J. Zrałek 2005, s. 13, zeszyt 6). 

Przedmiot moich badań stanowiło zagadnienie dotyczące analizy wizerunku i promo-
cji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W związku z tym najważniejszym celem 
badań było przeanalizowanie 9 form public relations oraz próba określenia w jaki sposób 
otoczenie zewnętrzne oraz pracownicy Muzeum wypowiadają się na jego temat. 
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Analiza wizerunku i promocja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Metody badań 
 
1.1. Zakres działań public relations 

Badania przeprowadzono uwzględniając 9 form: prasową, telewizyjną, radiową, wy-
dawniczą, wystawienniczą, pocztową, spotkania, zwiedzanie, upominkową.  
1.1.1. Forma prasowa 

Uwzględniono: 
− notatki prasowe (o wszystkich ważnych wydarzeniach w Muzeum) 
− oświadczenia prasowe (np. odpowiedź na krytykę) 
− zwoływanie konferencji prasowych  

1.1.2. Forma telewizyjna  
Uwzględniono: reportaże dotyczące odbywających się imprez, wystaw, koncer-
tów. 

1.1.3. Forma radiowa 
Uwzględniono: rozmowę z ekspertem (np. kustoszem wystawy, wykładowcami 
akademickimi). 

1.1.4. Forma wydawnicza 
Uwzględniono: 
− publikacje naukowe wydane po zorganizowanych sesjach i konferencjach 
− albumy, katalogi 
− kalendarz imprez, kalendarz firmowy 
− foldery, broszury, ulotki o ośrodku jego organizacji i historii, plakaty 
− foldery do organizowanych wystaw 

1.1.5. Forma wystawiennicza 
Uwzględniono: 
− wystawy  
− stałe ekspozycje 
− stoiska informacyjne na wystawach i targach 

1.1.6. Forma pocztowa 
Uwzględniono: 
− wysyłanie zaproszeń na otwarcie wystaw, na organizowane  koncerty, festyny 
− wysyłanie życzeń świątecznych i noworocznych 
− utrzymywanie kontaktów listowych, mailowych i telefonicznych z osobami 

współpracującymi z Muzeum 
1.1.7. Spotkania 

Uwzględniono: 
− sympozja i konferencje naukowe 
− wernisaże 
− spotkania i utrzymywanie kontaktów z ekspertami, ludźmi biznesu 
− spotkania z władzami lokalnymi 
− festyny 
− imprezy 
− lekcje muzealne 
− przyjęcia, obiady 

1.1.8. Zwiedzanie 
Uwzględniono: frekwencje oraz udostępnienie Muzeum zwiedzającym. 
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− notatki prasowe (o wszystkich ważnych wydarzeniach w Muzeum) 
− oświadczenia prasowe (np. odpowiedź na krytykę) 
− zwoływanie konferencji prasowych  

1.1.2. Forma telewizyjna  
Uwzględniono: reportaże dotyczące odbywających się imprez, wystaw, koncer-
tów. 

1.1.3. Forma radiowa 
Uwzględniono: rozmowę z ekspertem (np. kustoszem wystawy, wykładowcami 
akademickimi). 

1.1.4. Forma wydawnicza 
Uwzględniono: 
− publikacje naukowe wydane po zorganizowanych sesjach i konferencjach 
− albumy, katalogi 
− kalendarz imprez, kalendarz firmowy 
− foldery, broszury, ulotki o ośrodku jego organizacji i historii, plakaty 
− foldery do organizowanych wystaw 

1.1.5. Forma wystawiennicza 
Uwzględniono: 
− wystawy  
− stałe ekspozycje 
− stoiska informacyjne na wystawach i targach 

1.1.6. Forma pocztowa 
Uwzględniono: 
− wysyłanie zaproszeń na otwarcie wystaw, na organizowane  koncerty, festyny 
− wysyłanie życzeń świątecznych i noworocznych 
− utrzymywanie kontaktów listowych, mailowych i telefonicznych z osobami 

współpracującymi z Muzeum 
1.1.7. Spotkania 

Uwzględniono: 
− sympozja i konferencje naukowe 
− wernisaże 
− spotkania i utrzymywanie kontaktów z ekspertami, ludźmi biznesu 
− spotkania z władzami lokalnymi 
− festyny 
− imprezy 
− lekcje muzealne 
− przyjęcia, obiady 

1.1.8. Zwiedzanie 
Uwzględniono: frekwencje oraz udostępnienie Muzeum zwiedzającym. 
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1.1.9. Forma upominkowa 
Uwzględniono: różnego rodzaju gadżety związane z Muzeum. 
Upominki (wydawnictwa firmowe, medale pamiątkowe itp.) 
Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez Muzeum Pierwszych Piastów na Ledni-
cy. 

 
1.2. Ankieta  

Ankieta przeznaczona do badania wizerunku Muzeum Pierwszych Piastów na Ledni-
cy (ryc. 1). Na każdym z 11 wykresów należało zaznaczyć tylko jedną cyfrę na skali 
od -3 do +3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 1. Ankieta dotyczącą wizerunku MPP na Lednicy 
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Analiza wizerunku i promocja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Wyniki badań 
 

1.1. Zakres działań public relations 
 

Badania przeprowadzono uwzględniając 9 form: prasową, telewizyjną, radiową, wy-
dawniczą, wystawienniczą, pocztową, spotkania, zwiedzanie, upominkowa. Do analizy 
formy telewizyjnej, radiowej, wystawienniczej, spotkań wybrano Wielkopolski Park Et-
nograficzny oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ze względu na największą 
liczbę zorganizowanych tam wystaw oraz imprez. Zostało to stwierdzone na podstawie 
dogłębnej analizy sprawozdań od 1969-2009 r. Pozostałe formy: prasową, wydawniczą, 
pocztową, zwiedzanie i upominkową przeanalizowano uwzględniając wszystkie oddziały 
MPP na Lednicy.  
 

1.1.1. Forma prasowa 
 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
           
W archiwum MPP na Lednicy znajdują się notatki prasowe zbierane od 1959 r.  

Na początku zostały one gromadzone, następnie przekazane przez Konserwatora Zabyt-
ków Jerzego Łomnickiego, który w 1969 r. został powołany na stanowisko dyrektora no-
wo utworzonej placówki Muzeum Początków Państwa Polskiego. W 1975 r. opracowano 
statut dla Muzeum o charakterze wielodziałowym, w ramach którego znalazł się Wielko-
polski Park Etnograficzny, zmieniono również nazwę placówki na Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy (A. Kaszubkiewicz 1991, s. 387). Od 1973 r. do 1982 r. Biuro Wycin-
ków Prasowych ,,Glob” przysyłało do Muzeum notatki prasowe, następnie były one zbie-
rane przez wyznaczonego pracownika. Należy wyraźnie podkreślić, że podana liczba nota-
tek prasowych odnosi się tylko do tych, które zostały zgromadzone w archiwum (ryc. 2).  

        W 2009 r. zaczęto monitorować media, dlatego należy przypuszczać, że zostały 
zgromadzone prawie wszystkie notatki prasowe, które ukazały się o Muzeum od stycznia 
do grudnia 2009 r. Zakładając, że monitoring mediów został prowadzony właściwie prze-
prowadzono analizę ilościową i jakościową notatek prasowych.  
 
Ryc. 2. Tabela liczba notatek prasowych oraz wykazu czasopism 

Rok 
Liczba 
notatek 

prasowych 
Tytuły czasopism 

1959 10 
,,Trybuna Ludu”, ,,Express Poznański”, ,,Ilustrowany Kurier Polski”, 
,,Życie Warszawy”, ,,Głos Wielkopolski”, ,,Ziemia Gnieźnieńska” 

1960 9 
,,Gazeta Gnieźnieńska”, ,,Express Poznański”, ,,Gazeta Poznańska”, 
,,Ilustrowany Kurier Polski” 

1961 3 ,,Głos Wielkopolski”, ,,Słowo Powszechne”, Kurier Polski” 
1962 1 ,,Gazeta Pomorska” 
1963 1 ,,Trybuna” 

1964-1968 
W archiwum MPP na Lednicy nie znajdują się żadne notatki prasowe 

za lata: 1964-1968 
1969 3 ,,Gazeta Poznańska”, Dziennik Ludowy”, ,,Tygodnik Kulturalny” 
1970 3 ,,Światowid”, ,,Słowo Powszechne”, ,,Gazeta Poznańska”  
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1960 9 
,,Gazeta Gnieźnieńska”, ,,Express Poznański”, ,,Gazeta Poznańska”, 
,,Ilustrowany Kurier Polski” 

1961 3 ,,Głos Wielkopolski”, ,,Słowo Powszechne”, Kurier Polski” 
1962 1 ,,Gazeta Pomorska” 
1963 1 ,,Trybuna” 

1964-1968 
W archiwum MPP na Lednicy nie znajdują się żadne notatki prasowe 

za lata: 1964-1968 
1969 3 ,,Gazeta Poznańska”, Dziennik Ludowy”, ,,Tygodnik Kulturalny” 
1970 3 ,,Światowid”, ,,Słowo Powszechne”, ,,Gazeta Poznańska”  
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1971 9 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Przemiany Ziemi Gnieź-
nieńskiej”,  ,,Zorza”, ,,Chłopska Droga” (dodatek ilustrowany) 

1972 5 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Zwierciadło”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Chłopska 
Droga”, ,,Ilustrowany Kurier Polski” 

1973 16 
,,Gazeta Poznańska”, ,,Głos Wielkopolski”, ,,Polityka”, ,,Przemiany”, 
,,Kurier Polski”, ,,Ilustrowany Kurier Polski” 

1974 1 ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej” 

1975 7 
,,Gazeta Poznańska”, ,,Przemiany”, ,,Tydzień”, ,,Gazeta Zachodnia”, 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Sztandar Młodych”  

1976 25 

,,Głos Wielkopolski”, ,,Gazeta Zachodnia”, ,,Express Poznański”, 
,,Tydzień”, ,,Trybuna Ludu”, ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, 
,,Sztandar Młodych”, ,,Kurier Polski”, ,,Wieczór Wybrzeża”, 
,,Panorama Północy” 

1977 45 

,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Express Poznański”, ,,Głos Wiel-
kopolski”, ,,Dziennik Ludowy”, ,,Ilustrowany Kurier Polski”, ,,Gazeta 
Zachodnia”, ,,Kultura”, ,,Życie Warszawy”, ,,Trybuna Ludu”, ,,Sztandar 
Młodych”, ,,Dziennik Ludowy”, ,,Dziennik Wieczorny”, ,,Fakty 77”, 
,,Szpilki” 

1978 45 

,,Gazeta Zachodnia”, ,,Fakty 78”, ,,Słowo Powszechne”, ,,Głos Wiel-
kopolski”, ,,Dziennik Ludowy”, ,,Gazeta Pomorska”, ,,Dziennik Popu-
larny”, ,,Gazeta Robotnicza”, ,,Express Poznański”, ,,Ilustrowany Ku-
rier Polski”, ,,Gazeta Olsztyńska”, ,,Express Ilustrowany”, ,,Trybuna 
Robotnicza”, ,,Tydzień”, ,,Panorama”, ,,Kurier Polski”, ,,Panorama 
Północy”, ,,Trybuna Ludu”, ,,Życie Warszawy”, ,,Express Wieczorny”, 
,,Dziennik Zachodni”, ,,Zwierciadło”, ,,Zielony Sztandar”, ,,Głos 
Szczeciński” 

1979 4 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Kurier Polski”, ,,Gazeta Zachodnia”, ,,Chłopska 
Droga”   

1980 7 
,, Głos Wielkopolski”, ,,Słowo Powszechne”, ,,Trybuna Ludu”, 
,,Literatura” 

1981 2 ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Słowo Powszechne” 

1982 14 
,,Gazeta Poznańska”, ,,Ilustrowany Kurier Polski”, ,,Przemiany”,  
,,Express Poznański”, ,,Głos Wielkopolski”, ,,Kurier Polski”, 
,,Perspektywy”  

1983 10 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Gazeta Poznańska”, Express Poznański”, 
,,Kurier Polski”, ,,Szpilki” 

1984 8 
,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Głos Wiel-
kopolski”, ,,Głos Pomorza”  

1985 23 
,,Żołnierz Wolności”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Express Poznański”, 
,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Głos Wielkopolski” 

1986 20 
,,Gazeta Poznańska”, ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, 
,,Rzeczpospolita”, ,,Głos Wielkopolski”  

1987 18 
,,Przewodnik Katolicki”, ,,Słowo Powszechne”, ,,Przemiany Ziemi 
Gnieźnieńskiej”, ,,Trybuna Ludu”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Głos Wiel-
kopolski”, ,,Express Poznański” 

1988 43 

,,Głos Wielkopolski”, ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Gazeta 
Poznańska”, ,,Rzeczpospolita”, ,,Trybuna Ludu”, ,,Kurier Polski”, 
,,Express Wieczorny”, ,,Perspektywy”, ,,Wieczór Wrocławski”, 
,,Nowości”, ,,Kurier Lubelski”, ,,Wieczór Wybrzeża”, Echo Dnia”, 
,,Kurier Szczeciński” 
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1971 9 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Przemiany Ziemi Gnieź-
nieńskiej”,  ,,Zorza”, ,,Chłopska Droga” (dodatek ilustrowany) 

1972 5 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Zwierciadło”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Chłopska 
Droga”, ,,Ilustrowany Kurier Polski” 

1973 16 
,,Gazeta Poznańska”, ,,Głos Wielkopolski”, ,,Polityka”, ,,Przemiany”, 
,,Kurier Polski”, ,,Ilustrowany Kurier Polski” 

1974 1 ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej” 

1975 7 
,,Gazeta Poznańska”, ,,Przemiany”, ,,Tydzień”, ,,Gazeta Zachodnia”, 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Sztandar Młodych”  

1976 25 

,,Głos Wielkopolski”, ,,Gazeta Zachodnia”, ,,Express Poznański”, 
,,Tydzień”, ,,Trybuna Ludu”, ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, 
,,Sztandar Młodych”, ,,Kurier Polski”, ,,Wieczór Wybrzeża”, 
,,Panorama Północy” 

1977 45 

,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Express Poznański”, ,,Głos Wiel-
kopolski”, ,,Dziennik Ludowy”, ,,Ilustrowany Kurier Polski”, ,,Gazeta 
Zachodnia”, ,,Kultura”, ,,Życie Warszawy”, ,,Trybuna Ludu”, ,,Sztandar 
Młodych”, ,,Dziennik Ludowy”, ,,Dziennik Wieczorny”, ,,Fakty 77”, 
,,Szpilki” 

1978 45 

,,Gazeta Zachodnia”, ,,Fakty 78”, ,,Słowo Powszechne”, ,,Głos Wiel-
kopolski”, ,,Dziennik Ludowy”, ,,Gazeta Pomorska”, ,,Dziennik Popu-
larny”, ,,Gazeta Robotnicza”, ,,Express Poznański”, ,,Ilustrowany Ku-
rier Polski”, ,,Gazeta Olsztyńska”, ,,Express Ilustrowany”, ,,Trybuna 
Robotnicza”, ,,Tydzień”, ,,Panorama”, ,,Kurier Polski”, ,,Panorama 
Północy”, ,,Trybuna Ludu”, ,,Życie Warszawy”, ,,Express Wieczorny”, 
,,Dziennik Zachodni”, ,,Zwierciadło”, ,,Zielony Sztandar”, ,,Głos 
Szczeciński” 

1979 4 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Kurier Polski”, ,,Gazeta Zachodnia”, ,,Chłopska 
Droga”   

1980 7 
,, Głos Wielkopolski”, ,,Słowo Powszechne”, ,,Trybuna Ludu”, 
,,Literatura” 

1981 2 ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Słowo Powszechne” 

1982 14 
,,Gazeta Poznańska”, ,,Ilustrowany Kurier Polski”, ,,Przemiany”,  
,,Express Poznański”, ,,Głos Wielkopolski”, ,,Kurier Polski”, 
,,Perspektywy”  

1983 10 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Gazeta Poznańska”, Express Poznański”, 
,,Kurier Polski”, ,,Szpilki” 

1984 8 
,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Głos Wiel-
kopolski”, ,,Głos Pomorza”  

1985 23 
,,Żołnierz Wolności”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Express Poznański”, 
,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Głos Wielkopolski” 

1986 20 
,,Gazeta Poznańska”, ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, 
,,Rzeczpospolita”, ,,Głos Wielkopolski”  

1987 18 
,,Przewodnik Katolicki”, ,,Słowo Powszechne”, ,,Przemiany Ziemi 
Gnieźnieńskiej”, ,,Trybuna Ludu”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Głos Wiel-
kopolski”, ,,Express Poznański” 

1988 43 

,,Głos Wielkopolski”, ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Gazeta 
Poznańska”, ,,Rzeczpospolita”, ,,Trybuna Ludu”, ,,Kurier Polski”, 
,,Express Wieczorny”, ,,Perspektywy”, ,,Wieczór Wrocławski”, 
,,Nowości”, ,,Kurier Lubelski”, ,,Wieczór Wybrzeża”, Echo Dnia”, 
,,Kurier Szczeciński” 
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1971 9 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Przemiany Ziemi Gnieź-
nieńskiej”,  ,,Zorza”, ,,Chłopska Droga” (dodatek ilustrowany) 

1972 5 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Zwierciadło”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Chłopska 
Droga”, ,,Ilustrowany Kurier Polski” 

1973 16 
,,Gazeta Poznańska”, ,,Głos Wielkopolski”, ,,Polityka”, ,,Przemiany”, 
,,Kurier Polski”, ,,Ilustrowany Kurier Polski” 

1974 1 ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej” 

1975 7 
,,Gazeta Poznańska”, ,,Przemiany”, ,,Tydzień”, ,,Gazeta Zachodnia”, 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Sztandar Młodych”  

1976 25 

,,Głos Wielkopolski”, ,,Gazeta Zachodnia”, ,,Express Poznański”, 
,,Tydzień”, ,,Trybuna Ludu”, ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, 
,,Sztandar Młodych”, ,,Kurier Polski”, ,,Wieczór Wybrzeża”, 
,,Panorama Północy” 

1977 45 

,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Express Poznański”, ,,Głos Wiel-
kopolski”, ,,Dziennik Ludowy”, ,,Ilustrowany Kurier Polski”, ,,Gazeta 
Zachodnia”, ,,Kultura”, ,,Życie Warszawy”, ,,Trybuna Ludu”, ,,Sztandar 
Młodych”, ,,Dziennik Ludowy”, ,,Dziennik Wieczorny”, ,,Fakty 77”, 
,,Szpilki” 

1978 45 

,,Gazeta Zachodnia”, ,,Fakty 78”, ,,Słowo Powszechne”, ,,Głos Wiel-
kopolski”, ,,Dziennik Ludowy”, ,,Gazeta Pomorska”, ,,Dziennik Popu-
larny”, ,,Gazeta Robotnicza”, ,,Express Poznański”, ,,Ilustrowany Ku-
rier Polski”, ,,Gazeta Olsztyńska”, ,,Express Ilustrowany”, ,,Trybuna 
Robotnicza”, ,,Tydzień”, ,,Panorama”, ,,Kurier Polski”, ,,Panorama 
Północy”, ,,Trybuna Ludu”, ,,Życie Warszawy”, ,,Express Wieczorny”, 
,,Dziennik Zachodni”, ,,Zwierciadło”, ,,Zielony Sztandar”, ,,Głos 
Szczeciński” 

1979 4 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Kurier Polski”, ,,Gazeta Zachodnia”, ,,Chłopska 
Droga”   

1980 7 
,, Głos Wielkopolski”, ,,Słowo Powszechne”, ,,Trybuna Ludu”, 
,,Literatura” 

1981 2 ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Słowo Powszechne” 

1982 14 
,,Gazeta Poznańska”, ,,Ilustrowany Kurier Polski”, ,,Przemiany”,  
,,Express Poznański”, ,,Głos Wielkopolski”, ,,Kurier Polski”, 
,,Perspektywy”  

1983 10 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Gazeta Poznańska”, Express Poznański”, 
,,Kurier Polski”, ,,Szpilki” 

1984 8 
,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Głos Wiel-
kopolski”, ,,Głos Pomorza”  

1985 23 
,,Żołnierz Wolności”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Express Poznański”, 
,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Głos Wielkopolski” 

1986 20 
,,Gazeta Poznańska”, ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, 
,,Rzeczpospolita”, ,,Głos Wielkopolski”  

1987 18 
,,Przewodnik Katolicki”, ,,Słowo Powszechne”, ,,Przemiany Ziemi 
Gnieźnieńskiej”, ,,Trybuna Ludu”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Głos Wiel-
kopolski”, ,,Express Poznański” 

1988 43 

,,Głos Wielkopolski”, ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Gazeta 
Poznańska”, ,,Rzeczpospolita”, ,,Trybuna Ludu”, ,,Kurier Polski”, 
,,Express Wieczorny”, ,,Perspektywy”, ,,Wieczór Wrocławski”, 
,,Nowości”, ,,Kurier Lubelski”, ,,Wieczór Wybrzeża”, Echo Dnia”, 
,,Kurier Szczeciński” 
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1971 9 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Przemiany Ziemi Gnieź-
nieńskiej”,  ,,Zorza”, ,,Chłopska Droga” (dodatek ilustrowany) 

1972 5 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Zwierciadło”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Chłopska 
Droga”, ,,Ilustrowany Kurier Polski” 

1973 16 
,,Gazeta Poznańska”, ,,Głos Wielkopolski”, ,,Polityka”, ,,Przemiany”, 
,,Kurier Polski”, ,,Ilustrowany Kurier Polski” 

1974 1 ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej” 

1975 7 
,,Gazeta Poznańska”, ,,Przemiany”, ,,Tydzień”, ,,Gazeta Zachodnia”, 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Sztandar Młodych”  

1976 25 

,,Głos Wielkopolski”, ,,Gazeta Zachodnia”, ,,Express Poznański”, 
,,Tydzień”, ,,Trybuna Ludu”, ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, 
,,Sztandar Młodych”, ,,Kurier Polski”, ,,Wieczór Wybrzeża”, 
,,Panorama Północy” 

1977 45 

,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Express Poznański”, ,,Głos Wiel-
kopolski”, ,,Dziennik Ludowy”, ,,Ilustrowany Kurier Polski”, ,,Gazeta 
Zachodnia”, ,,Kultura”, ,,Życie Warszawy”, ,,Trybuna Ludu”, ,,Sztandar 
Młodych”, ,,Dziennik Ludowy”, ,,Dziennik Wieczorny”, ,,Fakty 77”, 
,,Szpilki” 

1978 45 

,,Gazeta Zachodnia”, ,,Fakty 78”, ,,Słowo Powszechne”, ,,Głos Wiel-
kopolski”, ,,Dziennik Ludowy”, ,,Gazeta Pomorska”, ,,Dziennik Popu-
larny”, ,,Gazeta Robotnicza”, ,,Express Poznański”, ,,Ilustrowany Ku-
rier Polski”, ,,Gazeta Olsztyńska”, ,,Express Ilustrowany”, ,,Trybuna 
Robotnicza”, ,,Tydzień”, ,,Panorama”, ,,Kurier Polski”, ,,Panorama 
Północy”, ,,Trybuna Ludu”, ,,Życie Warszawy”, ,,Express Wieczorny”, 
,,Dziennik Zachodni”, ,,Zwierciadło”, ,,Zielony Sztandar”, ,,Głos 
Szczeciński” 

1979 4 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Kurier Polski”, ,,Gazeta Zachodnia”, ,,Chłopska 
Droga”   

1980 7 
,, Głos Wielkopolski”, ,,Słowo Powszechne”, ,,Trybuna Ludu”, 
,,Literatura” 

1981 2 ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Słowo Powszechne” 

1982 14 
,,Gazeta Poznańska”, ,,Ilustrowany Kurier Polski”, ,,Przemiany”,  
,,Express Poznański”, ,,Głos Wielkopolski”, ,,Kurier Polski”, 
,,Perspektywy”  

1983 10 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Gazeta Poznańska”, Express Poznański”, 
,,Kurier Polski”, ,,Szpilki” 

1984 8 
,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Głos Wiel-
kopolski”, ,,Głos Pomorza”  

1985 23 
,,Żołnierz Wolności”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Express Poznański”, 
,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Głos Wielkopolski” 

1986 20 
,,Gazeta Poznańska”, ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, 
,,Rzeczpospolita”, ,,Głos Wielkopolski”  

1987 18 
,,Przewodnik Katolicki”, ,,Słowo Powszechne”, ,,Przemiany Ziemi 
Gnieźnieńskiej”, ,,Trybuna Ludu”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Głos Wiel-
kopolski”, ,,Express Poznański” 

1988 43 

,,Głos Wielkopolski”, ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Gazeta 
Poznańska”, ,,Rzeczpospolita”, ,,Trybuna Ludu”, ,,Kurier Polski”, 
,,Express Wieczorny”, ,,Perspektywy”, ,,Wieczór Wrocławski”, 
,,Nowości”, ,,Kurier Lubelski”, ,,Wieczór Wybrzeża”, Echo Dnia”, 
,,Kurier Szczeciński” 
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1989 23 

,,Express Poznański”, ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”,  
,,Głos Wielkopolski”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Kurier Polonijny”,  
,,Express Ilustrowany”, ,,Wieczór Wrocławia”, ,,Spotkania  
z Zabytkami”, ,,Perspektywy”, ,,Echo Dnia” 

1990 29 
,,Przekrój”, ,,Dziennik Polski”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Przemiany Zie-
mi Gnieźnieńskiej”, ,,Głos Wielkopolski”, ,,Poznaniak”, ,,Dzisiaj”, 
,,Express Poznański” 

1991 35 
,,Gazeta Poznańska”, ,,Głos Wielkopolski”, ,,Przemiany Ziemi Gnieź-
nieńskiej”, ,,Kurier Codzienny”, ,,Kobieta i Życie”, ,,Gazeta Gnieźnień-
ska”, ,,Nie z tej Ziemi”, ,,Echo Cegielskiego” ,,Trybuna”    

1992 50 

,,Głos Wielkopolski”, ,,Gazeta Wielkopolska”, ,,Gazeta Poznańska”, 
,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Express Poznański”, ,,Gazeta 
Pomorska”, ,,IKS”, ,,Przewodnik Katolicki”, ,,Gazeta Wyborcza”, ,,Głos 
Gnieźnieński”   

1993 37 

,,Głos Wielkopolski”, ,,Kulisy Gnieźnieńskie”, ,,Przemiany Ziemi 
Gnieźnieńskiej”, ,,Bulletin 1993”, ,,Gazeta Wielkopolska”, ,,Nowości 
Sportu i Turystyki”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Głos Gnieźnieński”, ,,Zdrój 
Ciechociński”    

1994 30 
,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”, ,,Gazeta Wiejska”, ,,Gazeta Po-
znańska”, ,,Głos Gnieźnieński”, ,,Głos Wielkopolski”, ,,Express Po-
znański”, ,,Kulisy Gnieźnieńskie”, ,,Gazeta Wielkopolska”  

1995 12 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Express Poznański”, ,,Przemiany na Szlaku 
Piastowskim”, ,,Gazeta Poznańska”  

1996 34 
,,Gazeta Poznańska”, ,,Głos Wielkopolski”, ,,Pulheimer Stadt Blatt”, 
,,Kölner Stadt-Anzeiger”, ,,Pulheimer Nachrichten”, ,,Poznaniak”, 
,,Przemiany na Szlaku Piastowskim”, ,,Słowo”, ,,Atlas budowlany” 

1997 20 
,,Gazeta Poznańska”, ,,Gazeta Wyborcza”, ,,Głos Wielkopolski”, 
,,Express Poznański”,  

1998 26 

,,Kulisy Historyczne”, ,,Obserwator Regionalny”, ,,Gazeta Wyborcza”, 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Tygodnik Ziemi Gnieźnieńskiej – Przemiany”, 
,,Archeologia Żywa”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Przewodnik Katolicki”, 
,,Express Poznański”, ,,Rzeczpospolita”  

1999 73 
,,Głos Wielkopolski”, ,,Gazeta Wielkopolska”, ,,Gazeta Wyborcza”, 
,,Express”, ,,Przemiany na Szlaku Piastowskim”, ,,Gazeta Poznań-
ska”, ,,Przewodnik Katolicki”, ,,Trybuna”,  

2000 33 
,,PKP- Kurier”, ,,Trybuna”, ,,Przewodnik Katolicki”, ,,Głos Wielkopol-
ski”, ,,Przemiany na Szlaku Piastowskim”, ,,Gazeta Wyborcza”, 
,,Express”, ,,Gazeta Poznańska”,  

2001 21 
,,Przemiany na Szlaku Piastowskim”, ,,Głos Wielkopolski”, ,,Gazeta 
Poznańska”, ,,Dziennik Zachodni”, ,,Dziennik Łódzki”, ,,Express Po-
znański”, ,,Tygodnik Sieradzki”, Tygodnik Ziemi Sieradzkiej”     

2002 33 

,,Głos Poznaniaka”, ,,Gazeta Wyborcza”, ,,Express”, ,,Nowiny Gnieź-
nieńskie”, ,,Tygodnik Nowy”, ,,Trybuna”, ,,Przemiany na Szlaku 
Gnieźnieńskim”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Głos Wielkopolski”, 
,,Wiadomości Wrzesińskie”, ,,Dominik” (tygodnik dla dzieci) 

2003 31 

,,Głos Wielkopolski”, ,,Gazeta Poznańska”, ,,Super Express”, ,,Gazeta 
Poznańska” (dodatek ,,Ziemia Kaliska”), ,,Głos Poznaniaka”, ,,Gazeta 
Poznańska” (dodatek ,,Gnieźnieński Tydzień”), ,,Tygodnik Powszech-
ny”, ,,Przemiany na Szlaku Piastowskim”, ,,Gazeta Wyborcza”    
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1989 23 

,,Express Poznański”, ,,Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”,  
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2004 20 

,,Głos Wielkopolski”, Gazeta Poznańska”, ,,Monitor Wielkopolski”, 
,,Przemiany na Szlaku Piastowskim”, ,,Panorama Wielkopolskiej Kul-
tury”, ,,Gazeta Poznańska” (dodatek ,,Gnieźnieński Tydzień”), 
,,Gazeta Wyborcza”, Wiadomości Gminne”, ,,Przewodnik Katolicki”, 
,,Wiadomości Wrzesińskie” 

2005 18 
,,Fakt”, ,,Głos Wielkopolski”, ,,Monitor Wielkopolski”, ,,Gazeta Po-
znańska” (dodatek ,,Gnieźnieński Tydzień”), ,,Gazeta Wyborcza” 

2006 28 
,,Gazeta Poznańska”, Gazeta Poznańska” (dodatek ,,Gnieźnieński 
Tydzień”),  ,,Głos Wielkopolski” 

2007 11 
,,Monitor Wielkopolski”, ,,Głos Wielkopolski”, ,,Polska Głos Wielkopol-
ski”,,Reporter Gnieźnieński” 

2008 25 

,,Przemiany na Szlaku Piastowskim ”, ,,Gazeta Wyborcza”, 
,,Gnieźnieński Tydzień”, ,,Monitor Wielkopolski”, ,,Dzień,” 
,,Wiadomości Wrzesińskie”, ,,Polska Głos Wielkopolski”, ,,Gazeta 
Wielkopolska”, ,,Mówią Wieki”, ,,Potsdamer Neueste Nachrichten”, 
,,Uckermark Kurier”, „Märkische Allgemeine”  

2009 91 

,,Przemiany na Szlaku  Piastowskim”, ,,Polska Głos Wielkopolski”, 
,,Gnieźnieński Tydzień”, ,,Monitor Wielkopolski”, ,,Wiadomości Wrze-
sińskie”, ,, Gazeta Wyborcza”, ,,Przewodnik Katolicki”, ,,IKS”, Götting-
er Tagebllat”, ,,Życie Uniwersyteckie” 

 
 
Analiza ilościowa i jakościowa notatek prasowych -2009 r.  
         
Na podstawie analizy ilościowej notatek prasowych stwierdzono, że w 2009 r. ukaza-

ło się ich  91. Najwięcej notatek prasowych ukazało się w tygodniku ,,Przemiany na Szla-
ku  Piastowskim” – 32 (ryc. 3). W ,,Polska Głos Wielkopolski” wydrukowano 24 notatki 
prasowe, natomiast w ,,Gnieźnieńskim Tygodniu” – 14. W ,,Monitorze Wielkopolskim”  
stwierdzono ich – 9. W ,,Wiadomościach Wrzesińskich”, ,,Przewodniku Katolickim” oraz  
,,Gazecie Wyborczej” po 3 w każdym wymienionym czasopiśmie. W IKS-ie, ,,Göttinger 
Tagebllat” i ,,Życiu Uniwersyteckim” po jednej notatce prasowej. Analiza jakościowa 
notatek prasowych wykazała pozytywnych - 27, neutralnych – 63 i jedną negatywną  
(ryc. 4).  

Oświadczeń prasowych – brak. 
Konferencja prasowa odbyła się w Roku Jubileuszowym -2009. 
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Konferencja prasowa odbyła się w Roku Jubileuszowym -2009. 
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Analiza wizerunku i promocja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

1.1.2. Forma telewizyjna  
 

Wielkopolski Park Etnograficzny 
 

1.  Na terenie Parku Etnograficznego nakręcono film o zespole pieśni i tańca „Wielko-
polska” (1974 r.).  

2.  Udostępniono ekspozycję do realizacji programów filmowych przez telewizyjne 
ośrodki Warszawy i Poznania (1983 r.). 

3.  Współpraca z Poznańskim Ośrodkiem TVP podczas nagrywania programów arty-
stycznych, folklorystycznych (1993 r.). 

4.  Realizacja  programów telewizyjnych na terenie skansenu (1994 r.). 
5.  Program TV Źródło – poświęcony tematyce pasyjnej. Marta Romanow – Kujawa 

opowiadała o ludowej plastyce przydrożnej (1999 r.).   
6.  Współpraca z dziennikarzami TVP w przygotowaniu programu o tematyce wielko-

postnej (1999 r., 2000 r.). 
7.  Współpraca z TVP podczas realizacji programu B. Wołoszańskiego ,,Sensacje XX 

wieku” (2000 r., 2001 r.). 
8.  Współpraca z operatorami w trakcie realizacji noweli filmowej ,,Powrót” (2001 r.).  
9.  Telewizja TRWAM realizowała na terenie WPE program pt. ,,Sól ziemi”. W progra-

mie tym Marta Romanow–Kujawa wypowiadała się na temat dawnych zwyczajów 
bożonarodzeniowych (2005 r.). 

10.  W programie PTV ,,Kawa czy herbata”, na temat zwyczajów wielkanocnych, wypo-
wiadała się  Adriana Garbatowska (2005 r.). 

11.  Udzielono wywiadu dla Telewizji Kablowej „Winogrady”, realizującej program  
o WPE (2007 r.). 

12.  Udzielono wywiadu dla programu edukacyjnego TVP Poznań na temat ludowych 
zwyczajów związanych ze świętem Matki Boskiej Zielnej (2008 r.). 

13.  Współpraca z TVP INFO POGODA nad  projektem: TVP INFO POGODA-  
w Wielkopolskim Parku Etnograficznym (2008 r.). 

14.  Udostępniono ekspozycję do realizacji programu telewizyjnego ,,Skarby Nieodkryte” 
emitowanego na antenie TV Polonia (2008 r.).  

15.  Na terenie WPE Agencja TBA Group nakręciła kilka scen do filmu ,,Świadectwo” 
(,,Una vita con Karol”) w reżyserii Pawła Pitery (2008 r.).  

16.  Udostępniono i przygotowano ekspozycję, dla TVP, do realizacji programu telewi-
zyjnego „Wokół wielkiej sceny” (2009 r.).  

 
1.1.3.  Forma radiowa 
 
Wielkopolski Park Etnograficzny 
 
Pracownicy merytoryczni najczęściej udzielali wywiadów radiowych na temat orga-

nizowanych imprez folklorystycznych oraz zwyczajów świątecznych. 
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1.1.4. Forma wydawnicza 
 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
 
Wydawnictwa naukowe 
 

1.  Studia Lednickie, tomy I–IX,  tom I – 1989, tom II -1991, tom III- 1994, tom IV – 
1996, tom V – 1998, tom VI - 2000, VII – 2002, VIII – 2005, IX – 2008. 

2.  Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego, red. K. Tobolski. 1991  
(I tom Biblioteki Studiów Lednickich).  

3.  Tobolski Kazimierz, Brande Arthur. 1993. Wälder, Ihre Geschichte und Folgege-
sellschaften in Aordwest – Polen. Exkursionsführer Sommer (Maszynopis). 

4.  Tymczasowy wykaz współczesnych i kopalnych roślin oraz awifauny Lednickiego 
Parku Krajobrazowego, red. K. Tobolski. 1993.  

5.  U progu chrześcijaństwa w Polsce. Ostrów Lednicki, red. K. Żurowska; t. 1 -1993,  
t. 2-1994 (II tom Biblioteki Studiów Lednickich).                           

6.  Anne Filbrandt-Czaja. 1998. Historia roślinności północnej części Lednickiego 
Parku Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem czynnika antropogenicznego. 
K. Milecka, Historia działalności człowieka w okolicach Giecza i Wagowa w świetle 
analizy pyłkowej (III tom Biblioteki Studiów Lednickich).  

7.  Paleoekologiczne studium późnoglacjalnych osadów Jeziora Lednica w Imiołkach 
(Lednicki Park Krajobrazowy), red. K. Tobolski. 1998 (IV tom Biblioteki Studiów 
Lednickich).  

8.  Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim. Tom I. Mosty traktu gnieź-
nieńskiego, red Z. Kurnatowska. 2000 (V tom Biblioteki Studiów Lednickich).  

9.  Daniel Makowiecki. 2001. Hodowla oraz użytkowanie zwierząt na Ostrowie Lednic-
kim w średniowieczu (VI tom Biblioteki Studiów Lednickich).   

10.  Janusz Górecki. 2002. Gród na Ostrowie Lednickim na tle wybranych ośrodków gro-
dowych pierwszej monarchii piastowskiej (VII tom Biblioteki Studiów Lednickich). 

11.  Antoni Pelczyk. 2002. Wielkopolski Park Etnograficzny. Między tradycyjną wsią  
a teorią i praktyką skansenologiczną (VIII tom Biblioteki Studiów Lednickich).  

12.  Marek Polcyn. 2003. Archeobotaniczna interpretacja wczesnośredniowiecznych, 
podwodnych warstw kulturowych z Ostrowa Lednickiego i Giecza (IX tom Biblioteki 
Studiów Lednickich).  

13.  Borys Siewczyński. 2004. Zabytki architektoniczne Ostrowa Lednickiego w rekon-
strukcji komputerowej (X tom Biblioteki Studiów Lednickich).  

14.  Rekonstrukcja dawnego budownictwa w rezerwatach i skansenach, red. Z. Kurna-
towska. 2006 (XI tom Biblioteki Studiów Lednickich).  

15.  Andrzej M. Wyrwa. 2009. Święty Jakub Apostoł. Malakologiczne i historyczne śla-
dy peregrynacji z ziem polskich do Santiago de Compostela, Lednica – Poznań.  

16.  Stauroteka Lednicka. 2009. Redakcja naukowa Andrzej M. Wyrwa.  2009. Lednica 
– Poznań. 

17.  Custodia Memoriae. 2009. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja M. Wyrwy. Mu-
zeum Pierwszych Piastów na Lednicy XL lat istnienia (1969-2009). Lednica.  
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K. Milecka, Historia działalności człowieka w okolicach Giecza i Wagowa w świetle 
analizy pyłkowej (III tom Biblioteki Studiów Lednickich).  

7.  Paleoekologiczne studium późnoglacjalnych osadów Jeziora Lednica w Imiołkach 
(Lednicki Park Krajobrazowy), red. K. Tobolski. 1998 (IV tom Biblioteki Studiów 
Lednickich).  

8.  Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim. Tom I. Mosty traktu gnieź-
nieńskiego, red Z. Kurnatowska. 2000 (V tom Biblioteki Studiów Lednickich).  

9.  Daniel Makowiecki. 2001. Hodowla oraz użytkowanie zwierząt na Ostrowie Lednic-
kim w średniowieczu (VI tom Biblioteki Studiów Lednickich).   

10.  Janusz Górecki. 2002. Gród na Ostrowie Lednickim na tle wybranych ośrodków gro-
dowych pierwszej monarchii piastowskiej (VII tom Biblioteki Studiów Lednickich). 

11.  Antoni Pelczyk. 2002. Wielkopolski Park Etnograficzny. Między tradycyjną wsią  
a teorią i praktyką skansenologiczną (VIII tom Biblioteki Studiów Lednickich).  

12.  Marek Polcyn. 2003. Archeobotaniczna interpretacja wczesnośredniowiecznych, 
podwodnych warstw kulturowych z Ostrowa Lednickiego i Giecza (IX tom Biblioteki 
Studiów Lednickich).  

13.  Borys Siewczyński. 2004. Zabytki architektoniczne Ostrowa Lednickiego w rekon-
strukcji komputerowej (X tom Biblioteki Studiów Lednickich).  

14.  Rekonstrukcja dawnego budownictwa w rezerwatach i skansenach, red. Z. Kurna-
towska. 2006 (XI tom Biblioteki Studiów Lednickich).  

15.  Andrzej M. Wyrwa. 2009. Święty Jakub Apostoł. Malakologiczne i historyczne śla-
dy peregrynacji z ziem polskich do Santiago de Compostela, Lednica – Poznań.  

16.  Stauroteka Lednicka. 2009. Redakcja naukowa Andrzej M. Wyrwa.  2009. Lednica 
– Poznań. 

17.  Custodia Memoriae. 2009. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja M. Wyrwy. Mu-
zeum Pierwszych Piastów na Lednicy XL lat istnienia (1969-2009). Lednica.  
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1.1.4. Forma wydawnicza 
 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
 
Wydawnictwa naukowe 
 

1.  Studia Lednickie, tomy I–IX,  tom I – 1989, tom II -1991, tom III- 1994, tom IV – 
1996, tom V – 1998, tom VI - 2000, VII – 2002, VIII – 2005, IX – 2008. 

2.  Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego, red. K. Tobolski. 1991  
(I tom Biblioteki Studiów Lednickich).  

3.  Tobolski Kazimierz, Brande Arthur. 1993. Wälder, Ihre Geschichte und Folgege-
sellschaften in Aordwest – Polen. Exkursionsführer Sommer (Maszynopis). 

4.  Tymczasowy wykaz współczesnych i kopalnych roślin oraz awifauny Lednickiego 
Parku Krajobrazowego, red. K. Tobolski. 1993.  

5.  U progu chrześcijaństwa w Polsce. Ostrów Lednicki, red. K. Żurowska; t. 1 -1993,  
t. 2-1994 (II tom Biblioteki Studiów Lednickich).                           
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Analiza wizerunku i promocja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Książki popularnonaukowe 
 
1.  Jerzy Łomnicki.1977. Ostrów Lednicki.  
2.  Peter Schreiner. 1996. Królowa Rycheza, Polska i Aadrenia stosunki między Pola-

kami a Aiemcami w XI wieku (Biblioteka Studiów Lednickich. Seria popularno-
naukowa).   

3.  Andrzej M. Wyrwa, Mariola Olejniczak. 2009. Lednickie serc pamiątki. Legenda 
 i wiersze z połowy XIX wieku, Lednica. 

 
Bajki 

  
Andrzej Sikorski. 2009. Ledna i Mieczek. Tajemnica z jeziora.  Ilustracje: Jarosław Gry-
guć. Lednica.   
 

Albumy 
 
1.   Andrzej Kaszubkiewicz, Jacek Wrzesiński, Janusz Górecki, Arkadiusz Tabaka. 

2002. Ostrów Lednicki.  
2.  Andrzej Kaszubkiewicz, Antoni Pelczyk, Zbigniew Wielgosz. 2003. Wielkopolski 

Park Etnograficzny w Dziekanowicach.  
3.  Wojciech Kujawa. 2009. Takie miejsce. Wielkopolski Park Etnograficzny.  
 

Katalogi 
 
40 zabytków. 2009. Katalog wystawy jubileuszowej z okazji 40-lecia Muzeum pierwszych 
Piastów na Lednicy. Kurator wystawy Janusz Górecki. 
 

Ikonografia i zdjęcia 
 
Andrzej M. Wyrwa, Wojciech Kujawa, Kamila Wągrowska. 2009. Lednickie obrazy. 
Ikonografia i zdjęcia ruin Ostrowa Lednickiego od połowy XIX do połowy XX wieku (wy-
bór). Lednica.  
 

Foldery, informatory, składanki 
 
1.  Jerzy Łomnicki. 1978. Der Lednicer Werder (składanka). 
2.  Antoni Pelczyk. 1983. Wielkopolski Park Etnograficzny (folder). 
3.  Janusz Górecki. 1986. Wczesnośredniowieczne militaria Ostrowa Lednickiego (skła-

danka). 
4.  Antoni Pelczyk. 1986. Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach (informa-

tor).  
5.  Antoni Pelczyk. 1988. Grosspolnischer Etnographischer Park (Freilichtmuseum)  

In Dziekanowice, tłum. S. Błaszczyk (składanka). 
6.  Jacek Wrzesiński. 1989. Odkrywanie Ostrowa Lednickiego (składanka). 
7.   Janusz Górecki, Jacek Wrzesiński. 1990. Badania podwodne Ostrowa Lednickiego 

(folder). 
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8.  Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński. 1991. Lednicka nekropola (składanka). 
9.  Janusz Górecki. 1992. Ostrów Lednicki ein Palast – und Sakralkomplex aus der 

Frűhen Piastenzeit (folder).  
10.  Zofia Kurnatowska. 1992. Ostrów Lednicki the stronghold of Mieszko I (folder). 
11.  Zofia Kurnatowska. 1992. Ostrów Lednicki gród Mieszka I (folder) 
12.  Antoni Pelczyk, Marta Romanow. 1992. Grospolnischer Ethnographischer Park  

In Dziekanowice (folder). 
13.   Jacek Wrzesiński. 1992. Der Entdeckungsverlauf des Ostrów Lednicki (składanka). 
14.  Małgorzata Fryza. 1997. Wielkopolski Park Etnograficzny (informator). 
15.  Janusz Górecki, Mateusz Łastowiecki. 1997. Lednica 2000 (folder). 
16.  Teresa Krysztofiak. 1998. Gród Piastowski w Gieczu (składanka). 
17.  Mateusz Łastowiecki. 1998. Skarby Jeziora Lednica (składanka). 
18.  Elżbieta Indycka. 2000. Giecz w monarchii piastowskiej (przewodnik po wystawie; 

tłum. Marta Romanow-Kujawa). 
19.  Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka. 2001. Ostrów Lednicki (składanka; tłum. 

Marta Romanow-Kujawa).  
20.  Małgorzata Fryza. 2001. Wielkopolski Park Etnograficzny (składanka; tłum. Marta 

Romanow-Kujawa). 
21.  Małgorzata Fryza. 2003. Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach (in-

formator). 
22.  Arkadiusz Tabaka, Janusz Górecki. 2003. Ostrów Lednicki. Powrót do przeszłości 

(folder).  
23.  Teresa Krysztofiak. 2004. Gród Piastowski Giecz (folder). 
24.  Katarzyna Renn. 2004. Lednicki Park Krajobrazowy, wystawa przyrodnicza (skła-

danka). 
25.  Małgorzata Fryza. 2005. Ethnographic Park of Wielkopolska in Dziekanowice (in-

formator), tłum. Grzegorz Ciesielski. 
26.  Janusz Górecki. 2005. Wyspa władców. Ostrów Lednicki.  
27.  Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński. 2005. Czytanie z kości (folder).  
28.  Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka. 2006. Ostrów Lednicki (informator). Wzno-

wienie 2009 r., (w jęz. angielskim i jęz. niemieckim, 2009 r.). 
29.  Łukasz Kaczmarek (b.r.) ok. 2006. Z piastowskich archeoczasów. Ostrów Lednicki.  
30.  Andrzej Kaszubkiewicz. 2006. Ostrów Lednicki – chrzcielnica narodowa (składan-

ka). 
31.  Teresa Krysztofiak. 2006. Gród Piastowski Giecz (składanka). 
32.  Danuta Banaszak, Mateusz Łastowiecki. 2008. Ostrów Lednicki. Ceramika Aostra 

(składanka).    
33.  Małgorzata Fryza. 2006. Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach (in-

formator). Wznowienie 2008 r. 
34.  Teresa Krysztofiak. 2008. Giecz. Rezerwat Archeologiczny ,,Gród Piastowski” (in-

formator).  
35.  Marta Romanow – Kujawa. 2008. Świątki, grajkowie, demony … Kolekcja współ-

czesnej plastyki nieprofesjonalnej w zbiorach Wielkopolskiego Parku Etnograficzne-
go (folder). 
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stawa. Kolekcja ceramiki dewocyjnej w zbiorach Wielkopolskiego Parku Etnogra-
ficznego (folder). 

37.  Andrzej Kowalczyk, Dariusz Paprocki. 2009. Ostrów Radzimski. Zapomniany 
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Inne: Janusz Górecki. b.r. Wczesnopiastowski zespół pałacowy i sakralny Ostrowa Led-
nickiego (składanka), Andrzej Kaszubkiewicz. b.r. Otton III w Polsce. Wystawa (?), 
Ostrów Lednicki – The visitoŕs path. b.r. (składanka), Ostrów Lednicki – droga zwiedza-
nia. b.r. (składanka), Ostrów Lednicki - Besichtigungsweg. b.r. (składanka) 
 

Gazeta Lednica 
 
nr 1 maj 1993; nr 2 lipiec 1993; nr 3 sierpień 1993; nr 4 październik 1993; nr 5 grudzień 
1993; nr 1(6) styczeń 1994; nr 2(7) luty 1994; nr 3(8) marzec 1994; nr 4(9) kwiecień 
1994; nr 5(10) maj 1994; nr 6 /7(11/12) czerwiec, lipiec 1994; nr 8(13) sierpień 1994; nr 
9(14) wrzesień 1994; nr 10/11(15/16) październik 1994; nr 12(17) grudzień 1994; nr 
1/2(18/19) styczeń, luty 1995; nr 3/4(20/21) marzec, kwiecień 1995; nr 5/6(22/23) maj, 
czerwiec 1995; nr 7/8(24/25) lipiec, sierpień 1995; nr 9/10(26/27) wrzesień, październik 
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3/4(32/33) marzec, kwiecień 1996; nr 5/6(34/35) maj, czerwiec 1996; nr 7/8(36/37) li-
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grudzień 1996; nr 1(42) styczeń, marzec 1997; nr 2(43) kwiecień, maj 1997; nr 3(44) 
czerwiec, lipiec 1997; nr 4(45) sierpień, październik 1997; nr 5(46) listopad, grudzień 
1997; nr 1(47) styczeń, luty 1998; nr 2(48) marzec, kwiecień 1998; nr 3(49) maj, czer-
wiec 1998; nr 4(50) lipiec, sierpień 1998; nr 5(51) wrzesień, październik 1998;  nr 6(52) 
listopad, grudzień 1998; wydanie specjalne styczeń 1999; nr 1(53) styczeń, luty 1999; nr 
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nr 5(57) wrzesień, październik 1999; nr 6(58) listopad, grudzień 1999; nr 1 (59) styczeń, 
luty 2000; nr 2(60) marzec, kwiecień 200; nr 3(61) maj, czerwiec 2000 – red. Maria 
Chojnacka, Marta Romanow Kujawa, Piotr Kuszczak; nr 1(62) V, VI, VII 2001; nr 
2(63) VIII, IX, X 2001; nr 3(64) XI, XII, I 2001/2002; nr 4(65) II, III, IV 2002 – red. 
Katarzyna Renn, Arkadiusz Tabaka, Wojciech Grygorowicz      
    

Kalendarz firmowy 
  
Wydano kalendarz firmowy ze zdjęciami W. Kujawy. Kalendarz na rok 2006 z wido-

kiem Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach (wydany w 2005 r.) 
oraz kalendarz na rok 2006 z Ostrowem Lednickim (wydany w 2005 r.). 
 

Plakaty i afisze na otwarcie wystaw oraz organizowane imprezy były projektowane 
plakaty lub afisze (ryc. 5-7).  W czasie 40 lat zaprojektowano 90 plakatów oraz 34 afisze 
promujące Muzeum. Plakat i afisz jest dobrym przekaźnikiem informacji, wpływa rów-
nież na przekaz  wizualny. Na plakatach promujących Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy wielokrotnie  pojawiają się zabytki: palatium, pektorał czy plakietka lednicka  
z orłem na trwałe zostając w świadomości turystów. 
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Wydano kalendarz firmowy ze zdjęciami W. Kujawy. Kalendarz na rok 2006 z wido-

kiem Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach (wydany w 2005 r.) 
oraz kalendarz na rok 2006 z Ostrowem Lednickim (wydany w 2005 r.). 
 

Plakaty i afisze na otwarcie wystaw oraz organizowane imprezy były projektowane 
plakaty lub afisze (ryc. 5-7).  W czasie 40 lat zaprojektowano 90 plakatów oraz 34 afisze 
promujące Muzeum. Plakat i afisz jest dobrym przekaźnikiem informacji, wpływa rów-
nież na przekaz  wizualny. Na plakatach promujących Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy wielokrotnie  pojawiają się zabytki: palatium, pektorał czy plakietka lednicka  
z orłem na trwałe zostając w świadomości turystów. 
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1.1.5.   Forma wystawiennicza 
 

Wielkopolski Park Etnograficzny 
 
I.  Wystawy czasowe: 

Wystawy: 1982 r. 
− wystawa pt. ,,Problemy ochrony drewna zabytkowego’’ 
− wystawa rzeźby ludowej Pawła Brylińskiego przy współpracy z Muzeum Narodo-

wym w Poznaniu     
− wystawa pt. ,,Sprzęt i narzędzia w przetwórstwie zbożowym”, miejsce ekspozycji  

wiatrak typu ,,Paltrak” 
− wystawa akwarel T. Szukały pt. ,,Krajobraz jeziora Lednica’’ 
Wystawy 1983 r. 
− ekspozycja pt. ,,Sprzęt i narzędzia w przetwórstwie zbożowym” (w wiatraku typu 

,,Paltrak”) 
− wystawa pt. ,,Wielkopolskie garncarstwo ludowe” (eksponaty wypożyczone z Mu-

zeum Narodowego w Poznaniu)  
Wystawy 1985 r. 
− wystawa pt. ,,Wiatraki polskie” 
− wystawa pokonkursowa pt. ,,Wrażenia z pobytu na Szlaku Piastowskim”  
− wystawa pt. ,,Stąd nasz ród” w Tarnowie Podgórnym 
Wystawy 1990 
− wystawa pt. ,,Powozy z kolekcji B. Łowińskiego” 
− wystawa pt. ,,Zabawy i zabawki dziecięce” 
Wystawy 1991 
− wystawa pt. ,,Współczesna sztuka ludowa Pałuk” 
Wystawa 1992 
− wystawa pt. ,,Imagines Miraculosae. Wielkopolskie Madonny” 
Wystawy 1993 r. 
−  wystawa pt. ,,Czepce wielkopolskie” 
Wystawy 1994 r. 
− wystawa pt. ,,Opowieści świętych figurek” (kolekcja ceramiki kultowej – dzieło  

J. Orczykowskiego”.  
Wystawa 1995 r. 
− wystawa pt. ,,Rysunek i malarstwo Małgorzaty Czerniawskiej” 
Wystawy 1997 r. 
− wystawa pokonkursowa pt. ,,Św. Wojciech” 
− wystawa pt. ,,Opowieści świętych figurek” wypożyczona do Muzeum Ceramiki  

w Bolesławcu 
Wystawa 2000 r. 
− wystawa pt. ,,Rzeźba Stanisława Zagajewskiego” 
Wystawa 2001 r. 
− wystawa  pt. ,,W nawie i zakrystii” 
Wystawa 2003 
− wystawa pt. ,,Papież, Kościuszko i inni. W ludowej galerii wielkich Polaków” 
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Wystawy 2004 r. 
− wystawa pt. ,,Na mary go włożą … Śmierć w dawnej społeczności wiejskiej”  
Wystawy 2005 r. 
− wystawa pt. ,,Józef Chełmowski – Kaszuba i obywatel wszechświata” we współ-

pracy z Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie 
Wystawa 2008 r. 
− wystawa  pt. ,,Świątki, grajkowie, demony…” (ryc. 8) 
Wystawa 2009 r. 
− wystawa pt. ,,Opowieści świętych figurek” (Odsłona druga); (ryc. 9) 

 
II.  Wystawy stałe (obiekty etnograficzne w Wielkopolskim Parku Etnograficznym) udo-

stępnione do zwiedzania: 
 

A. Wieś 
1. Zagroda z Lubczynka (pn.  Wielkopolska) 
− chałupa (XVIII w.), m. Lubczynek, gm. Rogowo, woj. bydgoskie, obiekt udo-

stępniony: 23.06.1990 r.  
− budynek inwentarski, m. Chmielinko, gm. Lwówek Wlkp. 

2. Kuźnia ze Skrzetusza (XVIII/XIX w.), m. Skrzetusz, gm. Ryczywół,  
pn. Wielkopolska, data przyjęcia do Muzeum 16.08.1993 r.  

3. Zagroda z Wolicy, wsch. Wielkopolska 
− chałupa (1841 r.) 
− spichlerz 
− budynek inwentarski 
− stodoła 

4. Zagroda z Dobrca (XIX w.), wsch. Wielkopolska 
− chłupa (1882 r.),  obiekt udostępniony: 1989 r. 
− stodoła 
− budynek inwentarski 

5. Chałupa komornika z Godziesz Wielkich (1895), wsch. Wielkopolska, data 
przyjęcia do Muzeum: 1977 r.  

6. Zagroda z Ołoboku 
− chałupa (I poł. XIX w.), pd. – wsch. Wielkopolska, data przyjęcia do Muzeum: 

1976 r. 
7. Chałupa podcieniowa - karczma z Sokołowa Budzyńskiego (koniec XVIII w.), 

pn. Wielkopolska, m. Sokołowo Budzyńskie, data przyjęcia do Muzeum: 1973 r., 
obiekt udostępniony jako pomieszczenie ekspozycji czasowych: 1981 r. 

8. Zagroda z Goździna (I poł. XIX w.), zach. Wielkopolska 
− chałupa (1815 r.), data przyjęcia do Muzeum: 1976 r. 
− stodoła 
− stajnia z oborą 

9. Chałupa ze Zdroju (1602 r.), zach. Wielkopolska, m. Zdrój, data przyjęcia do 
Muzeum: 4.06.1990 r., udostępniono ekspozycję ,,Warsztat szewca” - od 2002 r.  
do 2006 r. 

10. Kościół (1719 r.), pd.-wsch. Wielkopolska, m. Wartkowice, udostępniono zwie-
dzającym: 9.11.2001 r.  
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11. Zagroda z Gaju  
− chałupa (XIX w.), m. Gaj, śr. Wielkopolska, data przyjęcia do Muzeum: 

20.02.1990 r., udostępniono zwiedzającym: 1999 r. 
12. Zagroda z Sulmierzyc (pd. Wielkopolska)  

− chałupa (1750), data przyjęcia do muzeum: 27.12.1989 r., udostępniono zwie-
dzającym: 1997 r.  

− budynek inwentarski            
13. Zagroda z Dzierżanowa (pd. Wielkopolska) 

− chałupa (1840 r.), m. Dzierżanów, udostępniono zwiedzającym: 1997 r. 
− budynek inwentarski 
− stodoła  

14. Zagroda ze Sławna – Żylic (śr. Wielkopolska) 
− chałupa (1844 r.), udostępniono zwiedzającym: 1991 r.  

15. Zagroda z Pakosławia (zach. Wielkopolska) 
− chałupa (1834 r.), data przyjęcia do Muzeum:1983 r., udostępniono zwiedza-

jącym: 2002 r.   
− budynek inwentarski (2 poł. XIX w.) 
− stodoła   

16. Zagroda hazacka z Zielonej Wsi (pd.-zach. Wielkopolska) 
− chałupa (2 poł. XIX w.) 

17. Młyn wodny z Wierzenicy (koniec XIX w.), śr. Wielkopolska, udostępniono 
ekspozycję pt. ,,Człowiek i przyroda w dziejach Ostrowa Lednickiego” - 
12.06.2003 r.   

18. Wiatrak z Trzuskołonia typu ,,holender” (1810 r.), śr. Wielkopolska, data 
przyjęcia do Muzeum: 1977 r. 

19. Zagroda olęderska z 
owego Tomyśla, zach. Wielkopolska  
− chałupa (1823 r.), data przyjęcia do Muzeum: 1986 r., udostępniono zwiedza-

jącym: 1999 r.   
− budynek inwentarski 
− stodoła (2 poł. XIX w.)  

20. Zagroda ze Starej Krobi, pd. Wielkopolska 
− budynek mieszkalny (1834 r.), data przyjęcia do Muzeum: 1980 r. 
− budynek inwentarski (I poł. XIX w.), data przyjęcia do Muzeum: 1980 r. 
− stodoła (1843 r.),  data przyjęcia do Muzeum: 1980 r.  

 
B. Zespół dworski  
21. Kaplica z Otłoczyna (1765 r.), Kujawy, data przyjęcia do Muzeum:1978 r.  
22. Dwór ze Studzieńca, pn. Wielkopolska  
23. Spichlerz z Mikołajewic (XVIII/XIX w.), pd. –wsch. Wielkopolska, data przyję-

cia do Muzeum: 1978 r.  
 
III. Wystawa (obiekt etnograficzny w Rogierówku) udostępniony do zwiedzania: 

Wiatrak typu ,,holender” (1908 r.), data przyjęcia do Muzeum: 1984 r. 
 
IV.  Dawniej udostępniano zespół młynarski w Moraczewie. 
 

190

Katarzyna Renn 

 

11. Zagroda z Gaju  
− chałupa (XIX w.), m. Gaj, śr. Wielkopolska, data przyjęcia do Muzeum: 

20.02.1990 r., udostępniono zwiedzającym: 1999 r. 
12. Zagroda z Sulmierzyc (pd. Wielkopolska)  

− chałupa (1750), data przyjęcia do muzeum: 27.12.1989 r., udostępniono zwie-
dzającym: 1997 r.  

− budynek inwentarski            
13. Zagroda z Dzierżanowa (pd. Wielkopolska) 

− chałupa (1840 r.), m. Dzierżanów, udostępniono zwiedzającym: 1997 r. 
− budynek inwentarski 
− stodoła  

14. Zagroda ze Sławna – Żylic (śr. Wielkopolska) 
− chałupa (1844 r.), udostępniono zwiedzającym: 1991 r.  

15. Zagroda z Pakosławia (zach. Wielkopolska) 
− chałupa (1834 r.), data przyjęcia do Muzeum:1983 r., udostępniono zwiedza-

jącym: 2002 r.   
− budynek inwentarski (2 poł. XIX w.) 
− stodoła   

16. Zagroda hazacka z Zielonej Wsi (pd.-zach. Wielkopolska) 
− chałupa (2 poł. XIX w.) 

17. Młyn wodny z Wierzenicy (koniec XIX w.), śr. Wielkopolska, udostępniono 
ekspozycję pt. ,,Człowiek i przyroda w dziejach Ostrowa Lednickiego” - 
12.06.2003 r.   

18. Wiatrak z Trzuskołonia typu ,,holender” (1810 r.), śr. Wielkopolska, data 
przyjęcia do Muzeum: 1977 r. 

19. Zagroda olęderska z 
owego Tomyśla, zach. Wielkopolska  
− chałupa (1823 r.), data przyjęcia do Muzeum: 1986 r., udostępniono zwiedza-

jącym: 1999 r.   
− budynek inwentarski 
− stodoła (2 poł. XIX w.)  

20. Zagroda ze Starej Krobi, pd. Wielkopolska 
− budynek mieszkalny (1834 r.), data przyjęcia do Muzeum: 1980 r. 
− budynek inwentarski (I poł. XIX w.), data przyjęcia do Muzeum: 1980 r. 
− stodoła (1843 r.),  data przyjęcia do Muzeum: 1980 r.  

 
B. Zespół dworski  
21. Kaplica z Otłoczyna (1765 r.), Kujawy, data przyjęcia do Muzeum:1978 r.  
22. Dwór ze Studzieńca, pn. Wielkopolska  
23. Spichlerz z Mikołajewic (XVIII/XIX w.), pd. –wsch. Wielkopolska, data przyję-

cia do Muzeum: 1978 r.  
 
III. Wystawa (obiekt etnograficzny w Rogierówku) udostępniony do zwiedzania: 

Wiatrak typu ,,holender” (1908 r.), data przyjęcia do Muzeum: 1984 r. 
 
IV.  Dawniej udostępniano zespół młynarski w Moraczewie. 
 

190

Katarzyna Renn 

 

11. Zagroda z Gaju  
− chałupa (XIX w.), m. Gaj, śr. Wielkopolska, data przyjęcia do Muzeum: 

20.02.1990 r., udostępniono zwiedzającym: 1999 r. 
12. Zagroda z Sulmierzyc (pd. Wielkopolska)  

− chałupa (1750), data przyjęcia do muzeum: 27.12.1989 r., udostępniono zwie-
dzającym: 1997 r.  

− budynek inwentarski            
13. Zagroda z Dzierżanowa (pd. Wielkopolska) 

− chałupa (1840 r.), m. Dzierżanów, udostępniono zwiedzającym: 1997 r. 
− budynek inwentarski 
− stodoła  

14. Zagroda ze Sławna – Żylic (śr. Wielkopolska) 
− chałupa (1844 r.), udostępniono zwiedzającym: 1991 r.  

15. Zagroda z Pakosławia (zach. Wielkopolska) 
− chałupa (1834 r.), data przyjęcia do Muzeum:1983 r., udostępniono zwiedza-

jącym: 2002 r.   
− budynek inwentarski (2 poł. XIX w.) 
− stodoła   

16. Zagroda hazacka z Zielonej Wsi (pd.-zach. Wielkopolska) 
− chałupa (2 poł. XIX w.) 

17. Młyn wodny z Wierzenicy (koniec XIX w.), śr. Wielkopolska, udostępniono 
ekspozycję pt. ,,Człowiek i przyroda w dziejach Ostrowa Lednickiego” - 
12.06.2003 r.   

18. Wiatrak z Trzuskołonia typu ,,holender” (1810 r.), śr. Wielkopolska, data 
przyjęcia do Muzeum: 1977 r. 

19. Zagroda olęderska z 
owego Tomyśla, zach. Wielkopolska  
− chałupa (1823 r.), data przyjęcia do Muzeum: 1986 r., udostępniono zwiedza-

jącym: 1999 r.   
− budynek inwentarski 
− stodoła (2 poł. XIX w.)  

20. Zagroda ze Starej Krobi, pd. Wielkopolska 
− budynek mieszkalny (1834 r.), data przyjęcia do Muzeum: 1980 r. 
− budynek inwentarski (I poł. XIX w.), data przyjęcia do Muzeum: 1980 r. 
− stodoła (1843 r.),  data przyjęcia do Muzeum: 1980 r.  

 
B. Zespół dworski  
21. Kaplica z Otłoczyna (1765 r.), Kujawy, data przyjęcia do Muzeum:1978 r.  
22. Dwór ze Studzieńca, pn. Wielkopolska  
23. Spichlerz z Mikołajewic (XVIII/XIX w.), pd. –wsch. Wielkopolska, data przyję-

cia do Muzeum: 1978 r.  
 
III. Wystawa (obiekt etnograficzny w Rogierówku) udostępniony do zwiedzania: 

Wiatrak typu ,,holender” (1908 r.), data przyjęcia do Muzeum: 1984 r. 
 
IV.  Dawniej udostępniano zespół młynarski w Moraczewie. 
 

190

Katarzyna Renn 

 

11. Zagroda z Gaju  
− chałupa (XIX w.), m. Gaj, śr. Wielkopolska, data przyjęcia do Muzeum: 

20.02.1990 r., udostępniono zwiedzającym: 1999 r. 
12. Zagroda z Sulmierzyc (pd. Wielkopolska)  

− chałupa (1750), data przyjęcia do muzeum: 27.12.1989 r., udostępniono zwie-
dzającym: 1997 r.  

− budynek inwentarski            
13. Zagroda z Dzierżanowa (pd. Wielkopolska) 

− chałupa (1840 r.), m. Dzierżanów, udostępniono zwiedzającym: 1997 r. 
− budynek inwentarski 
− stodoła  

14. Zagroda ze Sławna – Żylic (śr. Wielkopolska) 
− chałupa (1844 r.), udostępniono zwiedzającym: 1991 r.  

15. Zagroda z Pakosławia (zach. Wielkopolska) 
− chałupa (1834 r.), data przyjęcia do Muzeum:1983 r., udostępniono zwiedza-

jącym: 2002 r.   
− budynek inwentarski (2 poł. XIX w.) 
− stodoła   

16. Zagroda hazacka z Zielonej Wsi (pd.-zach. Wielkopolska) 
− chałupa (2 poł. XIX w.) 

17. Młyn wodny z Wierzenicy (koniec XIX w.), śr. Wielkopolska, udostępniono 
ekspozycję pt. ,,Człowiek i przyroda w dziejach Ostrowa Lednickiego” - 
12.06.2003 r.   

18. Wiatrak z Trzuskołonia typu ,,holender” (1810 r.), śr. Wielkopolska, data 
przyjęcia do Muzeum: 1977 r. 

19. Zagroda olęderska z 
owego Tomyśla, zach. Wielkopolska  
− chałupa (1823 r.), data przyjęcia do Muzeum: 1986 r., udostępniono zwiedza-

jącym: 1999 r.   
− budynek inwentarski 
− stodoła (2 poł. XIX w.)  

20. Zagroda ze Starej Krobi, pd. Wielkopolska 
− budynek mieszkalny (1834 r.), data przyjęcia do Muzeum: 1980 r. 
− budynek inwentarski (I poł. XIX w.), data przyjęcia do Muzeum: 1980 r. 
− stodoła (1843 r.),  data przyjęcia do Muzeum: 1980 r.  

 
B. Zespół dworski  
21. Kaplica z Otłoczyna (1765 r.), Kujawy, data przyjęcia do Muzeum:1978 r.  
22. Dwór ze Studzieńca, pn. Wielkopolska  
23. Spichlerz z Mikołajewic (XVIII/XIX w.), pd. –wsch. Wielkopolska, data przyję-

cia do Muzeum: 1978 r.  
 
III. Wystawa (obiekt etnograficzny w Rogierówku) udostępniony do zwiedzania: 

Wiatrak typu ,,holender” (1908 r.), data przyjęcia do Muzeum: 1984 r. 
 
IV.  Dawniej udostępniano zespół młynarski w Moraczewie. 
 

190



Analiza wizerunku i promocja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

V.  Stoisko informacyjne  (2003 r., 2008 r., 2010 r.)  przygotowywane przez etnografów 
na targi turystyczne TOUR SALON. 

 
1.1.6. Forma pocztowa  

 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
 
Wysyłano zaproszenia na otwarcie wystaw, organizowane imprezy i konferencje, wy-

syłano również życzenia świąteczne i noworoczne. Wydawano i wysyłano karty pocztowe 
promujące poszczególne oddziały Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Utrzymywa-
no kontakty listowe, mailowe i telefoniczne z osobami współpracującymi z Muzeum.  
 

1.1.7. Spotkania  
 
Wielkopolski Park Etnograficzny 
 
Spotkania naukowe:  

− Ogólnopolska Konferencja Skansenowska na terenie Muzeum od 31 sierpnia do  
2 września 1982 r. 

− W 1983 r.  zorganizowano w Muzeum spotkanie przedstawicieli wielkopolskich pla-
cówek skansenowskich i muzeów etnograficznych na temat: ,,Organizacja ekspozycji 
i jej upowszechnianie”.  

− W 2004 r. odbyła się konferencja pt. ,,Muzea na otwartym powietrzu -  problem 
ochrony i rekonstrukcji dawnej architektury”. 

− Udział w sesji terenowej Międzynarodowej Konferencji pt. ,,Ryby – Kultura  - Śro-
dowisko w świetle badań Archeoichtiologicznych, Etnograficznych i Historycznych, 
która odbywała się na terenie WPE  oraz zorganizowanie wystawy plenerowej:  
pt. ,,Rybołówstwo na Pojezierzu Wielkopolskim. Tradycyjne sprzęty i techniki rybac-
kie” (2009 r.).  

 
Spotkania: 

− plener rzeźbiarzy ludowych (prace eksponowano na Szlaku Piastowskim w Lednogó-
rze) – 1978 r.   

− przygotowanie inscenizacji życia dawnej wsi (ożywienie skansenu) dla uczestników 
światowego kongresu ,,Interastma 95”  

− wykład z zakresu plastyki ludowej dla amerykańskich studentów Letniej Szkoły Ar-
cheologicznej (,,Slavia Projekt”, 1999 r.) 

− zorganizowano zamkniętą imprezę folklorystyczną dla gości Pałacu w Krześlicach 
(2000 r.) 

− zorganizowano zamkniętą imprezę folklorystyczną dla dyplomatów akredytowanych  
 w Polsce (2000 r.)  

− impreza plenerowa dla uczestników IV Światowego Zlotu Młodzieży Polonijnej „Or-
le Gniazdo 2003”  

− lekcje muzealne prowadzone w 2009 r.: tematyka lekcji: „Jak dawniej budowano”; 
„Praca kowala w kuźni”; „Młynarstwo w Wielkopolsce”; „Jak dbano o higienę na wsi 
wielkopolskiej na przełomie XVIII i XIX w.”; „Dwór szlachecki w Wielkopolsce  
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(2000 r.) 
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i kultura szlachecka na przełomie XVIII i XIX w. na przykładzie kopii dworu ze Stu-
dzieńca”; „Tradycyjne gry i zabawy”; „Co to jest muzeum?”; „Świątki, grajkowie, 
demony — czyli ludowych rzeźbiarzy opowieści o dawnej wsi”; „Co gospodyni cho-
wała w skrzyni?”; „Co gospodyni chowała w skrzyni?”; „Domowi opiekunowie”; 
„Konserwacja zabytków drewnianych”. Lekcje muzealne można zamawiać telefo-
nicznie i przez Internet. Pomimo szerokiego zakresu tematycznego ilość zamówio-
nych lekcji jest niewielka - w 2009 r. przeprowadzono 13 lekcji. Wynika to, przede 
wszystkim, z miejsca lokalizacji Muzeum (oddalenie od dużych miast) oraz braku za-
plecza czyli pomieszczeń do ich prowadzenia szczególnie zimą.   

 
Imprezy cykliczne:  

− impreza folklorystyczna ,,Żywy Skansen” (23 edycja); (ryc. 10) 
− impreza folklorystyczna ,,Pożegnanie Lata” (10 edycja)  
− „Marzanna” (kilkadziesiąt edycji) 
− procesja Bożego Ciała (12 edycja) 
− Majówka nad Lednicą (8 edycja)  
− Matki Boskiej Zielnej (6 edycja)  
− „Dzień Dziecka” (5 edycja); (ryc. 11) 
− Festiwal bajek, baśni, legend i podań (2004 r., 2005 r., 2006 r.) 
− Inne: 

� od 1997 r., rozstrzygany jest przez p. Stanisławę Łowińską, konkurs poetycki  
„O koronę Wierzbową" (13 edycji) 

� warsztaty rzeźbiarskie pod kierunkiem rzeźbiarza Piotra Staszaka (2 edycje) 
� impreza folklorystyczna, pt. ,,Piekarska sobota” (2004 r.) 
� w czasie weekendów ożywianie ekspozycji poprzez wprowadzanie na teren WPE 

twórców bądź rzemieślników (2004 r., 2005 r., 2007 r.) 
� interaktywna impreza plenerowa dla dzieci poznańskiego przedszkola ,,Przyjaciele 

Włóczykija” (2004 r.) 
� inscenizacja zwyczajów związanych z Poniedziałkiem Wielkanocnym „Wielka-

nocne Niedźwiedzie” (2004 r.) 
� inscenizacja pasterskiego zwyczaju związanego z Zielonymi Świątkami (ważenie 

smolarzy i król pasterzy), (2004 r.)  
� interaktywne warsztaty etnograficzne dla międzynarodowej grupy licealistów (An-

glicy, Holendrzy, Węgrzy, Polacy), (2004)  
� współorganizowano „Jarmark pszczelarski” (2005 r.)  
� cykl odczytów na temat ochrony kultury materialnej oraz muzealnictwa  
� liczne wykłady, odczyty, prelekcje dla uczniów, studentów, członków Towarzy-

stwa Miłośników Pobiedzisk, dla PTTK-u z Gniezna 
� interaktywna impreza plenerowa dla przedszkolaków z „Nasze Przedszkole”  

w Gnieźnie 
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Analiza wizerunku i promocja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

1.1.8.    Zwiedzanie 
 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy  
            
Frekwencja została uwzględniona od 1972 r. Do 1982 r. brano pod uwagę liczbę 

zwiedzających Ostrów Lednicki i „Mały Skansen”. Wielkopolski Park Etnograficzny udo-
stępniono w czerwcu 1982 r., ale dopiero od 1983 r. zaczęto wpisywać frekwencję do do-
kumentów K-02. Od 1985 r. podawano frekwencję z Ostrowa Lednickiego i „Małego 
Skansenu, Wielkopolskiego Parku Etnograficznego oraz z Rezerwatu Archeologicznego  
w Gieczu, który został włączony w strukturę organizacyjną Muzeum w 1984 r. W doku-
mentach K-02 frekwencja dotycząca Rezerwatu Archeologicznego w Grzybowie podana 
jest tylko w 2008 r., brak systematyczności w podawaniu frekwencji uniemożliwia wli-
czenia jej do ogólnej frekwencji Muzeum.  

W latach 1976-1977 zauważono duży wzrost liczby zwiedzających co mogło mieć  
związek z działalnością ekspozycyjną Muzeum (otwartą w 1976 r. wystawą archeolo-
giczną w spichlerzu z  Majkowa) (ryc. 12 -13). Znaczny spadek frekwencji zanotowano  
w 1978 r. stawiano wówczas zadaszenie nad palatium i prawdopodobnie nie udostępniano 
wyspy zwiedzającym. Ożywienie działalności wystawienniczej na przełomie 1987 i 1988 
r. mogło spowodować wzrost liczby turystów przybywających do Muzeum. W następnych 
latach frekwencja kształtuje się na  stałym poziomie, zauważalny jest jednak spadek fre-
kwencji w 1990 r. i znaczny jej wzrost w latach: 1997 i 2007. Zauważono wzrost fre-
kwencji w latach, w których na terenie Muzeum odbywały się uroczystości Jubileuszowe. 
Zaobserwowano, również, że w tym czasie pojawiło się więcej notatek prasowych. Wy-
raźny wzrost frekwencji w 1997 r. można powiązać z Jubileuszem 1000-lecia śmierci św. 
Wojciecha, natomiast wzrost frekwencji w 2007 r. z tym, że Muzeum otwarte było, aż do 
16 listopada a wycieczki szkolne były dofinansowane z Ministerstwa Szkolnictwa.   
            

Rok Ol WPE Giecz Ogółem 

1972    18.883 

1973    31.106 

1974    34.800 

1975    29.439 

1976    50.000 

1977    53.000 

1978    4.852 

1979    30.512 

1980    38.404 

1981    26.104 

1982    33.470 

1983 35.854 18.542  54.396 

1984 36.482 24.998  61.480 

1985 62.035 2.951 64.986 

1986 49.353 44.291 2.624 96.268 

1987 115.691 3.229 118.920 

1988 124.768 3.883 128.651 

1989 111.021 2.979 114.000 
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zwiedzających Ostrów Lednicki i „Mały Skansen”. Wielkopolski Park Etnograficzny udo-
stępniono w czerwcu 1982 r., ale dopiero od 1983 r. zaczęto wpisywać frekwencję do do-
kumentów K-02. Od 1985 r. podawano frekwencję z Ostrowa Lednickiego i „Małego 
Skansenu, Wielkopolskiego Parku Etnograficznego oraz z Rezerwatu Archeologicznego  
w Gieczu, który został włączony w strukturę organizacyjną Muzeum w 1984 r. W doku-
mentach K-02 frekwencja dotycząca Rezerwatu Archeologicznego w Grzybowie podana 
jest tylko w 2008 r., brak systematyczności w podawaniu frekwencji uniemożliwia wli-
czenia jej do ogólnej frekwencji Muzeum.  

W latach 1976-1977 zauważono duży wzrost liczby zwiedzających co mogło mieć  
związek z działalnością ekspozycyjną Muzeum (otwartą w 1976 r. wystawą archeolo-
giczną w spichlerzu z  Majkowa) (ryc. 12 -13). Znaczny spadek frekwencji zanotowano  
w 1978 r. stawiano wówczas zadaszenie nad palatium i prawdopodobnie nie udostępniano 
wyspy zwiedzającym. Ożywienie działalności wystawienniczej na przełomie 1987 i 1988 
r. mogło spowodować wzrost liczby turystów przybywających do Muzeum. W następnych 
latach frekwencja kształtuje się na  stałym poziomie, zauważalny jest jednak spadek fre-
kwencji w 1990 r. i znaczny jej wzrost w latach: 1997 i 2007. Zauważono wzrost fre-
kwencji w latach, w których na terenie Muzeum odbywały się uroczystości Jubileuszowe. 
Zaobserwowano, również, że w tym czasie pojawiło się więcej notatek prasowych. Wy-
raźny wzrost frekwencji w 1997 r. można powiązać z Jubileuszem 1000-lecia śmierci św. 
Wojciecha, natomiast wzrost frekwencji w 2007 r. z tym, że Muzeum otwarte było, aż do 
16 listopada a wycieczki szkolne były dofinansowane z Ministerstwa Szkolnictwa.   
            

Rok Ol WPE Giecz Ogółem 

1972    18.883 

1973    31.106 

1974    34.800 

1975    29.439 

1976    50.000 

1977    53.000 

1978    4.852 

1979    30.512 

1980    38.404 

1981    26.104 

1982    33.470 

1983 35.854 18.542  54.396 

1984 36.482 24.998  61.480 

1985 62.035 2.951 64.986 

1986 49.353 44.291 2.624 96.268 

1987 115.691 3.229 118.920 

1988 124.768 3.883 128.651 

1989 111.021 2.979 114.000 
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1990 85.235 1.863 87.098 

1991 103.497 2.298 105.795 

1992 111.988 1.585 113.573 

1993 67.714 38.566 2.530 108.810 

1994 68.490 40.200 2.597 111.287 

1995 72.444 42.263 2.153 116.860 

1996 65.701 43.965 2.616 112.282 

1997 71.669 50.948 2.213 124.830 

1998 58.200 47.434 2.001 107635 

1999 62.389 42.651 1.951 106991 

2000 67.404 39.203 3.397 110.004 

2001 57.363 50.352 2.720 110.435 

2002 52.475 42.367 2.627 97.469 

2003 56.829 48.988 3.095 108.912 

2004 63.160 44.028 1.864 109.052 

2005 60.564 48.848 2.007 111.419 

2006 64.637 40.534 3.355 108.526 

2007 71.581 48.925 3.270 123.776 

2008 59.065 46.573 2.160 107.798 

2009 63.989 44.597 1.622 110.208 

 
Ryc. 12.  Frekwencja 1972 r. – 2009 r. 
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Katarzyna Renn 

 

Wielkopolski Park Etnograficzny odwiedził Jego Królewska Wysokość książę Kentu. 
Wyspę Ostrów Lednicki odwiedziło wiele znanych osób ze świata nauki, Kościoła, 

polityki i administracji państwowej m.in.: w 1936 r. Prymas Polski kard. August Hlond; 
Prezydent Rzeczypospolitej Polski – prof. Ignacy Mościcki; w 1965 r. Prymas Polski kard. 
Stefan Wyszyński, prof. Józef Kostrzewski – archeolog, muzeolog; dwukrotnie w 1976  
i 1978 prof. Henryk Jabłoński – przewodniczący Rady Państwa; w 1976 r. Edward Gierek 
– I sekretarz KC PZPR, prof. Gerard Labuda, prof. Henryk Łowmiański, prof. Wiktor Zin 
- Generalny Konserwator Zabytków; w 1986 r. prof. Kazimierz Żygulski – Minister Kul-
tury i Sztuki,prof. Zbigniew Gertych – wiceprezes Rady Ministrów; w 1987 r. Irena Sze-
wińska – lekkoatletka, prof. Witold Hensel – archeolog; w 1988 r. Prymas Polski kard. 
Józef Glemp, gen. Wojciech Jaruzelski – przewodniczący Rady Państwa, I sekretarz KC 
PZPR, dr Kazimierz Barcikowski – zastępca przewodniczącego Rady Państwa; w 1990 r. 
prof. Aleksander Gieysztor – prezes PAN, historyk, uważany za jednego z najwybitniej-
szych polskich naukowców II poł. XX wieku, w 2009 r. Grzegorz Schetyna Wicepremier  
i Minister Spraw Wewnętrznych. 
              

1.1.9. Forma upominkowa 
 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
 
Wydawane są różnego rodzaju gadżety związane z Muzeum oraz stemple (pieczątki 

okolicznościowe) związane Ostrowem Lednickim i Wielkopolskim Parkiem Etnograficz-
nym.  
 

Aagrody i wyróżnienia: 
1.  I – nagroda za pracę doktorską pt. Gród na Ostrowie Lednickim przyznana w 1999 r. 

przez Fundację Brzeskich przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. 
2.  22 edycja konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla 2001 w kategorii wy-

stawy etnograficzne, za organizację stałej ekspozycji kościoła z Wartkowic, otrzymał 
Wielkopolski Park Etnograficzny oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
wyróżnienie podpisane przez ówczesnego Ministra Kultury – Andrzeja Celińskiego. 

3.  Izabella 2001 -  wyróżnienie w kategorii, działalność wydawnicza, przyznano pracy 
naukowej  Antoniego Pelczyka pt. Wielkopolski Park Etnograficzny. Między trady-
cyjną wsią a teorią i praktyką skansenologiczną. 

4.  
agrodę główną konkursu Izabella 2003  
− w kategorii działalność wydawnicza za album pt. Wielkopolski Park Etnograficzny  

w Dziekanowicach 
− w kategorii wystaw za ekspozycję pt. Ostrów Lednicki. Powrót do przeszłości. 

5.  Turystyczna Perła Wielkopolski 2004 – tytuł przyznany w wyniku plebiscytu czytel-
ników „Głosu Wielkopolskiego” (Gród Piastowski w Gieczu). 

6.  Ambasador Powiatu Średzkiego 2005 – tytuł przyznany przez Kapitułę Powiatu 
Średzkiego za zasługi w promocji powiatu w dziedzinie turystyki (Gród Piastowski  
w Gieczu) 

7.  XV Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej podczas Targów 
Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALO
 2006 – II miejsce w kategorii 
informatory krajoznawcze i foldery. 
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Wyspę Ostrów Lednicki odwiedziło wiele znanych osób ze świata nauki, Kościoła, 

polityki i administracji państwowej m.in.: w 1936 r. Prymas Polski kard. August Hlond; 
Prezydent Rzeczypospolitej Polski – prof. Ignacy Mościcki; w 1965 r. Prymas Polski kard. 
Stefan Wyszyński, prof. Józef Kostrzewski – archeolog, muzeolog; dwukrotnie w 1976  
i 1978 prof. Henryk Jabłoński – przewodniczący Rady Państwa; w 1976 r. Edward Gierek 
– I sekretarz KC PZPR, prof. Gerard Labuda, prof. Henryk Łowmiański, prof. Wiktor Zin 
- Generalny Konserwator Zabytków; w 1986 r. prof. Kazimierz Żygulski – Minister Kul-
tury i Sztuki,prof. Zbigniew Gertych – wiceprezes Rady Ministrów; w 1987 r. Irena Sze-
wińska – lekkoatletka, prof. Witold Hensel – archeolog; w 1988 r. Prymas Polski kard. 
Józef Glemp, gen. Wojciech Jaruzelski – przewodniczący Rady Państwa, I sekretarz KC 
PZPR, dr Kazimierz Barcikowski – zastępca przewodniczącego Rady Państwa; w 1990 r. 
prof. Aleksander Gieysztor – prezes PAN, historyk, uważany za jednego z najwybitniej-
szych polskich naukowców II poł. XX wieku, w 2009 r. Grzegorz Schetyna Wicepremier  
i Minister Spraw Wewnętrznych. 
              

1.1.9. Forma upominkowa 
 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
 
Wydawane są różnego rodzaju gadżety związane z Muzeum oraz stemple (pieczątki 

okolicznościowe) związane Ostrowem Lednickim i Wielkopolskim Parkiem Etnograficz-
nym.  
 

Aagrody i wyróżnienia: 
1.  I – nagroda za pracę doktorską pt. Gród na Ostrowie Lednickim przyznana w 1999 r. 

przez Fundację Brzeskich przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. 
2.  22 edycja konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla 2001 w kategorii wy-

stawy etnograficzne, za organizację stałej ekspozycji kościoła z Wartkowic, otrzymał 
Wielkopolski Park Etnograficzny oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
wyróżnienie podpisane przez ówczesnego Ministra Kultury – Andrzeja Celińskiego. 

3.  Izabella 2001 -  wyróżnienie w kategorii, działalność wydawnicza, przyznano pracy 
naukowej  Antoniego Pelczyka pt. Wielkopolski Park Etnograficzny. Między trady-
cyjną wsią a teorią i praktyką skansenologiczną. 

4.  
agrodę główną konkursu Izabella 2003  
− w kategorii działalność wydawnicza za album pt. Wielkopolski Park Etnograficzny  

w Dziekanowicach 
− w kategorii wystaw za ekspozycję pt. Ostrów Lednicki. Powrót do przeszłości. 

5.  Turystyczna Perła Wielkopolski 2004 – tytuł przyznany w wyniku plebiscytu czytel-
ników „Głosu Wielkopolskiego” (Gród Piastowski w Gieczu). 

6.  Ambasador Powiatu Średzkiego 2005 – tytuł przyznany przez Kapitułę Powiatu 
Średzkiego za zasługi w promocji powiatu w dziedzinie turystyki (Gród Piastowski  
w Gieczu) 
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Analiza wizerunku i promocja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

 

8.  Izabella 2007 – II nagroda w kategorii ochrony zabytków za nowe zadaszenie nad 
reliktami wczesnoromańskiego palatium na Ostrowie Lednickim. 

9.  Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla 2009 nominacja w kategorii wystawy etno-
graficzne dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy za organizację wystawy Opo-
wieści świętych figurek Odsłona II. Kolekcja ceramiki dewocyjnej w zbiorach Wiel-
kopolskiego Parku Etnograficznego. 

10.  Izabella 2009 – I nagroda w konkursie na „Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Ro-
ku” w kategorii Działalność Naukowa, Konserwatorska i Dokumentacji Zbiorów dla 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy za wielodyscyplinarny program badawczy 
zabytków kultu religijnego z Ostrowa Lednickiego ,,Muszla Św. Jakuba  Relikwiarz 
Drzewa Świętego (stauroteka)”. 

11.  Izabella 2009 – I nagroda w konkursie na ,,Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Ro-
ku” w kategorii Działalność Edukacyjna, Promocyjna, Marketingowa dla Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy za stronę internetową Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy. 

 
1.2.1. Ankieta 
 
Badanie wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego Muzeum 
 
Badania przeprowadzono w celu analizy wizerunku wewnętrznego, czyli odpowiedzi 

na pytanie jak instytucja postrzegana jest przez pracowników oraz analizy wizerunku ze-
wnętrznego, uwzględniając w badaniach otoczenie opiniotwórcze nauczycieli i wycho-
wawców. 

Ankietę dotyczącą wizerunku MPP na Lednicy rozdano wszystkim pracownikom za-
trudnionym w Muzeum (wg listy pochodzącej z kadr). Badania przeprowadzono w maju 
2008 roku. Ankietę otrzymało 86 osób, odpowiedziało na nią 30 pracowników. Taką samą 
ankietę otrzymali nauczyciele z pobliskich szkół: w Lednogórze, Owieczkach, Czernieje-
wie i Pobiedziskach. Badania prowadzono w lutym 2009 r. Ankietę wypełniło 75 respon-
dentów.  

Tylko 30 pracowników Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy skorzystało  
z możliwości wypowiedzenia się na temat instytucji, w której pracują wypełniając ankietę, 
której wystarczyło poświęcić 3 min. Muzeum w oczach pracowników jest instytucją kon-
serwatywną, statyczną przede wszystkim nie posiadającą funduszy (ryc. 14). Instytucja  
w wyobrażeniu pracowników jest użyteczna, dbająca o środowisko naturalne, zatrudniają-
ca kompetentnych ludzi oraz dbająca o interesy regionu i społeczności lokalnej. Muzeum 
posiada wizerunek instytucji dbającej również o jakość obsługi klienta i raczej posiadają-
cej poparcie władz. Na osi 7 i 11 zaznaczano pkt. 0, zatem te dwie odpowiedzi pozostają 
neutralne. 

Inaczej przedstawia się wizerunek zewnętrzny Muzeum (ryc. 15), jest on wyraźnie 
pozytywny. Nauczyciele stwierdzili, że instytucja jest użyteczna, dba o interesy regionu  
i społeczności lokalnej, dba o środowisko naturalne, posiada poparcie władz, zatrudnia 
kompetentnych ludzi, dba o jakość obsługi klienta jest wiarygodna i solidna. Instytucja 
spostrzegana jest również jako nowoczesna, dynamiczna, dysponująca kapitałem. Wizeru-
nek zewnętrzny Muzeum z wizerunkiem wewnętrznym pokrywa się na osi 5 i 7.  
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System identyfikacji wizualnej MPP na Lednicy 
 
Wizualny system identyfikacji firmy 
Elementy tożsamości firmy: 
1.  Symbol firmowy (ryc. 16) 
− znak firmowy 
− logotyp firmowy 

 
 
 

 
 

 
 

 

Ryc.  16. Symbol firmowy 
 
 
2.  Druki firmowe: 
− papier firmowy 

3.  Stemple 
4.  Ubiór pracowników 
5.  Informacja wizualna  
− tablice informacyjne zewnętrzne  
− tablice informacyjne wewnętrzne 
− tabliczki informacyjne (przy/na drzwiach) 

6.  Opakowania 
7.  Wystrój stoisk targowych 
 
Pozawizualne elementy: 
1.  Sposób przyjmowania rozmów telefonicznych 
2.  Jednolity standard opieki nad klientami 
 
Identyfikacja otoczenia, na które chcemy oddziaływać: 
 
Grupy otoczenia Muzeum 
A)  Otoczenie wewnętrzne: 

1.  Dyrektor Muzeum  
2.  Pracownicy wraz z rodzinami 

B)  Otoczenie zewnętrzne (użytkownicy dóbr i usług): 
1.  Lokalna społeczność 
2.  Zwiedzający goście 
3.  Konkurenci 

C)  Otoczenie opiniotwórcze (osoby i instytucje kształtujące opinię publiczną) 
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Analiza wizerunku i promocja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

 

1.  Osobistości życia publicznego 
2.  Uczelnie i szkoły 
3.  Uczniowie i studenci 
4.  Doradcy z zewnątrz 
5.  Dostawcy usług 
6.  Nauczyciele 
7.  Władze lokalne 
8.  Środki masowego przekazu 
9.  Dziennikarze 
10. Publicyści 

 
 

Komentarz 
 

1.  Dużym zainteresowaniem wśród dziennikarzy cieszy się bogata oferta kulturalna Mu-
zeum Pierwszych Piastów na Lednicy (wystawy, imprezy plenerowe, uroczystości) 
oraz naukowa (publikacje, konferencje naukowe).  

2.  Oferta kulturalna jest przeznaczona dla wszystkich grup społecznych.  
3.  Wizerunek medialny, czyli to co media o nas piszą  jest pozytywny. 
4.  Po dokonaniu porównania dwóch obrazów: obrazu własnego (własny obraz organiza-

cji) z obrazem obcym (obraz organizacji na zewnątrz), stwierdzono niezgodność mię-
dzy tymi obrazami. Obraz obcy jest obrazem lepszym niż nasz obraz własny, czyli 
mówiąc prościej myślą o nas lepiej niż my to widzimy.  

5.  Nawiązane kontakty ze środowiskami opiniotwórczymi nie tylko wpływają na po-
wstawanie licznych publikacji naukowych ale, przede wszystkim budują  renomę tej 
instytucji.  

6.   Frekwencję, na którą mają wpływ dwa czynniki: oferta Muzeum oraz sytuacja mate-
rialna społeczeństwa, można podnieść tylko przez systematyczne i celowe działania 
promocyjne oraz stworzenia nowych możliwości funkcjonowania Muzeum. Wybu-
dowanie sal dydaktycznych powinno stanowić priorytet, ponieważ otoczenie na które 
głównie oddziałujemy, wpływające na frekwencję Muzeum, to przede wszystkim 
uczniowie i nauczyciele. Obecna sytuacja czyli brak bazy dydaktycznej wpływa nie-
korzystnie na wizerunek tej instytucji.  

7.  Brak opracowanej strategii wizerunkowej. Opracowanie takiej strategii spowoduje 
działania świadome, zaplanowane i długotrwałe. Obecne działania są chaotyczne 
i wyrywkowe bez konkretnego zaplanowanego działania  co zmniejsza siłę oddziały-
wania na opinię oraz zainteresowanie otoczenia względem naszej instytucji.      
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Image Analysis and Promotion of the Museum of the First Piasts at Lednica 
 

So far the Museum of the First Piasts at Lednica has not been the subject of public relations re-
search in the scope of image analysis and promotion. The lack of published information on the 
issue induced the author to make an attempt to answer the question how the image of the Museum 
of the First Piasts at Lednica is being shaped. Both the inner perception, that is how an institution 
is perceived by the employees, and the outer one, connected with the social environment of given 
institution, has been taken into account during the research. Solution to the mentioned problems 
seems essential from the point of view of further cultural and promotional undertakings that the 
Museum is engaged in.  
Nine forms out of the range of public relations activities (press, television, radio, publishing, exhi-
bitions, postal service, meetings, visiting, gift shopping) have been analysed. It showed that the 
rich cultural offer of the Museum of the First Piasts at Lednica (expositions, open-air events, cele-
brations) as well as the scientific one (publications, conferences) are very popular with the journal-
ists. The cultural offer is intended for all social groups. The media image, meaning: what is writ-
ten, said and showed about the Museum, is positive. Having compared the own image (own image 
of an organization) to the one of the strangers (how the organization is viewed from the outside), 
one can observe certain inconsistency: others value the Museum higher than its workers dare to 
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think. Established contacts with the opinion-forming circles not only result in many academic pub-
lications but first of all build reputation of the institution.   
Drawing up the image strategy, which is being taken under consideration, will ensure the inten-
tional, scheduled and long-lasting activities. Ventures without the worked out strategy are chaotic, 
random and fragmentary. Hence the influence on the public opinion as well as interest in the Mu-
seum may deteriorate.  
 
Fig. 1. The survey form concerning the image of the Museum of the First Piasts at Lednica  
Fig. 2. The table of press notes and the list of magazines  
Fig. 3. The quantitative analysis of press notes  
Fig. 4. The qualitative analysis of press notes  
Fig. 5. Posters from the 1970. and 1980.  
Fig. 6. Posters from 2009        
Fig. 7. Posters from 2009 
Fig. 8. The temporary exhibition entitled: “Folk Religious Figures, Folk Musicians, Demons…” 

(photograph by W. Kujawa)  
Fig. 9. The temporary exhibition entitled: “The Tales of the Holy Figures”. The second scene 

(photograph by W. Kujawa)  
Fig. 10. “The Living Skansen” – a folk event (photograph by W. Kujawa) 
Fig. 11. “Children’s Day” – event (photograph by W. Kujawa)  
Fig. 12.  The visitors’ number between 1972 and 2009  
Fig. 13. The attendance in the Museum of the First Piasts at Lednica 
Fig. 14. The inner image of the Museum of the First Piasts at Lednica  
Fig. 15. The outer image of the Museum of the First Piasts at Lednica  
Fig. 16. The logo 
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Lekcja muzealna inna niż wszystkie 

 
 

W sezonie 2009 dział zajmujący się edukacją muzealną wprowadził do oferty Mu-
zeum nową lekcję muzealną, którą właściwiej byłoby nazwać GRĄ TERENOWĄ – MA-
ŁY ODKRYWCA.  

To zajęcia, które nie są suchym i znienawidzonym już przez dzieci i młodzież wykła-
dem, bowiem łączą w sobie zarówno naukę jak i zabawę, przez co zyskały bardzo atrak-
cyjną formę, ciepło przyjętą przez uczestników.  

Zajęcia te pozwalają współpracować dzieciom i młodzieży, zostały bowiem wymy-
ślone tak aby rozbieżność wiekowa nie stanowiła tutaj żadnych przeszkód. Co za tym 
idzie gra pozwala na naukę współpracy w różnych grupach. 

Podczas gry zapewniamy dzieciom przyjazną i twórczą atmosferę wiedząc, że właśnie 
akceptacja i poczucie bezpieczeństwa pomagają każdemu dziecku przeżywać naturalną 
radość tworzenia i poszukiwania, dzięki tym działaniom uczestnicy stają się uważnymi 
obserwatorami otaczających zjawisk, widzą więcej szczegółów wokół siebie. 

Gra terenowa „Mały odkrywca” polegała na pokonywaniu przeszkód, szukaniu ukry-
tych zadań o treści historycznej oraz ich rozwiązywaniu, jak i zabawie odnoszącej się dość 
często do zabaw średniowiecznych. Całość zajęć pozwala uczestnikom odkryć zabytki 
przeszłości, poznać ich zastosowanie, sposób wykorzystywania i tworzenia. 

 
W obecnej dydaktyce szkolnej bardzo mocny akcent kładzie się na różnego rodzaju 

nowatorskie i aktywizujące formy przekazu wiedzy, dlatego właśnie powiększyliśmy 
ofertę zajęć muzealnych o ten typ warsztatów. Jako jeden ze sposobów przekazywania 
wiedzy w taki właśnie sposób, można uznać wizualne formy przekazu, z którymi mamy 
do czynienie podczas przygotowanych przez nas warsztatów historycznych. 

Główny celem współczesnej edukacji historycznej jest aktywne poznawanie 
przeszłości w sposób, który umożliwia zrozumienie teraźniejszości w kategoriach związku 
przyczynowo – skutkowego, dające pewne podstawy do tworzenia lepszej przyszłości. 
Ocena przeszłości powinna stanowić dojrzałą refleksję, sformułowaną w oparciu  
o rzetelną wiedzę, zdobywaną interdyscyplinarnie i wielowymiarowo. Spełniając właśnie 
te założenia pozwalamy podopiecznym czynnie poznawać historię średniowiecza. 
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Konspekt lekcji muzealnej „Mały odkrywca” 
 
 
PROWADZĄCY: mgr Mariola Olejniczak, Judyta Pasternak. 
  
GRUPA WIEKOWA: 6 – 12 lat  
 
CZAS TRWAAIA: 2 godziny 
 
CELE OGÓLAE: 
− integracja wychowanków poprzez wspólne działanie, 
− rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej, 
− poznanie „pamiątek przeszłości” – czyli zabytków historycznych. 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE:  
Po skończonych zajęciach: 
− podopieczni znają krótką historię Ostrowa Lednickiego, 
− umieją wymienić kilka zabytków jakie znaleziono na wyspie, 
− wiedzą czym był wał obronny, 
− potrafią powiedzieć ile mostów łączyło wyspę z lądem, 
− potrafią wymienić dwie budowle jakie znajdowały się wewnątrz grodu, 
− potrafią określić do czego służyły znalezione przez nich zabytki i z jakiego surowca 

są wykonane. 
 
METODY I FORMY: 
− miniwykład, 
− praca z grupach, 
− prezentacja, 
− praca ze źródłem. 

 
ŚRODKI DYDAKTYCZAE: 
− mapki,  
− zabytki historyczne. 

 
LITERATURA: 
Muzeum w nauczaniu historii, (red.) A. Zieleckiego, Rzeszów 1989. 
 
 
PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Zajęcia zaczynają się od wspólnego zwiedzania Ostrowa Lednickiego, podczas które-
go dzieci poznają historię wyspy. W drugiej części warsztatów, podopieczni zostają po-
dzieleni na cztery grupy, wybierają spośród siebie lidera i szukają na terenie zagrody map, 
które mają doprowadzić „Małych Odkrywców” do skarbu. Po odnalezieniu map drużyna 
zaczyna swą „podróż”. Postępując zgodnie z instrukcjami dzieci borykają się z różnymi 
zadaniami m.in. bieg z jajem, przeciąganie liny, skoki w workach, rzut do celu. Kiedy 
„Mali Odkrywcy” odnajdą „skarby”, siadają wraz z prowadzącymi w dużym kręgu, opo-
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− potrafią określić do czego służyły znalezione przez nich zabytki i z jakiego surowca 

są wykonane. 
 
METODY I FORMY: 
− miniwykład, 
− praca z grupach, 
− prezentacja, 
− praca ze źródłem. 

 
ŚRODKI DYDAKTYCZAE: 
− mapki,  
− zabytki historyczne. 

 
LITERATURA: 
Muzeum w nauczaniu historii, (red.) A. Zieleckiego, Rzeszów 1989. 
 
 
PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Zajęcia zaczynają się od wspólnego zwiedzania Ostrowa Lednickiego, podczas które-
go dzieci poznają historię wyspy. W drugiej części warsztatów, podopieczni zostają po-
dzieleni na cztery grupy, wybierają spośród siebie lidera i szukają na terenie zagrody map, 
które mają doprowadzić „Małych Odkrywców” do skarbu. Po odnalezieniu map drużyna 
zaczyna swą „podróż”. Postępując zgodnie z instrukcjami dzieci borykają się z różnymi 
zadaniami m.in. bieg z jajem, przeciąganie liny, skoki w workach, rzut do celu. Kiedy 
„Mali Odkrywcy” odnajdą „skarby”, siadają wraz z prowadzącymi w dużym kręgu, opo-
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Lekcja muzealna inna niż wszystkie 

 

wiadają co robili a następnie pokazują co znaleźli i próbują odgadnąć do czego bezpo-
średnio służyły odnalezione przez nich przedmioty. Następnie opiekunowie uzupełniają 
wypowiedzi dzieci przedstawiając zastosowanie poszczególnych przedmiotów. Dzieci 
poznają historie znalezionych „pamiątek przeszłości”. 

Całe zajęcie odbywają się na terenie Ostrowa Lednickiego.  
 
 

The Small Explorers 
 
In 2009 the educational offer of the Museum of the First Piasts at Lednica was enriched with a 
new museum lesson – the cross-country game “The Small Explorers”. Lesson, conducted on Led-
nica Holm, combines both visiting the island with a guide and working in groups, fulfilling tasks, 
source analysis and presentation. The whole class enables the participants to discover the monu-
ments and relics from the past, learn how they had been created and applied or used. 
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Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich 
pochodzących z badań wykopaliskowych prowadzonych w podziemiach  
Katedry Gnieźnieńskiej, stan. 14 oraz na Wzgórzu Panieńskim w Gnieźnie,  

posesja o. Franciszkanów, stan. 37, gm. loco, woj. wielkopolskie 
 

 
Analiza antropologiczna została wykonana na podstawie znalezisk szkieletowych po-

chodzących z trzech sezonów wykopaliskowych prowadzonych przez mgr T. Janiaka  
z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, na terenie posesji OO. Franciszka-
nów i w podziemiach Katedry Gnieźnieńskiej oraz ze stanowiska Gniezno – Róża stan. 
195. Ich chronologia jest zróżnicowana, a frekwencja osobników różna. Materiał osteolo-
giczny poddany opracowaniu pochodził z badań prowadzonych w latach 1999, 2005, 
2006. Stan zachowania szkieletów był różny, pochówki były niekompletne, zachowane 
fragmentarycznie w mniejszym lub większym stopniu uszkodzone. Ekspertyza antropolo-
giczna materiałów kostnych sprowadzała się do opisu i oceny stanu zachowania pochów-
ków szkieletowych, ustaleniu liczby osobników, określenia ich płci i przybliżonego wieku 
w chwili śmierci, oceny ewentualnych zmian patologicznych.   

Materiał kostny opracowano według metod powszechnie stosowanych w antropologii 
(Piontek 1985). Płeć szkieletów, a także wiek w chwili śmierci określono na podstawie 
cech diagnostycznych obserwowanych na czaszkach, miednicy i zębach (Strzałko, Henne-
berg 1975). Kości mierzono według techniki martinowskiej (Martin, Saller 1957). Wyso-
kość ciała osobników wyliczono z pomiarów kości długich (Strzałko 1971). Analiza an-
tropologiczna dotyczyła przede wszystkim określenia płci osobników dorosłych, struktury 
zgonów i rekonstrukcji przyżyciowej wysokości ciała. Wiek zmarłych określono w odnie-
sieniu do stanu zaawansowania rozwoju lub inwolucji szkieletu, abrazji zębów lub stopnia 
uformowania zawiązków i wyrzynania się kolejnych zębów. Zastosowano 6-stopniową 
skalę oceny wieku: Infans I, Infans II, Juvenis, Adultus, Maturus, Senilis. Kategorie te są 
wydzielane ze względu na relacje, jakie zachodzą pomiędzy nasilaniem się zmian rozwo-
jowych w organizmie człowieka, a wiekiem biologicznym osobnika. Pomiary, opisy  
i wskaźniki wykonano i obliczono według R. Martina i K. Sallera (1957). Średnią przyży-
ciową wysokość ciała, w celu porównania ze wcześniejszymi opracowaniami antropolo-
gicznymi, obliczono metodą K. Pearsona oraz M. Trotter, M. Gleser (Strzałko 1971). 
Ocenę warunków życia i stanu zdrowia pochówków oparto na ocenie występowania jak  
i na opisie zmian paleopatologicznych zaobserwowanych na kośćcu. Obserwacje z zakre-
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Grób 1.  Niekompletny szkielet młodego osobnika, odsłonięty częściowo. Jest tylko ko-
ściec postkranialny: od partii przedramion (w stawach łokciowych) z kośćmi dłoni,  
z kręgosłupem dolnym: są wszystkie kręgi lędźwiowe (L1-5) i kość krzyżowa, lewa kość 
miednicy, oraz kompletne kości kończyn dolnych z pojedynczymi kośćmi stóp (są tylko 
prawa i lewa kość łódkowata, kości śródstopia i większość paliczków). Kości cechuje nie-
zakończony za życia osobnika proces kostnienia, zarówno nasad kości długich kończyn 
jak kości krzyżowej i talerza biodrowego. Na dolnych trzonach kości udowych ślady 
chrząstek nasadowych, nasady dalsze wystąpiły luźno. Zarówno górne nasady kości udo-
wych jak obie nasady kości piszczelowych już są połączone z trzonami, lecz widoczne jest 
miejsce trwającego zrostu. Zdjęto pomiary: największa długość kości udowej – prawej 
394mm, lewej 399mm; obwody w środku trzonu kości udowej – prawej 77mm; lewej 
75mm; długość największa kości piszczelowej – prawej 333mm, lewej 330mm; obwód 
najmniejszy trzonu kości piszczelowej – prawego 84mm, lewego 83mm. Kości pod 
względem budowy i rzeźby są wyraźne i masywne. Trzony obu kości udowych są znacz-
nie bocznie wygięte, może to być stan spowodowany przez przebytą krzywicę. Niedobór 
witaminy D jest jedną z przyczyn zaburzeń gospodarki wapniowej i powoduje krzywicę. 
Krzywica może przebiegać w różnym nasileniu i pozostawia słabiej lub silniej wyrażone 
zmiany w układzie kostnym (Gładykowska-Rzeczycka 1989).  

Analiza antropologiczna pozwoliła, ustalić, iż szkielet należy do osobnika młodocia-
nego zmarłego w wieku Juvenis, tj. około 18-19 lat, płci męskiej, o przyżyciowej wysoko-
ści ciała wynoszącej około 159cm.  

Wystąpiły kości zwierzęce. 
 
Grób 2. Czaszka wraz z żuchwą oraz 5 kręgów szyjnych (C1-5) i dwa ułamki żeber jed-
nego młodego osobnika oraz pojedyncza kość śródstopia innego dorosłego osobnika. 
Czaszka: kształt krótkoczaszkowy. W ujęciu z góry, narys w norma verticalis był klino-
waty sphenoides latus. Główne szwy czaszkowe są wolne, chrząstkozrost klinowo-
potyliczny nie zrośnięty za życia. Wyrostki sutkowe duże i masywne, potylica silnie 
urzeźbiona. Budowa czaszki masywna, czaszka duża i ciężka. W ujęciu z przodu, silna 
glabella, czytelne wały nadoczodołowe a oczodoły duże o wałowatej krawędzi. W stropie 
obu oczodołów słabe zmiany przerostowe – cribra orbitalia. Zmiany te są wynikiem ro-
baczycy, występującej wśród ubogiej ludności żyjącej w złych warunkach higienicznych. 
Jej występowanie wiąże się z ubóstwem i brakiem higieny w dzieciństwie (Gładykowska-
Rzeczycka 1989). W szczęce i żuchwie jest uzębienie stałe, kompletne, są nowo wyrżnięte 
trzecie zęby trzonowe. Zęby są duże, białe i słabo starte 10 – 20. Wystąpiła słaba hypopla-
zja szkliwa siekaczy i kłów, są to zmiany w strukturze szkliwa zębów w wyniku zmian 
chorobowych w dzieciństwie. Zmiany te są określane stresami wieku dziecięcego wynika-
jącymi z niedożywienia i przebytych chorób. Żuchwa masywna i silna, o wygiętych ką-
tach i dużych głowach. Kształt żuchwy ostrotrapezoidalny. W żuchwie siekacze były stło-
czone. Pomiary czaszki ujęto w tabeli 1. 

210

Anna Wrzesińska 

 

su paleopatologii i wyróżnione rodzaje zmian chorobowych oparto na klasyfikacji J. Gła-
dykowskiej-Rzeczyckiej (1989).  

 
Gniezno posesja OO. Franciszkanów, stanowisko 12 
1999:127 

 
Grób 1.  Niekompletny szkielet młodego osobnika, odsłonięty częściowo. Jest tylko ko-
ściec postkranialny: od partii przedramion (w stawach łokciowych) z kośćmi dłoni,  
z kręgosłupem dolnym: są wszystkie kręgi lędźwiowe (L1-5) i kość krzyżowa, lewa kość 
miednicy, oraz kompletne kości kończyn dolnych z pojedynczymi kośćmi stóp (są tylko 
prawa i lewa kość łódkowata, kości śródstopia i większość paliczków). Kości cechuje nie-
zakończony za życia osobnika proces kostnienia, zarówno nasad kości długich kończyn 
jak kości krzyżowej i talerza biodrowego. Na dolnych trzonach kości udowych ślady 
chrząstek nasadowych, nasady dalsze wystąpiły luźno. Zarówno górne nasady kości udo-
wych jak obie nasady kości piszczelowych już są połączone z trzonami, lecz widoczne jest 
miejsce trwającego zrostu. Zdjęto pomiary: największa długość kości udowej – prawej 
394mm, lewej 399mm; obwody w środku trzonu kości udowej – prawej 77mm; lewej 
75mm; długość największa kości piszczelowej – prawej 333mm, lewej 330mm; obwód 
najmniejszy trzonu kości piszczelowej – prawego 84mm, lewego 83mm. Kości pod 
względem budowy i rzeźby są wyraźne i masywne. Trzony obu kości udowych są znacz-
nie bocznie wygięte, może to być stan spowodowany przez przebytą krzywicę. Niedobór 
witaminy D jest jedną z przyczyn zaburzeń gospodarki wapniowej i powoduje krzywicę. 
Krzywica może przebiegać w różnym nasileniu i pozostawia słabiej lub silniej wyrażone 
zmiany w układzie kostnym (Gładykowska-Rzeczycka 1989).  

Analiza antropologiczna pozwoliła, ustalić, iż szkielet należy do osobnika młodocia-
nego zmarłego w wieku Juvenis, tj. około 18-19 lat, płci męskiej, o przyżyciowej wysoko-
ści ciała wynoszącej około 159cm.  

Wystąpiły kości zwierzęce. 
 
Grób 2. Czaszka wraz z żuchwą oraz 5 kręgów szyjnych (C1-5) i dwa ułamki żeber jed-
nego młodego osobnika oraz pojedyncza kość śródstopia innego dorosłego osobnika. 
Czaszka: kształt krótkoczaszkowy. W ujęciu z góry, narys w norma verticalis był klino-
waty sphenoides latus. Główne szwy czaszkowe są wolne, chrząstkozrost klinowo-
potyliczny nie zrośnięty za życia. Wyrostki sutkowe duże i masywne, potylica silnie 
urzeźbiona. Budowa czaszki masywna, czaszka duża i ciężka. W ujęciu z przodu, silna 
glabella, czytelne wały nadoczodołowe a oczodoły duże o wałowatej krawędzi. W stropie 
obu oczodołów słabe zmiany przerostowe – cribra orbitalia. Zmiany te są wynikiem ro-
baczycy, występującej wśród ubogiej ludności żyjącej w złych warunkach higienicznych. 
Jej występowanie wiąże się z ubóstwem i brakiem higieny w dzieciństwie (Gładykowska-
Rzeczycka 1989). W szczęce i żuchwie jest uzębienie stałe, kompletne, są nowo wyrżnięte 
trzecie zęby trzonowe. Zęby są duże, białe i słabo starte 10 – 20. Wystąpiła słaba hypopla-
zja szkliwa siekaczy i kłów, są to zmiany w strukturze szkliwa zębów w wyniku zmian 
chorobowych w dzieciństwie. Zmiany te są określane stresami wieku dziecięcego wynika-
jącymi z niedożywienia i przebytych chorób. Żuchwa masywna i silna, o wygiętych ką-
tach i dużych głowach. Kształt żuchwy ostrotrapezoidalny. W żuchwie siekacze były stło-
czone. Pomiary czaszki ujęto w tabeli 1. 

210

Anna Wrzesińska 

 

su paleopatologii i wyróżnione rodzaje zmian chorobowych oparto na klasyfikacji J. Gła-
dykowskiej-Rzeczyckiej (1989).  

 
Gniezno posesja OO. Franciszkanów, stanowisko 12 
1999:127 

 
Grób 1.  Niekompletny szkielet młodego osobnika, odsłonięty częściowo. Jest tylko ko-
ściec postkranialny: od partii przedramion (w stawach łokciowych) z kośćmi dłoni,  
z kręgosłupem dolnym: są wszystkie kręgi lędźwiowe (L1-5) i kość krzyżowa, lewa kość 
miednicy, oraz kompletne kości kończyn dolnych z pojedynczymi kośćmi stóp (są tylko 
prawa i lewa kość łódkowata, kości śródstopia i większość paliczków). Kości cechuje nie-
zakończony za życia osobnika proces kostnienia, zarówno nasad kości długich kończyn 
jak kości krzyżowej i talerza biodrowego. Na dolnych trzonach kości udowych ślady 
chrząstek nasadowych, nasady dalsze wystąpiły luźno. Zarówno górne nasady kości udo-
wych jak obie nasady kości piszczelowych już są połączone z trzonami, lecz widoczne jest 
miejsce trwającego zrostu. Zdjęto pomiary: największa długość kości udowej – prawej 
394mm, lewej 399mm; obwody w środku trzonu kości udowej – prawej 77mm; lewej 
75mm; długość największa kości piszczelowej – prawej 333mm, lewej 330mm; obwód 
najmniejszy trzonu kości piszczelowej – prawego 84mm, lewego 83mm. Kości pod 
względem budowy i rzeźby są wyraźne i masywne. Trzony obu kości udowych są znacz-
nie bocznie wygięte, może to być stan spowodowany przez przebytą krzywicę. Niedobór 
witaminy D jest jedną z przyczyn zaburzeń gospodarki wapniowej i powoduje krzywicę. 
Krzywica może przebiegać w różnym nasileniu i pozostawia słabiej lub silniej wyrażone 
zmiany w układzie kostnym (Gładykowska-Rzeczycka 1989).  

Analiza antropologiczna pozwoliła, ustalić, iż szkielet należy do osobnika młodocia-
nego zmarłego w wieku Juvenis, tj. około 18-19 lat, płci męskiej, o przyżyciowej wysoko-
ści ciała wynoszącej około 159cm.  

Wystąpiły kości zwierzęce. 
 
Grób 2. Czaszka wraz z żuchwą oraz 5 kręgów szyjnych (C1-5) i dwa ułamki żeber jed-
nego młodego osobnika oraz pojedyncza kość śródstopia innego dorosłego osobnika. 
Czaszka: kształt krótkoczaszkowy. W ujęciu z góry, narys w norma verticalis był klino-
waty sphenoides latus. Główne szwy czaszkowe są wolne, chrząstkozrost klinowo-
potyliczny nie zrośnięty za życia. Wyrostki sutkowe duże i masywne, potylica silnie 
urzeźbiona. Budowa czaszki masywna, czaszka duża i ciężka. W ujęciu z przodu, silna 
glabella, czytelne wały nadoczodołowe a oczodoły duże o wałowatej krawędzi. W stropie 
obu oczodołów słabe zmiany przerostowe – cribra orbitalia. Zmiany te są wynikiem ro-
baczycy, występującej wśród ubogiej ludności żyjącej w złych warunkach higienicznych. 
Jej występowanie wiąże się z ubóstwem i brakiem higieny w dzieciństwie (Gładykowska-
Rzeczycka 1989). W szczęce i żuchwie jest uzębienie stałe, kompletne, są nowo wyrżnięte 
trzecie zęby trzonowe. Zęby są duże, białe i słabo starte 10 – 20. Wystąpiła słaba hypopla-
zja szkliwa siekaczy i kłów, są to zmiany w strukturze szkliwa zębów w wyniku zmian 
chorobowych w dzieciństwie. Zmiany te są określane stresami wieku dziecięcego wynika-
jącymi z niedożywienia i przebytych chorób. Żuchwa masywna i silna, o wygiętych ką-
tach i dużych głowach. Kształt żuchwy ostrotrapezoidalny. W żuchwie siekacze były stło-
czone. Pomiary czaszki ujęto w tabeli 1. 

210

Anna Wrzesińska 

 

su paleopatologii i wyróżnione rodzaje zmian chorobowych oparto na klasyfikacji J. Gła-
dykowskiej-Rzeczyckiej (1989).  

 
Gniezno posesja OO. Franciszkanów, stanowisko 12 
1999:127 

 
Grób 1.  Niekompletny szkielet młodego osobnika, odsłonięty częściowo. Jest tylko ko-
ściec postkranialny: od partii przedramion (w stawach łokciowych) z kośćmi dłoni,  
z kręgosłupem dolnym: są wszystkie kręgi lędźwiowe (L1-5) i kość krzyżowa, lewa kość 
miednicy, oraz kompletne kości kończyn dolnych z pojedynczymi kośćmi stóp (są tylko 
prawa i lewa kość łódkowata, kości śródstopia i większość paliczków). Kości cechuje nie-
zakończony za życia osobnika proces kostnienia, zarówno nasad kości długich kończyn 
jak kości krzyżowej i talerza biodrowego. Na dolnych trzonach kości udowych ślady 
chrząstek nasadowych, nasady dalsze wystąpiły luźno. Zarówno górne nasady kości udo-
wych jak obie nasady kości piszczelowych już są połączone z trzonami, lecz widoczne jest 
miejsce trwającego zrostu. Zdjęto pomiary: największa długość kości udowej – prawej 
394mm, lewej 399mm; obwody w środku trzonu kości udowej – prawej 77mm; lewej 
75mm; długość największa kości piszczelowej – prawej 333mm, lewej 330mm; obwód 
najmniejszy trzonu kości piszczelowej – prawego 84mm, lewego 83mm. Kości pod 
względem budowy i rzeźby są wyraźne i masywne. Trzony obu kości udowych są znacz-
nie bocznie wygięte, może to być stan spowodowany przez przebytą krzywicę. Niedobór 
witaminy D jest jedną z przyczyn zaburzeń gospodarki wapniowej i powoduje krzywicę. 
Krzywica może przebiegać w różnym nasileniu i pozostawia słabiej lub silniej wyrażone 
zmiany w układzie kostnym (Gładykowska-Rzeczycka 1989).  

Analiza antropologiczna pozwoliła, ustalić, iż szkielet należy do osobnika młodocia-
nego zmarłego w wieku Juvenis, tj. około 18-19 lat, płci męskiej, o przyżyciowej wysoko-
ści ciała wynoszącej około 159cm.  

Wystąpiły kości zwierzęce. 
 
Grób 2. Czaszka wraz z żuchwą oraz 5 kręgów szyjnych (C1-5) i dwa ułamki żeber jed-
nego młodego osobnika oraz pojedyncza kość śródstopia innego dorosłego osobnika. 
Czaszka: kształt krótkoczaszkowy. W ujęciu z góry, narys w norma verticalis był klino-
waty sphenoides latus. Główne szwy czaszkowe są wolne, chrząstkozrost klinowo-
potyliczny nie zrośnięty za życia. Wyrostki sutkowe duże i masywne, potylica silnie 
urzeźbiona. Budowa czaszki masywna, czaszka duża i ciężka. W ujęciu z przodu, silna 
glabella, czytelne wały nadoczodołowe a oczodoły duże o wałowatej krawędzi. W stropie 
obu oczodołów słabe zmiany przerostowe – cribra orbitalia. Zmiany te są wynikiem ro-
baczycy, występującej wśród ubogiej ludności żyjącej w złych warunkach higienicznych. 
Jej występowanie wiąże się z ubóstwem i brakiem higieny w dzieciństwie (Gładykowska-
Rzeczycka 1989). W szczęce i żuchwie jest uzębienie stałe, kompletne, są nowo wyrżnięte 
trzecie zęby trzonowe. Zęby są duże, białe i słabo starte 10 – 20. Wystąpiła słaba hypopla-
zja szkliwa siekaczy i kłów, są to zmiany w strukturze szkliwa zębów w wyniku zmian 
chorobowych w dzieciństwie. Zmiany te są określane stresami wieku dziecięcego wynika-
jącymi z niedożywienia i przebytych chorób. Żuchwa masywna i silna, o wygiętych ką-
tach i dużych głowach. Kształt żuchwy ostrotrapezoidalny. W żuchwie siekacze były stło-
czone. Pomiary czaszki ujęto w tabeli 1. 

210



Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z badań... 

Tabela 1. Pomiary czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Pomiar Wartość (mm) 

cięciwy 
części 

mózgowej 

g-op  (1) 179 
eu-eu (8) 154 
ft-ft (9) 105 

ast-ast (12) 119 
ba-b (17) 137 

cięciwy 
części 

twarzowej 

n-gn (47) 111 
n-pr (48) 66 
n-ns (55) 49 
zy-zy (45) 147 
mf-ek (51) 39 

sbk-spa (52) 33 
apt-apt (54) 22 

cięciwy 
żuchwy 

go-go (66) 112 
gn-id (69) 32 
kdl-kdl (65) 133 

szer. gał. (71) 39/37 

Obwody i łuki 
obw.poz. (23) 531 
po^po  (24) 316 

 
 
Tabela 2. Wskaźniki czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Wskaźnik Wartość 

szerokościowo-długościowy 86,0 
wysokościowo-szerokościowy Hrdlički-Kóčki 82,2 
twarzy górnej wg Kollmanna 44,8 
oczodołowy 84,6 
nosa 44,8 
wysokościowo-szerokościowy 88,9 
wysokościowo-długościowy 76,5 
czołowo-szerokościowy 68,1 
profilu twarzy 75,5 

 
Na kręgach szyjnych nie stwierdzono żadnych zmian patologicznych.  
Kości należą do osobnika młodego zmarłego w wieku Juvenis/Adultus tj. około 20-23 

roku życia, płci męskiej. Z pomiarów wskaźników (Tabela 2) wynika, że mężczyzna miał 
głowę krótką (nadkrótkoczaszkowy), średnią, niską, o szerokiej twarzy, średnio szerokim 
czole o średnio wysokich oczodołach i wąskim nosie. Charakteryzował się dużą pojemno-
ścią mózgoczaszki wg L. Manouvriera, która wynosiła 1656,3cm3 a średnią pojemnością 
wg. T. Belniak, która wynosiła 1458,7cm3.   

Na trzonie żuchwy po stronie prawej na wysokości dwu zębów przedtrzonowych wy-
stąpił ślad zazielenienia kości tlenkiem miedzi po przedmiotach zdeponowanych ze zmar-
łym.  

Wystąpiły kości zwierzęce.  
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po^po  (24) 316 

 
 
Tabela 2. Wskaźniki czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Wskaźnik Wartość 

szerokościowo-długościowy 86,0 
wysokościowo-szerokościowy Hrdlički-Kóčki 82,2 
twarzy górnej wg Kollmanna 44,8 
oczodołowy 84,6 
nosa 44,8 
wysokościowo-szerokościowy 88,9 
wysokościowo-długościowy 76,5 
czołowo-szerokościowy 68,1 
profilu twarzy 75,5 

 
Na kręgach szyjnych nie stwierdzono żadnych zmian patologicznych.  
Kości należą do osobnika młodego zmarłego w wieku Juvenis/Adultus tj. około 20-23 

roku życia, płci męskiej. Z pomiarów wskaźników (Tabela 2) wynika, że mężczyzna miał 
głowę krótką (nadkrótkoczaszkowy), średnią, niską, o szerokiej twarzy, średnio szerokim 
czole o średnio wysokich oczodołach i wąskim nosie. Charakteryzował się dużą pojemno-
ścią mózgoczaszki wg L. Manouvriera, która wynosiła 1656,3cm3 a średnią pojemnością 
wg. T. Belniak, która wynosiła 1458,7cm3.   

Na trzonie żuchwy po stronie prawej na wysokości dwu zębów przedtrzonowych wy-
stąpił ślad zazielenienia kości tlenkiem miedzi po przedmiotach zdeponowanych ze zmar-
łym.  

Wystąpiły kości zwierzęce.  
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Obiekt 1. Tylko kości zwierzęce, duże fragmenty, pokonsumpcyjne. 
 
Obiekt 5. Do opracowania antropologicznego przekazano z Obiektu 5 cztery pozycje in-
wentarzowe, które po przeprowadzonej ekspertyzie postanowiono analizować łącznie ze 
względu na możliwości dopasowania parzystych, bądź połamanych kości odpowiednio 
tych samych osobników. Z wszystkich paczek zestawiono niekompletny kościec dorosłe-
go mężczyzny zmarłego w wieku 25-30 lat. W pierwszej paczce wystąpiła silnie uszko-
dzona mechanicznie czaszka o budowie i cechach typowej czaszki męskiej: kość gruba  
(7-8,5mm), czoło wybitne, wały zaznaczone, oczodoły wałowate (w stropie oczodołów 
cribra orbitalia – wywoływana chorobami wieku dziecięcego), duże masywne wyrostki 
sutkowe, kresy karkowe zaznaczone silnie (guzowatość potyliczna zewnętrzna 18,5mm). 
Głównie szwy czaszkowe słabo zobliterowane, silniej wewnętrznie. Kość szczęki strony 
lewej cała, po stronie prawej tylko do pierwszych zębów siecznych (wypadły pośmiert-
nie). Zębodoły otwarte. Komplet zębów strony lewej. Są białe, duże i słabo starte 20. Sil-
niej starty jest tylko pierwszy ząb trzonowy 20-30. Słaby kamień nazębny.  Na siekaczach 
hypoplazja szkliwa (wywołana niedożywieniem w procesie formowania się szkliwa  
w dzieciństwie). Brak żuchwy. W drugiej paczce rozpoznano: luźne dwa zęby sieczne 
strony prawej tego samego osobnika (z pierwszej paczki), z hypoplazją szkliwa i fragment 
prawej szczęki z zębami przedtrzonowymi i trzonowymi. Wystąpiły też należące do tego 
osobnika: pojedynczy kręg szyjny, trzy kręgi piersiowe (th7, th9, th10) i kręg lędźwiowy 
(L4), oraz ułamki żeber (brak zmian degeneracyjnych). Rozpoznano również należące do 
dorosłego osobnika: kość śródręcza i dwa paliczki stopy (od palucha), bliższy i dalszy 
(silnie zmieniony pod względem budowy – poszerzony i porowaty w wyniku zmian zwy-
rodnieniowych), oraz odłamany wyrostek barkowy łopatki lewej. W trzeciej paczce wy-
stąpiły kości, które połączono z wcześniejszym osobnikiem: ułamki żeber (strony lewej, 
jeden strony prawej), kręg szyjny, pięć kręgów piersiowych (th5, th6, th8, th11, th12 – nie 
stwierdzono zmian inwolucyjnych). Wystąpiły również paliczki ręki, kości nadgarstka 
oraz lewa kość śródstopia – palucha, dorosłego osobnika. Rozpoznano kość miedniczną 
prawą, młodocianego osobnika zmarłego w wieku Juvenis o cechach budowy miednicy 
męskiej (można ją połączyć z grobem 1 – ten sam osobnik). W czwartej paczce wystąpiły 
dalsze kości szkieletu analizowanego dorosłego mężczyzny, są to: część łopatki lewej 
(złamaniem dopasowano do fragmentu wyrostka barkowego z paczki drugiej – ten sam 
osobnik), lewy obojczyk (o długości 157mm i obwodzie 38mm. Masywność 24,2), liczne 
zebra (więcej strony lewej), jeden kręg piersiowy (th4), jeden kręg lędźwiowy (L3), cała 
kość promieniowa lewa (długość kości: największa 234mm, fizjologiczna 218mm; obwód 
najmniejszy trzonu 41mm. Wskaźnik masywności tej kości wyniósł 18,8).  

Analizowane kości to fragment szkieletu górnego (tj. czaszki, kręgosłupa, klatki pier-
siowej, lewego barku i lewego przedramienia z kośćmi dłoni) dorosłego osobnika zmarłe-
go w wieku Adultus tj. około 25-30 roku życia, płci męskiej, o przyżyciowej wysokości 
ciała wynoszącej według metody L. Manouvriera 163,9cm (wzrost niski) a według meto-
dy M. Trotter i G. Gleser 167,5cm (wzrost średni). Mężczyzna był wzrostu średniego. 

Obecna jest kość miedniczna prawa osobnika młodocianego zmarłego w wieku Juve-
nis, nie starszego niż 20 lat. Kość należy do osobnika z grobu 1. 

Oraz luźne kości stopy dorosłego osobnika. 
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Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z badań... 

Materiał masowy 21. Fragmenty silnie połamanych kości ludzkich, z różnych partii 
szkieletu, należące do kilku osobników. Z kości czaszki wystąpiła: cała kości szczęki,  
w dwu fragmentach (kompletne uzębienie, 16 zębów o słabym starciu koron 10, 10 – 20 po 
stronie prawej a silniej: 20, 20 – 30 po stronie lewej. Po stronie prawej korzenie pierwszego 
i trzeciego zęba trzonowego są odsłonięte. Zęby są małe, białe), fragment lewej kości 
skroniowej i lewej kości jarzmowej. Kości są miernej budowy i należą do jednego osobni-
ka dorosłego, prawdopodobnie płci męskiej?. Z kości szkieletu postkranialnego wydzielo-
no: dwa fragmenty dwu prawych obojczyków osobników dorosłych; liczne żebra osobni-
ków dorosłych; fragmenty 4 kręgów szyjnych od C2 do C5 jednego dorosłego osobnika; 
pojedynczy kręg piersiowy i pojedynczy kręg lędźwiowy dorosłego osobnika?; fragment 
lewej łopatki dorosłego osobnika; fragment uszkodzonej piszczeli (jej odcinek trzonu  
i uszkodzoną nasadę górną) i uszkodzonej strzałki – jednego, tego samego dorosłego męż-
czyzny; oraz fragmenty kości stóp (kości skokowa, 3 kości śródstopia, dwa paliczki bliż-
sze palucha) osobników dorosłych. Wystąpiła też kość krzyżowa o trzonach nie zrosłych 
za życia, należąca do starszego dziecka zmarłego w wieku Infans II.   

Analiza antropologiczna pozwoliła określić przynależność kości, do co najmniej  
8 osobników: mężczyzny? zmarłego w wieku Adultus; dorosłego mężczyzny; starszego 
dziecka zmarłego w wieku Infans II; oraz 5 nieokreślonych dorosłych. 
Wystąpiły liczne fragmenty kości zwierzęcych. 
 

Gniezno Klasztor OO. Franciszkanów, stanowisko 37 
907/2005:7 

 
Grób 1.  Niekompletny szkielet dorosłego osobnika. Brak czaszki i żuchwy. Jest cały ko-
ściec postkranialny, bez sześciu kręgów szyjnych (C2-7), kości stopy lewej i części stopy 
prawej. Kościec masywny, o budowie silnej, kościach ciężkich, z dobrze rozwiniętym 
układem mięśniowym. Sakralizacja, czyli zrośniecie ostatniego kręgu lędźwiowego z ko-
ścią krzyżową (zmiana ta ogranicza sprawność ruchową kręgosłupa). Zaobserwowano 
niewielkie zmiany zwyrodnieniowe w stawach. Na kościach rzepek słabe skostnienie wię-
zadeł. Na kości piętowej skostniałe ścięgno Achillesa. Zmiana degeneracyjna niewielka na 
krawędzi obojczykowej rękojeści mostka. Brak zmian struktur gąbczastych nasad kości 
kończyn. Zmiany na powierzchni spojenia łonowego wg T. W. Todda w fazie V (odpo-
wiadający wiek to 27-30 lat). Pomiary kości zamieszczono w tabeli 3.  
 
Tabela 3.  Pomiary kości pozaczaszkowych według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Kość Pomiar 
Wartość (w mm) 

prawa lewa 

obojczyk 
długość największa (1)  156 163 
obwód trzonu (6) 39 41 

ramieniowa 

długość największa (1) 343 343 
długość całkowita (2) 340 338 
szerokość nasady dalszej (4) 67 71 
najmniejszy obwód trzonu (7) 76 73 

promieniowa 
długość największa (1) 251 255 
długość fizjologiczna (2) 242 241 
najmniejszy obwód (3) 50 49 
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Anna Wrzesińska 

 

łokciowa 
długość największa (1) 273 275 
długość fizjologiczna (2) 237 239 
najmniejszy obwód (3) 40 43 

udowa 

długość największa (1) 465 463 
długość naturalna (2) 464 459 
obwód w środku trzonu (8) 100 104 
szerokość kłykci (21) 87 87 

piszczelowa 

długość największa (1a) 397 398 
długość całkowita (1) 385 385 
najw. szer. nasady górnej (3) 82 83 
obwód trzonu (10) 89 88 

strzałkowa 
długość największa (1) 389 - 
obwód w środku trzonu (4) 43 46 

wysokość 
ciała (w cm) 

według M. Trotter i G. Gleser 
175,3 175,5 

175,4 

według L. Manouvriera 
171,4 171,6 

171,5 
 
 
Tabela 4.  Wskaźniki masywności kości pozaczaszkowych według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Wskaźnik dla kości 
Masywności 

Grubościowo- 
długościowy 

prawa lewa prawa lewa 

obojczyka 25,0 25,1 X X   
kości ramieniowej 22,1 21,2 X X 
kości promieniowej 21,3 20,3 X X 
kości łokciowej 16,8 17,9 X X 
kości udowej X X 21,5 22,6 
kości piszczelowej X X 23,1 22,8 
kości strzałkowej X X 11,0 - 

 
 

Szkielet należy do osobnika dorosłego zmarłego w wieku Adultus tj. około 27-30 roku 
życia, płci męskiej. Wysokość ciała zrekonstruowano na podstawie pomiarów kości dłu-
gich kończyn (Tabela 3) i obliczono według metody L. Manouvriera (171,5cm) oraz we-
dług metody M. Trotter i G. Gleser (175,4cm). Według klasyfikacji wzrostu przeciętna 
wysokość ciała mężczyzny znajduje się w przedziale wysokim. Mężczyzna był wzrostu 
wysokiego. Wyliczono również wskaźniki masywności dla poszczególnych kości – patrz 
tabela 4. 

Na dolnej nasadzie prawej kości piszczelowej, na powierzchni kostki przyśrodkowej 
wystąpił ślad zazielenienia kości tlenkiem miedzi.  

Wystąpiły kości zwierzęce.  
 
Grób 2.  Niekompletny szkielet dorosłego osobnika. Jest tylko czaszka wraz z żuchwą,  
i fragment prawej górnej partii szkieletu, tj. kościec kręgosłupa (cały szyjny, piersiowy  

214

Anna Wrzesińska 

 

łokciowa 
długość największa (1) 273 275 
długość fizjologiczna (2) 237 239 
najmniejszy obwód (3) 40 43 

udowa 

długość największa (1) 465 463 
długość naturalna (2) 464 459 
obwód w środku trzonu (8) 100 104 
szerokość kłykci (21) 87 87 

piszczelowa 

długość największa (1a) 397 398 
długość całkowita (1) 385 385 
najw. szer. nasady górnej (3) 82 83 
obwód trzonu (10) 89 88 

strzałkowa 
długość największa (1) 389 - 
obwód w środku trzonu (4) 43 46 

wysokość 
ciała (w cm) 

według M. Trotter i G. Gleser 
175,3 175,5 

175,4 

według L. Manouvriera 
171,4 171,6 

171,5 
 
 
Tabela 4.  Wskaźniki masywności kości pozaczaszkowych według R. Martina i K. Sallera (1957) 
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Szkielet należy do osobnika dorosłego zmarłego w wieku Adultus tj. około 27-30 roku 
życia, płci męskiej. Wysokość ciała zrekonstruowano na podstawie pomiarów kości dłu-
gich kończyn (Tabela 3) i obliczono według metody L. Manouvriera (171,5cm) oraz we-
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wysokiego. Wyliczono również wskaźniki masywności dla poszczególnych kości – patrz 
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Na dolnej nasadzie prawej kości piszczelowej, na powierzchni kostki przyśrodkowej 
wystąpił ślad zazielenienia kości tlenkiem miedzi.  

Wystąpiły kości zwierzęce.  
 
Grób 2.  Niekompletny szkielet dorosłego osobnika. Jest tylko czaszka wraz z żuchwą,  
i fragment prawej górnej partii szkieletu, tj. kościec kręgosłupa (cały szyjny, piersiowy  
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Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z badań... 

i dwa pierwsze kręgi lędźwiowe), klatki piersiowej strony prawej, prawy pas barkowy 
(obojczyk i łopatka, mostek), prawa kość ramieniowa i uszkodzone w partii nasad dolnych 
kości prawego przedramienia – kość łokciowa i promieniowa. Brak pozostałych kości. 
Czaszka, kształt długoczaszkowy. W ujęciu z góry, w norma verticalis jest elipsowata 
elipsoides acutus. Główne szwy czaszkowe obliterowane słabo. Charakter obserwowa-
nych cech budowy pozwala zaliczyć ją do czaszek męskich. Żuchwa o kształcie ostrotra-
pezoidalnym. W uzębieniu stwierdzono paradontozę, choroby w przyzębiu, hypoplazję 
szkliwa, kamień nazębny (silny i w partii zewnętrznej zęba jak i od strony językowej). 
Zobliterowane są zębodoły szczęki strony lewej po zębach: drugiego przedtrzonowca  
i pierwszego trzonowca. Drugi ząb trzonowy tej strony ma całkowicie startą koronę  
i ognisko próchnicy korzeniowej – (stan zapalny). W żuchwie po stronie prawej zoblite-
rowane są już ostatnie dwa zębodoły trzonowców. Silnie starty jest obok pierwszy ząb 
trzonowy. Szkielet postkranialny cechuje masywna o czytelnej rzeźbie budowa kości. Sil-
na jest budowa kości ramieniowej. W stawie łokciowym wszystkie kości mają zmiany 
zwyrodnieniowe. Obkostnienia głów kości przedramion, zmiany kostne przy bloczku ko-
ści ramieniowej mogą być wywołane przeciążeniem tj. wykonywaną pracą. Poza tym 
zmiany reumatyczne. Kości kręgosłupa, to niewielkie zmiany w postaci guzków Schmor-
la, na dolnych powierzchniach kręgów piersiowych i lędźwiowych. Od th10 do L2 drobne 
osteofity. W kręgosłupie, w odcinku szyjnym stwierdzono zmiany zwyrodnieniowe kra-
wędzi trzonów strony prawej i całej tylnej trzeciego i czwartego kręgu (C3-4). Są tu po-
rowatości, drobne wyrośla kostne. W kolejnym piątym kręgu (C5) stwierdzono dwudziel-
ny otwór poprzeczny lewej, co ma wpływ na ukrwienie mózgu i może powodować upo-
rczywe bóle głowy, drętwienie karku i in. W kolejnych dwu kręgach otwory po stronie 
lewej są pojedyncze, lecz mniejsze niż po stronie prawej. Stwierdzono również niewielkie 
zmiany przeciążeniowe w postaci dołków przeciążeniowych, występujących poniżej gór-
nych wyrostków stawowych, głównie w dolnych kręgach piersiowych i kręgach lędźwio-
wych. Zdjęto pomiary czaszki, patrz tabela 5 i 6. Zmierzono kość ramieniową – długość 
największa kości 351mm, długość całkowita 343mm, najmniejszy obwód trzonu 77mm, 
szerokość nasady dalszej 73mm, średnica głowy 49x50mm. Wskaźnik masywności kości 
ramieniowej wynosi 21,9. Z kości promieniowej zmierzono tylko najmniejszy obwód 
52mm. Obojczyk o długości 152mm, obwodzie 40mm, a masywności 26,3. 
 
Tabela 5.  Pomiary czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Pomiar Wartość (mm) 

cięciwy 
części 

mózgowej 

g-op  (1) 194 
eu-eu (8) 139 
ft-ft (9) 104 

ast-ast (12) 117 
ba-b (17) 135 

cięciwy 
części 

twarzowej 

n-gn (47) 126 
n-pr (48) 73 
n-ns (55) 53 
zy-zy (45) 137 
mf-ek (51) 39 

sbk-spa (52) 33 
apt-apt (54) 22 
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Tabela 5.  Pomiary czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Pomiar Wartość (mm) 

cięciwy 
części 

mózgowej 

g-op  (1) 194 
eu-eu (8) 139 
ft-ft (9) 104 

ast-ast (12) 117 
ba-b (17) 135 

cięciwy 
części 

twarzowej 

n-gn (47) 126 
n-pr (48) 73 
n-ns (55) 53 
zy-zy (45) 137 
mf-ek (51) 39 

sbk-spa (52) 33 
apt-apt (54) 22 
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cięciwy 
żuchwy 

go-go (66) 111 
gn-id (69) 35 
kdl-kdl (65) 126 

szer. gał. (71) 31/30 

obwody i łuki 
obw.poz. (23) 549 
po^po  (24) 319 

 
 
Tabela 6. Wskaźniki czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Wskaźnik Wartość 

szerokościowo-długościowy 71,6 
wysokościowo-szerokościowy Hrdlički-Kóčki 81,0 
twarzy górnej wg Kollmanna 53,2 
oczodołowy 84,6 
nosa 41,5 
wysokościowo-szerokościowy 97,1 
wysokościowo-długościowy 69,5 
czołowo-szerokościowy 74,8 
profilu twarzy 91,9 

 
Szkielet należy do osobnika dorosłego zmarłego w wieku Adultus tj. około 25-30 roku 

życia, płci męskiej, o przyżyciowej wysokości ciała wynoszącej według metody L. Ma-
nouvriera 175cm a według metody M. Trotter i G. Gleser 178,8cm. Mężczyzna był wzro-
stu bardzo wysokiego. Z pomiarów wskaźników (Tabela 6) wynika, że mężczyzna miał 
głowę długą (długoczaszkowy), średnią, niską, o średnio szerokiej twarzy, szerokim czole 
o wysokich oczodołach i wąskim nosie. Charakteryzował się dużą pojemnością mózgo-
czaszki wg L. Manouvriera, która wynosiła 1596,6cm3 a średnią pojemnością wg. T. Bel-
niak, która wynosiła 1538,3cm3.   

Wystąpiły kości zwierzęce.  
 
Grób 3.  Fragment lewej strony szkieletu górnego starszego dziecka. Były tylko kości 
lewej ręki – kość ramieniowa (o długości trzonu 234mm i nie przyrosłych za życia nasa-
dach, które wystąpiły luźno), trzon kości promieniowej (o długości 144mm), oraz trzy 
kości śródręcza dłoni. Są: lewa łopatka, jedenaście ułamków żeber, dwa ostatnie kręgi 
piersiowe (th11-12) i wszystkie kręgi lędźwiowe (L1-5 o nie zakończonych kostnieniach), 
są kręgi nie zrosłe za życia kości krzyżowej, kość biodrowa, prawa i lewa o szerokości 
103mm, luźno kości łonowe i kulszowe.  

Kości należą do starszego dziecka zmarłego w wieku Infans II, tj. około 12-14 lat.  
  
Grób 4.  Wystąpiły tylko kości lewego i prawego przedramienia i niekompletny szkielet 
dolnych kończyn dorosłego osobnika, płci męskiej. Są  silnie uszkodzone kości łokciowe  
i promieniowe oraz trzy kręgi – jeden piersiowy (th12) i dwa lędźwiowe (L1-2) – o zmia-
nach w postaci guzków Schmorla na górnej i dolnej powierzchni trzonu, przypłaszcze-
niach ich i o rozrzedzonej strukturze gąbczastej, świadczącej o początkach osteoporozy. 
Zmiany są silniejsze w kręgosłupie lędźwiowym. Wystąpiły uszkodzone mechanicznie 
kości udowe, prawa i lewa, lewa rzepka oraz fragment lewego podudzie: lewa piszczel  
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i lewa strzałka. Uszkodzenie kości uniemożliwia wykonanie pomiarów. Jamy szpikowe 
kości udowych są powiększone. Budowa kości silna i chropowata. Kości ciężkie o silnym 
umięśnieniu. Brak innych kości.  

Kości należą do dojrzałego osobnika zmarłego w wieku Maturus, płci męskiej. 
 
Grób 5.  Niekompletny szkielet młodego osobnika, odsłonięty częściowo. Jest tylko ko-
ściec kończyn dolnych o nie zrośniętych za życia nasadach z trzonami kości. Wystąpiły 
zarówno wszystkie trzony jak i ich luźne nasady. Pomiary trzonów: kości udowej prawej 
377mm, kości piszczelowej prawej 303mm, lewej 306mm, kości strzałkowej prawej 
302mm. Są też nie zrosłe kości miednicy: kość biodrowa, kulszowa i łonowa. Średnica 
głowy kości udowej wynosi 38x38mm. 

Szkielet należy do młodocianego osobnika zmarłego w wieku Juvenis, tj. około 14-16 
lat. 

Wystąpiła przemieszka kości innego osobnika: prawy obojczyk (o długości 147mm, 
obwodzie 36mm, o masywności 24,4) osobnika dorosłego.  

Wystąpiły kości zwierzęce, wśród nich półfabrykat hetki kościanej. 
 
Grób 6.  Niekompletny szkielet dorosłego osobnika, odsłonięty częściowo. Jest tylko 
czaszka (o uszkodzonej części twarzowej), lewy obojczyk, lewa łopatka i górny odcinek 
lewej kości ramieniowej. Kręgosłup to tylko sześć kręgów szyjnych (brak C5) i pierwszy 
kręg piersiowy. Są trzy fragmenty żeber strony lewej klatki piersiowej. Czaszka w ujęciu  
z góry ma kształt owalny Ovoides acutus. Główne szwy czaszkowe częściowo zoblitero-
wane. Czytelny szew czołowy (cecha niemetryczna). Budowa czaszki typowa dla czaszek 
męskich o silnej rzeźbie, zaznaczonych wałach, pochylonym czole, silnych, dużych wy-
rostkach sutkowych. W lewym oczodole zmiana przerostowa – cribra orbitalia, w pra-
wym słaba. W szczęce choroby w przyzębiu, stan zapalny towarzyszy ubytkom korzeni 
tkwiących jeszcze w zębodołach zarówno po stronie prawej jak i po stronie lewej w dru-
gim i pierwszym trzonowcu. Zębodoły po trzecich trzonowcach obustronnie już zoblite-
rowane. Pozostałe zęby starte miernie lub znacznie 20-30 strona lewa a 30-40 strona prawa 
szczęki. Żuchwa z kompletem zębów o słabszym starciu koron. Na zębach słaby kamień 
nazębny, silniejszy na siekaczach, występuje obustronnie. Zęby małe, białe. Pomiary cza-
szki w tabeli 7, wskaźniki czaszki w tabeli 8. 
 
 
Tabela 7.  Pomiary czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 
 

Pomiar Wartość (mm) 

cięciwy 
części 

mózgowej 

g-op  (1) 184 
eu-eu (8) 143 
ft-ft (9) 99 

ast-ast (12) 115 
ba-b (17) 132 

cięciwy 
części 

twarzowej 

n-gn (47) - 
n-pr (48) - 
n-ns (55) - 
zy-zy (45) - 
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i lewa strzałka. Uszkodzenie kości uniemożliwia wykonanie pomiarów. Jamy szpikowe 
kości udowych są powiększone. Budowa kości silna i chropowata. Kości ciężkie o silnym 
umięśnieniu. Brak innych kości.  

Kości należą do dojrzałego osobnika zmarłego w wieku Maturus, płci męskiej. 
 
Grób 5.  Niekompletny szkielet młodego osobnika, odsłonięty częściowo. Jest tylko ko-
ściec kończyn dolnych o nie zrośniętych za życia nasadach z trzonami kości. Wystąpiły 
zarówno wszystkie trzony jak i ich luźne nasady. Pomiary trzonów: kości udowej prawej 
377mm, kości piszczelowej prawej 303mm, lewej 306mm, kości strzałkowej prawej 
302mm. Są też nie zrosłe kości miednicy: kość biodrowa, kulszowa i łonowa. Średnica 
głowy kości udowej wynosi 38x38mm. 

Szkielet należy do młodocianego osobnika zmarłego w wieku Juvenis, tj. około 14-16 
lat. 

Wystąpiła przemieszka kości innego osobnika: prawy obojczyk (o długości 147mm, 
obwodzie 36mm, o masywności 24,4) osobnika dorosłego.  

Wystąpiły kości zwierzęce, wśród nich półfabrykat hetki kościanej. 
 
Grób 6.  Niekompletny szkielet dorosłego osobnika, odsłonięty częściowo. Jest tylko 
czaszka (o uszkodzonej części twarzowej), lewy obojczyk, lewa łopatka i górny odcinek 
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kręg piersiowy. Są trzy fragmenty żeber strony lewej klatki piersiowej. Czaszka w ujęciu  
z góry ma kształt owalny Ovoides acutus. Główne szwy czaszkowe częściowo zoblitero-
wane. Czytelny szew czołowy (cecha niemetryczna). Budowa czaszki typowa dla czaszek 
męskich o silnej rzeźbie, zaznaczonych wałach, pochylonym czole, silnych, dużych wy-
rostkach sutkowych. W lewym oczodole zmiana przerostowa – cribra orbitalia, w pra-
wym słaba. W szczęce choroby w przyzębiu, stan zapalny towarzyszy ubytkom korzeni 
tkwiących jeszcze w zębodołach zarówno po stronie prawej jak i po stronie lewej w dru-
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mf-ek (51) - 
sbk-spa (52) - 
apt-apt (54) - 

cięciwy 
żuchwy 

go-go (66) 99 
gn-id (69) 32 
kdl-kdl (65) 118 

szer. gał. (71) 29/30 

obwody i łuki 
obw.poz. (23) 526 
po^po  (24) 313 

 
 
Tabela 8. Wskaźniki czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Wskaźnik Wartość 

szerokościowo-długościowy 77,7 
wysokościowo-szerokościowy Hrdlički-Kóčki 80,7 
twarzy górnej wg Kollmanna - 
oczodołowy - 
nosa - 
wysokościowo-szerokościowy 92,3 
wysokościowo-długościowy 71,7 
czołowo-szerokościowy 69,2 
profilu twarzy - 

 
Nieliczne kości szkieletu pozaczaszkowego cechują znaczne zmiany zwyrodnieniowe. 

Najsilniejsze obejmują kręgosłup szyjny. Drugi i trzeci kręg szyjny (C2-3) tworzą blok 
kostny. W całym zachowanym kręgosłupie wystąpiły silne zmiany przeciążeniowe, 
skrzywienie całej jego lewej strony. Tu obserwujemy najsilniejsze zmiany zwyrodnienio-
we w postaci obniżonych trzonów, silnie obkostniałych z wypustkami, guzkami, porowa-
tymi strukturami kostnymi. W siódmym kręgu szyjnym (C7) wystąpił dwudzielny otwór 
poprzeczny strony lewej. Zarówno w kręgu C6 jak i C7 są silne zmiany w górnych wy-
rostkach poprzecznych strony lewej – są one większe, spłaszczone z drobnymi obkostnie-
niami dolnych krawędzi. Pierwszy kręg piersiowy – żebrowy, z drobnymi skostnieniami 
obrąbka trzonu górnego, z silniejszym wgłębieniem w lewym wyrostku poprzecznym – 
jest to dołek przeciążeniowy. Wyrostek lewy jest powiększony, szerszy i głęboki. W dol-
nej krawędzi dolnego wyrostka stawowego silne obkostnienie tylko po stronie lewej, pra-
wy jest gładki. Są to zmiany zwyrodnieniowe lewej strony kręgosłupa. Zmiany wystąpiły 
również w lewym stawie łopatki i kości ramieniowej, gdzie na powierzchniach stawowych 
kości są zmiany reumatyczne. Zmiany objęły również wyrostek barkowy i połączony  
z nim koniec obojczyka. Długość obojczyka 139mm, obwód 36mm, masywność 25,8. 
Średnica głowy kości ramieniowej 47x42mm. 

Szkielet należy do dojrzałego osobnika zmarłego w wieku Maturus I, tj. około 35-40 
lat, płci męskiej, wysokiego wzrostu. Analizując wskaźniki czaszki  (Tabela 8), możemy 
powiedzieć że mężczyzna był średnioczaszkowcem, miął głowę średnio wysklepioną  
o średniej długości, o czole szerokim. Charakteryzował się średnią pojemnością mózgo-
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czaszki, która wg L. Manouvriera wynosiła 1523,3cm3, a wg T. Belniak była mała i wyno-
siła 1426,7cm3.  

Wystąpiły kości zwierzęce. 
 
Grób 8.  Materiał zawiera tylko odcinki szkieletu pozaczaszkowego, głównie partii koń-
czyn dolnych, należących do pięciu osobników. Analizując badany materiał przyjęto,  
iż właściwy grób to niekompletny szkielet dorosłego osobnika, odsłonięty częściowo. Po-
zostałe kości to przemieszki. Jest kompletny kościec podudzi wraz z kośćmi stóp. Pomiary 
kości piszczelowej: długość największa 391mm (prawa), 390mm (lewa); długość całkowi-
ta 379mm (prawa), 378mm (lewa); szerokość nasady górnej 76mm (prawa), 75mm (lewa); 
obwód trzonu 71mm (prawa i lewa). Wskaźnik masywności dla kości prawej i lewej wy-
niósł 18,7. Pomiary kości strzałkowej: najmniejszy obwód trzonu 34mm (prawy), 31mm 
(lewy). Kości o budowie i rzeźbie masywnej i wyrazistej. W kończynie lewej zarówno  
w stawie kolanowym jak i skokowo-goleniowym zmiany zwyrodnieniowe. Na lewej 
strzałce, na jej dolnej powierzchni stawowej stwierdzono silne obkostnienie pola więzoz-
rostu piszczelowo-strzałkowego i silne wgłębienie powierzchni stawowej kostki. Zmiany 
w postaci licznych porowatości w powierzchni bocznej i na brzegu przednim – zmiany 
artretyczne. Zmiany te wpłynęły na zwyrodnienie w stawie skokowo-goleniowym lewym. 
Nie występują w stawie prawym.  

Kości należą do dorosłego osobnika zmarłego w wieku Adultus-Maturus, płci mę-
skiej, o przyżyciowej wysokości ciała wynoszącej według metody L. Manouvriera 172,3 
cm a według metody M. Trotter i G. Gleser 177,1cm. Mężczyzna był wysokiego wzrostu. 

Przemieszki. Fragment prawego podudzia i stopy dorosłego osobnika prawdopodob-
nie płci męskiej? Są tylko kości stawu skokowo-goleniowego: dolna nasada prawej kości 
piszczelowej (o szerokości 74mm) i prawej kości strzałkowej wraz fragmentem kości 
prawej stopy – kość piętowa i kość skokowa, kość łódkowata i trzy kości śródstopia  
(w tym od palucha). W stawie zmiany artretyczne. Na kości piętowej skostniałe miernie 
więzadło Achillesa. Kości należą do dorosłego osobnika płci prawdopodobnie męskiej? 

Innego osobnika lewa kość udowa z uszkodzoną, we fragmentach dalszą nasadą. 
Kość o trzonie delikatnym, gładka. Rzeźba kości słaba. Brak zmian w strukturach nasad. 
Czytelny jeszcze proces kostnienia dolnej nasady kości. Obwód w środku trzonu 84mm. 
Kość należy do młodego osobnika zmarłego w wieku Adultus I, tj. około 22-25 lat, płci 
żeńskiej.  

Innego osobnika lewy obojczyk z uszkodzoną częścią mostkową. Obwód 36mm. 
Obojczyk długi, masywny, słabo wygięty. Należy do osobnika dorosłego, płci męskiej. 

Kolejnego osobnika luźny kręg piersiowy o nie zakończonym procesie kostnienia, na-
leżący do dziecka starszego lub już osobnika młodocianego Infans II – Juvenis.  

Wystąpiły kości zwierzęce. 
 
Grób 9.  Bardzo dobrze zachowany kościec pasa miednicznego, prawa i lewa kość udo-
wa, prawa rzepka. Kości o typowej budowie kości żeńskich. Są one delikatne, cienkie, 
lekkie i gładkie. Pomiary kości udowej: długość największa 405mm (prawa), 408mm (le-
wa); długość naturalna 404mm (prawa), 410mm (lewa), szerokość kłykci 74mm (prawa), 
73mm (lewa) średnica głowy kości udowej 41x40mm (prawa), 41x41,5mm (lewa). Po-
miary rzepki 36x39x18mm. Na rzepce niewielkie skostnienie więzadeł. 
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czaszki, która wg L. Manouvriera wynosiła 1523,3cm3, a wg T. Belniak była mała i wyno-
siła 1426,7cm3.  
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Kości należą do dorosłego osobnika zmarłego w wieku Adultus, tj. około 24-26 lat, 
płci żeńskiej, o przyżyciowej wysokości ciała wynoszącej według metody L. Manouvriera 
153,9cm a według metody M. Trotter i G. Gleser 154,5cm. Kobieta była wzrostu niskiego.  
 
Grób 10.  Niekompletny szkielet dorosłego osobnika. Czaszka wraz z żuchwą i  szkielet 
po stawy kolanowe. Są wszystkie kości oprócz kości podudzi obu kończyn. Czaszka duża 
i szeroka o cechach typowej czaszki męskiej. Zaznaczone wały nadoczodołowe, pochylo-
ne czoło, wałowate oczodoły (w obydwu oczodołach, w stropie duża porowatość – cribra 
orbitalia), duże, masywne wyrostki sutkowe, a kresy karkowe wybitne. Czaszka w norma 
verticalis jest klinowata sphenoides latus. Główne szwy czaszkowe zobliterowane miernie 
i silnie. W szwie węgłowym dwie duże kostki wstawne (cecha rozwojowa). Uzębienie 
stałe, kompletne. Starcie koron słabe 20. Na zębach złogi kamienia nazębnego głównie po 
stronie lewej, gdzie nawet korony zębów oblepione są kamieniem nie tylko z boków lecz  
i z góry. Zęby strony prawej, pozbawione kamienia są białe, duże. W żuchwie stwierdzo-
no po stronie lewej przetokę ropną na wysokości korzenia drugiego zęba trzonowego, w 
koronie zęba ognisko próchnicy. Słaba paradontoza. Na siekaczach stwierdzono hypopla-
zję szkliwa. Na wewnętrznej powierzchni trzonu żuchwy w części zębodołowej liczne 
kostne struktury, związane ze stanem zapalnym i toczącą się infekcją w jamie ustnej (wi-
doczny był torus mandibularis).  Pomiary czaszki w tabeli 9, wartości wskaźników cza-
szki w tabeli 10. 
 
 
Tabela 9.  Pomiary czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Pomiar Wartość (mm) 

cięciwy 
części 

mózgowej 

g-op  (1) 183 
eu-eu (8) 142 
ft-ft (9) 96 

ast-ast (12) 111 
ba-b (17) 126 

cięciwy 
części 

twarzowej 

n-gn (47) 116 
n-pr (48) 70 
n-ns (55) 49 
zy-zy (45) 128 
mf-ek (51) 40 

sbk-spa (52) 38 
apt-apt (54) 27 

cięciwy 
żuchwy 

go-go (66) 93 
gn-id (69) 29 
kdl-kdl (65) 117 

szer. gał. (71) 29/28 

obwody i łuki 
obw.poz. (23) 532 
po^po  (24) 310 
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Kości należą do dorosłego osobnika zmarłego w wieku Adultus, tj. około 24-26 lat, 
płci żeńskiej, o przyżyciowej wysokości ciała wynoszącej według metody L. Manouvriera 
153,9cm a według metody M. Trotter i G. Gleser 154,5cm. Kobieta była wzrostu niskiego.  
 
Grób 10.  Niekompletny szkielet dorosłego osobnika. Czaszka wraz z żuchwą i  szkielet 
po stawy kolanowe. Są wszystkie kości oprócz kości podudzi obu kończyn. Czaszka duża 
i szeroka o cechach typowej czaszki męskiej. Zaznaczone wały nadoczodołowe, pochylo-
ne czoło, wałowate oczodoły (w obydwu oczodołach, w stropie duża porowatość – cribra 
orbitalia), duże, masywne wyrostki sutkowe, a kresy karkowe wybitne. Czaszka w norma 
verticalis jest klinowata sphenoides latus. Główne szwy czaszkowe zobliterowane miernie 
i silnie. W szwie węgłowym dwie duże kostki wstawne (cecha rozwojowa). Uzębienie 
stałe, kompletne. Starcie koron słabe 20. Na zębach złogi kamienia nazębnego głównie po 
stronie lewej, gdzie nawet korony zębów oblepione są kamieniem nie tylko z boków lecz  
i z góry. Zęby strony prawej, pozbawione kamienia są białe, duże. W żuchwie stwierdzo-
no po stronie lewej przetokę ropną na wysokości korzenia drugiego zęba trzonowego, w 
koronie zęba ognisko próchnicy. Słaba paradontoza. Na siekaczach stwierdzono hypopla-
zję szkliwa. Na wewnętrznej powierzchni trzonu żuchwy w części zębodołowej liczne 
kostne struktury, związane ze stanem zapalnym i toczącą się infekcją w jamie ustnej (wi-
doczny był torus mandibularis).  Pomiary czaszki w tabeli 9, wartości wskaźników cza-
szki w tabeli 10. 
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Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z badań... 

 
Tabela 10. Wskaźniki czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Wskaźnik Wartość 

szerokościowo-długościowy 77,5 
wysokościowo-szerokościowy Hrdlički-Kóčki 77,5 
twarzy górnej wg Kollmanna 54,6 
oczodołowy 95,0 
nosa 55,1 
wysokościowo-szerokościowy 88,7 
wysokościowo-długościowy 68,8 
czołowo-szerokościowy 67,6 
profilu twarzy 90,6 

 
 

Kości szkieletu postkranialnego miernej budowy. Trzony kości udowych są stosun-
kowo cienkie, silnie spłaszczone i wygięte bocznie. Podobnie trzony kości łokciowych. 
Może to być stan spowodowany przez przebytą krzywicę. Zmiany spojenia łonowego typu 
IX (wiek 45-50 lat). W głównych stawach stwierdzono zmiany reumatyczne. Zmiany 
zwyrodnieniowo-degeneracyjne nie są duże, dotyczą  obecności tylko na dolnych kręgach 
piersiowych, na powierzchniach trzonów głównie dolnych, pojedynczych guzków 
Schmorla. Brak ich w odcinku lędźwiowym. Brak zmian przeciążeniowych, związanych  
z wysiłkiem bądź pracą. Na kości krzyżowej stwierdzono tylko niewielkie obkostnienia na 
trzonie pierwszego kręgu. Na paliczkach dłoni stwierdzono rozwinięte brzegi dłoniowe – 
miejsca przyczepów mięśni zginacza palców. Na obu trzonach kości ramieniowych, przy 
nasadzie dolnej, w miejscu przyczepu mięśnia ramiennego, stwierdzono pojedyncze kost-
ne wyrośla o długości ok. 22mm a wysokości ok. 3,5mm, są to wyrośla mnogie. Zlokali-
zowane przy stawach powodują duże deformacje. Na kości udowej stwierdzono wybitnie 
skostniałą kresę pośladkową. Średnica głowy kości ramieniowej wynosi 42x47mm,  
a średnica głowy kości udowej wynosi 43x42mm (zmiany pokrzywiczne). Pomiary kości 
długich w tabeli 11, wartości wskaźników masywności w tabeli 12. 
 
 
Tabela 11.  Pomiary kości pozaczaszkowych według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Kość Pomiar 
Wartość (w mm) 

prawa lewa 

obojczyk 
długość największa (1)  136 - 
obwód trzonu (6) 38 - 

ramieniowa 

długość największa (1) 305 300 
długość całkowita (2) 298 294 
szerokość nasady dalszej (4) 60 59 
najmniejszy obwód trzonu (7) 62 59 

promieniowa 
długość największa (1) 236 232 
długość fizjologiczna (2) 223 219 
najmniejszy obwód (3) 41 38 
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łokciowa 
długość największa (1) 258 256 
długość fizjologiczna (2) 225 223 
najmniejszy obwód (3) 38 35 

udowa 

długość największa (1) 424 424 
długość naturalna (2) 423 423 
obwód w środku trzonu (8) 80 82 
szerokość kłykci (21) 79,5 81,5 

piszczelowa 

długość największa (1a) - - 
długość całkowita (1) - - 
najw. szer. nasady górnej (3) - - 
obwód trzonu (10) - - 

strzałkowa 
długość największa (1) - - 
obwód w środku trzonu (4) - - 

wysokość 
ciała (w cm) 

według M. Trotter i G. Gleser 
165,9 165,1 

165,5 

według L. Manouvriera 
162,9 161,9 

162,4 
 
 
Tabela 12.  Wskaźniki masywności kości pozaczaszkowych według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Wskaźnik 
dla kości 

Masywności 
Grubościowo- 
długościowy 

prawa lewa prawa lewa 

obojczyka 27,9 - X X   
kości ramieniowej 20,3 19,6 X X 
kości promieniowej 18,3 17,3 X X 
kości łokciowej 16,8 15,6 X X 
kości udowej X X 18,9 19,3 
kości piszczelowej X X - - 
kości strzałkowej X X - - 

 
Szkielet należy do osobnika dojrzałego zmarłego w wieku Maturus tj. około 45-50 

roku życia, płci męskiej, o przyżyciowej wysokości ciała wynoszącej według metody L. 
Manouvriera 162,4cm a według metody M. Trotter i G. Gleser 165,5cm (Tabela 11). 
Mężczyzna był wzrostu niskiego. Z pomiarów wskaźników (Tabela 10) wynika, że męż-
czyzna miał głowę średnią (średnioczaszkowy), niską, o średnio szerokiej twarzy, średnio 
szerokim czole o wysokich oczodołach i szerokim nosie. Charakteryzował się małą po-
jemnością mózgoczaszki,  wg L. Manouvriera wynosiła 1436,0cm3 a  wg. T. Belniak wy-
nosiła 1434,9cm3.  Prawdopodobnie przebyta krzywica pozostawiła słabiej i silniej wyra-
żone zmiany w układzie kostnym, nie bez wpływu na ogólną masywność osobnika – patrz 
tabela 12. 

Wystąpiły kości zwierzęce.  
 
Grób 11.  Niekompletny szkielet dorosłego osobnika, odsłonięty częściowo, jest tylko 
cały górny odcinek. Są: czaszka z żuchwą, kompletny kościec kręgosłupa (brak tylko ko-
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według M. Trotter i G. Gleser 
165,9 165,1 

165,5 

według L. Manouvriera 
162,9 161,9 

162,4 
 
 
Tabela 12.  Wskaźniki masywności kości pozaczaszkowych według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Wskaźnik 
dla kości 

Masywności 
Grubościowo- 
długościowy 

prawa lewa prawa lewa 

obojczyka 27,9 - X X   
kości ramieniowej 20,3 19,6 X X 
kości promieniowej 18,3 17,3 X X 
kości łokciowej 16,8 15,6 X X 
kości udowej X X 18,9 19,3 
kości piszczelowej X X - - 
kości strzałkowej X X - - 

 
Szkielet należy do osobnika dojrzałego zmarłego w wieku Maturus tj. około 45-50 

roku życia, płci męskiej, o przyżyciowej wysokości ciała wynoszącej według metody L. 
Manouvriera 162,4cm a według metody M. Trotter i G. Gleser 165,5cm (Tabela 11). 
Mężczyzna był wzrostu niskiego. Z pomiarów wskaźników (Tabela 10) wynika, że męż-
czyzna miał głowę średnią (średnioczaszkowy), niską, o średnio szerokiej twarzy, średnio 
szerokim czole o wysokich oczodołach i szerokim nosie. Charakteryzował się małą po-
jemnością mózgoczaszki,  wg L. Manouvriera wynosiła 1436,0cm3 a  wg. T. Belniak wy-
nosiła 1434,9cm3.  Prawdopodobnie przebyta krzywica pozostawiła słabiej i silniej wyra-
żone zmiany w układzie kostnym, nie bez wpływu na ogólną masywność osobnika – patrz 
tabela 12. 

Wystąpiły kości zwierzęce.  
 
Grób 11.  Niekompletny szkielet dorosłego osobnika, odsłonięty częściowo, jest tylko 
cały górny odcinek. Są: czaszka z żuchwą, kompletny kościec kręgosłupa (brak tylko ko-
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ści krzyżowej) z kośćmi klatki piersiowej i kośćmi pasa barkowego. Z kości kończyny 
górnej są obie kości ramieniowe i kości prawego przedramienia, brak kości dłoni. Czaszka 
ma uszkodzoną cześć twarzową. Jest krótka, duża. W narysie z góry klinowata, spheno-
ides latus. Główne szwy czaszkowe silnie zobliterowane. Cechy budowy: silna rzeźba, 
masywność, dość silnie pochylone czoło, wałowate oczodoły, silna glabella, duży, silny  
i wydłużony wyrostek sutkowy, silne kresy karkowe i wybitne ukształtowanie guzowato-
ści potylicznej. Cechy te pozwalają zaliczyć ją do typowych czaszek męskich. Uzębienie 
stałe, kompletne. W szczęce zobliterowany zębodół lewego kła. Starcie koron mierne  
20-30 w szczęce i żuchwie. W żuchwie tylko drugi ząb przedtrzonowy o całkowicie startej 
koronie, jest tylko korzeń zęba z silnym stanem zapalnym w postaci torbieli okołokorze-
niowej. W trzecim zębie trzonowym niewielkie ognisko próchnicy. Stwierdzono paradon-
tozę i złogi kamienia nazębnego. Kamień występuje wokół zębów bardzo silnie. Stwier-
dzono również zmiany zapalno-infekcyjne na wewnętrznym trzonie żuchwy  w postaci 
kostnych wypustek, silniej na odcinku od trzecich zębów trzonowych do pierwszych zę-
bów przedtrzonowych, obustronnie. Jest to spowodowane stanem zapalnym w jamie ust-
nej. Żuchwa masywna, ma urzeźbienie wybitne. Wyrostki kłykciowe o dużych i szerokich 
głowach, mają obustronnie silniej przesunięte powierzchnie stawowe do przodu. Jest to 
spowodowane zwyrodnieniem obu stawów skroniowo-żuchwowych. Kształt żuchwy 
ostrotrapezoidany. Pomiary czaszki ujęto w tabeli 13, wartości ich wskaźników w tabeli 
14.  
 
Tabela 13.  Pomiary czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Pomiar Wartość (mm) 

cięciwy 
części 

mózgowej 

g-op  (1) 188 
eu-eu (8) 157 
ft-ft (9) 94 

ast-ast (12) 118 
ba-b (17) 128 

cięciwy 
części 

twarzowej 

n-gn (47) - 
n-pr (48) - 
n-ns (55) - 
zy-zy (45) - 
mf-ek (51) - 

sbk-spa (52) - 
apt-apt (54) - 

cięciwy 
żuchwy 

go-go (66) 103 
gn-id (69) 31 
kdl-kdl (65) 133 

szer. gał. (71) 27/28 

obwody i łuki 
obw.poz. (23) 533 
po^po  (24) 324 
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Tabela 14. Wskaźniki czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Wskaźnik Wartość 

szerokościowo-długościowy 83,5 
wysokościowo-szerokościowy Hrdlički-Kóčki 74,2 
twarzy górnej wg Kollmanna - 
oczodołowy - 
nosa - 
wysokościowo-szerokościowy 81,5 
wysokościowo-długościowy 68,0 
czołowo-szerokościowy 59,8 
profilu twarzy - 

 
Kości szkieletu postkranialnego są silnie zniekształcone przez zmiany degeneracyjno- 

zwyrodnieniowe. Są to głównie zmiany obserwowalne w kręgosłupie i głównych stawach. 
Już na kręgach szyjnych od C3, silne zrzeszotowienie po stronie lewej trzonu z jego obni-
żeniem i drobne wyrośla kostne. Blok kostny czwartego i piątego kręgu C4-5, i zmiany 
zwyrodnieniowe  silniejsze lewej strony. Pozostałe dwa kręgi szyjne: silne osteofity, po-
rowatości powierzchni bocznych trzonu i guzki Schmorla. W C6 otwór poprzeczny prawy 
dwudzielny. Zmiany przeciążeniowe po stronie lewej. Kręgi piersiowe: znaczne obniżenie 
powierzchni trzonów, obkostnienia wyrostków i drobne wyrośla, oraz zmiany przeciąże-
niowe, w postaci dołów w wyrostkach stawowych górnych, silniejsze po stronie lewej. 
Najsilniejsze zmiany w trzonach kręgów piersiowych zaobserwowano w ostatnich trzech 
th10-12. Są to silne osteofity, guzki Schmorla, duże doły obciążeniowe, strony lewej. Wy-
bitne zmiany obejmują wszystkie pięć kręgów lędźwiowych. Więzadła częściowo skost-
niałe. Na wszystkich trzonach występują wyrośla różnej wielkości, dochodzące do 21mm 
długości. Na powierzchni trzonów ślady chondropatii. Kręgi tworzą bloki kostne z wi-
docznym po stronie prawej „objawem kapiącej świecy”. Stwierdzono bardzo duże i ma-
sywne wyrostki żebrowe. Na wszystkich kręgach występują guzki Schmorla. Zmiany wy-
stąpiły w stawie ramieniowym, barkowym i łokciowym. Zarówno powierzchnie stawowe 
kości ramieniowych i przedramion jak i łopatki, czy obojczyki mają zmiany zwyrodnie-
niowe i degeneracyjne. Są ślady zrzeszotnienia kości, artrozy, tj. zwyrodnienia chrząstek 
stawowych. Powierzchnie kości są szorstkie z miejscowymi zagęszczeniami i naroślami 
na obrzeżach stawów. Są to objawy silnych zmian reumatycznych. U osobnika stwierdzo-
no rozległe zmiany degeneracyjne, skoliozę, ślady spowodowane przeciążeniem, a także 
skostnienia więzadeł i przyczepów mięśniowych. Różniej wielkości otwory wyrostków 
poprzecznych kręgów szyjnych, mogą powodować zaburzenia w przepływie krwi w prze-
biegających przez nie naczyniach. Pomiary kości długich ujęto w tabeli 15, wartości ich 
masywności ujęto w tabeli 16. 
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Tabela 14. Wskaźniki czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
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Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z badań... 

Tabela 15.  Pomiary kości pozaczaszkowych według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Kość Pomiar 
Wartość (w mm) 

prawa lewa 

obojczyk 
długość największa (1)  - 160 
obwód trzonu (6) 39 38 

ramieniowa 

długość największa (1) 371 367 
długość całkowita (2) 368 361 
szerokość nasady dalszej (4) 65 62 
najmniejszy obwód trzonu (7) 68 67 

promieniowa 
długość największa (1) 279 - 
długość fizjologiczna (2) 265 - 
najmniejszy obwód (3) 44 - 

łokciowa 
długość największa (1) 300 - 
długość fizjologiczna (2) 267 - 
najmniejszy obwód (3) 40 - 

udowa 

długość największa (1) - - 
długość naturalna (2) - - 
obwód w środku trzonu (8) - - 
szerokość kłykci (21) - - 

piszczelowa 

długość największa (1a) - - 
długość całkowita (1) - - 
najw. szer. nasady górnej (3) - - 
obwód trzonu (10) - - 

strzałkowa 
długość największa (1) - - 
obwód w środku trzonu (4) - - 

wysokość 
ciała (w cm) 

według M. Trotter i G. Gleser 
184,0 182,5 

183,2 

według L. Manouvriera 
184,5 183,5 

184,3 
 
 
Tabela 16.  Wskaźniki masywności kości pozaczaszkowych według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Wskaźnik 
dla kości 

Masywności 
Grubościowo- 
długościowy 

prawa lewa prawa lewa 

obojczyka - 23,7 X X   
kości ramieniowej 18,2 18,2 X długość 
kości promieniowej 16,6 - X długość 
kości łokciowej 14,9 - X długość 
kości udowej X X - - 
kości piszczelowej X X - - 
kości strzałkowej X X - - 
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Szkielet należy do osobnika dojrzałego zmarłego w wieku Maturus tj. około 45-50 
roku życia, płci męskiej, o przyżyciowej wysokości ciała wynoszącej według metody L. 
Manouvriera 183,2cm a według metody M. Trotter i G. Gleser 184cm (Tabela 15). Męż-
czyzna był wzrostu bardzo wysokiego. Z pomiarów wskaźników (Tabela 14) wynika,  
że mężczyzna miał głowę krótką (krótkoczaszkowy), niską, o wąskim czole. Charaktery-
zował się dużą pojemnością mózgoczaszki wg L. Manouvriera, która wynosiła 1657cm3  
a średnią pojemnością wg T. Belniak, która wynosiła 1502,6cm3.   
 
 
Grób 12.  Tylko uszkodzona czaszka, bez szczęki i żuchwy oraz pierwszy kręg szyjny  
C1 – szczytowy. Jest sklepienie czaszki o wolnych szwach czaszkowych i cienkiej kości 
2-3mm. Kość czołowa o gładkiej łagodnej rzeźbie i ostrej krawędzi oczodołu prawego – 
niewielka porowatość stropu, cribra orbitalia. Na kręgu szyjnym trwa proces kostnienia. 

Kości należą do starszego dziecka lub już osobnika młodocianego, zmarłego w wieku 
Infans II – Juvenis, tj. około 12-15 roku życia. 
 
Grób 13.  Prawie kompletny szkielet niemowlęcy. Są fragmenty łusek kości czaszki, jest 
za życia nie zrośnięta, prawa i lewa gałąź żuchwy z zawiązkami zębów mlecznych. Są 
trzony wszystkich kości długich, są ułamki żeber i pojedyncze trzony kręgów z luźno wy-
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Jest fragment prawego talerza biodrowego o budowie miednicy żeńskiej, dorosłej kobiety.  
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stopy, należące do jednego osobnika. Kości są masywne, ciężkie. Pomiary kości: kość 
piszczelowa – długość największa 359mm, długość całkowita 341mm, szerokość kłykci 
79mm, obwód trzonu 84mm; kość strzałkowa – długość największa 356mm, obwód trzo-
nu 44mm. Na rzepce słabe skostnienie więzadeł, na kości piętowej skostnienie niewielkie 
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zował się dużą pojemnością mózgoczaszki wg L. Manouvriera, która wynosiła 1657cm3  
a średnią pojemnością wg T. Belniak, która wynosiła 1502,6cm3.   
 
 
Grób 12.  Tylko uszkodzona czaszka, bez szczęki i żuchwy oraz pierwszy kręg szyjny  
C1 – szczytowy. Jest sklepienie czaszki o wolnych szwach czaszkowych i cienkiej kości 
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Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z badań... 

Grób 2.  Fragmenty szkieletu tułowia i miednicy dorosłego osobnika. Kręgosłup osiowy 
od trzeciego kręgu szyjnego (C3)  jest kompletny, jest kość krzyżowa. Brak jakichkolwiek 
zmian, dobiega końca proces kostnienia. Lewy talerz biodrowy o budowie miednicy żeń-
skiej, z przebiegającym jeszcze kostnieniem brzegu górnego. Zmiany na powierzchni spo-
jenia łonowego wg faz określonych przez T. W. Todda (Piontek 1985), są typu II i odpo-
wiadają wiekiem na 20-21 lat. Prawy obojczyk o nie zakończonym kostnieniu końca 
mostkowego, jest mały i silnie wygięty. Obwód trzonu 32mm. Fragment lewej kości łok-
ciowej, cienkiej o budowie delikatnej. Są jeszcze rękojeść mostka i odcinki kilku żeber.  

Kości należą do młodej kobiety zmarłej w wieku Juvenis, tj. około 20-22 lat. 
Przemieszka: kość śródstopia dorosłego osobnika. 

 
Grób 3.  Niekompletny górny szkielet osobnika dorosłego i kości stóp. Jest czaszka z żu-
chwą. Kręgosłup od drugiego kręgu szyjnego, obrotowego (C2) do ósmego kręgu piersio-
wego (th8) jest kompletny. Są żebra strony prawej szkieletu, prawa łopatka i prawa kość 
ramieniowa. Są kości stopy prawej i dwie kości palucha strony lewej. Kości charakteryzu-
je jednorodny, dobiegający końca proces kostnienia nasad. Czaszka jest uszkodzona, lecz 
szeroka, prawdopodobnie klinowata. Szwy czaszkowe wolne, chrząstkozrost klinowo po-
tyliczny nie zrośnięty za życia. Budowa czaszki typowa dla czaszek męskich. Uzębienie 
kompletne, przyżyciowo nowo wyrżnięty, ostatni, trzeci ząb trzonowy, lewy w żuchwie. 
Starcie zębów słabe i bardzo słabe. Na siekaczach linie hypoplazji szkliwa. Zęby są ładne, 
białe z kamieniem nazębnym. Żuchwa o kształcie szerokotrapezoidalnym. Pomiary cza-
szki w tabeli 17, wartości wskaźników w tabeli 18.  
 
Tabela 17.  Pomiary czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Pomiar Wartość (mm) 

cięciwy 
części 

mózgowej 

g-op  (1) - 
eu-eu (8) 148 
ft-ft (9) 95 

ast-ast (12) 112 
ba-b (17) 135 

cięciwy 
części 

twarzowej 

n-gn (47) - 
n-pr (48) - 
n-ns (55) - 
zy-zy (45) - 
mf-ek (51) - 

sbk-spa (52) - 
apt-apt (54) - 

cięciwy 
żuchwy 

go-go (66) 104 
gn-id (69) 33 
kdl-kdl (65) 121 

szer. gał. (71) 30/32 

obwody i łuki 
obw.poz. (23) - 
po^po  (24) 318 
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ramieniowa. Są kości stopy prawej i dwie kości palucha strony lewej. Kości charakteryzu-
je jednorodny, dobiegający końca proces kostnienia nasad. Czaszka jest uszkodzona, lecz 
szeroka, prawdopodobnie klinowata. Szwy czaszkowe wolne, chrząstkozrost klinowo po-
tyliczny nie zrośnięty za życia. Budowa czaszki typowa dla czaszek męskich. Uzębienie 
kompletne, przyżyciowo nowo wyrżnięty, ostatni, trzeci ząb trzonowy, lewy w żuchwie. 
Starcie zębów słabe i bardzo słabe. Na siekaczach linie hypoplazji szkliwa. Zęby są ładne, 
białe z kamieniem nazębnym. Żuchwa o kształcie szerokotrapezoidalnym. Pomiary cza-
szki w tabeli 17, wartości wskaźników w tabeli 18.  
 
Tabela 17.  Pomiary czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Pomiar Wartość (mm) 

cięciwy 
części 

mózgowej 

g-op  (1) - 
eu-eu (8) 148 
ft-ft (9) 95 

ast-ast (12) 112 
ba-b (17) 135 

cięciwy 
części 

twarzowej 

n-gn (47) - 
n-pr (48) - 
n-ns (55) - 
zy-zy (45) - 
mf-ek (51) - 

sbk-spa (52) - 
apt-apt (54) - 

cięciwy 
żuchwy 

go-go (66) 104 
gn-id (69) 33 
kdl-kdl (65) 121 

szer. gał. (71) 30/32 

obwody i łuki 
obw.poz. (23) - 
po^po  (24) 318 
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Grób 2.  Fragmenty szkieletu tułowia i miednicy dorosłego osobnika. Kręgosłup osiowy 
od trzeciego kręgu szyjnego (C3)  jest kompletny, jest kość krzyżowa. Brak jakichkolwiek 
zmian, dobiega końca proces kostnienia. Lewy talerz biodrowy o budowie miednicy żeń-
skiej, z przebiegającym jeszcze kostnieniem brzegu górnego. Zmiany na powierzchni spo-
jenia łonowego wg faz określonych przez T. W. Todda (Piontek 1985), są typu II i odpo-
wiadają wiekiem na 20-21 lat. Prawy obojczyk o nie zakończonym kostnieniu końca 
mostkowego, jest mały i silnie wygięty. Obwód trzonu 32mm. Fragment lewej kości łok-
ciowej, cienkiej o budowie delikatnej. Są jeszcze rękojeść mostka i odcinki kilku żeber.  

Kości należą do młodej kobiety zmarłej w wieku Juvenis, tj. około 20-22 lat. 
Przemieszka: kość śródstopia dorosłego osobnika. 

 
Grób 3.  Niekompletny górny szkielet osobnika dorosłego i kości stóp. Jest czaszka z żu-
chwą. Kręgosłup od drugiego kręgu szyjnego, obrotowego (C2) do ósmego kręgu piersio-
wego (th8) jest kompletny. Są żebra strony prawej szkieletu, prawa łopatka i prawa kość 
ramieniowa. Są kości stopy prawej i dwie kości palucha strony lewej. Kości charakteryzu-
je jednorodny, dobiegający końca proces kostnienia nasad. Czaszka jest uszkodzona, lecz 
szeroka, prawdopodobnie klinowata. Szwy czaszkowe wolne, chrząstkozrost klinowo po-
tyliczny nie zrośnięty za życia. Budowa czaszki typowa dla czaszek męskich. Uzębienie 
kompletne, przyżyciowo nowo wyrżnięty, ostatni, trzeci ząb trzonowy, lewy w żuchwie. 
Starcie zębów słabe i bardzo słabe. Na siekaczach linie hypoplazji szkliwa. Zęby są ładne, 
białe z kamieniem nazębnym. Żuchwa o kształcie szerokotrapezoidalnym. Pomiary cza-
szki w tabeli 17, wartości wskaźników w tabeli 18.  
 
Tabela 17.  Pomiary czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Pomiar Wartość (mm) 

cięciwy 
części 

mózgowej 

g-op  (1) - 
eu-eu (8) 148 
ft-ft (9) 95 

ast-ast (12) 112 
ba-b (17) 135 

cięciwy 
części 

twarzowej 

n-gn (47) - 
n-pr (48) - 
n-ns (55) - 
zy-zy (45) - 
mf-ek (51) - 

sbk-spa (52) - 
apt-apt (54) - 

cięciwy 
żuchwy 

go-go (66) 104 
gn-id (69) 33 
kdl-kdl (65) 121 

szer. gał. (71) 30/32 

obwody i łuki 
obw.poz. (23) - 
po^po  (24) 318 
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Tabela 18. Wskaźniki czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Wskaźnik Wartość 

szerokościowo-długościowy - 
wysokościowo-szerokościowy Hrdlički-Kóčki - 
twarzy górnej wg Kollmanna - 
oczodołowy - 
nosa - 
wysokościowo-szerokościowy 91,2 
wysokościowo-długościowy - 
czołowo-szerokościowy 64,1 
profilu twarzy - 

 
Zmierzono kość ramieniową prawą: długość największa 346mm, długość całkowita 

338mm, szerokość dolnej nasady 62mm, obwód trzonu 71mm, średnica głowy 45x49mm. 
Masywność kości 20,5. Z kości stopy prawej brakuje tylko dalszych paliczków.  

Szkielet należy do młodego osobnika zmarłego w wieku Juvenis – Adultus, tj. około 
20-23 lat, płci męskiej, o przyżyciowej wysokości ciała wynoszącej według metody L. 
Manouvriera 172,3cm a według metody M. Trotter i G. Gleser 177cm. Mężczyzna był 
wzrostu wysokiego. Z pomiarów wskaźników (Tabela 18) wynika, że mężczyzna miał 
głowę krótką (krótkoczaszkowy), niską, o wąskim czole.  
 
Grób 4.  Jest tylko lewa kość strzałkowa o długości największej 355mm, obwodzie 45mm 
i masywności 12,6. 

Kość należy do dorosłego mężczyzny o wzroście średnim, od 165cm do 167cm.  
 
Grób 5.  Niekompletny szkielet dorosłego osobnika, odsłonięty częściowo. Jest tylko ko-
ściec górnego odcinka, od czaszki do miednic włącznie, z luźną głową prawej kości udo-
wej. Brak kości dolnych kończyn. Kości są częściowo połamane. Czaszka w ujęciu gór-
nym, norma verticalis jest klinowata, sphenoides latus. Budowa i rzeźba czaszki jest deli-
katna i łagodna, o cechach budowy czaszki żeńskiej. Łuki brwiowe słabe, brzeg górny 
oczodołu prawie ostry, czoło jest proste z wyraźnymi guzami czołowymi. Wyrostki sut-
kowe są krótkie i małe.  Główne szwy czaszkowe są silnie obliterowane. Uzębienie kom-
pletne, zęby słabo 20 i miernie 20-30 starte.  Na zębach słaby/mierny kamień nazębny. Sil-
na paradontoza. Żuchwa o prostych kątach i małych głowach, delikatna. Pomiary czaszki 
w tabeli 19, wartości wskaźników w tabeli 20. 
 
Tabela 19.  Pomiary czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Pomiar Wartość (mm) 

cięciwy 
części 

mózgowej 

g-op  (1) 177 
eu-eu (8) 143 
ft-ft (9) 98 

ast-ast (12) 110 
ba-b (17) 123 

cięciwy 
części 

n-gn (47) - 
n-pr (48) - 
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Tabela 18. Wskaźniki czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Wskaźnik Wartość 

szerokościowo-długościowy - 
wysokościowo-szerokościowy Hrdlički-Kóčki - 
twarzy górnej wg Kollmanna - 
oczodołowy - 
nosa - 
wysokościowo-szerokościowy 91,2 
wysokościowo-długościowy - 
czołowo-szerokościowy 64,1 
profilu twarzy - 

 
Zmierzono kość ramieniową prawą: długość największa 346mm, długość całkowita 

338mm, szerokość dolnej nasady 62mm, obwód trzonu 71mm, średnica głowy 45x49mm. 
Masywność kości 20,5. Z kości stopy prawej brakuje tylko dalszych paliczków.  

Szkielet należy do młodego osobnika zmarłego w wieku Juvenis – Adultus, tj. około 
20-23 lat, płci męskiej, o przyżyciowej wysokości ciała wynoszącej według metody L. 
Manouvriera 172,3cm a według metody M. Trotter i G. Gleser 177cm. Mężczyzna był 
wzrostu wysokiego. Z pomiarów wskaźników (Tabela 18) wynika, że mężczyzna miał 
głowę krótką (krótkoczaszkowy), niską, o wąskim czole.  
 
Grób 4.  Jest tylko lewa kość strzałkowa o długości największej 355mm, obwodzie 45mm 
i masywności 12,6. 

Kość należy do dorosłego mężczyzny o wzroście średnim, od 165cm do 167cm.  
 
Grób 5.  Niekompletny szkielet dorosłego osobnika, odsłonięty częściowo. Jest tylko ko-
ściec górnego odcinka, od czaszki do miednic włącznie, z luźną głową prawej kości udo-
wej. Brak kości dolnych kończyn. Kości są częściowo połamane. Czaszka w ujęciu gór-
nym, norma verticalis jest klinowata, sphenoides latus. Budowa i rzeźba czaszki jest deli-
katna i łagodna, o cechach budowy czaszki żeńskiej. Łuki brwiowe słabe, brzeg górny 
oczodołu prawie ostry, czoło jest proste z wyraźnymi guzami czołowymi. Wyrostki sut-
kowe są krótkie i małe.  Główne szwy czaszkowe są silnie obliterowane. Uzębienie kom-
pletne, zęby słabo 20 i miernie 20-30 starte.  Na zębach słaby/mierny kamień nazębny. Sil-
na paradontoza. Żuchwa o prostych kątach i małych głowach, delikatna. Pomiary czaszki 
w tabeli 19, wartości wskaźników w tabeli 20. 
 
Tabela 19.  Pomiary czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Pomiar Wartość (mm) 

cięciwy 
części 

mózgowej 

g-op  (1) 177 
eu-eu (8) 143 
ft-ft (9) 98 

ast-ast (12) 110 
ba-b (17) 123 

cięciwy 
części 

n-gn (47) - 
n-pr (48) - 
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Tabela 18. Wskaźniki czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Wskaźnik Wartość 

szerokościowo-długościowy - 
wysokościowo-szerokościowy Hrdlički-Kóčki - 
twarzy górnej wg Kollmanna - 
oczodołowy - 
nosa - 
wysokościowo-szerokościowy 91,2 
wysokościowo-długościowy - 
czołowo-szerokościowy 64,1 
profilu twarzy - 

 
Zmierzono kość ramieniową prawą: długość największa 346mm, długość całkowita 

338mm, szerokość dolnej nasady 62mm, obwód trzonu 71mm, średnica głowy 45x49mm. 
Masywność kości 20,5. Z kości stopy prawej brakuje tylko dalszych paliczków.  

Szkielet należy do młodego osobnika zmarłego w wieku Juvenis – Adultus, tj. około 
20-23 lat, płci męskiej, o przyżyciowej wysokości ciała wynoszącej według metody L. 
Manouvriera 172,3cm a według metody M. Trotter i G. Gleser 177cm. Mężczyzna był 
wzrostu wysokiego. Z pomiarów wskaźników (Tabela 18) wynika, że mężczyzna miał 
głowę krótką (krótkoczaszkowy), niską, o wąskim czole.  
 
Grób 4.  Jest tylko lewa kość strzałkowa o długości największej 355mm, obwodzie 45mm 
i masywności 12,6. 

Kość należy do dorosłego mężczyzny o wzroście średnim, od 165cm do 167cm.  
 
Grób 5.  Niekompletny szkielet dorosłego osobnika, odsłonięty częściowo. Jest tylko ko-
ściec górnego odcinka, od czaszki do miednic włącznie, z luźną głową prawej kości udo-
wej. Brak kości dolnych kończyn. Kości są częściowo połamane. Czaszka w ujęciu gór-
nym, norma verticalis jest klinowata, sphenoides latus. Budowa i rzeźba czaszki jest deli-
katna i łagodna, o cechach budowy czaszki żeńskiej. Łuki brwiowe słabe, brzeg górny 
oczodołu prawie ostry, czoło jest proste z wyraźnymi guzami czołowymi. Wyrostki sut-
kowe są krótkie i małe.  Główne szwy czaszkowe są silnie obliterowane. Uzębienie kom-
pletne, zęby słabo 20 i miernie 20-30 starte.  Na zębach słaby/mierny kamień nazębny. Sil-
na paradontoza. Żuchwa o prostych kątach i małych głowach, delikatna. Pomiary czaszki 
w tabeli 19, wartości wskaźników w tabeli 20. 
 
Tabela 19.  Pomiary czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Pomiar Wartość (mm) 

cięciwy 
części 

mózgowej 

g-op  (1) 177 
eu-eu (8) 143 
ft-ft (9) 98 

ast-ast (12) 110 
ba-b (17) 123 

cięciwy 
części 

n-gn (47) - 
n-pr (48) - 
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Tabela 18. Wskaźniki czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Wskaźnik Wartość 

szerokościowo-długościowy - 
wysokościowo-szerokościowy Hrdlički-Kóčki - 
twarzy górnej wg Kollmanna - 
oczodołowy - 
nosa - 
wysokościowo-szerokościowy 91,2 
wysokościowo-długościowy - 
czołowo-szerokościowy 64,1 
profilu twarzy - 

 
Zmierzono kość ramieniową prawą: długość największa 346mm, długość całkowita 

338mm, szerokość dolnej nasady 62mm, obwód trzonu 71mm, średnica głowy 45x49mm. 
Masywność kości 20,5. Z kości stopy prawej brakuje tylko dalszych paliczków.  

Szkielet należy do młodego osobnika zmarłego w wieku Juvenis – Adultus, tj. około 
20-23 lat, płci męskiej, o przyżyciowej wysokości ciała wynoszącej według metody L. 
Manouvriera 172,3cm a według metody M. Trotter i G. Gleser 177cm. Mężczyzna był 
wzrostu wysokiego. Z pomiarów wskaźników (Tabela 18) wynika, że mężczyzna miał 
głowę krótką (krótkoczaszkowy), niską, o wąskim czole.  
 
Grób 4.  Jest tylko lewa kość strzałkowa o długości największej 355mm, obwodzie 45mm 
i masywności 12,6. 

Kość należy do dorosłego mężczyzny o wzroście średnim, od 165cm do 167cm.  
 
Grób 5.  Niekompletny szkielet dorosłego osobnika, odsłonięty częściowo. Jest tylko ko-
ściec górnego odcinka, od czaszki do miednic włącznie, z luźną głową prawej kości udo-
wej. Brak kości dolnych kończyn. Kości są częściowo połamane. Czaszka w ujęciu gór-
nym, norma verticalis jest klinowata, sphenoides latus. Budowa i rzeźba czaszki jest deli-
katna i łagodna, o cechach budowy czaszki żeńskiej. Łuki brwiowe słabe, brzeg górny 
oczodołu prawie ostry, czoło jest proste z wyraźnymi guzami czołowymi. Wyrostki sut-
kowe są krótkie i małe.  Główne szwy czaszkowe są silnie obliterowane. Uzębienie kom-
pletne, zęby słabo 20 i miernie 20-30 starte.  Na zębach słaby/mierny kamień nazębny. Sil-
na paradontoza. Żuchwa o prostych kątach i małych głowach, delikatna. Pomiary czaszki 
w tabeli 19, wartości wskaźników w tabeli 20. 
 
Tabela 19.  Pomiary czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Pomiar Wartość (mm) 

cięciwy 
części 

mózgowej 

g-op  (1) 177 
eu-eu (8) 143 
ft-ft (9) 98 

ast-ast (12) 110 
ba-b (17) 123 

cięciwy 
części 

n-gn (47) - 
n-pr (48) - 
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twarzowej n-ns (55) - 
zy-zy (45) - 
mf-ek (51) - 

sbk-spa (52) - 
apt-apt (54) - 

cięciwy 
żuchwy 

go-go (66) 90 
gn-id (69) 32 
kdl-kdl (65) 116 

szer. gał. (71) 27/27 

obwody i łuki 
obw.poz. (23) 514 
po^po  (24) 309 

 
 
Tabela 20. Wskaźniki czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Wskaźnik Wartość 

szerokościowo-długościowy 80,7 
wysokościowo-szerokościowy Hrdlički-Kóčki 76,8 
twarzy górnej wg Kollmanna - 
oczodołowy - 
nosa - 
wysokościowo-szerokościowy 86,0 
wysokościowo-długościowy 69,4 
czołowo-szerokościowy 68,5 
profilu twarzy - 

 
Kości szkieletu postkranialnego są delikatnej budowy, posiadają słabo zaznaczone 

przyczepy mięśniowe i są lekkie. Zarejestrowano słabe zmiany zwyrodnieniowe w kręgo-
słupie osiowym. Niewielkie skostnienia i słabe guzki na kręgach piersiowych, silniejsze 
na kręgach lędźwiowych. Stwierdzono tylko stan zapalny w dolnej nasadzie kości pro-
mieniowej. Być może obejmował on również kość łokciową, lecz brak jest dalszej nasady 
tej kości jak i brak jest kości nadgarstka.  Zmiana ta mogła powstać na skutek urazu nad-
garstka? Pomiary głowy kości ramieniowej lewej 41x39mm. Pomiary luźnej głowy kości 
udowej prawej 41,5x40mm. Zdjęto pomiary kości długich – tabela 21 i wyliczono ich ma-
sywności – tabela 22.   
 
Tabela 21.  Pomiary kości pozaczaszkowych według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Kość Pomiar 
Wartość (w mm) 

prawa lewa 

obojczyk 
długość największa (1)  125 127 
obwód trzonu (6) 34 34 

ramieniowa 

długość największa (1) 285 274 
długość całkowita (2) 281 271 
szerokość nasady dalszej (4) 55 52 
najmniejszy obwód trzonu (7) 53 52 

promieniowa długość największa (1) 204 199 
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twarzowej n-ns (55) - 
zy-zy (45) - 
mf-ek (51) - 

sbk-spa (52) - 
apt-apt (54) - 

cięciwy 
żuchwy 

go-go (66) 90 
gn-id (69) 32 
kdl-kdl (65) 116 

szer. gał. (71) 27/27 

obwody i łuki 
obw.poz. (23) 514 
po^po  (24) 309 

 
 
Tabela 20. Wskaźniki czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Wskaźnik Wartość 

szerokościowo-długościowy 80,7 
wysokościowo-szerokościowy Hrdlički-Kóčki 76,8 
twarzy górnej wg Kollmanna - 
oczodołowy - 
nosa - 
wysokościowo-szerokościowy 86,0 
wysokościowo-długościowy 69,4 
czołowo-szerokościowy 68,5 
profilu twarzy - 

 
Kości szkieletu postkranialnego są delikatnej budowy, posiadają słabo zaznaczone 

przyczepy mięśniowe i są lekkie. Zarejestrowano słabe zmiany zwyrodnieniowe w kręgo-
słupie osiowym. Niewielkie skostnienia i słabe guzki na kręgach piersiowych, silniejsze 
na kręgach lędźwiowych. Stwierdzono tylko stan zapalny w dolnej nasadzie kości pro-
mieniowej. Być może obejmował on również kość łokciową, lecz brak jest dalszej nasady 
tej kości jak i brak jest kości nadgarstka.  Zmiana ta mogła powstać na skutek urazu nad-
garstka? Pomiary głowy kości ramieniowej lewej 41x39mm. Pomiary luźnej głowy kości 
udowej prawej 41,5x40mm. Zdjęto pomiary kości długich – tabela 21 i wyliczono ich ma-
sywności – tabela 22.   
 
Tabela 21.  Pomiary kości pozaczaszkowych według R. Martina i K. Sallera (1957) 
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twarzowej n-ns (55) - 
zy-zy (45) - 
mf-ek (51) - 

sbk-spa (52) - 
apt-apt (54) - 

cięciwy 
żuchwy 

go-go (66) 90 
gn-id (69) 32 
kdl-kdl (65) 116 

szer. gał. (71) 27/27 

obwody i łuki 
obw.poz. (23) 514 
po^po  (24) 309 
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Anna Wrzesińska 

 

długość fizjologiczna (2) 194 187 
najmniejszy obwód (3) 37 37 

łokciowa 
długość największa (1) - 219 
długość fizjologiczna (2) - 191 
najmniejszy obwód (3) - 32 

udowa 

długość największa (1) - - 
długość naturalna (2) - - 
obwód w środku trzonu (8) - - 
szerokość kłykci (21) - - 

piszczelowa 

długość największa (1a) - - 
długość całkowita (1) - - 
najw. szer. nasady górnej (3) - - 
obwód trzonu (10) - - 

strzałkowa 
długość największa (1) - - 
obwód w środku trzonu (4) - - 

wysokość 
ciała (w cm) 

według M. Trotter i G. Gleser 
152,5 150,2 

151,4 

według L. Manouvriera 
150,3 147,6 

148,7 
 
 
Tabela 22.  Wskaźniki masywności kości pozaczaszkowych według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Wskaźnik 
dla kości 

Masywności 
Grubościowo- 
długościowy 

prawa lewa prawa lewa 

obojczyka 27,2 26,7 X X   
kości ramieniowej 18,5 18,9 X X 
kości promieniowej 19,0 19,7 X X 
kości łokciowej - 15,7 X X 
kości udowej X X - - 
kości piszczelowej X X - - 
kości strzałkowej X X - - 

 
 

Szkielet należy do osobnika dojrzałego zmarłego w wieku Maturus tj. około 45-50 
roku życia, płci żeńskiej, o przyżyciowej wysokości ciała wynoszącej według metody L. 
Manouvriera 148,7cm a według metody M. Trotter i G. Gleser 151,4cm (Tabela 21). Ko-
bieta była niskiego wzrostu. Z pomiarów wskaźników (Tabela 20) wynika, że kobieta 
miała głowę krótką (krótkoczaszkowy), niską, o średnim czole. Charakteryzowała się ma-
łą pojemnością mózgoczaszki wg L. Manouvriera, która wynosiła 1441,3cm3 a wg  
T. Belniak, która wynosiła 1414,5cm3.   
 
Grób 6.  Szkielet dorosłego osobnika, odsłonięty częściowo. Jest tylko kościec dolnych 
kończyn, kompletny, lecz połamany. Budowa kości masywna, a rzeźba silna. Kości typo-
we dla budowy męskiej. Słabe zmiany reumatyczne nasad kości w stawie kolanowym. 
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Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z badań... 

Rzepki o słabo skostniałych więzadłach, a kości piętowe o skostniałych ścięgnach Achil-
lesa. Pomiary kości:  piszczelowa prawa – długość największa 351mm, długość całkowita 
337mm, szerokość kłykci 75mm (lewych 72mm), obwód trzonu 76mm (lewej 72mm), 
masywność kości prawej 22,5; kości strzałkowej prawej – długość największa 335mm, 
obwód 40mm (lewej 40mm), masywność kości prawej 11,9. Obwód trzonu kości udowej 
88mm.  

Szkielet należy do osobnika dorosłego zmarłego w wieku Adultus-Maturus, płci mę-
skiej, o przyżyciowej wysokości ciała wynoszącej według metody L. Manouvriera 161,7 
cm a według metody M. Trotter i G. Gleser 164,2cm. Mężczyzna był niskiego wzrostu.    

Przemieszka: drugi kręg szyjny C2 obrotnik dorosłego osobnika. 
 
Grób 7.  Niekompletny, częściowy szkielet dorosłego osobnika. Kości są dobrze zacho-
wane, w układzie anatomicznym. Od połowy trzonu kości ramieniowej cała lewa ręka, 
prawa tylko od przedramienia. Od dziewiątego kręgu piersiowego cały kręgosłup, wraz z 
kością krzyżową. Są kości miednicy, obie kości udowe i rzepki, oraz tylko kości prawego 
podudzia. Z kości stóp jest tylko jedna kość śródstopia. Kości typowo męskie, silne, ma-
sywne, ciężkie o silnym umięśnieniu. Są to kości krótkie, o znacznych zmianach w struk-
turach gąbczastych. Stwierdzono zmiany reumatyczne i osteoporozę. W kręgosłupie drob-
ne obrąbki kostne trzonów i guzki Schmorla we wszystkich kręgach. Trzony obniżone. 
Głowa kości udowej o średnicy 44x43mm, dla prawej i lewej kości. Pomiary kości dłu-
gich zamieszczono w tabeli 23 a wartości wskaźników masywności w tabeli 24. 
 
 
Tabela 23.  Pomiary kości pozaczaszkowych według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Kość Pomiar 
Wartość (w mm) 

prawa lewa 

obojczyk 
długość największa (1)  - - 
obwód trzonu (6) - - 

ramieniowa 

długość największa (1) - - 
długość całkowita (2) - - 
szerokość nasady dalszej (4) - - 
najmniejszy obwód trzonu (7) - 63 

promieniowa 
długość największa (1) 221 223 
długość fizjologiczna (2) 209 211 
najmniejszy obwód (3) 38 40 

łokciowa 
długość największa (1) 243 243 
długość fizjologiczna (2) 216 212 
najmniejszy obwód (3) 37 37 

udowa 

długość największa (1) 407 409 
długość naturalna (2) 404 408 
obwód w środku trzonu (8) 79 82 
szerokość kłykci (21) 73 74 

piszczelowa 

długość największa (1a) 326 - 
długość całkowita (1) 311 - 
najw. szer. nasady górnej (3) 70 - 
obwód trzonu (10) 84 - 
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długość fizjologiczna (2) 216 212 
najmniejszy obwód (3) 37 37 
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długość największa (1) 407 409 
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długość największa (1a) 326 - 
długość całkowita (1) 311 - 
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Rzepki o słabo skostniałych więzadłach, a kości piętowe o skostniałych ścięgnach Achil-
lesa. Pomiary kości:  piszczelowa prawa – długość największa 351mm, długość całkowita 
337mm, szerokość kłykci 75mm (lewych 72mm), obwód trzonu 76mm (lewej 72mm), 
masywność kości prawej 22,5; kości strzałkowej prawej – długość największa 335mm, 
obwód 40mm (lewej 40mm), masywność kości prawej 11,9. Obwód trzonu kości udowej 
88mm.  

Szkielet należy do osobnika dorosłego zmarłego w wieku Adultus-Maturus, płci mę-
skiej, o przyżyciowej wysokości ciała wynoszącej według metody L. Manouvriera 161,7 
cm a według metody M. Trotter i G. Gleser 164,2cm. Mężczyzna był niskiego wzrostu.    

Przemieszka: drugi kręg szyjny C2 obrotnik dorosłego osobnika. 
 
Grób 7.  Niekompletny, częściowy szkielet dorosłego osobnika. Kości są dobrze zacho-
wane, w układzie anatomicznym. Od połowy trzonu kości ramieniowej cała lewa ręka, 
prawa tylko od przedramienia. Od dziewiątego kręgu piersiowego cały kręgosłup, wraz z 
kością krzyżową. Są kości miednicy, obie kości udowe i rzepki, oraz tylko kości prawego 
podudzia. Z kości stóp jest tylko jedna kość śródstopia. Kości typowo męskie, silne, ma-
sywne, ciężkie o silnym umięśnieniu. Są to kości krótkie, o znacznych zmianach w struk-
turach gąbczastych. Stwierdzono zmiany reumatyczne i osteoporozę. W kręgosłupie drob-
ne obrąbki kostne trzonów i guzki Schmorla we wszystkich kręgach. Trzony obniżone. 
Głowa kości udowej o średnicy 44x43mm, dla prawej i lewej kości. Pomiary kości dłu-
gich zamieszczono w tabeli 23 a wartości wskaźników masywności w tabeli 24. 
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Anna Wrzesińska 

 

strzałkowa 
długość największa (1) - - 
obwód w środku trzonu (4) 31 - 

wysokość 
ciała (w cm) 

według M. Trotter i G. Gleser 
161,3 162,1 

161,7 

według L. Manouvriera 
158,1 159,5 

158,8 
 
 
Tabela 24.  Wskaźniki masywności kości pozaczaszkowych według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Wskaźnik 
dla kości 

Masywności 
Grubościowo- 
długościowy 

prawa lewa prawa lewa 

obojczyka - - X X   
kości ramieniowej - - X X 
kości promieniowej 18,1 18,9 X X 
kości łokciowej 17,1 17,4 X X 
kości udowej X X 19,5 20,0 
kości piszczelowej X X 27,0 - 
kości strzałkowej X X - - 

 
 

Szkielet należy do osobnika dojrzałego zmarłego w wieku Maturus tj. około 45-50 
roku życia, płci męskiej, o przyżyciowej wysokości ciała wynoszącej według metody L. 
Manouvriera 158,8cm, a według metody M. Trotter i G. Gleser 161,7cm (Tabela 23). 
Mężczyzna był wzrostu niskiego.  

Na trzonie kości piszczelowej prawej, na nasadzie dolnej od przodu wystąpił ślad za-
zielenienia tlenkami miedzi.    
 
Grób 9.  Liczne luźne kości ludzkie z różnych partii szkieletu, w tym luźna czaszka, bez 
żuchwy. Kości należą do wielu osobników. Ekspertyza czaszki wykazała że jest ona dłu-
ga, w narysie z góry ma kształt klinowaty, sphenoides versus. Główne szwy czaszkowe 
słabo i miernie zarośnięte, obliteracja wewnętrzna dobiega końca. Budowa czaszki typowo 
męska o silnych wałach nadoczodołowych, pochylonym czole, wałowatych górnych kra-
wędziach oczodołów, silnych wyrostkach sutkowych jak i kresach karkowych. W szczęce 
zobliterowany zębodół drugiego zęba trzonowego strony prawej a dobiega końca oblitera-
cja zębodołu pierwszego zęba trzonowego strony lewej. W zębach pierwszych przedtrzo-
nowych strony prawej i lewej ogniska próchnicy. Stan zapalny i choroba w przyzębiu 
trzeciego i pierwszego zęba trzonowego strony prawej. Pozostałe zęby starte słabo – 20. 
Siekacze i kły duże i jasne. Brak zmian o podłożu metabolicznym,wywołanych chorobami 
w dzieciństwie. Pomiary czaszki przedstawiono w tabeli 25, a wartości wyliczonych 
wskaźników w tabeli 26.    
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Tabela 25.  Pomiary czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Pomiar Wartość (mm) 

cięciwy 
części 

mózgowej 

g-op  (1) 185 
eu-eu (8) 136 
ft-ft (9) 93 

ast-ast (12) 111 
ba-b (17) 129 

cięciwy 
części 

twarzowej 

n-gn (47) - 
n-pr (48) 75 
n-ns (55) 53 
zy-zy (45) 127 
mf-ek (51) 38 

sbk-spa (52) 34 
apt-apt (54) 23 

cięciwy 
żuchwy 

go-go (66) - 
gn-id (69) - 
kdl-kdl (65) - 

szer. gał. (71) - 

obwody i łuki 
obw.poz. (23) 523 
po^po  (24) 305 

 
  
Tabela 26. Wskaźniki czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Wskaźnik Wartość 

szerokościowo-długościowy 73,5 
wysokościowo-szerokościowy Hrdlički-Kóčki 80,3 
twarzy górnej wg Kollmanna 59,0 
oczodołowy 89,4 
nosa 43,3 
wysokościowo-szerokościowy 94,8 
wysokościowo-długościowy 69,7 
czołowo-szerokościowy 68,3 
profilu twarzy - 

 
 

Czaszka należy do osobnika dojrzałego zmarłego w wieku Maturus I, tj. około 35-40 
roku życia, płci męskiej. Z pomiarów wskaźników (Tabela 26) wynika, że mężczyzna 
miał głowę długą (długoczaszkowy), niską, średnią, o wąskiej twarzy, średnio szerokim 
czole, wąskim nosie a wysokich oczodołach. Charakteryzował się małą pojemnością mó-
zgoczaszki, która wynosiła wg L. Manouvriera 1423,5cm3 a  wg T. Belniak 1379,1cm3.   

Na prawej kości ciemieniowej był ślad zazielenienia tlenkami miedzi. 
Analiza antropologiczna pozostałych kości pozwala określi ich przynależność do co 

najmniej 9 dorosłych osobników. Kości są różnie zachowane, uszkodzone bądź silnie po-
łamane. Kości długie kończyn pochodzą od różnych osobników i nie można ich połączyć 
ze sobą. 
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apt-apt (54) 23 

cięciwy 
żuchwy 

go-go (66) - 
gn-id (69) - 
kdl-kdl (65) - 

szer. gał. (71) - 

obwody i łuki 
obw.poz. (23) 523 
po^po  (24) 305 

 
  
Tabela 26. Wskaźniki czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Wskaźnik Wartość 

szerokościowo-długościowy 73,5 
wysokościowo-szerokościowy Hrdlički-Kóčki 80,3 
twarzy górnej wg Kollmanna 59,0 
oczodołowy 89,4 
nosa 43,3 
wysokościowo-szerokościowy 94,8 
wysokościowo-długościowy 69,7 
czołowo-szerokościowy 68,3 
profilu twarzy - 

 
 

Czaszka należy do osobnika dojrzałego zmarłego w wieku Maturus I, tj. około 35-40 
roku życia, płci męskiej. Z pomiarów wskaźników (Tabela 26) wynika, że mężczyzna 
miał głowę długą (długoczaszkowy), niską, średnią, o wąskiej twarzy, średnio szerokim 
czole, wąskim nosie a wysokich oczodołach. Charakteryzował się małą pojemnością mó-
zgoczaszki, która wynosiła wg L. Manouvriera 1423,5cm3 a  wg T. Belniak 1379,1cm3.   

Na prawej kości ciemieniowej był ślad zazielenienia tlenkami miedzi. 
Analiza antropologiczna pozostałych kości pozwala określi ich przynależność do co 

najmniej 9 dorosłych osobników. Kości są różnie zachowane, uszkodzone bądź silnie po-
łamane. Kości długie kończyn pochodzą od różnych osobników i nie można ich połączyć 
ze sobą. 
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Są to: trzech osobników dorosłych obojczyki – jeden prawy (o obw. 42mm) i dwa le-
we (1-dł. 143mm, obw. 34mm, masywność 23,7; 2-obw. 40mm); trzech dorosłych osob-
ników łopatki – jedna prawa i dwie lewe (1-należy do kobiety); dorosłego osobnika frag-
ment kości krzyżowej; dorosłego osobnika kręg lędźwiowy (brak zmian zwyrodnienio-
wych); dorosłego osobnika fragment trzonu kości ramieniowej o obw. 62mm; czterech 
osobników dorosłych kości piszczelowe – jedna prawa (o wymiarach: 350mm/ 
338mm/70mm/75mm, masywność 21,5) i dwie lewe (1-obw. 80mm, 2-obw. 62mm kobie-
ca); fragment jednej kości strzałkowej o obw. 33mm, osobnika dorosłego. 
 
Grób 10.  Luźne kości ludzkie wielu osobników w różnym wieku. Rozpoznano kości co 
najmniej 16 osobników, w tym kości: małego dziecka zmarłego w wieku Infans I około  
2-3 lat; osobnika młodocianego zmarłego w wieku Juvenis; czterech dorosłych kobiet 
zmarłych w wieku Adultus, Senilis i dwie w wieku dorosłym, czterech dorosłych męż-
czyzn i sześciu osobników dorosłych.  

Z kości czaszki rozpoznano: ułamki kości sklepienia o różnej ich grubości, osobni-
ków dorosłych; żuchwę kobiety w wieku Adultus o zobliterowanych obustronnie zębodo-
łach pierwszych trzonowców M1 i słabym starciu pozostałych koron (pomiary: id-gn  
30mm, go-go 89mm, kdl-kdl 115mm, szer.gał. 29/30mm). 

Z kości kręgosłupa rozpoznano: jednego osobnika dorosłego ciąg kręgów od ósmego 
kręgu piersiowego th8 po ostatni kręg lędźwiowy L5, wszystkie o silnych zmianach struk-
tury (zrzeszotnienie kości); jeden kręg lędźwiowy o nie zakończonych procesach kostnie-
nia osobnika młodocianego Juvenis; jeden kręg szyjny C4 o zmianach zwyrodnieniowych 
osobnika dorosłego; jeden kręg piersiowy osobnika dorosłego, jeden kręg lędźwiowy 
osobnika dorosłego. 

Kości pasa barkowego: fragment łopatki osobnika dorosłego; dwóch osobników doro-
słych prawe obojczyki (1-kobiecy o wymiarach: dł. 116mm, obw. 27mm i masywności 
23,7; 2-męski o wymiarach: dł. 150mm, obw. 40mm i masywności 26,6). 

Kości kończyn: dwóch osobników dorosłych kości ramieniowe – mężczyzny prawa 
(pomiary: 320mm/315mm/61mm/64mm o masywności 20,0) i lewa kość (pomiary:  
-/-/63mm/64mm), kobiety tylko prawa (obw. 50mm); trzech dorosłych osobników prawe 
kości promieniowe – dwóch mężczyzn (pomiary: 259mm/242mm o masywności 17,7)  
i jednej kobiety (pomiary: 224mm/213mm/38mm o masywności 17,8); dwóch osobników 
dorosłych lewe kości łokciowe; dwóch dorosłych osobników kości udowe – prawa kobiety 
(pomiary: 414mm/410mm/84mm/- o masywności 20,4) lewa innego osobnika; jednego 
dorosłego osobnika fragment kości piszczelowej i trzon piszczeli o nie zakończonych 
kostnieniach małego dziecka o długości 125mm (Infans I ok. 2-3 lat); dwu dorosłych 
osobników fragmenty kości strzałkowych. 

Wśród kości wystąpiły: licznie kości dłoni i stóp osobników dorosłych; liczne kości 
żeber; fragment prawej kości miednicy żeńskiej, o zmianach na powierzchni spojenia ło-
nowego odpowiadającym fazie wieku Senilis.  

Przypuszczalny wzrost osobników dorosłych mieścił się w kategorii wzrostu średnie-
go i wysokiego dla mężczyzn, a w kategorii wzrostu średniego dla kobiet.  

Wystąpiły kości zwierzęce. 
 
Grób 11.  Bardzo liczny ludzki materiał szkieletowy z wszystkich partii szkieletu, należą-
cy do wielu osobników dorosłych, ale i osobników młodocianych i dzieci.  
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go i wysokiego dla mężczyzn, a w kategorii wzrostu średniego dla kobiet.  

Wystąpiły kości zwierzęce. 
 
Grób 11.  Bardzo liczny ludzki materiał szkieletowy z wszystkich partii szkieletu, należą-
cy do wielu osobników dorosłych, ale i osobników młodocianych i dzieci.  

234



Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z badań... 

Najliczniej występują żebra, kręgi kręgosłupa wszystkich odcinków jak i kości dłoni i stóp 
– dorosłych osobników. Wśród kości wydzielono kilka kości dzieci i osobników młodo-
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sywności i zmianach zwyrodnieniowych – należą do mężczyzny w wieku Maturus. Wy-
stąpił komplet: prawa i lewa kość piętowa i obie kości skokowe o budowie delikatnej,  
i małych rozmiarach, bez zmian kostnych – należą do kobiety w wieku Adultus. Wydzie-
lono: trzy kości krzyżowe – jednego osobnika młodocianego Juvenis i dwu dorosłych; 
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I; 5) prawa cześć żuchwy z wyrżniętymi trzonowymi zębami stałymi M1 i M2 – dziecka  
12-14 letniego Infans II; 6) fragment prawego trzonu z gałęzią, są stałe wszystkie zęby o 
starciu miernym 30-40, wszystkie zębodoły otwarte, mężczyzny w wieku Maturus.  

Kości kończyn: sześciu osobników dorosłych kości ramieniowe, cztery prawe i dwie 
lewe – 3 mężczyzn (obw. 68mm, 70mm, 71mm), 2 kobiet (obw. 55mm i 53mm), 1 doro-
słego (obw. 64mm); co najmniej siedmiu osobników kości łokciowe, sześć prawych  
i trzy lewe – zestawiono dwóch dorosłych osobników prawe i odpowiednio lewe kości, 
mężczyzny (pomiary: prawej 270mm/242mm/31mm), kobiety (pomiary: lewej  
233mm/222mm/34mm, a prawej obw. 39mm), pojedyncze przypisano kolejnym czterem 
osobnikom dorosłym (obw. 38mm, 34mm), a jeden trzon o długości 150mm należy do 
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10 lat i trzon o długości 184mm do osobnika młodocianego Juvenis około 14-16 lat; sze-
ściu osobników kości udowe, trzy prawe i trzy lewe – dziecka około 2 lat Infans I (trzon 
138mm), dziecka 12-15 lat Infans II-Juvenis, osobnika młodocianego Juvenis, mężczyzny 
18-20 lat Juvenis, kobiety w wieku Adultus (pomiary: 425mm/421mm/75mm o masywno-
ści 17,8), mężczyzny w wieku Maturus (obw. 91mm); trzech osobników kości piszczelo-
we, wszystkie lewe – kobiety dorosłej (pomiary: 329mm/317mm/71mm/67mm o masyw-
ności 21,1) i dwóch osobników dorosłych o nieoznaczonej płci; co najmniej 4 osobników 
kości strzałkowe, trzy lewe i jedna prawa – osobników dorosłych o nieoznaczonej płci 
(obw. 30mm, 34mm). 

Przypuszczalny wzrost osobników dorosłych mieścił się w kategorii wzrostu średnie-
go i wysokiego dla kobiet, a w kategorii wzrostu średniego dla mężczyzn.  

Wystąpiły kości zwierzęce. 
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Grób 12.  Nieliczne lecz silnie połamane kości ludzkie. Kilkanaście drobno połupanych 
żeber, jedna kość śródstopia i jedna kość śródręcza, osobników dorosłych. Pierwszy kręg 
szyjny, szczytowy C1 osobnika młodocianego Juvenis. Osobnikowi dorosłemu, płci żeń-
skiej można przypisać następujące kości: dwa fragmenty lewej kości łokciowej, fragment 
lewej kości udowej o obwodzie trzonu 78mm i fragment lewej kości piszczelowej o ob-
wodzie trzonu 57mm. Wystąpił fragment kości potylicznej czaszki z bardzo silną rzeźbą 
kres karkowych i guzowatością potyliczną zewnętrzną 21mm. Jest to kość czaszki doro-
słego mężczyzny. Rozpoznano dwa ułamki kości z czaszki dziecięcej: kość czołowa  
z krawędzią górną prawego oczodołu, w sklepieniu oczodołu silna zmiana przerostowa 
cribra orbitalia (stres wywołany okresowymi brakami w prawidłowym żywieniu, i prze-
bytymi chorobami w dzieciństwie), oraz kość potyliczna. Dziecka bądź dzieci Infans I-
Infans II.  

Wystąpiły kości zwierzęce. 
 
Grób 13.  Połamane kości ludzkie różnych partii szkieletu, kilku osobników dorosłych, 
osobnika młodocianego jak i co najmniej dwójki dzieci.  

Kości dzieci: trzon lewej kości łokciowej o długości około 84mm, dziecka Infans I,  
tj. około 1 roku; lewa kość łonowa o szerokości 57mm, dziecka Infans II, tj. około 9-12 
lat;  

Osobnicy młodociani: luźna głowa kości ramieniowej nie przyrosła do trzonu, osob-
nika 18-20 lat, Juvenis.  

Osobnicy dorośli: kompletna stopa prawa, męska; kości śródstopia i paliczków innego 
dorosłego osobnika; trzech osobników dorosłych trzy lewe obojczyki – jeden męski  
(dł. 162mm, obw. 37mm o masywności 22,8); liczne fragmenty żeber wielu osobników; 
trzon kręgu piersiowego dziecka lub już osobnika młodocianego Infans II-Juvenis; jeden 
kręg lędźwiowy o silnych osteofitach dorosłego osobnika; jednego dorosłego osobnika 
fragment dolnej nasady kości ramieniowej; trzech osobników trzy prawe kości promie-
niowe – męska (pomiary: 247mm/235mm/40mm o masywności 17,0), pozostałe doro-
słych o nieokreślonej płci (obw. 39mm); jednego osobnika dorosłego fragment kości łok-
ciowej; jednego osobnika dorosłego lewy talerz miedniczny o cechach budowy męskiej; 
luźna głowa kości udowej jednego dorosłego mężczyzny, o średnicy głowy 49mm; trzech 
osobników fragmenty kości strzałkowych lewych. 

Z kości czaszki wyróżniono niewielkie fragmenty kości sklepienia, kości klinowej, 
kości potylicznej, oraz kość szczęki z otwartymi zębodołami po przednich zębach, luźny 
stały P2 – biały i słabo starty. Kości różnych dorosłych osobników. 

Przypuszczalny wzrost osobnika męskiego mieści się w kategorii wzrostu średniego  
i wysokiego.  

Wystąpiły kości zwierzęce. 
 
Grób 14.  Kości silnie uszkodzone mechanicznie, co najmniej 13 osobników w różnym 
wieku. Kości z różnych partii szkieletu.  

Kości dzieci: dziewięć fragmentów kości czaszki, sklepienia, kości czołowej z krawę-
dzią oczodołu prawego, w nim zmiana przerostowa cribra orbitalia, dziecka Infans I,  
tj. około 2 lat; prawa gałąź żuchwy z 6 mlecznymi zębami, dziecka Infans I, tj. około  
1 - 1,5 lat; trzon kości ramieniowej o długości 61mm dziecka, niemowlęcia Infans I,  
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tj. około 0-3 miesiące życia; trzon kości udowej o długości 127mm dziecka Infans I, tj. 
około 1 roku.  

Osobnika młodocianego Juvenis: kręg piersiowy i kręgi kości krzyżowej. 
Osobników dorosłych: czaszka – sklepienie (o grubości 5mm), kość potyliczna i kość 

lewa skroniowa z dużym i masywnym wyrostkiem sutkowym, szwy czaszkowe wolne 
bądź początek zrostu, należy do mężczyzny zmarłego w wieku Adultus I, tj. około 22-25 
lat; liczne kości kręgosłupa: wydzielono dwa kręgi szyjne, sześć piersiowych, pierwszy 
kręg kości krzyżowej, o małych zmianach zwyrodnieniowych, różnych osobników doro-
słych; pojedynczo wystąpiły rękojeść mostka i lewa rzepka z niewielkimi obkostnieniami; 
dwóch osobników dorosłych prawa i lewa łopatka; jednego dorosłego osobnika kości sto-
py prawej: kość skokowa, łódkowata, sześcienna i klinowata oraz cztery kości śródstopia  
i kilka paliczków dwu rzędów. 

Kości kończyn silnie uszkodzone, rozpoznano tylko: jednego osobnika kość promie-
niową prawą; jednego osobnika fragmenty kości łokciowej lewej (obw. 44mm); jednego 
osobnika trzon kości udowej prawej (obw. 7mm); dwóch osobników dwie prawe kości 
piszczelowe (obw. 65mm).  

Wystąpiły kości zwierzęce. 
 
Grób 15.  Luźne kości co najmniej 22 osobników w różnym wieku. Dominują kości doro-
słych mężczyzn, rozpoznano co najmniej 13 mężczyzn. Wydzielono kości 3 kobiet i kości 
jednego dziecka.  

Czaszka: jest tylko pięć fragmentów, kość sklepienia i kość czołowa małego dziecka 
Infans I, kość skroniowa i kości ciemieniowe, należą do osobników dorosłych. 

Wystąpiły: liczne żebra dorosłych osobników; jeden kręg piersiowy, jeden kręg lędź-
wiowy oraz kość krzyżowa, dorosłych osobników; dwie lewe jedna prawa kości mied-
niczne – prawa i lewa jest jednego osobnika, kobiety, zaobserwowano zmianach na po-
wierzchni spojenia łonowego w fazie VI, wiek 35-39 lat i druga jest męska o zmianach na 
powierzchni spojenia łonowego w fazie IX, wiek 45-50 lat; cała lewa łopatka dorosłego 
osobnika; dwóch osobników obojczyki, lewy męski (dł. 162mm, obw. 35mm o masywno-
ści 21,6) prawy dorosłego osobnika o nieokreślonej płci; prawa rzepka dorosłego osobni-
ka, jedna kość śródstopia i kość skokowa dorosłych osobników. 

Kości kończyn: pięciu osobników kości ramieniowe, prawa żeńska (obw. 55mm)  
i prawa męska (obw. 66mm a średnica głowy 49x44mm) trzy lewe, wszystkie męskie 
(pomiary: 353mm/349mm/65mm/72mm o masywności 20,3; 345mm/339mm/ 
65mm/59mm o masywności 17,1;  350 mm/347 mm/64 mm/64 mm o masywności 18,2); 
dwóch osobników kości promieniowe, prawa i lewa obie męskie (pomiary: 261mm/ 
245mm/42mm o masywności 17.1); trzech osobników dorosłych kości łokciowe jedna 
prawa dwie lewe; czterech osobników kości udowe, prawa żeńska (obw. 73mm), trzy lewe 
męskie (obw. 100mm, obw. 84mm a szer. kłykci 74mm, szer kłykci 83mm); jednego do-
rosłego mężczyzny lewa kość piszczelowa (pomiary: 370mm/357mm/74mm  
o masywności 20,7); dwóch dorosłych osobników męskich kości strzałkowe, prawa i lewa 
(obw. 38mm).  

Przypuszczalny wzrost dorosłych mężczyzn mieścił się w kategorii wzrostu wysokie-
go.  
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Kości kończyn silnie uszkodzone, rozpoznano tylko: jednego osobnika kość promie-
niową prawą; jednego osobnika fragmenty kości łokciowej lewej (obw. 44mm); jednego 
osobnika trzon kości udowej prawej (obw. 7mm); dwóch osobników dwie prawe kości 
piszczelowe (obw. 65mm).  

Wystąpiły kości zwierzęce. 
 
Grób 15.  Luźne kości co najmniej 22 osobników w różnym wieku. Dominują kości doro-
słych mężczyzn, rozpoznano co najmniej 13 mężczyzn. Wydzielono kości 3 kobiet i kości 
jednego dziecka.  

Czaszka: jest tylko pięć fragmentów, kość sklepienia i kość czołowa małego dziecka 
Infans I, kość skroniowa i kości ciemieniowe, należą do osobników dorosłych. 

Wystąpiły: liczne żebra dorosłych osobników; jeden kręg piersiowy, jeden kręg lędź-
wiowy oraz kość krzyżowa, dorosłych osobników; dwie lewe jedna prawa kości mied-
niczne – prawa i lewa jest jednego osobnika, kobiety, zaobserwowano zmianach na po-
wierzchni spojenia łonowego w fazie VI, wiek 35-39 lat i druga jest męska o zmianach na 
powierzchni spojenia łonowego w fazie IX, wiek 45-50 lat; cała lewa łopatka dorosłego 
osobnika; dwóch osobników obojczyki, lewy męski (dł. 162mm, obw. 35mm o masywno-
ści 21,6) prawy dorosłego osobnika o nieokreślonej płci; prawa rzepka dorosłego osobni-
ka, jedna kość śródstopia i kość skokowa dorosłych osobników. 

Kości kończyn: pięciu osobników kości ramieniowe, prawa żeńska (obw. 55mm)  
i prawa męska (obw. 66mm a średnica głowy 49x44mm) trzy lewe, wszystkie męskie 
(pomiary: 353mm/349mm/65mm/72mm o masywności 20,3; 345mm/339mm/ 
65mm/59mm o masywności 17,1;  350 mm/347 mm/64 mm/64 mm o masywności 18,2); 
dwóch osobników kości promieniowe, prawa i lewa obie męskie (pomiary: 261mm/ 
245mm/42mm o masywności 17.1); trzech osobników dorosłych kości łokciowe jedna 
prawa dwie lewe; czterech osobników kości udowe, prawa żeńska (obw. 73mm), trzy lewe 
męskie (obw. 100mm, obw. 84mm a szer. kłykci 74mm, szer kłykci 83mm); jednego do-
rosłego mężczyzny lewa kość piszczelowa (pomiary: 370mm/357mm/74mm  
o masywności 20,7); dwóch dorosłych osobników męskich kości strzałkowe, prawa i lewa 
(obw. 38mm).  

Przypuszczalny wzrost dorosłych mężczyzn mieścił się w kategorii wzrostu wysokie-
go.  
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Grób 16.  Bardzo liczny materiał szkieletowy z partii tułowia. Liczne kręgi wszystkich 
odcinków kręgosłupa, wielu osobników dorosłych i jednego dziecka –  kręg lędźwiowy, 
Infans I-Infans II. Liczne żebra osobników dorosłych i dziecka lub dzieci Infans I-Infans 
II.  

Liczne kości dłoni i stóp, zarówno osobników dorosłych jak i dzieci Infans II. Są 
rzepki o słabych obkostnieniach więzadeł, dorosłego osobnika.  

Fragment kości łopatki i trzonu obojczyka osobników dorosłych.  
Kości kończyn: dolna nasada kości ramieniowej, fragment trzonu kości promieniowej 

i fragment trzonu kości łokciowej, należą do różnych dorosłych osobników. Trzon lewej 
kości udowej o długości 172mm i nie przyrosłych nasadach, należy do małego dziecka 
zmarłego w wieku Infans I, tj. około 3 roku życia. Wystąpił fragment nasady bliższej pisz-
czeli dorosłego osobnika. 

Czaszka: trzy fragmenty sklepienia czaszki dorosłego osobnika i kość sklepienia 
dziecka Infans I. Dwóch osobników fragmenty żuchw: dziecka tylko z uzębieniem mlecz-
nym, zmarłego w wieku Infans I, tj. około 2 roku życia; i dorosłego mężczyzny z kom-
pletnym uzębieniem, o miernym starciu koron 30-40.  
 
Grób 17.  Luźny, silnie połamany kościec. Ułamki żeber, jeden kręg piersiowy, dwa kręgi 
lędźwiowe, dwa paliczki dłoni i kość śródstopia osobników dorosłych. Wystąpiły również 
kości dziecka: fragment kości skroniowej dziecka Infans I, ułamek trzonu kości łokciowej 
dziecka Infans I, kość śródstopia małego dziecka Infans I.  

Kości udowe co najmniej czterech osobników dorosłych: dwie kości prawe – kobieca 
o szerokości kłykci 72mm, o obwodzie trzonu 79mm i o średnicy głowy 42x41mm (brak 
zmian jamy szpikowej) wiek kobiety Adultus, wzrost średni, druga kość należy do nie-
określonego pod względem płci osobnika dorosłego; fragmenty dwóch lewych kości,  
o budowie typowej dla męskich kości.  

Wystąpiły kości zwierzęce. 
 
Grób 18.  Niewielkie fragmenty kości dorosłych osobników. Drobne ułamki kości dłu-
gich.  Z większych fragmentów jest odcinek lewej kości udowej, jedna kość śródstopia  
i jeden kręg piersiowy. 

Wystąpiły kości zwierzęce. 
 
Grób 19.  Nieliczne fragmenty kości dorosłych osobników i jednego osobnika młodocia-
nego. Kości są silnie uszkodzone i pochodzą z różnych partii szkieletu. Analiza antropo-
logiczna pozwoliła zaliczyć następujące kości do szkieletu dorosłych osobników: frag-
ment sklepienia czaszki o grubości kości 6mm; fragment kręgu piersiowego; pięć ułam-
ków żeber; fragment trzonu kości udowej; dwa fragmenty dwu prawych kości strzałko-
wych; lewa kość piętowa o silnych zmianach zwyrodnieniowych. Wystąpił również frag-
ment kręgu lędźwiowego o nie zakończonym kostnieniu, należącą do osobnika młodocia-
nego Juvenis.  

Wystąpiły kości zwierzęce.  
 
Grób 20.  Nieliczne drobne ułamki kostne, głównie partii kręgosłupa i żeber, jak i paliczki 
dłoni i kość śródstopia, należące do dorosłych osobników. Wystąpiły również pojedynczo 
kości małych dzieci Infans I. Są to: trzy ułamki sklepienia czaszki o grubości kości 1,5-
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określonego pod względem płci osobnika dorosłego; fragmenty dwóch lewych kości,  
o budowie typowej dla męskich kości.  

Wystąpiły kości zwierzęce. 
 
Grób 18.  Niewielkie fragmenty kości dorosłych osobników. Drobne ułamki kości dłu-
gich.  Z większych fragmentów jest odcinek lewej kości udowej, jedna kość śródstopia  
i jeden kręg piersiowy. 

Wystąpiły kości zwierzęce. 
 
Grób 19.  Nieliczne fragmenty kości dorosłych osobników i jednego osobnika młodocia-
nego. Kości są silnie uszkodzone i pochodzą z różnych partii szkieletu. Analiza antropo-
logiczna pozwoliła zaliczyć następujące kości do szkieletu dorosłych osobników: frag-
ment sklepienia czaszki o grubości kości 6mm; fragment kręgu piersiowego; pięć ułam-
ków żeber; fragment trzonu kości udowej; dwa fragmenty dwu prawych kości strzałko-
wych; lewa kość piętowa o silnych zmianach zwyrodnieniowych. Wystąpił również frag-
ment kręgu lędźwiowego o nie zakończonym kostnieniu, należącą do osobnika młodocia-
nego Juvenis.  

Wystąpiły kości zwierzęce.  
 
Grób 20.  Nieliczne drobne ułamki kostne, głównie partii kręgosłupa i żeber, jak i paliczki 
dłoni i kość śródstopia, należące do dorosłych osobników. Wystąpiły również pojedynczo 
kości małych dzieci Infans I. Są to: trzy ułamki sklepienia czaszki o grubości kości 1,5-
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2mm, fragment trzonu dolnej partii kości udowej, i luźna nasada głowy kości ramienio-
wej. 

Wystąpiły kości zwierzęce. 
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Grób 5.  Kompletny szkielet młodej kobiety, dobrze zachowany. Czaszka kobiety uległa 
bocznej deformacji, niewątpliwie z powodu ułożenia w grobie. Nie wszystkie pomiary 
można wykonać na czaszce z tego powodu. W narysie z góry czaszka była krótka i szero-
ka, o kształcie prawdopodobnie owalnym. Kości czaszki są cienkie, lekkie i delikatne. 
Główne szwy czaszkowe są wolne. Górny brzeg oczodołu jest ostry, czoło gładkie, proste 
z wyraźnymi guzami czołowymi. Wyrostki sutkowe są małe i krótkie. Kresy karkowe za-
znaczone słabo. Uzębienie kompletne. Starcie koron mierne 20-30 i 30. W szczęce zoblite-
rowane zębodoły pierwszego i drugiego zęba trzonowego strony prawej a trwa stan zapal-
ny w przyzębiu tego odcinka po stronie lewej. W pierwszym zębie przedtrzonowym stro-
ny prawej, ognisko próchnicy. Żuchwa o małej wysokości trzonu, prostych kątach i ma-
łych głowach. W drugim zębie trzonowym strony prawej ognisko próchnicy. Zęby są bia-
łe, lecz starte. Duże zmiany w przyzębiu w szczęce. Brak zmian w budowie szkliwa. Po-
miary czaszki przedstawiono w tabeli 27. 
 
Tabela 27.  Pomiary czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Pomiar Wartość (mm) 

cięciwy 
części 

mózgowej 

g-op  (1) - 
eu-eu (8) - 
ft-ft (9) 98 

ast-ast (12) - 
ba-b (17) - 

cięciwy 
części 

twarzowej 

n-gn (47) - 
n-pr (48) 61 
n-ns (55) 43 
zy-zy (45) - 
mf-ek (51) 35 

sbk-spa (52) 31 
apt-apt (54) 26 

cięciwy 
żuchwy 

go-go (66) - 
gn-id (69) 29 
kdl-kdl (65) - 

szer. gał. (71) 28/28 

Obwody i łuki 
obw.poz. (23) - 
po^po  (24) - 

 
Kości szkieletu postkranialnego są kompletne. Brak jakichkolwiek zmian w kośćcu. 

Dobiegają końca procesy kostnienia m.in. końca mostkowego obojczyków i krawędzi 
górnej talerza biodrowego. Na kościach miednicznych, zmiany na powierzchni spojenia 
łonowego są w fazie III, wskazując na wiek osobnika około 22-24 lat. Średnica głowy 
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Wystąpiły kości zwierzęce. 
 

Gniezno – Róża, stanowisko 195 
2006 

 
Grób 5.  Kompletny szkielet młodej kobiety, dobrze zachowany. Czaszka kobiety uległa 
bocznej deformacji, niewątpliwie z powodu ułożenia w grobie. Nie wszystkie pomiary 
można wykonać na czaszce z tego powodu. W narysie z góry czaszka była krótka i szero-
ka, o kształcie prawdopodobnie owalnym. Kości czaszki są cienkie, lekkie i delikatne. 
Główne szwy czaszkowe są wolne. Górny brzeg oczodołu jest ostry, czoło gładkie, proste 
z wyraźnymi guzami czołowymi. Wyrostki sutkowe są małe i krótkie. Kresy karkowe za-
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rowane zębodoły pierwszego i drugiego zęba trzonowego strony prawej a trwa stan zapal-
ny w przyzębiu tego odcinka po stronie lewej. W pierwszym zębie przedtrzonowym stro-
ny prawej, ognisko próchnicy. Żuchwa o małej wysokości trzonu, prostych kątach i ma-
łych głowach. W drugim zębie trzonowym strony prawej ognisko próchnicy. Zęby są bia-
łe, lecz starte. Duże zmiany w przyzębiu w szczęce. Brak zmian w budowie szkliwa. Po-
miary czaszki przedstawiono w tabeli 27. 
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2mm, fragment trzonu dolnej partii kości udowej, i luźna nasada głowy kości ramienio-
wej. 

Wystąpiły kości zwierzęce. 
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miary czaszki przedstawiono w tabeli 27. 
 
Tabela 27.  Pomiary czaszki według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Pomiar Wartość (mm) 

cięciwy 
części 

mózgowej 

g-op  (1) - 
eu-eu (8) - 
ft-ft (9) 98 

ast-ast (12) - 
ba-b (17) - 

cięciwy 
części 

twarzowej 

n-gn (47) - 
n-pr (48) 61 
n-ns (55) 43 
zy-zy (45) - 
mf-ek (51) 35 

sbk-spa (52) 31 
apt-apt (54) 26 

cięciwy 
żuchwy 

go-go (66) - 
gn-id (69) 29 
kdl-kdl (65) - 

szer. gał. (71) 28/28 

Obwody i łuki 
obw.poz. (23) - 
po^po  (24) - 

 
Kości szkieletu postkranialnego są kompletne. Brak jakichkolwiek zmian w kośćcu. 

Dobiegają końca procesy kostnienia m.in. końca mostkowego obojczyków i krawędzi 
górnej talerza biodrowego. Na kościach miednicznych, zmiany na powierzchni spojenia 
łonowego są w fazie III, wskazując na wiek osobnika około 22-24 lat. Średnica głowy 

239

Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z badań... 
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Grób 5.  Kompletny szkielet młodej kobiety, dobrze zachowany. Czaszka kobiety uległa 
bocznej deformacji, niewątpliwie z powodu ułożenia w grobie. Nie wszystkie pomiary 
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z wyraźnymi guzami czołowymi. Wyrostki sutkowe są małe i krótkie. Kresy karkowe za-
znaczone słabo. Uzębienie kompletne. Starcie koron mierne 20-30 i 30. W szczęce zoblite-
rowane zębodoły pierwszego i drugiego zęba trzonowego strony prawej a trwa stan zapal-
ny w przyzębiu tego odcinka po stronie lewej. W pierwszym zębie przedtrzonowym stro-
ny prawej, ognisko próchnicy. Żuchwa o małej wysokości trzonu, prostych kątach i ma-
łych głowach. W drugim zębie trzonowym strony prawej ognisko próchnicy. Zęby są bia-
łe, lecz starte. Duże zmiany w przyzębiu w szczęce. Brak zmian w budowie szkliwa. Po-
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Kości szkieletu postkranialnego są kompletne. Brak jakichkolwiek zmian w kośćcu. 

Dobiegają końca procesy kostnienia m.in. końca mostkowego obojczyków i krawędzi 
górnej talerza biodrowego. Na kościach miednicznych, zmiany na powierzchni spojenia 
łonowego są w fazie III, wskazując na wiek osobnika około 22-24 lat. Średnica głowy 
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kości ramieniowej wynosi: dla kości prawej 40x38mm, dla lewej 41x37mm. Średnica 
głowy kości udowej wynosi: dla kości prawej 42x42mm, dla kości lewej 42x41mm. Po-
miary kości przedstawiono w tabeli 28, wartości wyliczonych z nich wskaźników masyw-
ności przedstawiono w tabeli 29. 
 
 
Tabela 28.  Pomiary kości pozaczaszkowych według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Kość Pomiar 
Wartość (w mm) 

prawa lewa 

obojczyk 
długość największa (1)  131 - 
obwód trzonu (6) 31 - 

ramieniowa 

długość największa (1) 294 291 
długość całkowita (2) 289 286 
szerokość nasady dalszej (4) 56 57 
najmniejszy obwód trzonu (7) 55 53 

promieniowa 
długość największa (1) 225 223 
długość fizjologiczna (2) 217 211 
najmniejszy obwód (3) 37 36 

łokciowa 
długość największa (1) 245 242 
długość fizjologiczna (2) 215 212 
najmniejszy obwód (3) 34 33 

udowa 

długość największa (1) 412 415 
długość naturalna (2) 409 413 
obwód w środku trzonu (8) 77 78 
szerokość kłykci (21) 74 73 

piszczelowa 

długość największa (1a) 330 330 
długość całkowita (1) 317 318 
najw. szer. nasady górnej (3) 69 70 
obwód trzonu (10) 63 64 

strzałkowa 
długość największa (1) 325 - 
obwód w środku trzonu (4) 31 28 

wysokość 
ciała (w cm) 

według M. Trotter i G. Gleser 
158,1 158,2 

158,1 

według L. Manouvriera 
156,4 156,4 

156,4 
 
 
Tabela 29.  Wskaźniki masywności kości pozaczaszkowych według R. Martina i K. Sallera (1957) 
 

Wskaźnik 
dla kości 

Masywności 
Grubościowo- 
długościowy 

prawa lewa prawa lewa 

obojczyka 23,6 - X X   
kości ramieniowej 18,7 18,2 X X 
kości promieniowej 17,0 17,0 X X 
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kości ramieniowej wynosi: dla kości prawej 40x38mm, dla lewej 41x37mm. Średnica 
głowy kości udowej wynosi: dla kości prawej 42x42mm, dla kości lewej 42x41mm. Po-
miary kości przedstawiono w tabeli 28, wartości wyliczonych z nich wskaźników masyw-
ności przedstawiono w tabeli 29. 
 
 
Tabela 28.  Pomiary kości pozaczaszkowych według R. Martina i K. Sallera (1957) 
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długość największa (1)  131 - 
obwód trzonu (6) 31 - 
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długość największa (1) 294 291 
długość całkowita (2) 289 286 
szerokość nasady dalszej (4) 56 57 
najmniejszy obwód trzonu (7) 55 53 
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długość największa (1) 225 223 
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156,4 156,4 
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Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z badań... 

kości łokciowej 15,8 15,5 X X 
kości udowej X X 18,8 18,8 
kości piszczelowej X X 19,8 20,1 
kości strzałkowej X X -   9,5 

 
Szkielet należy do osobnika dorosłego zmarłego w wieku Adultus I, tj. około 22-25 

roku życia, płci żeńskiej, o przyżyciowej wysokości ciała wynoszącej według metody L. 
Manouvriera 158,1cm a według metody M. Trotter i G. Gleser 156,4cm (Tabela 28). Ko-
bieta była średniego wzrostu.   
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Gładykowska-Rzeczycka J. 
1989 Schorzenia ludności prahistorycznej na ziemiach polskich, Muzeum Archeolo-

giczne w Gdańsku, Gdańsk. 

Martin R., Saller K. 
1957 Lehrbuch der Anthropologie, Stuttgart. 

Piontek J. 
1985 Biologia populacji pradziejowych, UAM, Poznań. 

Strzałko J. 
1971 Metody rekonstrukcji wzrostu człowieka na podstawie pomiarów szkieletu, PAn 

t. 37, z. 2, s. 295-314. 

Strzałko J., Henneberg M. 
1975 Określanie płci na podstawie szkieletu, PAn t. 41, z, 1, s. 105-126. 
 
 
 
 
 
 

241

Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z badań... 

kości łokciowej 15,8 15,5 X X 
kości udowej X X 18,8 18,8 
kości piszczelowej X X 19,8 20,1 
kości strzałkowej X X -   9,5 

 
Szkielet należy do osobnika dorosłego zmarłego w wieku Adultus I, tj. około 22-25 

roku życia, płci żeńskiej, o przyżyciowej wysokości ciała wynoszącej według metody L. 
Manouvriera 158,1cm a według metody M. Trotter i G. Gleser 156,4cm (Tabela 28). Ko-
bieta była średniego wzrostu.   
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Gładykowska-Rzeczycka J. 
1989 Schorzenia ludności prahistorycznej na ziemiach polskich, Muzeum Archeolo-

giczne w Gdańsku, Gdańsk. 

Martin R., Saller K. 
1957 Lehrbuch der Anthropologie, Stuttgart. 

Piontek J. 
1985 Biologia populacji pradziejowych, UAM, Poznań. 

Strzałko J. 
1971 Metody rekonstrukcji wzrostu człowieka na podstawie pomiarów szkieletu, PAn 

t. 37, z. 2, s. 295-314. 

Strzałko J., Henneberg M. 
1975 Określanie płci na podstawie szkieletu, PAn t. 41, z, 1, s. 105-126. 
 
 
 
 
 
 

241

Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z badań... 

kości łokciowej 15,8 15,5 X X 
kości udowej X X 18,8 18,8 
kości piszczelowej X X 19,8 20,1 
kości strzałkowej X X -   9,5 

 
Szkielet należy do osobnika dorosłego zmarłego w wieku Adultus I, tj. około 22-25 

roku życia, płci żeńskiej, o przyżyciowej wysokości ciała wynoszącej według metody L. 
Manouvriera 158,1cm a według metody M. Trotter i G. Gleser 156,4cm (Tabela 28). Ko-
bieta była średniego wzrostu.   
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Gładykowska-Rzeczycka J. 
1989 Schorzenia ludności prahistorycznej na ziemiach polskich, Muzeum Archeolo-

giczne w Gdańsku, Gdańsk. 

Martin R., Saller K. 
1957 Lehrbuch der Anthropologie, Stuttgart. 

Piontek J. 
1985 Biologia populacji pradziejowych, UAM, Poznań. 

Strzałko J. 
1971 Metody rekonstrukcji wzrostu człowieka na podstawie pomiarów szkieletu, PAn 

t. 37, z. 2, s. 295-314. 

Strzałko J., Henneberg M. 
1975 Określanie płci na podstawie szkieletu, PAn t. 41, z, 1, s. 105-126. 
 
 
 
 
 
 

241

Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z badań... 

kości łokciowej 15,8 15,5 X X 
kości udowej X X 18,8 18,8 
kości piszczelowej X X 19,8 20,1 
kości strzałkowej X X -   9,5 

 
Szkielet należy do osobnika dorosłego zmarłego w wieku Adultus I, tj. około 22-25 

roku życia, płci żeńskiej, o przyżyciowej wysokości ciała wynoszącej według metody L. 
Manouvriera 158,1cm a według metody M. Trotter i G. Gleser 156,4cm (Tabela 28). Ko-
bieta była średniego wzrostu.   
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Gładykowska-Rzeczycka J. 
1989 Schorzenia ludności prahistorycznej na ziemiach polskich, Muzeum Archeolo-

giczne w Gdańsku, Gdańsk. 

Martin R., Saller K. 
1957 Lehrbuch der Anthropologie, Stuttgart. 

Piontek J. 
1985 Biologia populacji pradziejowych, UAM, Poznań. 

Strzałko J. 
1971 Metody rekonstrukcji wzrostu człowieka na podstawie pomiarów szkieletu, PAn 

t. 37, z. 2, s. 295-314. 

Strzałko J., Henneberg M. 
1975 Określanie płci na podstawie szkieletu, PAn t. 41, z, 1, s. 105-126. 
 
 
 
 
 
 

241



STUDIA LEDNICKIE X 

Lednica 2010 

 
 

Anna Wrzesińska      
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

 
 
 
 

Pochówki trumienne z krypty Kościoła w Niepruszewie –  
wyniki prac antropologicznych  

 
 

Na zlecenie Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków,  przeprowa-
dzono w dniu 4 lutego 2008 roku prace porządkowe w krypcie kościoła Parafii Rzymsko-
katolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie, gm. Buk. Udział antropologa podczas 
prac remontowych kościoła pozwolił przebadać i uporządkować znajdujące się w podzie-
miach pochówki trumienne. Współcześnie krypta była niedostępna. Jednolita drewniana 
podłoga w kościele, całkowicie zasłoniła jak i zmieniła dostępność i czytelność tego miej-
sca. Wejście do krypty umożliwił dopiero, wykonany na potrzeby prac remontowych ko-
ścioła, otwór w podłodze – wykonany bocznie przed ołtarzem, po stronie lewej, od strony 
zakrystii (fot.1 i 2). Dzięki temu można było skorzystać z dawnych schodów, prowadzą-
cych do pomieszczenia krypy. Wnętrze krypty wypełniał luźny, sypki piach, przemieszany 
z drobnym gruzem budowlanym, cegłami, gipsem, elementami drewna, a w tym znalazły 
się fragmenty trumny, pojedyncze kości ludzkie oraz kości zwierzęce (fot. 3 i 4).  

Krypta jest mała, prostokątna o kolebkowym sklepieniu. Pomieszczenie sytuowane 
jest na osi wschód-zachód, zlokalizowana jest z boku ołtarza i ma wymiary: długość około 
3,45m, szerokość 2,20m. Na starym kamiennym fundamencie, kiedyś obrzuconym białą 
zaprawą wapienną, podobnie jak ściany zejścia wzdłuż kamiennych schodów. Na kamien-
nym fundamencie wsparto mur z czerwonej cegły. Za trumnami z grubego gipsu ściana, 
jakby zamykająca ten odcinek krypty. W sklepieniu zauważono współczesny, regularny 
otwór penetracyjny wykonany niewątpliwie w celu rozpoznania zawartości wnętrza kryp-
ty. Otwór został zabezpieczony współczesną dachówką. Mimo wspólnego zalegania  
w pomieszczeniu na podłodze gruzu, piasku, kości, drewna trumien i licznych metalo-
wych elementów trumien wraz z regularnymi trzema pochówkami trumiennymi, z czę-
ściowo uchylonymi wiekami, nie stwierdzono znaczniejszych uszkodzeń czy zniszczeń. 
Stan krypty po otwarciu można określić jako ogólny bałagan. Pomieszczenie nie jest za-
wilgocone, jest to wyjątkowo suche pomieszczenie. Prace porządkowe wykonano zgodnie 
z metodyką badań antropologicznych dla szczątków ludzkich. Zakres prac porządkowych 
obejmował przeprowadzenie selekcji kości ludzkich, uporządkowanie pomieszczenia 
krypty i po zadokumentowaniu i obejrzeniu pochówków ludzkich w trumnach, zamkniecie 
trumien i zabezpieczenie wejścia do krypty. Przez otwór w podłodze wyniesiono na ze-
wnątrz całą luźną zawartość. Usunięto piach, wysprzątano gruz i wszystkie elementy 
drewniane z rozbitej, a zagrzybionej trumny wraz z trocinami ją wypełniającymi. Po-
mieszczenie wysprzątano. Przeprowadzone prace porządkowe pozwoliły ustalić liczbę 
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podłoga w kościele, całkowicie zasłoniła jak i zmieniła dostępność i czytelność tego miej-
sca. Wejście do krypty umożliwił dopiero, wykonany na potrzeby prac remontowych ko-
ścioła, otwór w podłodze – wykonany bocznie przed ołtarzem, po stronie lewej, od strony 
zakrystii (fot.1 i 2). Dzięki temu można było skorzystać z dawnych schodów, prowadzą-
cych do pomieszczenia krypy. Wnętrze krypty wypełniał luźny, sypki piach, przemieszany 
z drobnym gruzem budowlanym, cegłami, gipsem, elementami drewna, a w tym znalazły 
się fragmenty trumny, pojedyncze kości ludzkie oraz kości zwierzęce (fot. 3 i 4).  

Krypta jest mała, prostokątna o kolebkowym sklepieniu. Pomieszczenie sytuowane 
jest na osi wschód-zachód, zlokalizowana jest z boku ołtarza i ma wymiary: długość około 
3,45m, szerokość 2,20m. Na starym kamiennym fundamencie, kiedyś obrzuconym białą 
zaprawą wapienną, podobnie jak ściany zejścia wzdłuż kamiennych schodów. Na kamien-
nym fundamencie wsparto mur z czerwonej cegły. Za trumnami z grubego gipsu ściana, 
jakby zamykająca ten odcinek krypty. W sklepieniu zauważono współczesny, regularny 
otwór penetracyjny wykonany niewątpliwie w celu rozpoznania zawartości wnętrza kryp-
ty. Otwór został zabezpieczony współczesną dachówką. Mimo wspólnego zalegania  
w pomieszczeniu na podłodze gruzu, piasku, kości, drewna trumien i licznych metalo-
wych elementów trumien wraz z regularnymi trzema pochówkami trumiennymi, z czę-
ściowo uchylonymi wiekami, nie stwierdzono znaczniejszych uszkodzeń czy zniszczeń. 
Stan krypty po otwarciu można określić jako ogólny bałagan. Pomieszczenie nie jest za-
wilgocone, jest to wyjątkowo suche pomieszczenie. Prace porządkowe wykonano zgodnie 
z metodyką badań antropologicznych dla szczątków ludzkich. Zakres prac porządkowych 
obejmował przeprowadzenie selekcji kości ludzkich, uporządkowanie pomieszczenia 
krypty i po zadokumentowaniu i obejrzeniu pochówków ludzkich w trumnach, zamkniecie 
trumien i zabezpieczenie wejścia do krypty. Przez otwór w podłodze wyniesiono na ze-
wnątrz całą luźną zawartość. Usunięto piach, wysprzątano gruz i wszystkie elementy 
drewniane z rozbitej, a zagrzybionej trumny wraz z trocinami ją wypełniającymi. Po-
mieszczenie wysprzątano. Przeprowadzone prace porządkowe pozwoliły ustalić liczbę 
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złożonych trumien, wydzielić kilka metalowych (cynowych) elementów ozdobnych okuć 
trumiennych i zebrać luźne kości ludzkie. Wszystkie wybrane elementy trumienne  
tj. uchwyty, ozdobne okucia z blachy, będące świadectwem dawnej kultury funeralnej 
wraz z luźnymi kośćmi i fragmentami tkaniny stroju i ozdobnej obiciówki trumny włożo-
no do jednej z trumien. Stwierdzono brak epitafiów, które pozwoliłyby uściślić czas po-
chówków lub pozwoliłyby zidentyfikować pochowanych tu zmarłych. Luźny kostny ma-
teriał i inne elementy stroju lub ozdób, wynoszono na zewnątrz krypty i rozkładano  
w kościele. Gruz, piach i wszystkie śmieci były wynoszone na zewnątrz kościoła, skąd 
zostały usunięte. Drewniane elementy zniszczonej starej trumny spalono. 

Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z kryp-
ty w Niepruszewie zostało wykonane zgodnie z zaleceniami wypracowanymi w poznań-
skim ośrodku antropologicznym. Płeć szkieletów, a także wiek w chwili śmierci określono 
na podstawie cech diagnostycznych obserwowanych na czaszkach, i zębach (Strzałko, 
Henneberg 1975). Kości mierzono według techniki martinowskiej (Martin, Saller 1957). 
Wysokość ciała osobników wyliczono z pomiarów kości długich (Strzałko 1971).  
 
 

Inwentarz kostny – opis i pomiary 
 

Wnętrze krypty wypełniały cztery trumny. Blisko, obok siebie były ustawione trzy 
trumny drewniane, a resztki czwartej, głównie części wieka i dna z drewnianymi, toczo-
nymi nóżkami, zrzucone na, obok i pod pierwszą trumnę po lewej stronie krypty. Trzy 
trumny ustawione ściśle obok siebie całkowicie zajmowały szerokość krypty. Trumna 
pierwsza od lewej i uszkodzona trumna (czwarta) to trumny sosnowe, z prostych desek, 
bez ozdób. Są to najstarsze trumny w krypcie. Trumna środkowa (druga) i trumna po pra-
wej stronie (trzecia) to podobne do siebie, trumny dębowe, z silnie wysklepionymi profi-
lowanymi dużymi wiekami. Są to trumny młodsze. Wszystkie pochówki ustawiono gło-
wami zmarłych do wejścia, twarze patrzą w stronę ołtarza. Czas pochówków w krypcie 
możemy ustalić, na co najmniej XIX wiek i później.  

 
Trumna drewniana pierwsza: skrzynia prosta, wieko podniesione. Wymiary trum-

ny: długość wieka – 162cm; długość skrzyni – 195cm; wysokość wieka od strony głowy 
37,5cm; wysokość skrzyni od strony głowy – 31,5cm; szerokość skrzyni od strony głowy 
– środka/dna: 47cm/45cm. Trumna ustawiona była na toczonych drewnianych kulach. 
Brak napisów, malowideł czy metalowych ozdób lub epitafiów. Brak możliwości identy-
fikacji zmarłego. Trumna sosnowa, gładka (fot. 5). W trumnie na drobnych wiórach  
i ostrużynach drewnianych spoczywały zmumifikowane szczątki starego mężczyzny, 
księdza. Z ubioru zachowały się tylko ozdobne, zielone obszycia ornatu (fot. 6). Szkielet 
całkowicie zmumifikowany, czaszka wraz z żuchwą ułożona prosto, kościec wyprostowa-
ny, dłonie ułożone poprzecznie na pasie. Nie zachowały się inne tkaniny ubioru ani obi-
ciówki trumny. Pochówek księdza zmarłego w wieku Senilis, tj. powyżej 60 roku życia, 
jest najstarszym pochowkiem w krypcie. 

 
Trumna drewniana druga: skrzynia zwężająca się, wieko profilowane i wysklepio-

ne. Wymiary trumny: długość wieka – 180cm; długość skrzyni – 202cm; wysokość wieka 
od strony głowy 43,5cm; wysokość skrzyni od strony głowy – 34cm; szerokość skrzyni od 
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złożonych trumien, wydzielić kilka metalowych (cynowych) elementów ozdobnych okuć 
trumiennych i zebrać luźne kości ludzkie. Wszystkie wybrane elementy trumienne  
tj. uchwyty, ozdobne okucia z blachy, będące świadectwem dawnej kultury funeralnej 
wraz z luźnymi kośćmi i fragmentami tkaniny stroju i ozdobnej obiciówki trumny włożo-
no do jednej z trumien. Stwierdzono brak epitafiów, które pozwoliłyby uściślić czas po-
chówków lub pozwoliłyby zidentyfikować pochowanych tu zmarłych. Luźny kostny ma-
teriał i inne elementy stroju lub ozdób, wynoszono na zewnątrz krypty i rozkładano  
w kościele. Gruz, piach i wszystkie śmieci były wynoszone na zewnątrz kościoła, skąd 
zostały usunięte. Drewniane elementy zniszczonej starej trumny spalono. 

Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z kryp-
ty w Niepruszewie zostało wykonane zgodnie z zaleceniami wypracowanymi w poznań-
skim ośrodku antropologicznym. Płeć szkieletów, a także wiek w chwili śmierci określono 
na podstawie cech diagnostycznych obserwowanych na czaszkach, i zębach (Strzałko, 
Henneberg 1975). Kości mierzono według techniki martinowskiej (Martin, Saller 1957). 
Wysokość ciała osobników wyliczono z pomiarów kości długich (Strzałko 1971).  
 
 

Inwentarz kostny – opis i pomiary 
 

Wnętrze krypty wypełniały cztery trumny. Blisko, obok siebie były ustawione trzy 
trumny drewniane, a resztki czwartej, głównie części wieka i dna z drewnianymi, toczo-
nymi nóżkami, zrzucone na, obok i pod pierwszą trumnę po lewej stronie krypty. Trzy 
trumny ustawione ściśle obok siebie całkowicie zajmowały szerokość krypty. Trumna 
pierwsza od lewej i uszkodzona trumna (czwarta) to trumny sosnowe, z prostych desek, 
bez ozdób. Są to najstarsze trumny w krypcie. Trumna środkowa (druga) i trumna po pra-
wej stronie (trzecia) to podobne do siebie, trumny dębowe, z silnie wysklepionymi profi-
lowanymi dużymi wiekami. Są to trumny młodsze. Wszystkie pochówki ustawiono gło-
wami zmarłych do wejścia, twarze patrzą w stronę ołtarza. Czas pochówków w krypcie 
możemy ustalić, na co najmniej XIX wiek i później.  

 
Trumna drewniana pierwsza: skrzynia prosta, wieko podniesione. Wymiary trum-

ny: długość wieka – 162cm; długość skrzyni – 195cm; wysokość wieka od strony głowy 
37,5cm; wysokość skrzyni od strony głowy – 31,5cm; szerokość skrzyni od strony głowy 
– środka/dna: 47cm/45cm. Trumna ustawiona była na toczonych drewnianych kulach. 
Brak napisów, malowideł czy metalowych ozdób lub epitafiów. Brak możliwości identy-
fikacji zmarłego. Trumna sosnowa, gładka (fot. 5). W trumnie na drobnych wiórach  
i ostrużynach drewnianych spoczywały zmumifikowane szczątki starego mężczyzny, 
księdza. Z ubioru zachowały się tylko ozdobne, zielone obszycia ornatu (fot. 6). Szkielet 
całkowicie zmumifikowany, czaszka wraz z żuchwą ułożona prosto, kościec wyprostowa-
ny, dłonie ułożone poprzecznie na pasie. Nie zachowały się inne tkaniny ubioru ani obi-
ciówki trumny. Pochówek księdza zmarłego w wieku Senilis, tj. powyżej 60 roku życia, 
jest najstarszym pochowkiem w krypcie. 

 
Trumna drewniana druga: skrzynia zwężająca się, wieko profilowane i wysklepio-

ne. Wymiary trumny: długość wieka – 180cm; długość skrzyni – 202cm; wysokość wieka 
od strony głowy 43,5cm; wysokość skrzyni od strony głowy – 34cm; szerokość skrzyni od 
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złożonych trumien, wydzielić kilka metalowych (cynowych) elementów ozdobnych okuć 
trumiennych i zebrać luźne kości ludzkie. Wszystkie wybrane elementy trumienne  
tj. uchwyty, ozdobne okucia z blachy, będące świadectwem dawnej kultury funeralnej 
wraz z luźnymi kośćmi i fragmentami tkaniny stroju i ozdobnej obiciówki trumny włożo-
no do jednej z trumien. Stwierdzono brak epitafiów, które pozwoliłyby uściślić czas po-
chówków lub pozwoliłyby zidentyfikować pochowanych tu zmarłych. Luźny kostny ma-
teriał i inne elementy stroju lub ozdób, wynoszono na zewnątrz krypty i rozkładano  
w kościele. Gruz, piach i wszystkie śmieci były wynoszone na zewnątrz kościoła, skąd 
zostały usunięte. Drewniane elementy zniszczonej starej trumny spalono. 

Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z kryp-
ty w Niepruszewie zostało wykonane zgodnie z zaleceniami wypracowanymi w poznań-
skim ośrodku antropologicznym. Płeć szkieletów, a także wiek w chwili śmierci określono 
na podstawie cech diagnostycznych obserwowanych na czaszkach, i zębach (Strzałko, 
Henneberg 1975). Kości mierzono według techniki martinowskiej (Martin, Saller 1957). 
Wysokość ciała osobników wyliczono z pomiarów kości długich (Strzałko 1971).  
 
 

Inwentarz kostny – opis i pomiary 
 

Wnętrze krypty wypełniały cztery trumny. Blisko, obok siebie były ustawione trzy 
trumny drewniane, a resztki czwartej, głównie części wieka i dna z drewnianymi, toczo-
nymi nóżkami, zrzucone na, obok i pod pierwszą trumnę po lewej stronie krypty. Trzy 
trumny ustawione ściśle obok siebie całkowicie zajmowały szerokość krypty. Trumna 
pierwsza od lewej i uszkodzona trumna (czwarta) to trumny sosnowe, z prostych desek, 
bez ozdób. Są to najstarsze trumny w krypcie. Trumna środkowa (druga) i trumna po pra-
wej stronie (trzecia) to podobne do siebie, trumny dębowe, z silnie wysklepionymi profi-
lowanymi dużymi wiekami. Są to trumny młodsze. Wszystkie pochówki ustawiono gło-
wami zmarłych do wejścia, twarze patrzą w stronę ołtarza. Czas pochówków w krypcie 
możemy ustalić, na co najmniej XIX wiek i później.  

 
Trumna drewniana pierwsza: skrzynia prosta, wieko podniesione. Wymiary trum-

ny: długość wieka – 162cm; długość skrzyni – 195cm; wysokość wieka od strony głowy 
37,5cm; wysokość skrzyni od strony głowy – 31,5cm; szerokość skrzyni od strony głowy 
– środka/dna: 47cm/45cm. Trumna ustawiona była na toczonych drewnianych kulach. 
Brak napisów, malowideł czy metalowych ozdób lub epitafiów. Brak możliwości identy-
fikacji zmarłego. Trumna sosnowa, gładka (fot. 5). W trumnie na drobnych wiórach  
i ostrużynach drewnianych spoczywały zmumifikowane szczątki starego mężczyzny, 
księdza. Z ubioru zachowały się tylko ozdobne, zielone obszycia ornatu (fot. 6). Szkielet 
całkowicie zmumifikowany, czaszka wraz z żuchwą ułożona prosto, kościec wyprostowa-
ny, dłonie ułożone poprzecznie na pasie. Nie zachowały się inne tkaniny ubioru ani obi-
ciówki trumny. Pochówek księdza zmarłego w wieku Senilis, tj. powyżej 60 roku życia, 
jest najstarszym pochowkiem w krypcie. 

 
Trumna drewniana druga: skrzynia zwężająca się, wieko profilowane i wysklepio-

ne. Wymiary trumny: długość wieka – 180cm; długość skrzyni – 202cm; wysokość wieka 
od strony głowy 43,5cm; wysokość skrzyni od strony głowy – 34cm; szerokość skrzyni od 
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złożonych trumien, wydzielić kilka metalowych (cynowych) elementów ozdobnych okuć 
trumiennych i zebrać luźne kości ludzkie. Wszystkie wybrane elementy trumienne  
tj. uchwyty, ozdobne okucia z blachy, będące świadectwem dawnej kultury funeralnej 
wraz z luźnymi kośćmi i fragmentami tkaniny stroju i ozdobnej obiciówki trumny włożo-
no do jednej z trumien. Stwierdzono brak epitafiów, które pozwoliłyby uściślić czas po-
chówków lub pozwoliłyby zidentyfikować pochowanych tu zmarłych. Luźny kostny ma-
teriał i inne elementy stroju lub ozdób, wynoszono na zewnątrz krypty i rozkładano  
w kościele. Gruz, piach i wszystkie śmieci były wynoszone na zewnątrz kościoła, skąd 
zostały usunięte. Drewniane elementy zniszczonej starej trumny spalono. 

Ekspertyza antropologiczna i opracowanie szczątków ludzkich pochodzących z kryp-
ty w Niepruszewie zostało wykonane zgodnie z zaleceniami wypracowanymi w poznań-
skim ośrodku antropologicznym. Płeć szkieletów, a także wiek w chwili śmierci określono 
na podstawie cech diagnostycznych obserwowanych na czaszkach, i zębach (Strzałko, 
Henneberg 1975). Kości mierzono według techniki martinowskiej (Martin, Saller 1957). 
Wysokość ciała osobników wyliczono z pomiarów kości długich (Strzałko 1971).  
 
 

Inwentarz kostny – opis i pomiary 
 

Wnętrze krypty wypełniały cztery trumny. Blisko, obok siebie były ustawione trzy 
trumny drewniane, a resztki czwartej, głównie części wieka i dna z drewnianymi, toczo-
nymi nóżkami, zrzucone na, obok i pod pierwszą trumnę po lewej stronie krypty. Trzy 
trumny ustawione ściśle obok siebie całkowicie zajmowały szerokość krypty. Trumna 
pierwsza od lewej i uszkodzona trumna (czwarta) to trumny sosnowe, z prostych desek, 
bez ozdób. Są to najstarsze trumny w krypcie. Trumna środkowa (druga) i trumna po pra-
wej stronie (trzecia) to podobne do siebie, trumny dębowe, z silnie wysklepionymi profi-
lowanymi dużymi wiekami. Są to trumny młodsze. Wszystkie pochówki ustawiono gło-
wami zmarłych do wejścia, twarze patrzą w stronę ołtarza. Czas pochówków w krypcie 
możemy ustalić, na co najmniej XIX wiek i później.  

 
Trumna drewniana pierwsza: skrzynia prosta, wieko podniesione. Wymiary trum-

ny: długość wieka – 162cm; długość skrzyni – 195cm; wysokość wieka od strony głowy 
37,5cm; wysokość skrzyni od strony głowy – 31,5cm; szerokość skrzyni od strony głowy 
– środka/dna: 47cm/45cm. Trumna ustawiona była na toczonych drewnianych kulach. 
Brak napisów, malowideł czy metalowych ozdób lub epitafiów. Brak możliwości identy-
fikacji zmarłego. Trumna sosnowa, gładka (fot. 5). W trumnie na drobnych wiórach  
i ostrużynach drewnianych spoczywały zmumifikowane szczątki starego mężczyzny, 
księdza. Z ubioru zachowały się tylko ozdobne, zielone obszycia ornatu (fot. 6). Szkielet 
całkowicie zmumifikowany, czaszka wraz z żuchwą ułożona prosto, kościec wyprostowa-
ny, dłonie ułożone poprzecznie na pasie. Nie zachowały się inne tkaniny ubioru ani obi-
ciówki trumny. Pochówek księdza zmarłego w wieku Senilis, tj. powyżej 60 roku życia, 
jest najstarszym pochowkiem w krypcie. 

 
Trumna drewniana druga: skrzynia zwężająca się, wieko profilowane i wysklepio-

ne. Wymiary trumny: długość wieka – 180cm; długość skrzyni – 202cm; wysokość wieka 
od strony głowy 43,5cm; wysokość skrzyni od strony głowy – 34cm; szerokość skrzyni od 
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strony głowy – środka/dna: 51cm/48cm. Trumna ustawiona była na glinianych podsta-
wach w kształcie zwierzęcych łap. Trumna dębowa, bogato zdobiona cynowymi elemen-
tami okuć na całej powierzchni wieka (fot.7). U wezgłowia korona, a nad nią lecąca ćma. 
Na bocznych ścianach wieka, uchwyty ujęte w główki łabędzi a centralnie twarz anioła 
(fot. 8). Stan zachowania szkieletu w trumnie był bardzo dobry (zmumifikowany), zacho-
wany był kompletny ubiór zmarłego jak i wyściółka (tkanina) trumny i ozdobne frędzle na 
obszyciu poduszki i całej trumiennej obiciówki. W trumnie spoczywał pochówek dojrza-
łego mężczyzny, zmarłego w wieku Maturus, tj. powyżej 35 roku życia, księdza, w stroju 
kompletnym. Zmarły miał na głowie biret, ubrany był w czarną sutannę, białą albę, czarny 
ornat obszywany zieloną koronką, w dłoni trzymał drewniany krzyżyk. Na nogach skó-
rzane buty. Zmarły spoczywał na tkaninach przykrywających wióry i ostrużyny, wypeł-
niające trumnę. Tę trumnę możemy uznać za najmłodszą.  
 

Trumna drewniana trzecia: skrzynia zwężająca się, wieko profilowane i wysklepio-
ne. Wymiary trumny: długość wieka – 182cm; długość skrzyni – 195cm; wysokość wieka 
od strony głowy 43,5cm; wysokość skrzyni od strony głowy – 32cm; szerokość skrzyni od 
strony głowy – środka/dna: 52,5cm/49,5cm. Trumna ustawiona była na drewnianych to-
czonych kulach (fot. 9). Trumna dębowa, zdobiona cynowymi elementami okuć na po-
wierzchni wieka, lecz nie tak bogato jak trumna środkowa (druga). U wezgłowia litery 
JHS (JESUS HOMINUM SALVATOR – tzn. Jezus Zbawiciel Ludzkości) (fot. 9). Stan 
zachowania szkieletu w trumnie był dobry, szczątki były zmumifikowane, ubiór był kom-
pletny. Podobnie pozostałe tkaniny z wyściółki trumny, poduszka i ozdobne frędzle na 
obszyciu poduszki i tkaniny trumiennej obiciówki (podobnie jak w trumnie środkowej). W 
trumnie spoczywał pochówek mężczyzny, księdza, zmarłego w wieku Maturus lub już 
Senilis. Zmarły miał na głowie biret, ubrany był w czarną sutannę i czarny ornat obszywa-
ny zieloną koronką. Dłonie miał złożone na pasie. Na nogach buty. Zmarły spoczywał na 
tkaninach przykrywających wióry wypełniające trumnę. 

 
Trumna drewniana czwarta: zniszczona skrzynia sosnowej trumny, prostej o pod-

niesionym wieku. Brak okuć. Luźno znaleziono fragment ciemno-brązowej prostokątnej 
tkaniny z przyszytą tasiemką, prawdopodobnie woreczka (szkaplerzyk?) (fot. 10). Nie 
zarejestrowano in situ żadnego kompletnego pochówku. Materiał kostny wystąpił jako 
zeszkieletowione szczątki luźnych kości i ułamków kostnych z różnych partii szkieletu  
i należące do jednego osobnika. Rozpoznano kości jednego osobnika dorosłego, były to: 
kręg lędźwiowy, kilka żeber, lewa kość promieniowa, prawa kość piszczelowa i kości 
stóp.  

Wykonano pomiary kości promieniowej: długość największa (M-1) = 242mm, obwód 
najmniejszy trzonu (M-3) = 45mm, średnica głowy = 22mm. Wskaźnik masywności dla 
kości promieniowej wyniósł 18,5. 

Wykonano pomiary kości piszczelowej: długość największa (M-1a) = 374mm, obwód 
najmniejszy trzonu (M-10b) = 84mm, szerokość największa nasady bliższej (M-3) = 
80mm. Wskaźnik masywności dla kości piszczelowej wyniósł 22,4.  

Przypuszczalny wzrost osobnika męskiego mieści się w kategorii wzrostu średniego  
i wysokiego, o przyżyciowej wysokości ciała wynoszącej według metody L. Manouvriera 
167,2cm, a według metody M. Trotter i G. Gleser 171,8cm. 
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strony głowy – środka/dna: 51cm/48cm. Trumna ustawiona była na glinianych podsta-
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rzane buty. Zmarły spoczywał na tkaninach przykrywających wióry i ostrużyny, wypeł-
niające trumnę. Tę trumnę możemy uznać za najmłodszą.  
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Anna Wrzesińska 

 

Przeprowadzona ekspertyza antropologiczna pozwoliła ustalić, iż w krypcie złożono nie 
mniej niż 4 zmarłych. Wszystkie pochówki złożono w trumnach, i były to pochówki mę-
skie. Zachowane do dzisiaj trzy pochówki trumienne to pochówki księży (fot. 11 i 12). 
Przypuszczalny wzrost osobników mieścił się w kategorii wzrostu średniego i wysokiego.  
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Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych 
z terenu kościoła w Czerniejewie 

 
 

Do Pracowni Antropologicznej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przekazano 
do wykonania identyfikacji i analiz, materiał kostny, pochodzący z nadzoru archeologicz-
nego przy kościele w Czerniejewie, w dniach 15-16 września 2008 roku. Prace przy insta-
lacji budynku pozwoliły odsłonić w niewielkim wykopie przy ścianie kościoła, liczne, 
luźne, szczątki kostne, pochodzące zarówno od zwierząt jak i ludzkie szczątki kostne. 
Szczątki te należały do wielu osobników, pierwotnie pochowanych na tym przykościel-
nym cmentarzu. Nad pracami instalacyjnymi nadzór prowadził mgr Paweł Danielewicz  
z Gniezna.  

Przeprowadzona ekspertyza antropologiczna miała na celu oddzielenie szczątków 
ludzkich od zwierzęcych, ustalenie liczby osobników i wykonanie zgodnie z metodyka 
badań antropologicznych określenia wieku, a w przypadku osobników dorosłych również 
płci osobników (Piontek 1985; Strzałko 1971, Strzałko, Henneberg 1975). Wiek dzieci  
i osobnika młodocianego oznaczono w przybliżeniu za A. Florkowskim i T. Kozłowskim 
(1994). 
 

Szczegółowy opis szczątków kostnych  
 
Grób 1. (15-16.09.2008r.). Kości co najmniej 4 osobników:  
1. Kości stopy lewej, osobnika młodocianego zmarłego w wieku Juvenis/Adultus,  

tj. około 2-22 roku życia. Wystąpiły kości lewej stopy: kość skokowa, 5 kości śród-
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Grób 2. (16.09.2008r.). Kompletny pas miedniczny jednego osobnika: obie kości mied-
niczne i kość krzyżowa. Budowa kości typowo żeńska. Zmiany na powierzchni spojenia 
łonowego wg T. W. Todda są w fazie X, tj. wiek osobnika, powyżej 50 lat (Piontek 1985). 
Kobieta zmarła w wieku starczym Senilis.  
 
Przemieszka: dolny odcinek prawej kości strzałkowej, osobnika dorosłego.  
 
Czerniejewo. (brak metryczki, worki foliowe opisane mazakiem – 5 i 7).  
5 - kręg lędźwiowy L1 o silnych zmianach zwyrodnieniowych i osteoporozie. 
7 - Luźne ułamki kilku drobnych kości prawdopodobnie dwóch osobników. Wyróżniono: 
drobne ułamki głów kości udowych, prawych i lewych. Średnica głów 39x40mm. Są  
4 kości śródręczy i kości paliczków z wszystkich rzędów – które mogą należeć do jednego 
dorosłego osobnika. Są to kości prawdopodobnie mężczyzny, o wzroście przyżyciowym 
w granicach wzrostu niskiego, tj. około 161-165cm. 
Wydzielono luźny, nie przyrosły za życia, trzon ostatniego kręgu kości krzyżowej, star-
szego dziecka. Dziecko zmarło w wieku Infans II.  
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Wyniki ekspertyzy antropologicznej szkieletu ludzkiego znalezionego  
na terenie Parku Miejskiego im. gen. Władysława Andersa w Gnieźnie 

 
 

W dniu 12 marca 2009 r. poinformowano mnie o znalezieniu szkieletu ludzkiego na 
terenie Parku Miejskiego im. gen. Władysława Andersa w Gnieźnie. Zwrócono się rów-
nież o pomoc o określenie czasu zeszkieletowienia zwłok w ziemi. W dniu następnym 
Prokuratura Rejonowa z Gniezna, zwróciła się o pomoc w identyfikacji i przyjazd do 
Gniezna w celu konsultacji, w sprawie zabezpieczonych ludzkich szczątków kostnych1.  

Ekspertyzę materiału kostnego wykonano już w Prosektorium w Gnieźnie, dokonując 
ich szczegółowych oględzin. Antropolog nie uczestniczył w dokumentowaniu i eksplora-
cji szkieletu w miejscu odnalezienia. W uzupełnieniu przeglądnięto kompletną dokumen-
tację fotograficzną wykonaną przez Policję i Prokuraturę z Gniezna, w miejscu znalezienia 
szczątków. Okazało się, iż zeszkieletowione całkowicie szczątki ludzkie, należące do jed-
nego osobnika, znaleziono na terenie Parku Miejskiego, w rzadko odwiedzanej jego partii, 
w gęstej roślinności. Szkielet był kompletny, w ułożeniu anatomicznym, na boku. Złożony 
dość niedbale, na powierzchni gruntu, o dużej wilgotności. Ułożony był na lewym boku,  
z odsuniętymi bocznie, górnymi kończynami, ugiętymi w łokciach (rozrzucone) i lekko 
ugiętymi w kolanach kończynami dolnymi. Tylko kość udowa była przemieszczona wtór-
nie. Analizując ułożenie szkieletu możemy stwierdzić, iż rozebrane zwłoki porzucono  
w terenie wilgotnym. Wilgoć przedłuża proces rozkładu zwłok, wpływając konserwująco. 
Teren podmokły, torfowy jest bogatym środowiskiem odżywczym, sprzyjającym rozwo-
jowi bakterii i owadów nekrofagicznych. Zdolność niszcząca była w tych warunkach  
o wiele szybsza (niż w ziemi), bo trupa porzucono w otwartej przestrzeni i został wysta-
wiony na wolne powietrze. W takich warunkach szybciej osiągnął stan szkieletu. Obser-
wując jeszcze równomierne zazielenienie (zabarwienie) wszystkich kości szkieletu, można 
stwierdzić, iż w stanie pełnego kostnego szkieletu, przeleżał w tym miejscu, co najmniej 
jeden cykl sezonowy. Nie zachowały się ani fragmenty skóry, ani struktury tkanek czy 
włosów. 

W toku takiej analizy, mogę przyjąć, że czas przemiany zwłok w szkielet kostny, 
mógł trwać nie dłużej niż 10 lat. 

Analizę antropologiczną wykonano zgodnie z zaleceniami wypracowanymi w po-
znańskim ośrodku antropologicznym przez J. Strzałkę, J. Piontka i M. Henneberga. Doko-

                                                 
1 Z dniem 13 marca 2009 roku Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie, Sygn. Akt 1 Ds. 521/09 wydała Postano-
wienie o powołaniu biegłego Annę Wrzesińską – antropologa z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 
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tację fotograficzną wykonaną przez Policję i Prokuraturę z Gniezna, w miejscu znalezienia 
szczątków. Okazało się, iż zeszkieletowione całkowicie szczątki ludzkie, należące do jed-
nego osobnika, znaleziono na terenie Parku Miejskiego, w rzadko odwiedzanej jego partii, 
w gęstej roślinności. Szkielet był kompletny, w ułożeniu anatomicznym, na boku. Złożony 
dość niedbale, na powierzchni gruntu, o dużej wilgotności. Ułożony był na lewym boku,  
z odsuniętymi bocznie, górnymi kończynami, ugiętymi w łokciach (rozrzucone) i lekko 
ugiętymi w kolanach kończynami dolnymi. Tylko kość udowa była przemieszczona wtór-
nie. Analizując ułożenie szkieletu możemy stwierdzić, iż rozebrane zwłoki porzucono  
w terenie wilgotnym. Wilgoć przedłuża proces rozkładu zwłok, wpływając konserwująco. 
Teren podmokły, torfowy jest bogatym środowiskiem odżywczym, sprzyjającym rozwo-
jowi bakterii i owadów nekrofagicznych. Zdolność niszcząca była w tych warunkach  
o wiele szybsza (niż w ziemi), bo trupa porzucono w otwartej przestrzeni i został wysta-
wiony na wolne powietrze. W takich warunkach szybciej osiągnął stan szkieletu. Obser-
wując jeszcze równomierne zazielenienie (zabarwienie) wszystkich kości szkieletu, można 
stwierdzić, iż w stanie pełnego kostnego szkieletu, przeleżał w tym miejscu, co najmniej 
jeden cykl sezonowy. Nie zachowały się ani fragmenty skóry, ani struktury tkanek czy 
włosów. 

W toku takiej analizy, mogę przyjąć, że czas przemiany zwłok w szkielet kostny, 
mógł trwać nie dłużej niż 10 lat. 

Analizę antropologiczną wykonano zgodnie z zaleceniami wypracowanymi w po-
znańskim ośrodku antropologicznym przez J. Strzałkę, J. Piontka i M. Henneberga. Doko-
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nano określenia płci osobnika oraz przybliżonego wieku w chwili śmierci (Strzałko, Hen-
neberg 1975). Ustalono średnią przyżyciową wysokość ciała obliczono metodą M. Trotter, 
M. Gleser (Strzałko 1971). Ocenę warunków życia i stanu zdrowia osobnika oparto na 
ocenie zmian paleopatologicznych zaobserwowanych na kośćcu (Gładykowska-Rzeczy-
cka 1989). 

Ustalono, że szkielet należy do dojrzałego mężczyzny, zmarłego w wieku Maturus,  
tj. około lub powyżej 40 roku życia. Średnią przyżyciową wysokość ciała obliczono, usta-
lając wzrost na około 178cm, co pozwala zaklasyfikować mężczyznę do kategorii wzrostu 
wysokiego. Cechą charakterystyczną mężczyzny był dobrze uwapniony kościec, o dużej 
masywności, zwłaszcza kości kończyn. Wyjątkowej budowy morfologicznej były oba 
końce barkowe obojczyków (obojczyki są o nietypowym kształcie) i odpowiednie im wy-
rostki barkowe obu łopatek, łączące się stawowo w stawie barkowo-obojczykowym. 
Równie masywna budowa cechowała obie kości ramieniowe. Takie zmiany na kościach 
powstają w wyniku nadmiernego obciążenia pracą, lub są efektem wykonywanego inten-
sywnie zawodu, co wymusza określone pozycje ciała czy kończyn. Są to typowe zmiany  
o podłożu przeciążeniowym. Zmiany pourazowe stwierdzono tylko na czaszce i na kilku 
żebrach klatki piersiowej. Wszystkie są wygojone i nie są bezpośrednią przyczyną śmierci 
mężczyzny. Uraz czaszki wywołało silne uderzenie w lewy oczodół, połączone ze złama-
niem i przemieszczeniem w tym odcinku kości nosowej, kości czołowej, kości szczęki  
i odcinka kości jarzmowej. Wyrostek czołowy szczęki został uszkodzony, przegroda nosa 
złamana i przemieszczona (skrzywiona) silnie w prawo. Nastąpiły obkostnienia miejsca 
urazu i ich wygojenie. Uraz prawdopodobnie spowodował utratę, co najmniej przednich 
zębów szczęki. Zębodoły siekaczy, prawdopodobnie po urazie?, były już zarośnięte. 
Stwierdzono również brak pozostałego uzębienia w szczęce i dobiegającą końca oblitera-
cję tych zębodołów, z jeszcze toczącą się infekcją. W żuchwie wystąpiły już tylko trzy 
zęby trzonowe, oba trzecie trzonowce (M3 słabo starte) i lewy, drugi ząb trzonowy. Zębo-
doły pozostałych zębów były już całkowicie zobliterowane.  

W wyniku zadanego urazu przyżyciowo nastąpiło zdeformowanie lewej strony twa-
rzy. 

Analizując budowę czaszki, stwierdzono bliskie osadzenie oczodołów i wybitny wał 
nadoczodołowy. 

Rola antropologa w badaniach szkieletów sprowadza się praktycznie do ich opisu, 
oceny kompletności ich zachowania, określenia płci i wieku w chwili śmierci i oceny 
ewentualnych zmian patologicznych, urazów: przyżyciowych i pośmiertnych. 

Ekspertyza może tylko w niewielkim stopniu przyczynić się do przedstawienia naj-
bardziej prawdopodobnej hipotezy, co do pochodzenia szczątków. Badania antropologicz-
ne koncentrują się jedynie na poszukiwaniu śladów pozostawionych na kościach, które 
tylko niekiedy informują o przyczynach zgonu lub innego typu działaniach czynionych na 
zwłokach ludzkich. 

Na podstawie czaszki w Zakładzie Medycyny Sadowej w Poznaniu wykonano przy-
bliżoną rekonstrukcję wyglądu mężczyzny (ryc. 1), która ma pozwolić ustalić jego tożsa-
mość. 
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Na podstawie czaszki w Zakładzie Medycyny Sadowej w Poznaniu wykonano przy-
bliżoną rekonstrukcję wyglądu mężczyzny (ryc. 1), która ma pozwolić ustalić jego tożsa-
mość. 
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Ryc. 1 Wygląd zmarłego mężczyzny – przedruk z gazety Gnieźnieński Tydzień z dn. 22 maja 
2009 r. nr wydania 21. 
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Wyniki ekspertyzy antropologicznej materiału kostnego z Gniezna,  
ul. Jana Pawła II 

 
 

Prace budowlane prowadzone przy Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, na ulicy Jana 
Pawła II, w miesiącach sierpniu i wrześniu 2009 roku, odsłoniły szereg interesujących 
obiektów dawnego miasta Gniezna. Również w trakcie prac natrafiono na pojedynczy 
pochówek szkieletowy. Nadzór archeologiczny nad pracami prowadził mgr Paweł Danie-
lewicz. Materiał kostny po zadokumentowaniu i wyeksplorowaniu został przekazany do 
opracowania do Pracowni Antropologicznej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 
Materiał był opisany: obiekt 58, a wyeksplorowany w dniu 3.09.2009 roku.  

Materiał kostny opracowano według metod powszechnie stosowanych w antropologii 
(Piontek 1985). Kości poddano standardowej analizie antropologicznej określając wiek  
i płeć osobnika (Strzałko 1971, Strzałko, Henneberg 1975). 
 

 
Wyniki analizy 
 
Analizie poddano kompletny pochówek szkieletowy z obiektu 58. Grób został wko-

pany w gliniaste podłoże, które wpłynęło na zbicie i zlepienie w bryły poszczególnych 
partii kości, a to wpłynęło na ich kruchość i łamliwość podczas eksploracji.   

Czaszka: są liczne fragmenty kości sklepienia i puszki mózgowej. Grubość kości 
czaszki 5mm, a wymiar guzowatości potylicznej zewnętrznej 12mm. Silnie uszkodzone 
kości twarzoczaszki. Kości czaszki są delikatne o słabej rzeźbie. Główne szwy czaszkowe 
są całkowicie już zobliterowane. Wyrostki sutkowe są małe i krótkie. Kresy karkowe za-
znaczone słabo. Żuchwa łagodna o prostych kątach. Uzębienie stałe, już niekompletne. Za 
życia zobliterowane obustronnie wszystkie zębodoły po zębach trzonowych. Po stronie 
prawej zobliterowane już zębodoły zębów przedtrzonowych a po stronie lewej proces go-
jenia jeszcze się toczył, a w przyzębiu trwał stan zapalny. Zęby przednie tkwiły w zębodo-
łach, na wysokości lewego kła duża torbiel okołokorzeniowa. Zęby są już silnie starte ze 
złogami kamienia nazębnego. Wykonano pomiary (Martin, Saller, 1957): wysokość spo-
jenia żuchwy (id-gn) = 24mm, szerokość gałęzi prawej (szer. gał.) = 27mm. 

 
Szkielet postkranialny.  Kompletny, lecz silnie zbity gliną. Kości typowo żeńskie, 

gładkie, lekkie, o słabej rzeźbie i słabym umięśnieniu. Zaobserwowano znaczne zmiany  
w strukturach gąbczastych. Stwierdzono zmiany reumatyczne i osteoporozę. W kręgosłu-
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pie drobne obrąbki kostne trzonów i guzki Schmorla we wszystkich kręgach. Trzony ob-
niżone. Na rzepkach obkostnienia, a na kościach piętowych skostniałe więzadło Achillesa.  
Zdjęto pomiary; długość obojczyka lewego 128mm; długość największa kości ramienio-
wej Prawej/Lewej = 278mm/277mm a najmniejszy obwód trzonu P/L 54mm/53mm; naj-
większa długość kości łokciowej P=235mm a najmniejszy obwód P=31mm; długość naj-
większa kości promieniowej P=216mm a obwód najmniejszy P=37mm; długość najwięk-
sza kości udowej P/L 406mm/407mm a obwód najmniejszy trzonu P/L 80mm/78mm; dłu-
gość największa kości piszczelowej P/L 339mm/338mm a obwód najmniejszy trzonu P/L 
63mm/63mm. 
 

Analiza antropologiczna pozwoliła zaklasyfikować szkielet jako typowy dla budowy 
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Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych  
z interwencji policji w miejscowości Kiszkowo 

 
 

W dniu 14 października 2009 roku, Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie zwróciła się do 
mgr Anny Wrzesińskiej z Pracowni Antropologicznej Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy, o pomoc w identyfikacji szczątków kostnych, zabezpieczonych przez miejscową 
Policję w miejscowości Kiszkowo, gm. Kiszkowo, woj. wielkopolskie. W Kiszkowie 
prowadzono w miesiącu wrześniu i październiku, bez nadzoru archeologicznego, szeroko 
zakrojone prace budowlane związanych z wymianą chodników, oświetlenia i wymianą 
nawierzchni dróg. Najintensywniejsze prace prowadzono na wszystkich drogach docho-
dzących do i wokół rynku w Kiszkowie. W jednym z wykopów, na ulicy Dworcowej, wy-
stąpiły liczne szczątki kostne i materiał ceramiczny. Brak nadzoru archeologicznego nad 
prowadzonymi pracami był powodem złożenia zgłoszenia przez robotników „…o ko-
ściach pod chodnikiem…” do Komendy Policji w Gnieźnie. Po udaniu się w tym dniu, 
wraz z policjantami, na miejsce znaleziska kości, zabezpieczyłam kości już wyjęte przez 
pracowników, jak i liczny materiał ceramiczny leżący na hałdzie. Stwierdziłam: że po 
południowej stronie ulicy Dworcowej, w związku z podłączeniami instalacji lampy ulicz-
nej, wykonano wykop o szerokości około 70 cm, długości około 2 metrów, zdejmując 
warstwy do głębokości 1 metra poniżej poziom współczesnego chodnika.  Na tej głęboko-
ści odsłonięto przebiegającą w poprzek wykopu (a odchodzącą od sąsiedniego domu), 
współczesną rurę kanalizacyjną. Natrafienie na tę rurę, spowodowało zaprzestanie prze-
głębiania wykopu i wstrzymało prace kopiących, aby doczyścić i odsłonić rurę kanaliza-
cyjną. W trakcie tych prac, pracownicy doczyszczający rurę, zarówno nad nią jak i po obu 
jej stronach w ziemi, znaleźli kości, które w sposób mechaniczny, łamiąc i krusząc wyrzu-
cili na zewnątrz wykopu wraz z uszkodzonymi kawałkami ceramiki. Niezrozumiały brak 
nadzoru archeologicznego, na terenie miasta o metryce średniowiecznej, spowodował 
zniszczenie po raz kolejny zdeponowanych w tym miejscu kości. W wykopie zarejestro-
wałam in situ, tylko (na głębokości 1-1,20 metra) kompletny kościec prawej i lewej stopy 
dorosłego osobnika. Stopy należą do jednego osobnika i były ułożone blisko siebie, kości 
piętowe w ułożeniu bocznym a palce stóp schodziły się dośrodkowo i były wyprostowane. 
Stopy wchodziły palcami w ścianę wschodnią wykopu. Po stronie północnej, w narożniku 
północno-zachodnim wykopu odsłoniłam tylko fragment stopy prawej kolejnego, innego 
osobnika dorosłego. Szkielety spoczywały w brunatnej warstwie, wkopanej w żwirowy, 
żółty calec. Odsłonięty poziom grobów był jedynym w tym miejscu.  

255

STUDIA LEDNICKIE X 

Lednica 2010 

 
 
Anna Wrzesińska      
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
 
 

 
 

Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych  
z interwencji policji w miejscowości Kiszkowo 

 
 

W dniu 14 października 2009 roku, Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie zwróciła się do 
mgr Anny Wrzesińskiej z Pracowni Antropologicznej Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy, o pomoc w identyfikacji szczątków kostnych, zabezpieczonych przez miejscową 
Policję w miejscowości Kiszkowo, gm. Kiszkowo, woj. wielkopolskie. W Kiszkowie 
prowadzono w miesiącu wrześniu i październiku, bez nadzoru archeologicznego, szeroko 
zakrojone prace budowlane związanych z wymianą chodników, oświetlenia i wymianą 
nawierzchni dróg. Najintensywniejsze prace prowadzono na wszystkich drogach docho-
dzących do i wokół rynku w Kiszkowie. W jednym z wykopów, na ulicy Dworcowej, wy-
stąpiły liczne szczątki kostne i materiał ceramiczny. Brak nadzoru archeologicznego nad 
prowadzonymi pracami był powodem złożenia zgłoszenia przez robotników „…o ko-
ściach pod chodnikiem…” do Komendy Policji w Gnieźnie. Po udaniu się w tym dniu, 
wraz z policjantami, na miejsce znaleziska kości, zabezpieczyłam kości już wyjęte przez 
pracowników, jak i liczny materiał ceramiczny leżący na hałdzie. Stwierdziłam: że po 
południowej stronie ulicy Dworcowej, w związku z podłączeniami instalacji lampy ulicz-
nej, wykonano wykop o szerokości około 70 cm, długości około 2 metrów, zdejmując 
warstwy do głębokości 1 metra poniżej poziom współczesnego chodnika.  Na tej głęboko-
ści odsłonięto przebiegającą w poprzek wykopu (a odchodzącą od sąsiedniego domu), 
współczesną rurę kanalizacyjną. Natrafienie na tę rurę, spowodowało zaprzestanie prze-
głębiania wykopu i wstrzymało prace kopiących, aby doczyścić i odsłonić rurę kanaliza-
cyjną. W trakcie tych prac, pracownicy doczyszczający rurę, zarówno nad nią jak i po obu 
jej stronach w ziemi, znaleźli kości, które w sposób mechaniczny, łamiąc i krusząc wyrzu-
cili na zewnątrz wykopu wraz z uszkodzonymi kawałkami ceramiki. Niezrozumiały brak 
nadzoru archeologicznego, na terenie miasta o metryce średniowiecznej, spowodował 
zniszczenie po raz kolejny zdeponowanych w tym miejscu kości. W wykopie zarejestro-
wałam in situ, tylko (na głębokości 1-1,20 metra) kompletny kościec prawej i lewej stopy 
dorosłego osobnika. Stopy należą do jednego osobnika i były ułożone blisko siebie, kości 
piętowe w ułożeniu bocznym a palce stóp schodziły się dośrodkowo i były wyprostowane. 
Stopy wchodziły palcami w ścianę wschodnią wykopu. Po stronie północnej, w narożniku 
północno-zachodnim wykopu odsłoniłam tylko fragment stopy prawej kolejnego, innego 
osobnika dorosłego. Szkielety spoczywały w brunatnej warstwie, wkopanej w żwirowy, 
żółty calec. Odsłonięty poziom grobów był jedynym w tym miejscu.  

255

STUDIA LEDNICKIE X 

Lednica 2010 

 
 
Anna Wrzesińska      
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
 
 

 
 

Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych  
z interwencji policji w miejscowości Kiszkowo 

 
 

W dniu 14 października 2009 roku, Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie zwróciła się do 
mgr Anny Wrzesińskiej z Pracowni Antropologicznej Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy, o pomoc w identyfikacji szczątków kostnych, zabezpieczonych przez miejscową 
Policję w miejscowości Kiszkowo, gm. Kiszkowo, woj. wielkopolskie. W Kiszkowie 
prowadzono w miesiącu wrześniu i październiku, bez nadzoru archeologicznego, szeroko 
zakrojone prace budowlane związanych z wymianą chodników, oświetlenia i wymianą 
nawierzchni dróg. Najintensywniejsze prace prowadzono na wszystkich drogach docho-
dzących do i wokół rynku w Kiszkowie. W jednym z wykopów, na ulicy Dworcowej, wy-
stąpiły liczne szczątki kostne i materiał ceramiczny. Brak nadzoru archeologicznego nad 
prowadzonymi pracami był powodem złożenia zgłoszenia przez robotników „…o ko-
ściach pod chodnikiem…” do Komendy Policji w Gnieźnie. Po udaniu się w tym dniu, 
wraz z policjantami, na miejsce znaleziska kości, zabezpieczyłam kości już wyjęte przez 
pracowników, jak i liczny materiał ceramiczny leżący na hałdzie. Stwierdziłam: że po 
południowej stronie ulicy Dworcowej, w związku z podłączeniami instalacji lampy ulicz-
nej, wykonano wykop o szerokości około 70 cm, długości około 2 metrów, zdejmując 
warstwy do głębokości 1 metra poniżej poziom współczesnego chodnika.  Na tej głęboko-
ści odsłonięto przebiegającą w poprzek wykopu (a odchodzącą od sąsiedniego domu), 
współczesną rurę kanalizacyjną. Natrafienie na tę rurę, spowodowało zaprzestanie prze-
głębiania wykopu i wstrzymało prace kopiących, aby doczyścić i odsłonić rurę kanaliza-
cyjną. W trakcie tych prac, pracownicy doczyszczający rurę, zarówno nad nią jak i po obu 
jej stronach w ziemi, znaleźli kości, które w sposób mechaniczny, łamiąc i krusząc wyrzu-
cili na zewnątrz wykopu wraz z uszkodzonymi kawałkami ceramiki. Niezrozumiały brak 
nadzoru archeologicznego, na terenie miasta o metryce średniowiecznej, spowodował 
zniszczenie po raz kolejny zdeponowanych w tym miejscu kości. W wykopie zarejestro-
wałam in situ, tylko (na głębokości 1-1,20 metra) kompletny kościec prawej i lewej stopy 
dorosłego osobnika. Stopy należą do jednego osobnika i były ułożone blisko siebie, kości 
piętowe w ułożeniu bocznym a palce stóp schodziły się dośrodkowo i były wyprostowane. 
Stopy wchodziły palcami w ścianę wschodnią wykopu. Po stronie północnej, w narożniku 
północno-zachodnim wykopu odsłoniłam tylko fragment stopy prawej kolejnego, innego 
osobnika dorosłego. Szkielety spoczywały w brunatnej warstwie, wkopanej w żwirowy, 
żółty calec. Odsłonięty poziom grobów był jedynym w tym miejscu.  

255

STUDIA LEDNICKIE X 

Lednica 2010 

 
 
Anna Wrzesińska      
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
 
 

 
 

Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych  
z interwencji policji w miejscowości Kiszkowo 

 
 

W dniu 14 października 2009 roku, Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie zwróciła się do 
mgr Anny Wrzesińskiej z Pracowni Antropologicznej Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy, o pomoc w identyfikacji szczątków kostnych, zabezpieczonych przez miejscową 
Policję w miejscowości Kiszkowo, gm. Kiszkowo, woj. wielkopolskie. W Kiszkowie 
prowadzono w miesiącu wrześniu i październiku, bez nadzoru archeologicznego, szeroko 
zakrojone prace budowlane związanych z wymianą chodników, oświetlenia i wymianą 
nawierzchni dróg. Najintensywniejsze prace prowadzono na wszystkich drogach docho-
dzących do i wokół rynku w Kiszkowie. W jednym z wykopów, na ulicy Dworcowej, wy-
stąpiły liczne szczątki kostne i materiał ceramiczny. Brak nadzoru archeologicznego nad 
prowadzonymi pracami był powodem złożenia zgłoszenia przez robotników „…o ko-
ściach pod chodnikiem…” do Komendy Policji w Gnieźnie. Po udaniu się w tym dniu, 
wraz z policjantami, na miejsce znaleziska kości, zabezpieczyłam kości już wyjęte przez 
pracowników, jak i liczny materiał ceramiczny leżący na hałdzie. Stwierdziłam: że po 
południowej stronie ulicy Dworcowej, w związku z podłączeniami instalacji lampy ulicz-
nej, wykonano wykop o szerokości około 70 cm, długości około 2 metrów, zdejmując 
warstwy do głębokości 1 metra poniżej poziom współczesnego chodnika.  Na tej głęboko-
ści odsłonięto przebiegającą w poprzek wykopu (a odchodzącą od sąsiedniego domu), 
współczesną rurę kanalizacyjną. Natrafienie na tę rurę, spowodowało zaprzestanie prze-
głębiania wykopu i wstrzymało prace kopiących, aby doczyścić i odsłonić rurę kanaliza-
cyjną. W trakcie tych prac, pracownicy doczyszczający rurę, zarówno nad nią jak i po obu 
jej stronach w ziemi, znaleźli kości, które w sposób mechaniczny, łamiąc i krusząc wyrzu-
cili na zewnątrz wykopu wraz z uszkodzonymi kawałkami ceramiki. Niezrozumiały brak 
nadzoru archeologicznego, na terenie miasta o metryce średniowiecznej, spowodował 
zniszczenie po raz kolejny zdeponowanych w tym miejscu kości. W wykopie zarejestro-
wałam in situ, tylko (na głębokości 1-1,20 metra) kompletny kościec prawej i lewej stopy 
dorosłego osobnika. Stopy należą do jednego osobnika i były ułożone blisko siebie, kości 
piętowe w ułożeniu bocznym a palce stóp schodziły się dośrodkowo i były wyprostowane. 
Stopy wchodziły palcami w ścianę wschodnią wykopu. Po stronie północnej, w narożniku 
północno-zachodnim wykopu odsłoniłam tylko fragment stopy prawej kolejnego, innego 
osobnika dorosłego. Szkielety spoczywały w brunatnej warstwie, wkopanej w żwirowy, 
żółty calec. Odsłonięty poziom grobów był jedynym w tym miejscu.  

255



Anna Wrzesińska 

 

Po rozłożeniu i przejrzeniu kości wyjętych przez robotników, stwierdziłam obecność 
wyłącznie kości ludzkich, silnie połamanych i uszkodzonych mechanicznie przez kopią-
cych. W terenie dokonano jedynie oceny wstępnej, stosując tzw. „grube metody” tj. oglą-
danie (inspectio) i obmacywanie (palpatio) kości i ich powierzchni, pod kątem ich rozpo-
znania. Na podstawie obserwacji stopnia zeszkieletowienia i zmian jakie zaszły na odsło-
niętych szczątkach starałam się określić upływ czasu jaki minął od chwili ich pochowania. 
Ustaliłam, iż mamy doczynienia z kośćmi dwóch dorosłych osobników, pochowanych 
kilkaset lat temu, w jamach grobowych, wzdłuż osi wschód-zachód, z głowami o orienta-
cji zachodniej. Współczesna rura kanalizacyjna, kładziona kilka lat temu, po raz pierwszy 
uszkodziła oba szkielety, niszcząc ich odcinki przedramion, miednic i górne partie kości 
udowych. Pozostałe odcinki były wówczas jeszcze w porządku anatomicznym. Część ko-
ści, wcześniej uszkodzonych (bardzo pokruszonych i połamanych) robotnicy znaleźli  
w zasypisku tejże rury.   

Materiał ceramiczny znaleziony na hałdzie, luźny, jak i znaleziony przy doczyszcza-
niu stóp szkieletów, to fragmenty naczyń ceramicznych, w tym i glazurowanych jedno-
stronnie. Wydzielono fragmenty brzuśców, krawędzi wylewów, dna oraz fragmenty nóżek 
glinianych i uchwytów od patelni-trójnogów, datowanych ramowo na XVI-XVIII wiek. 

To datowanie możemy też uznać za dolną granicę zdeponowania zwłok tj. czas (nie 
starszy) złożenia pochówków do grobu.  

 
 

Wyniki ekspertyzy 
 
Po zabraniu materiału szkieletowego do Magazynu Kości w Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy, poddano je szczegółowej analizie. Płeć szkieletów, a także wiek  
w chwili śmierci określono na podstawie cech diagnostycznych obserwowanych na czasz-
kach, miednicy i zębach (Strzałko, Henneberg 1975). Kości mierzono według techniki 
martinowskiej (Martin, Saller 1957). Wysokość ciała osobników wyliczono z pomiarów 
kości długich (Strzałko 1971). Ocenę stanu zdrowia pochówków oparto na ocenie wystę-
powania jak i na opisie zmian paleopatologicznych zaobserwowanych na kośćcu zgodnie 
z klasyfikacją J. Gładykowskiej-Rzeczyckiej (1989).  

Analizowany materiał kostny należy do dwóch osobników, dorosłego mężczyzny  
i dojrzałej kobiety.  

Szkielet męski Kompletny, lecz silnie uszkodzony. Rozpoznano kości z wszystkich 
odcinków szkieletu. Liczne fragmenty bardzo masywnej i wybitnie urzeźbionej czaszki  
o silnych zawisłych wałach nadoczodołowych i wybitnej glabelli. W stropach obu oczo-
dołów stwierdzono bardzo silne zmiany przerostowe – cribra orbitalia. Zachowały się 
odcinki szczęki i żuchwy z jasnym, ładnym uzębieniem. Nie stwierdzono zmian w budo-
wie szkliwa na zębach siecznych. Zęby słabo i miernie starte. W szczęce uzębienie kom-
pletne, tylko po stronie prawej, drugi ząb trzonowy (M2) to już tylko brunatny korzeń  
i stwierdzony stan zapalny zębodołu. W żuchwie stwierdzono brak dwóch zębów trzono-
wych po stronie prawej (M1, M2). Zęby przednie starte miernie, prawie nie starty ząb 
trzeci, tzw. „mądrości”. Po stronie lewej, w żuchwie, brak tylko drugiego zęba trzonowe-
go (M2), zębodół już zobliterowany. Ząb pierwszy trzonowy lewy jest już starty a trzeci 
bardzo słabo. Stwierdzono paradontozę. Ze szkieletu postkranialnego: są prawie wszystkie 
kości kręgosłupa, od odcinka szyjnego po pierwsze kręgi lędźwiowe. Brakuje dwóch dol-
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nych kręgów lędźwiowych i kości krzyżowej. Obie miednice są tylko w niewielkich od-
cinkach, zostały silnie połamane i zagubione przy kopaniu rury.  Są żebra, uszkodzone 
fragmenty łopatek, obojczyków i pełen mostek. Z kości kończyn są połamane obie kości 
ramieniowe i górne odcinki obu kości przedramion. Brak trzonów i dolnych nasad obu 
kości przedramion jak i kości obu dłoni. Są kości z wszystkich odcinków kończyn dol-
nych, połamane, lecz składające się w całość. Są kompletne kości stóp. Nie stwierdzono 
czytelnych zmian zwyrodnieniowych czy degeneracyjnych kości szkieletu. Brak zmian 
pourazowych, czy zmian chorobowych kości. Jedyne zmiany przerostowe w stropie oczo-
dołów są wynikiem chorób przebytych w dzieciństwie (Kozak, Krenz 1993). Jej wystę-
powanie wiąże się z ubóstwem, niedożywieniem i brakiem higieny w dzieciństwie (Gła-
dykowska-Rzeczycka 1989). 

Żadna z kości długich nie zachowała się w całości. Wszystkie zostały uszkodzonym 
przez szpadel robotnika. Po zestawieniu ze sobą połamanych odcinków wykonano pomia-
ry kości długich.  

Zdjęto pomiary: największa długość kości udowej – prawej 444mm; obwody w środ-
ku trzonu kości udowej – prawej 90mm; lewej 89mm; długość największa kości piszcze-
lowej – lewej 351mm; obwód najmniejszy trzonu kości piszczelowej – prawego 84mm, 
lewego 83mm; długość największa kości strzałkowej – prawej 352mm; obwód najmniej-
szy trzonu kości strzałkowej –  prawej 36mm. Średnica głowy kości ramieniowej  
45-47mm, a głowy kości udowej to 52mm.  

Kości należą do osobnika młodego zmarłego w wieku Adultus tj. około 25-30 roku 
życia, płci męskiej. Wysokość ciała zrekonstruowano na podstawie pomiarów kości dłu-
gich kończyn i obliczono według metody L. Manouvriera (164,4cm) oraz według metody 
M. Trotter i G. Gleser (167,7cm). Mężczyzna był wzrostu średniego.  

Analizując wszystkie odcinki kośćca możemy stwierdzić, iż mamy pochówek anato-
micznie kompletny. 

 
Szkielet żeński Niekompletny, uszkodzony mechanicznie. Kilka niewielkich odcin-

ków strony prawej czaszki: jest kość skroniowa z delikatnym i małym wyrostkiem sutko-
wym, jest fragment kości prawej ciemieniowej, cienkiej ze znaczną (obliterowaną) krawę-
dzią szwu węgłowego. Fragment prawej kości jarzmowej i fragment prawej gałęzi żu-
chwy. W żuchwie zarejestrowano odcinek wszystkich trzech zębów trzonowych 
(M1M2M3), tkwiących w zębodołach i otwarty zębodół po wypadłym po śmierci drugim 
zębie przedtrzonowym (P2). Zęby sinej barwy, silnie starte, ze słabym kamieniem.  
W przyzębiu stan zapalny. Szkielet postkranialny to tylko połamane odcinki strony pra-
wej: kończyny górnej (kości ramieniowej i fragmenty górnych odcinków obu kości przed-
ramion) i kończyny dolnej (połamana kość udowa, kość piszczelowa i strzałkowa) wraz  
z odcinkiem stopy. Wystąpiły ułamki trzonu kości piszczelowej lewej, którą kopiący 
wcześniej rurę, prawdopodobnie tu porzucili. Stwierdzono brak kości klatki piersiowej, 
brak kości pasa barkowego i pasa miednicznego. Dalszy odcinek szkieletu kobiety tkwi  
w ścianie wykopu.  

Zdjęto pomiary tylko z kości ramieniowej: największa długość kości 301mm a obwód 
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nych kręgów lędźwiowych i kości krzyżowej. Obie miednice są tylko w niewielkich od-
cinkach, zostały silnie połamane i zagubione przy kopaniu rury.  Są żebra, uszkodzone 
fragmenty łopatek, obojczyków i pełen mostek. Z kości kończyn są połamane obie kości 
ramieniowe i górne odcinki obu kości przedramion. Brak trzonów i dolnych nasad obu 
kości przedramion jak i kości obu dłoni. Są kości z wszystkich odcinków kończyn dol-
nych, połamane, lecz składające się w całość. Są kompletne kości stóp. Nie stwierdzono 
czytelnych zmian zwyrodnieniowych czy degeneracyjnych kości szkieletu. Brak zmian 
pourazowych, czy zmian chorobowych kości. Jedyne zmiany przerostowe w stropie oczo-
dołów są wynikiem chorób przebytych w dzieciństwie (Kozak, Krenz 1993). Jej wystę-
powanie wiąże się z ubóstwem, niedożywieniem i brakiem higieny w dzieciństwie (Gła-
dykowska-Rzeczycka 1989). 

Żadna z kości długich nie zachowała się w całości. Wszystkie zostały uszkodzonym 
przez szpadel robotnika. Po zestawieniu ze sobą połamanych odcinków wykonano pomia-
ry kości długich.  

Zdjęto pomiary: największa długość kości udowej – prawej 444mm; obwody w środ-
ku trzonu kości udowej – prawej 90mm; lewej 89mm; długość największa kości piszcze-
lowej – lewej 351mm; obwód najmniejszy trzonu kości piszczelowej – prawego 84mm, 
lewego 83mm; długość największa kości strzałkowej – prawej 352mm; obwód najmniej-
szy trzonu kości strzałkowej –  prawej 36mm. Średnica głowy kości ramieniowej  
45-47mm, a głowy kości udowej to 52mm.  

Kości należą do osobnika młodego zmarłego w wieku Adultus tj. około 25-30 roku 
życia, płci męskiej. Wysokość ciała zrekonstruowano na podstawie pomiarów kości dłu-
gich kończyn i obliczono według metody L. Manouvriera (164,4cm) oraz według metody 
M. Trotter i G. Gleser (167,7cm). Mężczyzna był wzrostu średniego.  

Analizując wszystkie odcinki kośćca możemy stwierdzić, iż mamy pochówek anato-
micznie kompletny. 

 
Szkielet żeński Niekompletny, uszkodzony mechanicznie. Kilka niewielkich odcin-

ków strony prawej czaszki: jest kość skroniowa z delikatnym i małym wyrostkiem sutko-
wym, jest fragment kości prawej ciemieniowej, cienkiej ze znaczną (obliterowaną) krawę-
dzią szwu węgłowego. Fragment prawej kości jarzmowej i fragment prawej gałęzi żu-
chwy. W żuchwie zarejestrowano odcinek wszystkich trzech zębów trzonowych 
(M1M2M3), tkwiących w zębodołach i otwarty zębodół po wypadłym po śmierci drugim 
zębie przedtrzonowym (P2). Zęby sinej barwy, silnie starte, ze słabym kamieniem.  
W przyzębiu stan zapalny. Szkielet postkranialny to tylko połamane odcinki strony pra-
wej: kończyny górnej (kości ramieniowej i fragmenty górnych odcinków obu kości przed-
ramion) i kończyny dolnej (połamana kość udowa, kość piszczelowa i strzałkowa) wraz  
z odcinkiem stopy. Wystąpiły ułamki trzonu kości piszczelowej lewej, którą kopiący 
wcześniej rurę, prawdopodobnie tu porzucili. Stwierdzono brak kości klatki piersiowej, 
brak kości pasa barkowego i pasa miednicznego. Dalszy odcinek szkieletu kobiety tkwi  
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Kości należą do dojrzałego już osobnika zmarłego w wieku Maturus, tj. około, lub 
powyżej ≥45 roku życia, płci żeńskiej, o przyżyciowej wysokości ciała wynoszącej  
według metody L. Manouvriera 155,5cm a według metody M. Trotter i G. Gleser 
158,6cm. Kobieta była średniego wzrostu.  

Analizując znaleziony kościec możemy stwierdzić, iż odsłonięto w wykopie tylko 
niewielki odcinek strony prawej szkieletu kobiety. 

 
Podsumowując, brak nadzoru archeologicznego, nad prowadzonymi przez Urząd 

Gminy w Kiszkowie, pracami budowlanymi, spowodował tylko zabezpieczenie przez Po-
licję materiału kostnego dwóch anatomicznych pochowków szkieletowych i materiału 
ceramicznego, pozwalającego datować znalezisko ramowo na XVI-XVIII wiek. Nie ma 
dokumentacji odkrytego stanowiska archeologicznego, ani wiedzy na temat innych znale-
zisk, ujawnionych podczas prac budowlanych prowadzonych w tej miejscowości. 
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Sprawozdanie z działalności  
Działu Naukowo-Oświatowego w roku 2009 

 
 

W jubileuszowym roku 2009 w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy odbył się 
szereg imprez, których głównym organizatorem był Dział Naukowo – Oświatowy. W cią-
gu roku przygotowaliśmy kilkanaście pikników naukowych oraz uroczystości, również 
tych związanych z obchodami 40-lecia Muzeum. 

Rozpoczęto sezon folklorystyczną imprezą plenerową „Topienie Marzanny, czyli 
Śmiercicha ze wsi 
owe Latko do wsi”, która odbyła się w dniu 20 marca o godz. 11:00 
na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. Przybyłych gości 
powitał dyrektor Muzeum prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa. Po krótkim przemówieniu 
rozpoczęto obrzędowy pochód przez wieś z Marzannami. W imprezie uczestniczyły dzieci 
przedszkolne oraz dzieci ze szkół podstawowych (ok. 540 osób), korowód prowadził Ze-
spół Pieśni i Tańca Wiwaty z Pobiedzisk. Z piosenką na ustach i nadzieją na odejście zimy 
uczestnicy przeszli za wieś, aby dokonać spalenia przywiezionych przez siebie kukieł.  

Następnie dokonano obrzędowego pochodu z Gaikiem – Maikiem, tzw. Drzewkiem 
Życia, które symbolizowała choinka świerkowa ozdobiona wstążkami i świecidełkami.  
W trakcie imprezy przeprowadzono konkurs z nagrodami na najciekawszą kukłę słomia-
ną, w którym Jury muzealne przyznało 3 nagrody: 

1. Miejsce I zajęło rodzeństwo ze Szkoły Podstawowej w Lednogórze z klasy IV. 
2. Miejsce II Szkoła Podstawowa z Owieczek klasa V, 
3. Miejsce III Przedszkole 190 z Poznania „Świerszczyki”. 
Imprezę zakończono tradycyjnym poczęstunkiem - gorącą zupą (fundowaną przez 

Urząd Gminy w Łubowie).  
Kolejną imprezą była „Majówka nad Lednicą”, która trwała trzy dni (1 - 3 maj).  

Ta impreza plenerowa odbyła się na terenie Ostrowa Lednickiego i Małego Skansenu. 
Na Małym Skansenie zorganizowano ożywianie wioski wczesnośredniowiecznej oraz 

piknik historyczny. Przed wystawą archeologiczną „Ostrów Lednicki. Ceramika Nostra” 
zostały przeprowadzone warsztaty i wykłady dla dzieci i młodzieży (ceramika, rekon-
strukcja stroju średniowiecznego). Uczestnicy pikniku mieli okazję przejażdżki w siodle, 
wzięcia udziału w różnego rodzaju występach i zabawach. Całości imprezy towarzyszyły 
różne grupy odtwórstwa historycznego m.in. Stowarzyszenie Edukacji i Odtwórstwa Hi-
storycznego Okresu Monarchii Wczesnopiastowskiej „Aurea Tempora”, Towarzystwo 
Przyjaciół Grodu w Grzybowie. W imprezie uczestniczyło 2770 weekendowiczów. 
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W niespełna dwa tygodnie później na zwiedzających czekała niemała atrakcja pozwa-
lająca zwiedzić wyspę porą nocną. 

Tysiące instytucji kulturalnych w całej Europie 16 maja otworzyło bezpłatnie swoje 
podwoje włączając się w kolejną już edycję "Europejskiej 
ocy Muzeów". Przedsię-
wzięcie to rozpoczęło się we Francji z inicjatywy francuskiego Ministerstwa Kultury  
i było gorąco propagowane w całej Europie pod patronatem Rady Europy i UNESCO. 
Celem nocy co roku jest rzucenie nowego światła na dziedzictwo historyczne Europy, 
oferując niespodziewane, zaskakujące i głęboko poruszające sposoby zwiedzania muzeów. 
Dlatego na terenie Ostrowa Lednickiego i Małego Skansenu, również odbyła się tego typu 
impreza. Uczestnicy w niecodzienny sposób mogli zapoznać się z jednym ze znakomit-
szych dzieł J.I. Kraszewskiego, ponieważ w ruinach Ostrowa Lednickiego, była czytana, 
przez aktora Andrzeja Pieczyńskiego „Stara Baśń”. Na estradzie na  Małym Skansenie 
odbył się nocny koncert znanego sarmaty, poety i pieśniarza Jacka Kowalskiego i Klubu 
Świętego Ludwika. Ponadto na terenie Małego Skansenu odbył się piknik historyczny  
w wykonaniu Towarzystwa Przyjaciół Grodu w Grzybowie oraz innych grup zajmujących 
się odtwórstwem historycznym. W zagrodzie przed wystawą archeologiczną „Ceramika 
Nostra” były prowadzone przez pracowników muzeum warsztaty ceramiczne i plastyczne 
dla dzieci i młodzieży; w chacie z Imielna odbył się wykład archeologiczny. Poza tym 
podczas imprezy zwiedzający mieli okazję zapoznać się z nowo otwartą wystawą „Pra-
dzieje Ostrowa Lednickiego i okolic”. Impreza po mimo niedogodnych warunków atmos-
ferycznych przyciągnęła 632 uczestników. 

Już w kilka dni później, 23 maja, na Ostrowie Lednickim odbyła się uroczystość 
„Przypomnienia śmierci Mieszka I”. W ruinach kaplicy pałacowej odbyła się msza ce-
lebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Wojciecha Polaka - Sufragana Gnieź-
nieńskiego, z udziałem Marszałka, Wojewody Wielkopolskiego i zaproszonych gości.  
W obchodach upamiętniających śmierć Mieszka I wzięło udział 315 turystów. 

Następnie, w najkrótszą noc w roku, 21 czerwca, na terenie Małego Skansenu odbyła 
się impreza plenerowa „
oc Kupały – Wianki Świętojańskie”.  

Podczas imprezy odbyło się widowisko obrzędowe, powitanie lata „Wianki 
świętojańskie” w wykonaniu zespołu „Łany” z Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. 
Odbył się również koncert muzyczny grupy reggae –  Indios Bravos. Tak więc całość 
imprezy przebiegała dwutorowo. Uczestnicy mogli zapoznać się z tradycyjnym obrzędem 
folklorystyczny, jakim jest puszczanie wianków na wodzie oraz wziąć udział w koncercie. 
Imprezę uświetniła również grupa „Amentiae” z Warszawy, prezentująca niebywałe wido-
wisko tańca z ogniem.  

W dniu imprezy na terenie Małego Skansenu został ustawiony ostatni baner jubile-
uszowy Muzeum, o tematyce Nocy Świętojańskich pokazujący historię tegoż święta po-
przez dawne zdjęcia (1969 – 1979). W tę jakże magiczną noc na Ostrów Lednicki przyby-
ło 1.663 uczestników. 

Kolejna impreza miała miejsce w lipcu. W dniach 4 - 5 lipca na terenie Małego Skan-
senu i Ostrowa Lednickiego odbył się festyn historyczno – archeologiczny „W lednickim 
grodzie księcia Mieszka”. Głównym celem imprezy było przybliżenie szerokiej grupie 
odbiorców życia codziennego i zwyczajów z X i XI wieku. Podczas trwania festynu 
uczestnicy zapoznawali się z dawnym rzemiosłem, takim jak: garncarstwo, rogownictwo, 
złotnictwo, tkactwo itp. Można było spróbować swoich sił w grach i zabawach wczesno-
średniowiecznych, poznać elementy uzbrojenia wojów słowiańskich, a także technik  
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uczestnicy zapoznawali się z dawnym rzemiosłem, takim jak: garncarstwo, rogownictwo, 
złotnictwo, tkactwo itp. Można było spróbować swoich sił w grach i zabawach wczesno-
średniowiecznych, poznać elementy uzbrojenia wojów słowiańskich, a także technik  
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W niespełna dwa tygodnie później na zwiedzających czekała niemała atrakcja pozwa-
lająca zwiedzić wyspę porą nocną. 

Tysiące instytucji kulturalnych w całej Europie 16 maja otworzyło bezpłatnie swoje 
podwoje włączając się w kolejną już edycję "Europejskiej 
ocy Muzeów". Przedsię-
wzięcie to rozpoczęło się we Francji z inicjatywy francuskiego Ministerstwa Kultury  
i było gorąco propagowane w całej Europie pod patronatem Rady Europy i UNESCO. 
Celem nocy co roku jest rzucenie nowego światła na dziedzictwo historyczne Europy, 
oferując niespodziewane, zaskakujące i głęboko poruszające sposoby zwiedzania muzeów. 
Dlatego na terenie Ostrowa Lednickiego i Małego Skansenu, również odbyła się tego typu 
impreza. Uczestnicy w niecodzienny sposób mogli zapoznać się z jednym ze znakomit-
szych dzieł J.I. Kraszewskiego, ponieważ w ruinach Ostrowa Lednickiego, była czytana, 
przez aktora Andrzeja Pieczyńskiego „Stara Baśń”. Na estradzie na  Małym Skansenie 
odbył się nocny koncert znanego sarmaty, poety i pieśniarza Jacka Kowalskiego i Klubu 
Świętego Ludwika. Ponadto na terenie Małego Skansenu odbył się piknik historyczny  
w wykonaniu Towarzystwa Przyjaciół Grodu w Grzybowie oraz innych grup zajmujących 
się odtwórstwem historycznym. W zagrodzie przed wystawą archeologiczną „Ceramika 
Nostra” były prowadzone przez pracowników muzeum warsztaty ceramiczne i plastyczne 
dla dzieci i młodzieży; w chacie z Imielna odbył się wykład archeologiczny. Poza tym 
podczas imprezy zwiedzający mieli okazję zapoznać się z nowo otwartą wystawą „Pra-
dzieje Ostrowa Lednickiego i okolic”. Impreza po mimo niedogodnych warunków atmos-
ferycznych przyciągnęła 632 uczestników. 

Już w kilka dni później, 23 maja, na Ostrowie Lednickim odbyła się uroczystość 
„Przypomnienia śmierci Mieszka I”. W ruinach kaplicy pałacowej odbyła się msza ce-
lebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Wojciecha Polaka - Sufragana Gnieź-
nieńskiego, z udziałem Marszałka, Wojewody Wielkopolskiego i zaproszonych gości.  
W obchodach upamiętniających śmierć Mieszka I wzięło udział 315 turystów. 

Następnie, w najkrótszą noc w roku, 21 czerwca, na terenie Małego Skansenu odbyła 
się impreza plenerowa „
oc Kupały – Wianki Świętojańskie”.  

Podczas imprezy odbyło się widowisko obrzędowe, powitanie lata „Wianki 
świętojańskie” w wykonaniu zespołu „Łany” z Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. 
Odbył się również koncert muzyczny grupy reggae –  Indios Bravos. Tak więc całość 
imprezy przebiegała dwutorowo. Uczestnicy mogli zapoznać się z tradycyjnym obrzędem 
folklorystyczny, jakim jest puszczanie wianków na wodzie oraz wziąć udział w koncercie. 
Imprezę uświetniła również grupa „Amentiae” z Warszawy, prezentująca niebywałe wido-
wisko tańca z ogniem.  

W dniu imprezy na terenie Małego Skansenu został ustawiony ostatni baner jubile-
uszowy Muzeum, o tematyce Nocy Świętojańskich pokazujący historię tegoż święta po-
przez dawne zdjęcia (1969 – 1979). W tę jakże magiczną noc na Ostrów Lednicki przyby-
ło 1.663 uczestników. 

Kolejna impreza miała miejsce w lipcu. W dniach 4 - 5 lipca na terenie Małego Skan-
senu i Ostrowa Lednickiego odbył się festyn historyczno – archeologiczny „W lednickim 
grodzie księcia Mieszka”. Głównym celem imprezy było przybliżenie szerokiej grupie 
odbiorców życia codziennego i zwyczajów z X i XI wieku. Podczas trwania festynu 
uczestnicy zapoznawali się z dawnym rzemiosłem, takim jak: garncarstwo, rogownictwo, 
złotnictwo, tkactwo itp. Można było spróbować swoich sił w grach i zabawach wczesno-
średniowiecznych, poznać elementy uzbrojenia wojów słowiańskich, a także technik  
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i zwyczajów walk. Poza tym dla najmłodszych na Ostrowie Lednickim, koło schroniska 
przygotowano warsztaty garcarskie i plastyczne. Turyści, zarówno Ci młodsi jak i starsi, 
mogli zmierzyć się z nauką pisma arabskiego. Dla starszego grona zwiedzających z pew-
nością dodatkową atrakcją była możliwość obejrzenia nowo powstałej wystawy czasowej 
„Goście Lednickiego stołu”. 

W ciągu tego lipcowego weekendu odwiedziło nas  526 osób. 
W kolejnym miesiącu, dokładnie 22 – 23 sierpnia, na terenie Grodu w Grzybowie od-

był się X Międzynarodowy Zjazd Wojów Słowiańskich – Grzybowo 2009 „Wojowie  
i Rzemieślnicy”. Organizowany przez MPP na Lednicy i Towarzystwo Przyjaciół Grodu 
w Grzybowie. Przybywający na gród uczestniczyli w żywej lekcji historii. Nadrzędnym 
celem imprezy było propagowanie tradycji i obyczajów wczesnego średniowiecza – okre-
su związanego z początkami naszego państwa. Zwiedzający mogli zapoznać się z życiem 
codziennym w grodzie, skosztować średniowiecznych potraw, podejrzeć rzemieślników 
przy pracy, poznać elementy uzbrojenia wojów słowiańskich, zobaczyć inscenizację walki 
czy turniej łuczniczy. Dla najmłodszych dział zajmujący się edukacją muzealną przygo-
tował warsztaty – rekonstrukcji stroju i ceramiki.    

Poza tym na miejscu można było nabyć publikacje Muzealne oraz obejrzeć wystawę 
plakatów ukazujących kolejne zjazdy Wojowników. W ciągu tych dwóch dni Gród  
w Grzybowie odwiedziło 18 tys. osób. Z pewnością nie było to bez znaczenia dla plebi-
scytu Wielkie Odkrywanie Wielkopolski, w którym impreza ta została wyróżniona. Plebi-
scyt został zorganizowany po raz pierwszy przez Polska Głos Wielkopolski oraz Wielko-
polską Organizację Turystyczną. Jego zadaniem było wyłonić i promować najciekawsze 
wydarzenia i najbardziej wartościowe oferty dla turysty. X Międzynarodowy Zjazd Wo-
jów Słowiańskich – Grzybowo 2009 znalazł się w gronie laureatów, zajmując III miejsce 
w kategorii Wydarzenie promujące region.  

W kolejnym miesiącu, w dniach 12 oraz 19 – 20 września, na terenie Małego Skanse-
nu odbyły się Europejskie Dni Dziedzictwa – „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem gro-
dów, zamków i twierdz”. Podczas tej imprezy wioskę wczesnośredniowieczną zamiesz-
kały grupy odtwórstwa historycznego, w ramach Pikniku Historycznego. Przygotowano 
warsztaty plastyczne i ceramiczne. Zwiedzającym udostępniono ekspozycje muzealne, po 
których w ustalonych godzinach oprowadzał archeolog. Przeprowadzono również konkurs 
prowadzony przez pracowników Działu Naukowo – Oświatowego pt. „Historia wokół 
nas”, w którym mogli brać udział wszyscy bez względu na wiek. 

Tydzień później, 19 – 20 września, odbył się Piknik Naukowy, podczas którego pra-
cownicy działów prezentowali zabytki jednocześnie opowiadając o pracy z nimi, koniecz-
ności badań, analiz i dokumentacji. Najmłodsi mogli poznać działalność muzeum od 
„podszewki” oraz „zabawić” się w młodego archeologa, wykopując zabytki, oczyszczając 
je i dokumentując. W imprezie wzięło udział 524 turystów. 

 W czerwcu, lipcu, sierpniu pracownicy działu, grupy odtwórstwa historycznego, 
studenci archeologii i historii realizowali „Ożywianie zagrody i wioski wczesnośre-
dniowiecznej”. Pokazując przybyłym turystom Ostrowa Lednickiego pewne aspekty  
z życia średniowiecznego. 

 W roku 2009 Muzeum był również współorganizatorem wielu imprez, odbywają-
cych się na Małym Skansenie i Ostrowie Lednickim m.in.: 13.06, 19.07, 8.08 Targu 
Wiejskiego, organizowanego przez Stowarzyszenie Światowid. 21.04. Eventu dla uczest-
ników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Formy turystyki kulturowej na świecie  
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których w ustalonych godzinach oprowadzał archeolog. Przeprowadzono również konkurs 
prowadzony przez pracowników Działu Naukowo – Oświatowego pt. „Historia wokół 
nas”, w którym mogli brać udział wszyscy bez względu na wiek. 

Tydzień później, 19 – 20 września, odbył się Piknik Naukowy, podczas którego pra-
cownicy działów prezentowali zabytki jednocześnie opowiadając o pracy z nimi, koniecz-
ności badań, analiz i dokumentacji. Najmłodsi mogli poznać działalność muzeum od 
„podszewki” oraz „zabawić” się w młodego archeologa, wykopując zabytki, oczyszczając 
je i dokumentując. W imprezie wzięło udział 524 turystów. 

 W czerwcu, lipcu, sierpniu pracownicy działu, grupy odtwórstwa historycznego, 
studenci archeologii i historii realizowali „Ożywianie zagrody i wioski wczesnośre-
dniowiecznej”. Pokazując przybyłym turystom Ostrowa Lednickiego pewne aspekty  
z życia średniowiecznego. 

 W roku 2009 Muzeum był również współorganizatorem wielu imprez, odbywają-
cych się na Małym Skansenie i Ostrowie Lednickim m.in.: 13.06, 19.07, 8.08 Targu 
Wiejskiego, organizowanego przez Stowarzyszenie Światowid. 21.04. Eventu dla uczest-
ników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Formy turystyki kulturowej na świecie  
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i w Polsce” (dla Starostwa Powiatu Gnieźnieńskiego). 13.06 Rajdu Motocykli Zabytko-
wych „Śladami Piastów”. 28 – 29.06. zorganizowano po raz VI, pobyt polsko – niemiec-
kiej pielgrzymki ekumenicznej Gniezno – Magdeburg. 31.07. Udostępniono ekspozycję 
dla 1600 dzieci i przygotowano konkursu wiedzy o Muzeum i ekspozycjach na OL pod-
czas corocznego festynu - pikniku „Bezpieczne Lato” organizowanego przez Stowarzy-
szenie Młodzi Wielkopolanie. 19.09 odbył się XXXII Ogólnopolski Bieg Lechitów XII 
Mistrzostwa Polski Lekarzy Półmaraton – atest PZLA. Natomiast 30.05 przybyła co-
roczna Pielgrzymka z Węglewa na Ostrów Lednicki. 21 – 22 sierpnia miał miejsce  
X Jubileuszowy 
ocny Rajd Samochodowy „
ocny Jastrząb”.  

W tegorocznych imprez organizowanych w całości przez Dział Naukowo - Oświato-
wy uczestniczyło  23267 osób. 

Rok 2009 obfitował w pikniki, koncerty, inscenizacje i warsztaty. Spoglądając na 
informacje medialne oraz bezpośrednie relacje uczestniczących osób w poszczególnych 
imprezach, można śmiało wywnioskować, że tego typu działalność cieszy się ogromną 
sympatią i jest oczekiwana. Dlatego też planuje się w kolejnym roku kontynuować szereg 
imprez, które ściągają tak szerokie grono turystów. Tym samym, w tym właśnie miejscu 
pragniemy podziękować wszystkim osobom, bez których wiele z naszych przedsięwzięć 
nie mogło by się odbyć lub nie wyglądałoby w taki sposób. Osobą, które uczestniczyły  
w naszych imprezach, poświęcając im swój czas, równie wiele energii co my, dodających 
nam otuchy i wspierających nas, wszelkim grupom odtwórstwa historycznego, Przyjacio-
łom Grodu w Grzybowie, których możemy śmiało nazwać naszymi przyjaciółmi oraz 
wszystkim tym pracownikom MPP, którzy zechcieli włączyć się w naszą działalność. 

 
LEKCJE MUZEAL
E 

Dział Naukowo – Oświatowy, współpracując z innymi działami merytorycznymi Mu-
zeum, przygotował na sezon turystyczny 2009 ofertę składającą się z 23 lekcji muzeal-
nych oraz 2 tematów zajęć w pracowni muzealnej. 

W ramach Działu Naukowo – Oświatowego wysłano pocztą elektroniczną powyższą 
ofertę do większości szkół podstawowych i gimnazjalnych z obszaru wielkopolskiego, 
ponadto rozwieziono oferty do szkół z Gniezna i gminy Łubowo. Informacje o lekcjach 
muzealnych umieszczono również na muzealnej stronie internetowej. Czego wynikiem 
było zwiększenie zamówień na lekcje muzealne i  usługę przewodnicką.   

W sezonie 2009 zrealizowano następujące lekcje: 
„Rekonstrukcja naczyń glinianych z czasów Mieszka I” (R. Doruchowski)  
„Strój we wczesnym średniowieczu” (M. Olejniczak, J. Pasternak)  
„Mały odkrywca ” (M. Olejniczak, J. Pasternak)  
„Lednicki Park Krajobrazowy. Przyroda współczesna”. (K. Renn)  
„Życie codzienne we wczesnym średniowieczu na podstawie źródeł archeologicznych” 
(D. Banaszak)  
„Tradycyjne gry i zabawy” (A. Garbatowska)  
„Co gospodyni chowała w skrzyni” (M. Romanow – Kujawa)  
„Jak dbano o higienę na wsi wielkopolskiej na przełomie XVIII/XIX w.” (P. Kuszczak)  
„Dwór szlachecki w Wielkopolsce i kultura szlachecka na przełomie XVIII/XIX w. na 
przykładzie kopii dworu ze Studzieńca.” (P. Kuszczak)  
„Praca kowala w kuźni.” (A. Pelczyk)  
„Kobieta we wczesnym średniowieczu.” (D. Banaszak)  
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„Co gospodyni chowała w skrzyni” (M. Romanow – Kujawa)  
„Jak dbano o higienę na wsi wielkopolskiej na przełomie XVIII/XIX w.” (P. Kuszczak)  
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Sprawozdanie z działalnoœci Działu Naukowo-Oœwiatowego w roku 2009 

 

„Cmentarzyska i zwyczaje pogrzebowe w rejonie Lednicy” (A. Wrzesińska)  
„Przedmioty luksusowe i codziennego użytku we wczesnym średniowieczu”. (J. Wrzesiń-
ski)  

Zrealizowano również dwie lekcje będące propozycją zewnętrzną  grupy odtwórstwa 
historycznego ACIES CURIALIS: „Początki  Państwa Polskiego. Czasy i ludzie”.  
„Uzbrojenie Wojsk Polskich – wykład popularno – naukowy” – Zajęcia prowadził dr Mi-
chał Bogacki, dla Stowarzyszeń „Patria”, „Wierzeje”. 

Przeprowadzono łącznie 78 lekcji, o całkowitej liczbie 2145 uczestników. Dostrzeżo-
no zwiększenie zainteresowania zajęciami warsztatowymi, w związku z czym postano-
wiono poszerzyć i ulepszyć ofertę tych zajęć.   

Podjęto współpracę z doradcą metodycznym historii i wiedzy o społeczeństwie  
z Gniezna, która będzie kontynuowana również w roku 2010. 

Pracownicy Muzeum w okresie od 15 kwietnia do dnia 31 października oprowadzili 
66 grup wycieczkowych o łącznej liczbie 2288 osób. 
 
KO
KURS 

W roku 2009 przeprowadzono konkurs plastyczny, rozpisany dla dzieci szkół pod-
stawowych i młodzieży ze szkół gimnazjalnych, pt. „Widokówka z Muzeum”. Informacje 
o konkursie przesłano pocztą elektroniczną do większości szkół podstawowych i gimna-
zjalnych z obszaru Wielkopolski, ponadto rozwieziono oferty do szkół z Gniezna i gminy 
Łubowo. Informacje o konkursie i lekcjach muzealnych umieszczono również na muzeal-
nej stronie internetowej.  

Na konkurs nadesłano 262 prace, które zostały ocenione przez specjalne muzealne Ju-
ry. Przyznano dwie główne nagrody, które otrzymali uczniowie z Szkoła Podstawowa im. 
A. Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym i Gimnazjum w Pecnej. Ponadto przyznano  
27 wyróżnień. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. W tym 
samym jeszcze roku zaplanowano kolejny konkurs plastyczny „Zwyczaje, obrzędy i tra-
dycje w Polsce”, który zostanie rozstrzygnięty w czerwcu 2010 roku.  
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Jubileuszowy rok Muzeum 
 

 
Zarówno życie człowieka jak i funkcjonowanie wielu instytucji biegnie poprzez roz-

maite uroczystości i jubileusze – to one na trwałe zapadają w naszą pamięć. Na co dzień 
każdy zmaga się z wydarzeniami dnia powszedniego, pokonując rozmaite trudności, cie-
sząc się z udanych przedsięwzięć, radując się zrealizowanymi projektami. Od czasu do 
czasu urodziny lub kolejne rocznice, jubileusze stają się pretekstem do podsumowania  
i oceny dotychczasowych dokonań, podsumowania działalności. 

W życiu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy rok 2009 był rokiem Jubileuszu 
40-lecia funkcjonowania. Przygotowania do jubileuszu zbiegły się ze zmianą na stanowi-
sku Dyrektora – na emeryturę odszedł dotychczasowy wieloletni Dyrektor Andrzej Ka-
szubkiewicz, a na jego miejscu osiadł Andrzej Marek Wyrwa, profesor – pracownik Insty-
tutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obchody rocznicowe stały 
się okazją dla dokonania podsumowania wieloletniej działalności Muzeum, ale też pretek-
stem do przygotowania szeregu imprez które przewijały się w dotychczasowej praktyce 
muzealnej, ale nigdy dotąd nie zafunkcjonowały w takiej gamie i w takim nagromadzeniu 
w jednym roku (por. M. Fryza, J. Wrzesiński 2009). 

Muzeum na Lednicy powołano w 1969 r. na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej (patrz A.M. Wyrwa 2009) z inicjatywy Jerzego Łomnickiego (J. Wrzesiński 
2009) byłego Konserwatora Wojewódzkiego, wielkiego miłośnika Ostrowa Lednickiego. 

 Przygotowania do obchodów Jubileuszu trwały przez cały rok 2008 i wymagały 
przygotowania zarówno merytorycznego jak i zabezpieczenia finansowego. Można po-
wiedzieć że rok jubileuszowy zdominowany był przez kilka kategorii wydarzeń – od wy-
staw, poprzez festyny plenerowe, na konferencjach naukowych skończywszy. 

Początek obchodów nastąpił 9 stycznia. W tym dniu odbyła się Konferencja Prasowa 
podczas której Dyrektor prof. Andrzej Marek Wyrwa zaprezentował ofertę wydarzeń roku 
2009. Dla przybyłych dziennikarzy przygotowano materiały (Książki Prasowe) omawiają-
ce zarówno sam jubileusz, poszczególne wydarzenia, a także prezentując placówki – od-
działy, działy i pracownie Muzeum. Również w tym dniu, w gronie wszystkich pracowni-
ków muzeum, Dyrektor ogłosił inaugurację i uroczysty początek Roku Jubileuszowego, 
40-lecia MPP na Lednicy. Wszyscy pracownicy otrzymali program obchodów i upominki 
w postaci wydawnictw muzealnych, zapoznając się z wytyczonymi zadaniami.   
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Wystawy 
 

W dniu 25 stycznia w Małej Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie udo-
stępniona została wystawa „Plakat muzealny jako dokument czasu” prezentująca najstar-
sze muzealne plakaty. Znaczna część tych plakatów związana była z tzw. „Kupałą” naj-
starszą imprezą plenerową odbywającą się nad jeziorem Lednica od początku istnienia 
muzeum, tj. od roku 1969. Plakaty barwne i czarno-białe afisze przypominały wydarzenia 
kulturalne mające miejsce 40 i 30 lat temu. Przypominały także ówczesnych twórców, 
artystów biorących udział w wydarzeniach muzealnych. Autorami tych plakatów byli  
m. in. Zbigniew Kaja, Stefania Kajowa, Jerzy Miecznikowski czy Zbigniew Pilarczyk. 
Wystawa przygotowana przez Dział Naukowo-Oświatowy prezentowana była w dniach 
25 stycznia – 15 marca 2009 r. 

Początek sezonu turystycznego i wystawienniczego w Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy, przypada zawsze na dzień 15 kwietnia. Wówczas to, w pełnym wymiarze 
godzinowym, zostają udostępnione wszystkie ekspozycje muzealne, wystawy stałe i cza-
sowe. W tym dniu, na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, w lamusie z Miko-
łajewic, udostępniona została etnograficzna wystawa czasowa, Świątki, grajkowie i demo-
ny (powstała w 2008 r.). Na ekspozycji zaprezentowane zostały rzeźby w drewnie  
i glinie, będące dziełem ponad 20 rzeźbiarzy, głównie z Wielkopolski. W młynie wodnym 
z Wierzenicy można było zwiedzić stałą wystawę przyrodniczą (funkcjonującą od  
2003 r.), p.t. Człowiek i przyroda w dziejach Ostrowa Lednickiego. Ekspozycja ukazuje 
wyniki wykopaliskowych prac archeologicznych, badań geologicznych oraz specjali-
stycznych analiz archeobotanicznych i antropologicznych, dzięki czemu w syntetyczny 
sposób możemy prześledzić przemiany środowiska przyrodniczego od czasów powstania 
jeziora do czasów współczesnych. Otwarte zostały również stałe wystawy archeologiczne 
w budynku (dawnej stodole) na terenie folwarku w Dziekanowicach. Na ekspozycji Po-
wrót do przeszłości,  cz. 1 i 2 można się było zapoznać z najwspanialszą kolekcją zabyt-
ków pozyskanych wykopaliskowo zarówno z toni jeziora Lednica, jak i z badań na wyspie 
Ostrów Lednicki. Prezentowano najważniejsze zespoły zabytków, tj. przedmioty kultu 
chrześcijańskiego oraz uzbrojenia z czasów wczesnopiastowskich. Na terenie Małego 
Skansenu, w XVIII-wiecznym Spichlerzu z Majkowa, udostępniona została stała wystawa 
interdyscyplinarna, Czytanie z kości. Wystawa funkcjonuje od 2004 roku, pokazując przy-
kład współpracy archeologii i antropologii w oparciu o ludzki materiał szkieletowy pozy-
skany z grobów na dwóch różnych cmentarzyskach wczesnośredniowiecznych. Wystawa 
przybliżała metodykę badań terenowych i możliwości badań specjalistycznych, które po-
szerzają naszą wiedzę o zmarłych, ich wyglądzie, budowie ciała, diecie, przebytych lub 
trapiących chorobach, jak i ostatecznie o przyczynach ich śmierci. W replice kościoła Jana 
Chrzciciela, uruchomiono archeologiczną wystawę Ostrów Lednicki. Ceramika nostra, 
działającą od 2008 roku. Zaprezentowano najliczniejszą kategorię zabytków pozyskiwa-
nych w trakcie wykopalisk - naczynia gliniane. Można było zapoznać się z obróbką gliny  
i przedmiotami z niej wykonywanymi. Obok naczyń ceramicznych prezentowano także 
prażnice, grzechotki, przęśliki.   

Początek sezonu turystycznego 2009 roku zaakcentowany został, obok udostępnienia 
wystaw ubiegłorocznych, otwarciem Jubileuszowej Wystawy Plenerowej, autorstwa Anny 
Wrzesińskiej. Jubileuszowe banery ustawiane były w wolnej przestrzeni ekspozycji muze-
alnej, przy kolejnych wydarzeniach i imprezach plenerowych, na wolnym powietrzu. 
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Wszystkie były znormalizowane i zawierały ważne informacje o historii imprez muzeal-
nych. Pierwszy, inaugurujący jubileusz w Muzeum, baner o tematyce „Topienie Ma-
rzanny” ustawiono w dniu 20 marca w Wielkopolskim Parku Etnograficznym, w dniu 
cyklicznie odbywającej się imprezy plenerowej Topienie Marzanny – czyli Śmiercicha ze 
wsi Aowe Latko do wsi. Treścią były dawne zdjęcia z powitania wiosny. Najstarsze po-
chodziły z roku 1976, kiedy to Marzanna rozpoczynała się przy budynku mleczarni 
(pierwszym budynku muzealnym) w Rybitwach. Kolejne zdjęcia to lata 1977-1979 – Ma-
rzanna na Mały Skansenie, a lata 1988-1989 to początki Święta Wiosny w Wielkopolskim 
Parku Etnograficznym. W dniu uruchomienia ekspozycji muzealnych, 15 kwietnia, usta-
wiono kolejne dwa banery. Jeden prezentował pierwszą archeologiczną wystawę, otwartą 
w XVIII-wiecznym Spichlerzu z Majkowa (pierwszy budynek ekspozycyjny muzeum)  
w roku 1974, autorstwa pierwszego Dyrektora Muzeum Jerzego Łomnickiego, przy 
współpracy archeologa Mateusza Łastowieckiego. Tytuł baneru „Wystawa archeologicz-
na”. Drugi o tytule „Badania cmentarzysk” prezentował starą dokumentację fotogra-
ficzną z badań dwu wczesnośredniowiecznych cmentarzysk. Zdjęcia z lat 60-tych  
i 70-tych z badań cmentarzyska wewnątrz grodu Ostrowa Lednickiego, i dokumentacja 
najnowszych badań na lądzie – cmentarzyska w Dziekanowicach. Czwarty został usta-
wiony na terenie Małego Skansenu w dniu 20 czerwca, w czasie najstarszej i największej 
imprezy plenerowej „
ocy Kupały”. Tematyka tradycyjnej słowiańskiej Nocy Świętojań-
skiej, ma dokumentację fotograficzną od roku powstania Muzeum, tj. od 1969 r. Pierwsza 
impreza, to widowisko plenerowe na wyspie Ostrów Lednicki, w roku 1969, kolejne to 
lata 1970 i 1971 dokumentujące zabawy Nocy Świętojańskiej w wykonaniu powstałego 
przy muzeum Zespołu Lednica, odbywające się również na wyspie. Od 1973 roku, po-
przez lata 1976-1979, to już nowe miejsce imprezy plenerowej – teren Małego Skansenu.  
I tak impreza ta kontynuowana jest do dnia dzisiejszego. W dniu 20 czerwca spotkaliśmy 
się na terenie Małego Skanseny już po raz 40-ty, puszczając wianki w Noc Świętojańską.  

Nową ekspozycję etnograficzną, zaplanowaną w roku 2009, otwarto w dniu 2 maja,  
w lamusie z Mikołajewic. Była to wystawa autorstwa Marty Romanow-Kujawy, prezentu-
jąca kolekcję ceramiki dewocyjnej ze zbiorów WPE. Wystawa p.t. Opowieści Świętych 
Figurek,  dokumentuje jedną z gałęzi popularnej sztuki religijnej, jaka rozwinęła się na w 
końcu XIX i 1. poł. XX w. Kolekcję tworzą zbiory zakupione od dwóch kolekcjonerów. 
Pierwszy, liczący 365 obiektów, pozyskany został  w 1994 r. od Jana Orczykowskiego – 
nauczyciela, regionalisty i kolekcjonera artefaktów kultury ludowej okolic Cekowa 
k/Kalisza. Drugi, liczący 172 obiekty, zakupiony został w 2009 roku od jego twórcy 
Edwarda Solarza. Aranżację wystawy wykonała Dorota Jagłowska. 

Wystawą przygotowaną specjalnie z okazji jubileuszu była ekspozycja „40 zabytków 
na 40-lecie”. Jej otwarcie nastąpiło 15 maja 2009 r. Została ona zaprezentowana w nowej 
sali wystawowej, będącej kolejną częścią ciągu wystawienniczego w adoptowanym bu-
dynku stodoły, muzealnego kompleksu w Dziekanowicach. Autorzy wystawy: Janusz Gó-
recki, Elżbieta Indycka, Antoni Pelczyk, Arkadiusz Tabaka i Wojciech Kujawa przy 
współpracy pracowników wszystkich działów, stanęli przed niezwykle trudnym wyzwa-
niem – jak z bogactwa zbiorów lednickich wybrać zaledwie (!) 40 obiektów najbardziej 
charakterystycznych dla Muzeum. Bez wątpienia nie było to zadanie łatwe, a ocena i wy-
bór obiektów subiektywne, jak zawsze w takich przypadkach. Wystawa choć prezentowa-
na w jednej z sal wystawowych odwoływała się także do obiektów stojących w terenie,  
a więc zachęcała także do zapoznania się z najważniejszymi zabytkami in situ w ich natu-
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ralnej scenerii. Muzeum lednickie to nie tylko Ostrów Lednicki czy Wielkopolski Park 
Etnograficzny, ale to także grody w Gieczu, Grzybowie oraz w Radzimiu. A więc ekspo-
zycja gromadziła obiekty związane ze wszystkimi częściami Muzeum, prezentując naj-
cenniejsze obiekty i zabytki pozyskane w wyniku prac archeologicznych oraz w trakcie 
terenowych badań etnograficznych. 

Podczas Europejskiej Nocy Muzeów, w dniu 16 maja, w replice kościoła na Małym 
Skansenie otwarto nową, jubileuszową wystawę archeologiczną, p.t. Pradzieje Ostrowa 
Lednickiego i okolic. Autorem scenariusza wystawy był Łukasz Kaczmarek, a na ekspo-
zycji zaprezentowano osadnictwo ze starszych epok historycznych. Na planszach, w ga-
blotach i poprzez rekonstrukcje można było zapoznać się z przemianami osadniczymi  
i kultowymi jakie zachodziły od tysięcy lat na obszarze wokół jeziora Lednica. 

W roku jubileuszowym prezentowano nie tylko wystawy na miejscu w obiektach mu-
zealnych. W dniu 6 maja 2009 r. w Sali Parkietowej Muzeum Archeologicznego w Po-
znaniu zaprezentowano wystawę czasową „Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – 
przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, autorstwa Arkadiusza Tabaki. Wystawa ta nie 
tylko dawała możność zapoznania się z historią, rozbudowaną działalnością naukowo-
badawczą ale także z najbardziej aktualnymi planami Muzeum. Jednak przede wszystkim 
ekspozycja ta była swoistym zaproszeniem do odwiedzin poszczególnych oddziałów  
i ekspozycji lednickiego Muzeum. Odwiedzający poznańskie Muzeum byli jednocześnie 
informowani o obiektach historycznych znajdujących się niedaleko Poznania, o interesu-
jących pamiątkach historii, które warto odwiedzić. Wystawa funkcjonowała do 30 czerw-
ca. W dniach od 3 sierpnia do 31 sierpnia, wystawa była prezentowana w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, a także w holu Collegium Historicum Uniwersytetu 
A. Mickiewicza. 

Podczas imprezy plenerowej „Noc Kupały”, w dniu 20 czerwca, otwarto jubileuszową 
wystawę fotograficzną p.t. Goście lednickiego stołu – prezentującą na kilku fotografiach 
współczesnych przedstawicieli władz państwowych, głowy kościoła, a także wybitne po-
staci świata nauki jakie odwiedzały Ostrów Lednicki od początków ożywienia ruchu tury-
stycznego – a więc od lat 30. ubiegłego wieku. Wystawę przygotowały: Ewa Pelczyk, 
Mariola Olejniczak i Mariola Jóźwikowska. Wystawa po przeniesieniu w lipcu, do budyn-
ku folwarcznego w Dziekanowicach była eksponowana do końca sezonu, tj. do 31 paź-
dziernika. 

„Eksportową” wystawą krążącą po placówkach kultury w Polsce jest ekspozycja Wy-
spa władców. Ostrów Lednicki – siedziba pierwszych Piastów, autorstwa Janusza Górec-
kiego. Przygotowana przed kilku laty przez zespół Działu Archeologicznego jest wciąż 
uzupełniana i w formie planszowej prezentuje najważniejsze zabytki związane z Lednicą 
ukazując jednocześnie jej niezwykły charakter i znaczenie w państwie Piastów. W dniu  
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ralnej scenerii. Muzeum lednickie to nie tylko Ostrów Lednicki czy Wielkopolski Park 
Etnograficzny, ale to także grody w Gieczu, Grzybowie oraz w Radzimiu. A więc ekspo-
zycja gromadziła obiekty związane ze wszystkimi częściami Muzeum, prezentując naj-
cenniejsze obiekty i zabytki pozyskane w wyniku prac archeologicznych oraz w trakcie 
terenowych badań etnograficznych. 

Podczas Europejskiej Nocy Muzeów, w dniu 16 maja, w replice kościoła na Małym 
Skansenie otwarto nową, jubileuszową wystawę archeologiczną, p.t. Pradzieje Ostrowa 
Lednickiego i okolic. Autorem scenariusza wystawy był Łukasz Kaczmarek, a na ekspo-
zycji zaprezentowano osadnictwo ze starszych epok historycznych. Na planszach, w ga-
blotach i poprzez rekonstrukcje można było zapoznać się z przemianami osadniczymi  
i kultowymi jakie zachodziły od tysięcy lat na obszarze wokół jeziora Lednica. 
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badawczą ale także z najbardziej aktualnymi planami Muzeum. Jednak przede wszystkim 
ekspozycja ta była swoistym zaproszeniem do odwiedzin poszczególnych oddziałów  
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stycznego – a więc od lat 30. ubiegłego wieku. Wystawę przygotowały: Ewa Pelczyk, 
Mariola Olejniczak i Mariola Jóźwikowska. Wystawa po przeniesieniu w lipcu, do budyn-
ku folwarcznego w Dziekanowicach była eksponowana do końca sezonu, tj. do 31 paź-
dziernika. 

„Eksportową” wystawą krążącą po placówkach kultury w Polsce jest ekspozycja Wy-
spa władców. Ostrów Lednicki – siedziba pierwszych Piastów, autorstwa Janusza Górec-
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Działalność promocyjna i marketingowa 
 

Dzięki współpracy z Wydziałem Promocji Starostwa Powiatu Gnieźnieńskiego  
w dniach 6-8 luty 2009 r. Muzeum brało udział w Międzynarodowych Targach Tury-
stycznych we Wrocławiu, natomiast w dniach 17-18 kwietnia w Gdańsku, a 6-8 czerwca 
w Lublinie. W dniach 21-24 października Muzeum z własnym boksem uczestniczyło  
w TOUR SALON, gdzie obok innych muzeów marszałkowskich zaprezentowaliśmy no-
wą ofertę turystyczną na sezon 2010 roku. Podczas targów przedstawiciele Muzeum brali 
udział, w zorganizowanej przez Starostwo Powiatu Gnieźnieńskiego, konferencji prasowej 
Gniezno Piastów – rola i znaczenie… 

Muzeum jest placówką o charakterze otwartym, gdzie najważniejsze ekspozycje znaj-
dują się na wolnym powietrzu. Dlatego czas funkcjonowania Muzeum zależy od pory ro-
ku. Sezon ekspozycyjny i turystyczny rozpoczyna się z dniem 15 kwietnia i trwa do końca 
października. I w tym okresie w roku 2009 w różnych miejscach Muzeum stanęły specjal-
nie przygotowane jubileuszowe „banery” – plansze. Pojawiały się systematycznie w ciągu 
całego sezonu, a dotyczyły zarówno fragmentów z historii samego Muzeum, jak i najważ-
niejszych plenerowych wydarzeń muzealnych: Marzanny ze zdjęciami powitania wiosny  
z lat 1976, 1977-1979, 1988-1989 czy Kupały. Były to swoiste fotoreportaże przypomina-
jące także pierwszą wystawę archeologiczną z roku 1974 autorstwa pierwszego Dyrektora 
Muzeum Jerzego Łomnickiego, przy współpracy Mateusza Łastowieckiego, ale na jednym 
z banerów zaprezentowano również historyczne badania cmentarzysk regionu lednickiego. 

Obok działalności wystawienniczej Muzeum od 1989 roku systematycznie wydaje 
własny periodyk „Studia Lednickie”. Nie jest to jedyne wydawnictwo naukowe. Od 1991 
roku uruchomiono wydawanie monograficznych opracowań poświęconych rozmaitym 
dziedzinom badań. Dodatkowo w związku z systematyczną pracą wystawienniczą, popu-
laryzatorską, edukacyjną ukazują się rozmaite wydawnictwa w postaci katalogów, albu-
mów, folderów, ulotek, czy widokówek. Z pełnym zestawem dotychczasowych muzeal-
nych publikacji i wydawnictw można się było zapoznać na wystawie jaką uruchomiono  
12 maja 2009 r. w holu biblioteki MPP. Prezentacja przygotowana przez Piotra Kuszczaka 
dostępna była przez cały sezon. 

Liczne i częstsze wydarzenia muzealne były też doskonałym momentem przyciągają-
cym zainteresowanie mediów. Zarówno liczne odwiedziny przedstawicieli rozmaitych 
redakcji, a także rozsyłanie informacji do prasy, radia, telewizji powodowały, że Muzeum 
było częstym tematem artykułów, pojawiały się wywiady z dyrektorem, pracownikami,  
a często byliśmy też uczestnikami programów telewizyjnych. W roku jubileuszowym tak-
że strona internetowa (www.muzeumlednica.pl) przybrała nowe ramy. Nowa szata gra-
ficzna oraz bogate informacje spowodowały większe zainteresowanie nie tylko samą stro-
ną, ale też powodowała liczniejsze odwiedziny zwiedzających. W sezonie 2009 roku licz-
ba odwiedzających Muzeum sięgnęła 108.551 tysięcy. Liczba ta nie oddaje rzeczywistej 
ilości gości muzealnych. Część imprez miała wstęp wolny i tu możemy podać szacunko-
wo ilość odwiedzających. Czy rok jubileuszowy z większą ilością wystaw, imprez, wyda-
rzeń był wyjątkowy pod względem wizytujących? W pewnej mierze tak.  

Analizując liczby zwiedzających muzeum lednickie należy mieć na uwadze bardzo 
istotny fakt. Otóż MPP jest placówką o specyficznej lokalizacji. Muzeum mieści się na 
wsi, poza miastem. Dlatego też docierają tutaj przede wszystkim ci, którzy zaplanowali 
wcześniej taki wyjazd, a więc wizyta w Muzeum to celowa, planowana wyprawa. Drugą 
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Działalność promocyjna i marketingowa 
 

Dzięki współpracy z Wydziałem Promocji Starostwa Powiatu Gnieźnieńskiego  
w dniach 6-8 luty 2009 r. Muzeum brało udział w Międzynarodowych Targach Tury-
stycznych we Wrocławiu, natomiast w dniach 17-18 kwietnia w Gdańsku, a 6-8 czerwca 
w Lublinie. W dniach 21-24 października Muzeum z własnym boksem uczestniczyło  
w TOUR SALON, gdzie obok innych muzeów marszałkowskich zaprezentowaliśmy no-
wą ofertę turystyczną na sezon 2010 roku. Podczas targów przedstawiciele Muzeum brali 
udział, w zorganizowanej przez Starostwo Powiatu Gnieźnieńskiego, konferencji prasowej 
Gniezno Piastów – rola i znaczenie… 

Muzeum jest placówką o charakterze otwartym, gdzie najważniejsze ekspozycje znaj-
dują się na wolnym powietrzu. Dlatego czas funkcjonowania Muzeum zależy od pory ro-
ku. Sezon ekspozycyjny i turystyczny rozpoczyna się z dniem 15 kwietnia i trwa do końca 
października. I w tym okresie w roku 2009 w różnych miejscach Muzeum stanęły specjal-
nie przygotowane jubileuszowe „banery” – plansze. Pojawiały się systematycznie w ciągu 
całego sezonu, a dotyczyły zarówno fragmentów z historii samego Muzeum, jak i najważ-
niejszych plenerowych wydarzeń muzealnych: Marzanny ze zdjęciami powitania wiosny  
z lat 1976, 1977-1979, 1988-1989 czy Kupały. Były to swoiste fotoreportaże przypomina-
jące także pierwszą wystawę archeologiczną z roku 1974 autorstwa pierwszego Dyrektora 
Muzeum Jerzego Łomnickiego, przy współpracy Mateusza Łastowieckiego, ale na jednym 
z banerów zaprezentowano również historyczne badania cmentarzysk regionu lednickiego. 

Obok działalności wystawienniczej Muzeum od 1989 roku systematycznie wydaje 
własny periodyk „Studia Lednickie”. Nie jest to jedyne wydawnictwo naukowe. Od 1991 
roku uruchomiono wydawanie monograficznych opracowań poświęconych rozmaitym 
dziedzinom badań. Dodatkowo w związku z systematyczną pracą wystawienniczą, popu-
laryzatorską, edukacyjną ukazują się rozmaite wydawnictwa w postaci katalogów, albu-
mów, folderów, ulotek, czy widokówek. Z pełnym zestawem dotychczasowych muzeal-
nych publikacji i wydawnictw można się było zapoznać na wystawie jaką uruchomiono  
12 maja 2009 r. w holu biblioteki MPP. Prezentacja przygotowana przez Piotra Kuszczaka 
dostępna była przez cały sezon. 

Liczne i częstsze wydarzenia muzealne były też doskonałym momentem przyciągają-
cym zainteresowanie mediów. Zarówno liczne odwiedziny przedstawicieli rozmaitych 
redakcji, a także rozsyłanie informacji do prasy, radia, telewizji powodowały, że Muzeum 
było częstym tematem artykułów, pojawiały się wywiady z dyrektorem, pracownikami,  
a często byliśmy też uczestnikami programów telewizyjnych. W roku jubileuszowym tak-
że strona internetowa (www.muzeumlednica.pl) przybrała nowe ramy. Nowa szata gra-
ficzna oraz bogate informacje spowodowały większe zainteresowanie nie tylko samą stro-
ną, ale też powodowała liczniejsze odwiedziny zwiedzających. W sezonie 2009 roku licz-
ba odwiedzających Muzeum sięgnęła 108.551 tysięcy. Liczba ta nie oddaje rzeczywistej 
ilości gości muzealnych. Część imprez miała wstęp wolny i tu możemy podać szacunko-
wo ilość odwiedzających. Czy rok jubileuszowy z większą ilością wystaw, imprez, wyda-
rzeń był wyjątkowy pod względem wizytujących? W pewnej mierze tak.  

Analizując liczby zwiedzających muzeum lednickie należy mieć na uwadze bardzo 
istotny fakt. Otóż MPP jest placówką o specyficznej lokalizacji. Muzeum mieści się na 
wsi, poza miastem. Dlatego też docierają tutaj przede wszystkim ci, którzy zaplanowali 
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ważną sprawą mającą wpływ na frekwencję w Muzeum jest działalność innych placówek 
na Szlaku Piastowskim, w ramach którego zlokalizowana jest ta placówka. Im więcej się 
dzieje na Szlaku, im ciekawsza oferta turystyczna, kulturowa na Szlaku tym więcej też 
zwiedzających w samym Muzeum. Dowodem na to może być rok 1997, kiedy to odnoto-
wano chyba największą frekwencję w dziejach Muzeum – 128.651 zwiedzających. Zwią-
zane to było z obchodami 1000-lecia śmierci Św. Wojciecha. Wydarzenia związane  
z tym jubileuszem, ich nagłośnienie jak i pojawiające się często informacje o samym 
Świętym powodowało duży ruch turystyczny z którego czerpało także Muzeum. Warto 
także zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt „atrakcji turystycznych”. Otóż im 
lepsza baza gastronomiczna i hotelowa na Szlaku tym więcej przyjeżdżających do tego 
regionu. 

Sam rok jubileuszowy Muzeum, liczne wystawy, wydarzenia spowodowały też wy-
danie większej ilości plakatów. W roku 2009 ukazało się kilkanaście plakatów tematycz-
nie związanych z imprezami jakie działy się w Muzeum. Autorem niemal wszystkich pla-
katów był Wojciech Kujawa. 

Ciekawą inicjatywą było porozumienie Muzeum z Pocztą Polską, która z okazji jubi-
leuszu wydała 3 kartki pocztowe (walory filatelistyczne), a w dniu 8 września uruchomiła  
okolicznościowy datownik z okazji 40-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 

Inicjatywa nowego dyrektora zaowocowała uruchomieniem nowych serii wydawni-
czych. W konsekwencji wydano kilka publikacji – od niewielkich utworów poetyckich, 
poprzez bajkę dla dzieci po monografię jednego zabytku czy pracę zespołową podsumo-
wującą dotychczasową działalność Muzeum. 

 
Praca z dziećmi i młodzieżą 
 
Na początku roku – w styczniu – ogłoszono ogólnopolski konkurs plastyczny pod ha-

słem „Widokówka z Muzeum”. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży szkolnej,  
a termin napływania prac kończył się w czerwcu. Napłynęły 262 prace wykonane bardzo 
różnymi technikami. Komisja konkursowa spośród zgłoszonych prac wybrała dwie, które 
uznano z najciekawsze. Jako zwycięzców uhonorowano w kategorii Szkoła Podstawowa, 
12-letnią Michalinę Zawrocką ze szkoły z Budzisławia Kościelnego i w kategorii Gimna-
zjum – 15-letnią Martę Baranowską z Pecnej. Nagrodą, oprócz upominków książkowych  
i muzealnych pamiątek, był druk i wydanie zwycięskich prac w postaci widokówek. Uka-
zały się one w pierwszych dniach września 2009 r. Natomiast wręczenie nagród odbyło 
się 11 września w siedzibie Muzeum w Dziekanowicach. Uroczystość wręczania nagród, 
w obecności przedstawicieli zaproszonych szkół uczestniczących w konkursie, łączyła się 
z wystawą prac nagrodzonych i wytypowanych jako najciekawsze. 

Od szeregu lat Muzeum jest miejscem spotkań młodych poetów – Lednicka Wiosna 
Poetycka. W dniu 23 maja roku 2009 odbyła się XIII edycja. A jej głównym organizato-
rem było Stowarzyszenie „Wierzeje”. Młodzież, ze szkół gimnazjalnych i licealnych, pi-
sząca wiersze bierze udział w Turnieju Poetyckim „O Koronę Wierzbową”. Uczestnicy 
spotkania przebywają cały dzień na terenie Muzeum nie tylko recytując wiersze i dyskutu-
jąc o twórczości poetyckiej, ale też zwiedzają Ostrów Lednicki, Wielkopolski Park Etno-
graficzny, oraz aktualnie istniejące wystawy. Tym razem pobyt w Muzeum zakończył się 
uczestnictwem w koncercie kameralnym. 
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W roku 2009 r. (31 maja) po raz drugi na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficz-
nego odbył się Dzień Dziecka. Jest to impreza plenerowa skierowana do rodzin. Przygo-
towany specjalnie dzień to propozycja wspólnej zabawy, wspólnych gier – dorosłych  
i dzieci. Jest to dobra okazja by dzieci i dorosłych zachęcić do wspólnej zabawy opierając 
się na grach, które pamięta starsze pokolenie. Można było spróbować takich „egzotycz-
nych” gier i zabaw jak: sztekiel, klipa, kozioł, zośka, palant, kulanie felgi, szmacianka, 
kapela i inne. Te gry rozgrywające się w scenerii skansenowskiej wsi stają się okazją do 
„międzypokoleniowej” wymiany doświadczeń – impulsem i pretekstem do budującej kon-
frontacji dziecko – dorosły. Proponowane zabawy, zazwyczaj proste, zdecydowanie ru-
chowe, wymagające wolnej przestrzeni, nie wymagają wielu skomplikowanych rekwizy-
tów. Dawniej dzieci najczęściej wykonywały je same, lub z niewielką pomocą dorosłych. 
Do ich wykonania wystarczył odpowiednio przygotowany kawałek drewna, trochę wełny, 
runa, czy kawałek ołowiu. Wykorzystywano też sprzęty domowe podbierając je rodzicom. 
Impreza przygotowana została we współpracy z Pracownią Olimpizmu i Etnologii Sportu 
Poznańskiej AWF, a tradycyjne gry z różnych regionów Polski zaprezentowali dr Małgo-
rzata Bronikowska i dr Michał Bronikowski wraz ze studentami. Oni też służyli instrukta-
żem dla wszystkich chętnych włączających się do zabawy. 

Tradycyjnie przez cały sezon pracownicy merytoryczni prowadzili cykl lekcji muze-
alnych. Oferta, z możliwością prowadzenia lekcji w salach wystawowych, w plenerze, ale 
i wyjazdowych, zaproponowana przez Muzeum jest dość bogata i dotyczy szerokiej tema-
tyki obejmującej problematykę wynikającą z wiodących dziedzin funkcjonowania Mu-
zeum. Jednak największą popularnością cieszą się lekcje związane z wylepianiem naczyń 
glinianych. Propozycja przygotowana przez Romana Doruchowskiego bije rekordy popu-
larności przyciągając młodzież i dzieci nawet z dalszych części Polski. 

W 2009 roku w ramach lekcji warsztatowych dobrą propozycją okazały się nowe lek-
cje historyczno-edukacyjne zaproponowane przez Mariolę Olejniczak i Judytę Pasternak, 
mały odkrywca i zajęcia z rekonstrukcji strojów. 

 
Imprezy plenerowe 
 
Każdego roku, niemal od początku funkcjonowania Muzeum, tradycyjnie pierwszą 

plenerową imprezą muzealną jest tzw. Topienie Marzanny. Impreza odbyła się 20 marca 
na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. Jest to impreza nawiązująca do sło-
wiańskiej tradycji pożegnania zimy i powitania wiosny. W Wielkopolsce zwyczaj ten na-
zywany jest Śmiercichą, Marzanną. Wg XV-wiecznych źródeł w trzecią niedzielę Wiel-
kiego Postu słomianą maszkarę zwaną także zimą, lub śmiercią wynoszono ze wsi i palo-
no lub topiono w pobliskiej wodzie. Poza Marzanną na skansenie podtrzymuje się zwy-
czaj chodzenia po wsi z maikiem – drzewkiem życia, obnoszonym przez dziewczęta. Maik 
symbolizuje gałązka świerkowa lub choinka przybrana we wstążki i świecidełka. Gaik-
maik był również rytualną ofiarą składaną przez ludzi niebiosom dla pozyskania ich ła-
skawości. Obrzędowi towarzyszą muzyka i śpiewy, a całe wydarzenie połączone jest  
z konkursem na kukłę – Marzannę. Impreza jest możliwa dzięki współpracy z Urzędem 
Gminy w Łubowie. 

Trzy wolne dnia majowe (1-3 maja) stają się znakomitą okazją do organizowania 
rozmaitych imprez. I po raz kolejny na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego,  
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a po raz pierwszy na Ostrowie Lednickim, zorganizowano imprezę pod wspólną nazwą 
„Majówka nad Lednicą”. 

Na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego przez trzy dni trwania rodzinnego 
festynu o rekreacyjnym charakterze w muzealnym plenerze wsi możliwe było spotkanie 
się z rękodzielnikami, rzemieślnikami i artystami. Każdy dzień poświecony był innemu 
tematowi i związany był z innym aspektem życia wsi. Pierwszy dzień poświęcony był 
prezentacji technik rękodzielniczych związanych z pracą ze słomą i papierem. Drugiego 
dnia, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Światowid z Łubowa, odbyły się tradycyjne 
targi wiejskie. W tym dniu też nastąpiło otwarcie wystawy „Opowieści świętych figurek” 
przygotowanej przez Martę Romanow-Kujawę. Natomiast dzień trzeci przebiegał pod 
hasłem wspólnej zabawy przy muzyce ludowej. Było to spotkanie z tradycyjną żywą mu-
zyką i tańcem, w którym każdy mógł się sprawdzić. Dzięki tym prezentacjom możliwe 
było zapoznanie się z różnorodnymi aspektami kultury ludowej Wielkopolskiej wsi. 

Natomiast na wyspie Ostrów Lednicki odbywały się pokazy rzemiosł wczesnośre-
dniowiecznych. W zagrodzie na podgrodziu zamieszkała grupa odtwórstwa historycznego 
„Warcianie”. Dzięki temu była to znakomita okazja do podglądania, ale do popróbowania 
życia rodziny we wczesnym średniowieczu. Na Małym Skansenie rozlokowali się człon-
kowie Stowarzyszenia Edukacji i Odtwórstwa Historycznego Okresu Monarchii Wcze-
snopiastowskiej „Aurea Tempora” oraz grupa historyczna z Towarzystwa Przyjaciół gro-
du w Grzybowie. Dzięki nim ożywiła się wioska wczesnośredniowieczna. Można było 
uczestniczyć w codziennym życiu ludzi wczesnego średniowiecza. A prócz tego obejrzeć 
prezentacje uzbrojenia, walk, posmakować potraw z ogniska, czy posłuchać muzyki i od-
dać się zabawom w jakie bawili się mieszkańcy tego terenu 1000 lat temu. Wydarzeniom 
historyzującym towarzyszył piknik historyczny a więc pokazy rzemiosł, konkursy, zaba-
wy, czy kuchnia średniowieczna. Przed wystawą archeologiczną „Ostrów Lednicki. Ce-
ramika nostra”, poświęconej wyrobom ceramicznym wczesnego średniowiecza, zorgani-
zowanej w kopii kościoła prowadzone były warsztaty ceramiczne. Zajęcia skierowane 
były do dzieci, które mogły spróbować pobawić się w garncarza z czasów wczesnego śre-
dniowiecza. Można było spróbować wylepić naczynia ale i inne wyroby ceramiczne – 
paciorki, grzechotki itp. Podczas tej zabawy możliwe było też zapoznanie się z pracą re-
konstruktora ceramiki i zasadami dokumentowania tych prac. Prowadzone były warsztaty 
plastyczne. Dzieci mogły na wcześniej przygotowanych podkładach realizować własne 
wizje strojów historycznych, bawiąc się kredkami, wylepiając szmatkami czy dekorując 
włóczką modele dziewcząt i chłopców. Dodatkową atrakcją były przejażdżki konne,  
a przede wszystkim możliwość poznania z bliska zwierząt najbardziej związanych z go-
spodarstwem – koni, kóz. 

W maju (16 maja) Muzeum włączyło się, w coraz bardziej popularne w całej Europie 
wydarzenie „Europejska Aoc Muzeów”. Była to impreza plenerowa odbywająca się na 
terenie Ostrowa Lednickiego i Małego Skansenu w nietypowych dla muzeum godzinach, 
a mianowicie między 17:00 a 24:00. Mały Skansen znów zamienił się w teatr historyczny 
– wioskę wczesnośredniowieczną gdzie przez cały wieczór czytano fragmenty „Starej 
Baśni” Józefa Ignacego Kraszewskiego. Jej akcja dzieje się momentami na Lednicy więc 
niejako przywoływano wyspę z wyobraźni Kraszewskiego. Atmosferę historycznej i lite-
rackiej Lednicy przybliżał Andrzej Pieczyński – aktor grający powieściowego Znoska  
w filmowej wersji „Stara Baśń – kiedy słońce było bogiem” (w reżyserii Jerzego Hoffma-
na). W czytanie, któremu towarzyszyła muzyka z filmu, włączali się zarówno uczestnicy 
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a po raz pierwszy na Ostrowie Lednickim, zorganizowano imprezę pod wspólną nazwą 
„Majówka nad Lednicą”. 

Na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego przez trzy dni trwania rodzinnego 
festynu o rekreacyjnym charakterze w muzealnym plenerze wsi możliwe było spotkanie 
się z rękodzielnikami, rzemieślnikami i artystami. Każdy dzień poświecony był innemu 
tematowi i związany był z innym aspektem życia wsi. Pierwszy dzień poświęcony był 
prezentacji technik rękodzielniczych związanych z pracą ze słomą i papierem. Drugiego 
dnia, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Światowid z Łubowa, odbyły się tradycyjne 
targi wiejskie. W tym dniu też nastąpiło otwarcie wystawy „Opowieści świętych figurek” 
przygotowanej przez Martę Romanow-Kujawę. Natomiast dzień trzeci przebiegał pod 
hasłem wspólnej zabawy przy muzyce ludowej. Było to spotkanie z tradycyjną żywą mu-
zyką i tańcem, w którym każdy mógł się sprawdzić. Dzięki tym prezentacjom możliwe 
było zapoznanie się z różnorodnymi aspektami kultury ludowej Wielkopolskiej wsi. 

Natomiast na wyspie Ostrów Lednicki odbywały się pokazy rzemiosł wczesnośre-
dniowiecznych. W zagrodzie na podgrodziu zamieszkała grupa odtwórstwa historycznego 
„Warcianie”. Dzięki temu była to znakomita okazja do podglądania, ale do popróbowania 
życia rodziny we wczesnym średniowieczu. Na Małym Skansenie rozlokowali się człon-
kowie Stowarzyszenia Edukacji i Odtwórstwa Historycznego Okresu Monarchii Wcze-
snopiastowskiej „Aurea Tempora” oraz grupa historyczna z Towarzystwa Przyjaciół gro-
du w Grzybowie. Dzięki nim ożywiła się wioska wczesnośredniowieczna. Można było 
uczestniczyć w codziennym życiu ludzi wczesnego średniowiecza. A prócz tego obejrzeć 
prezentacje uzbrojenia, walk, posmakować potraw z ogniska, czy posłuchać muzyki i od-
dać się zabawom w jakie bawili się mieszkańcy tego terenu 1000 lat temu. Wydarzeniom 
historyzującym towarzyszył piknik historyczny a więc pokazy rzemiosł, konkursy, zaba-
wy, czy kuchnia średniowieczna. Przed wystawą archeologiczną „Ostrów Lednicki. Ce-
ramika nostra”, poświęconej wyrobom ceramicznym wczesnego średniowiecza, zorgani-
zowanej w kopii kościoła prowadzone były warsztaty ceramiczne. Zajęcia skierowane 
były do dzieci, które mogły spróbować pobawić się w garncarza z czasów wczesnego śre-
dniowiecza. Można było spróbować wylepić naczynia ale i inne wyroby ceramiczne – 
paciorki, grzechotki itp. Podczas tej zabawy możliwe było też zapoznanie się z pracą re-
konstruktora ceramiki i zasadami dokumentowania tych prac. Prowadzone były warsztaty 
plastyczne. Dzieci mogły na wcześniej przygotowanych podkładach realizować własne 
wizje strojów historycznych, bawiąc się kredkami, wylepiając szmatkami czy dekorując 
włóczką modele dziewcząt i chłopców. Dodatkową atrakcją były przejażdżki konne,  
a przede wszystkim możliwość poznania z bliska zwierząt najbardziej związanych z go-
spodarstwem – koni, kóz. 

W maju (16 maja) Muzeum włączyło się, w coraz bardziej popularne w całej Europie 
wydarzenie „Europejska Aoc Muzeów”. Była to impreza plenerowa odbywająca się na 
terenie Ostrowa Lednickiego i Małego Skansenu w nietypowych dla muzeum godzinach, 
a mianowicie między 17:00 a 24:00. Mały Skansen znów zamienił się w teatr historyczny 
– wioskę wczesnośredniowieczną gdzie przez cały wieczór czytano fragmenty „Starej 
Baśni” Józefa Ignacego Kraszewskiego. Jej akcja dzieje się momentami na Lednicy więc 
niejako przywoływano wyspę z wyobraźni Kraszewskiego. Atmosferę historycznej i lite-
rackiej Lednicy przybliżał Andrzej Pieczyński – aktor grający powieściowego Znoska  
w filmowej wersji „Stara Baśń – kiedy słońce było bogiem” (w reżyserii Jerzego Hoffma-
na). W czytanie, któremu towarzyszyła muzyka z filmu, włączali się zarówno uczestnicy 
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a po raz pierwszy na Ostrowie Lednickim, zorganizowano imprezę pod wspólną nazwą 
„Majówka nad Lednicą”. 

Na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego przez trzy dni trwania rodzinnego 
festynu o rekreacyjnym charakterze w muzealnym plenerze wsi możliwe było spotkanie 
się z rękodzielnikami, rzemieślnikami i artystami. Każdy dzień poświecony był innemu 
tematowi i związany był z innym aspektem życia wsi. Pierwszy dzień poświęcony był 
prezentacji technik rękodzielniczych związanych z pracą ze słomą i papierem. Drugiego 
dnia, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Światowid z Łubowa, odbyły się tradycyjne 
targi wiejskie. W tym dniu też nastąpiło otwarcie wystawy „Opowieści świętych figurek” 
przygotowanej przez Martę Romanow-Kujawę. Natomiast dzień trzeci przebiegał pod 
hasłem wspólnej zabawy przy muzyce ludowej. Było to spotkanie z tradycyjną żywą mu-
zyką i tańcem, w którym każdy mógł się sprawdzić. Dzięki tym prezentacjom możliwe 
było zapoznanie się z różnorodnymi aspektami kultury ludowej Wielkopolskiej wsi. 

Natomiast na wyspie Ostrów Lednicki odbywały się pokazy rzemiosł wczesnośre-
dniowiecznych. W zagrodzie na podgrodziu zamieszkała grupa odtwórstwa historycznego 
„Warcianie”. Dzięki temu była to znakomita okazja do podglądania, ale do popróbowania 
życia rodziny we wczesnym średniowieczu. Na Małym Skansenie rozlokowali się człon-
kowie Stowarzyszenia Edukacji i Odtwórstwa Historycznego Okresu Monarchii Wcze-
snopiastowskiej „Aurea Tempora” oraz grupa historyczna z Towarzystwa Przyjaciół gro-
du w Grzybowie. Dzięki nim ożywiła się wioska wczesnośredniowieczna. Można było 
uczestniczyć w codziennym życiu ludzi wczesnego średniowiecza. A prócz tego obejrzeć 
prezentacje uzbrojenia, walk, posmakować potraw z ogniska, czy posłuchać muzyki i od-
dać się zabawom w jakie bawili się mieszkańcy tego terenu 1000 lat temu. Wydarzeniom 
historyzującym towarzyszył piknik historyczny a więc pokazy rzemiosł, konkursy, zaba-
wy, czy kuchnia średniowieczna. Przed wystawą archeologiczną „Ostrów Lednicki. Ce-
ramika nostra”, poświęconej wyrobom ceramicznym wczesnego średniowiecza, zorgani-
zowanej w kopii kościoła prowadzone były warsztaty ceramiczne. Zajęcia skierowane 
były do dzieci, które mogły spróbować pobawić się w garncarza z czasów wczesnego śre-
dniowiecza. Można było spróbować wylepić naczynia ale i inne wyroby ceramiczne – 
paciorki, grzechotki itp. Podczas tej zabawy możliwe było też zapoznanie się z pracą re-
konstruktora ceramiki i zasadami dokumentowania tych prac. Prowadzone były warsztaty 
plastyczne. Dzieci mogły na wcześniej przygotowanych podkładach realizować własne 
wizje strojów historycznych, bawiąc się kredkami, wylepiając szmatkami czy dekorując 
włóczką modele dziewcząt i chłopców. Dodatkową atrakcją były przejażdżki konne,  
a przede wszystkim możliwość poznania z bliska zwierząt najbardziej związanych z go-
spodarstwem – koni, kóz. 

W maju (16 maja) Muzeum włączyło się, w coraz bardziej popularne w całej Europie 
wydarzenie „Europejska Aoc Muzeów”. Była to impreza plenerowa odbywająca się na 
terenie Ostrowa Lednickiego i Małego Skansenu w nietypowych dla muzeum godzinach, 
a mianowicie między 17:00 a 24:00. Mały Skansen znów zamienił się w teatr historyczny 
– wioskę wczesnośredniowieczną gdzie przez cały wieczór czytano fragmenty „Starej 
Baśni” Józefa Ignacego Kraszewskiego. Jej akcja dzieje się momentami na Lednicy więc 
niejako przywoływano wyspę z wyobraźni Kraszewskiego. Atmosferę historycznej i lite-
rackiej Lednicy przybliżał Andrzej Pieczyński – aktor grający powieściowego Znoska  
w filmowej wersji „Stara Baśń – kiedy słońce było bogiem” (w reżyserii Jerzego Hoffma-
na). W czytanie, któremu towarzyszyła muzyka z filmu, włączali się zarówno uczestnicy 
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a po raz pierwszy na Ostrowie Lednickim, zorganizowano imprezę pod wspólną nazwą 
„Majówka nad Lednicą”. 

Na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego przez trzy dni trwania rodzinnego 
festynu o rekreacyjnym charakterze w muzealnym plenerze wsi możliwe było spotkanie 
się z rękodzielnikami, rzemieślnikami i artystami. Każdy dzień poświecony był innemu 
tematowi i związany był z innym aspektem życia wsi. Pierwszy dzień poświęcony był 
prezentacji technik rękodzielniczych związanych z pracą ze słomą i papierem. Drugiego 
dnia, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Światowid z Łubowa, odbyły się tradycyjne 
targi wiejskie. W tym dniu też nastąpiło otwarcie wystawy „Opowieści świętych figurek” 
przygotowanej przez Martę Romanow-Kujawę. Natomiast dzień trzeci przebiegał pod 
hasłem wspólnej zabawy przy muzyce ludowej. Było to spotkanie z tradycyjną żywą mu-
zyką i tańcem, w którym każdy mógł się sprawdzić. Dzięki tym prezentacjom możliwe 
było zapoznanie się z różnorodnymi aspektami kultury ludowej Wielkopolskiej wsi. 

Natomiast na wyspie Ostrów Lednicki odbywały się pokazy rzemiosł wczesnośre-
dniowiecznych. W zagrodzie na podgrodziu zamieszkała grupa odtwórstwa historycznego 
„Warcianie”. Dzięki temu była to znakomita okazja do podglądania, ale do popróbowania 
życia rodziny we wczesnym średniowieczu. Na Małym Skansenie rozlokowali się człon-
kowie Stowarzyszenia Edukacji i Odtwórstwa Historycznego Okresu Monarchii Wcze-
snopiastowskiej „Aurea Tempora” oraz grupa historyczna z Towarzystwa Przyjaciół gro-
du w Grzybowie. Dzięki nim ożywiła się wioska wczesnośredniowieczna. Można było 
uczestniczyć w codziennym życiu ludzi wczesnego średniowiecza. A prócz tego obejrzeć 
prezentacje uzbrojenia, walk, posmakować potraw z ogniska, czy posłuchać muzyki i od-
dać się zabawom w jakie bawili się mieszkańcy tego terenu 1000 lat temu. Wydarzeniom 
historyzującym towarzyszył piknik historyczny a więc pokazy rzemiosł, konkursy, zaba-
wy, czy kuchnia średniowieczna. Przed wystawą archeologiczną „Ostrów Lednicki. Ce-
ramika nostra”, poświęconej wyrobom ceramicznym wczesnego średniowiecza, zorgani-
zowanej w kopii kościoła prowadzone były warsztaty ceramiczne. Zajęcia skierowane 
były do dzieci, które mogły spróbować pobawić się w garncarza z czasów wczesnego śre-
dniowiecza. Można było spróbować wylepić naczynia ale i inne wyroby ceramiczne – 
paciorki, grzechotki itp. Podczas tej zabawy możliwe było też zapoznanie się z pracą re-
konstruktora ceramiki i zasadami dokumentowania tych prac. Prowadzone były warsztaty 
plastyczne. Dzieci mogły na wcześniej przygotowanych podkładach realizować własne 
wizje strojów historycznych, bawiąc się kredkami, wylepiając szmatkami czy dekorując 
włóczką modele dziewcząt i chłopców. Dodatkową atrakcją były przejażdżki konne,  
a przede wszystkim możliwość poznania z bliska zwierząt najbardziej związanych z go-
spodarstwem – koni, kóz. 

W maju (16 maja) Muzeum włączyło się, w coraz bardziej popularne w całej Europie 
wydarzenie „Europejska Aoc Muzeów”. Była to impreza plenerowa odbywająca się na 
terenie Ostrowa Lednickiego i Małego Skansenu w nietypowych dla muzeum godzinach, 
a mianowicie między 17:00 a 24:00. Mały Skansen znów zamienił się w teatr historyczny 
– wioskę wczesnośredniowieczną gdzie przez cały wieczór czytano fragmenty „Starej 
Baśni” Józefa Ignacego Kraszewskiego. Jej akcja dzieje się momentami na Lednicy więc 
niejako przywoływano wyspę z wyobraźni Kraszewskiego. Atmosferę historycznej i lite-
rackiej Lednicy przybliżał Andrzej Pieczyński – aktor grający powieściowego Znoska  
w filmowej wersji „Stara Baśń – kiedy słońce było bogiem” (w reżyserii Jerzego Hoffma-
na). W czytanie, któremu towarzyszyła muzyka z filmu, włączali się zarówno uczestnicy 
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pikniku historycznego, jak i widzowie odwiedzający Lednicę. Andrzej Pieczyński ubrany 
w strój historyczny kilkukrotnie udawał się na wyspę gdzie w naturalnej scenerii, w ciem-
ności rozjaśnianej pochodniami, czytał fragmenty Starej Baśni. Dopiero tutaj tekst Kra-
szewskiego nabierał niezwykłej mocy, a ekspresja czytającego powodowała iż słuchają-
cym udzielały się ogromne emocje. 

W niezwykłą atmosferę tej nocy włączył się też znany sarmata, poeta i pieśniarz Jacek 
Kowalski wraz z Klubem Świętego Ludwika. Ich nocny prapremierowy koncert o godz. 
22:00 pt. „Legendy herbowe rycerza Smysa” znakomicie wpisał się w atmosferę stworzo-
ną przez „Starą Baśń”. 

Dodatkowo w zainscenizowanej chacie z Majkowa, w sali odczytowej o godz. 19:00 
odbył się wykład Drewniane budownictwo Ostrowa Lednickiego Arkadiusza Tabaki, pre-
zentujący dotychczasowe badania wyspy i najważniejsze odkrycia. O godz. 21:00 odbył 
się wykład Życie codzienne na Ostrowie Radzińskim, Andrzeja Kowalczyka, prezentują-
cego najnowsze wyniki badań wykopaliskowych na dopiero rozpoznawanym i badanym 
grodzisku w Radzimiu k. Murowanej Gośliny. Przybywający turyści mieli także możli-
wość zwiedzania, o wyznaczonych porach, Ostrowa Lednickiego wraz z archeologiem, 
który nocą, przy świetle pochodni, opowiadał dzieje lednickiego grodu i z dodatkowym 
komentarzem udostępniał wystawy archeologiczne. W godzinach od 18:00 do 22:00 pro-
wadzone były Warsztaty z nauki kaligrafii, przez prof. Tomasza Siwińskiego. Pracownicy 
Działu Naukowo–Oświatowego prowadzili warsztaty garncarskie i plastyczne dla dzieci i 
młodzieży. 

W budynku ekspozycyjnym, w sali dolnej, o godz. 17:00 została otwarta wystawa ar-
cheologiczna Pradzieje Ostrowa Lednickiego i okolic autorstwa Łukasza Kaczmarka. 
Wydarzenie Europejskiej Aocy Muzeów zakończono wspólną biesiadą. 

Początki naszej historii są raczej skromnie odnotowane w dokumentach i źródłach pi-
sanych. Daty dzienne pojawiają się tam dość późno. Dlatego tym bardziej fakt odnotowa-
nia śmierci naszego pierwszego władcy jest dla nas datą ważną. Takim wydarzeniem była 
śmierć Mieszka I przypadająca na dzień 25 maja 992 roku. Dla przypomnienia tego wyda-
rzenia i postaci od kilku lat na Ostrowie Lednickim odbywają się specjalne uroczystości. 
W dniu 23 maja 2009 r. na Ostrowie Lednickim o godz. 11:00 w ruinach lednickiej kapli-
cy sprawowano Mszę Św. celebrowaną przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Wojcie-
cha Polaka Sufragana Gnieźnieńskiego w asyście księdza Ireneusza Plucińskiego Dzieka-
na z Dekanatu Pobiedziskiego i proboszcza parafii Dziekanowice ks. Adama Sypniew-
skiego oraz kleryków z Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego z Gniezna. 
W kaplicy zasiedli zaproszeni goście, a między innymi: Marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego Marek Woźniak, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Alek-
sander Starzyński, Przewodnicząca Rady Powiatu Emila Dutka, Burmistrz Miasta Pobie-
dziska Michał Posada, Księża z Dekanatu i pobliskich parafii, Wójt Gminy Łubowo An-
drzej Łozowski, radni z gminy, pracownicy muzeum. Oprawę muzyczną sprawował Chór 
Katedralny Katedry Gnieźnieńskiej. Po mszy, po zwiedzeniu ekspozycji muzeum w bu-
dynku siedziby, w Dziekanowicach o godz. 13:30 odbył się Koncert Kwartetu Smyczko-
wego Appasjonata. W godzinach wieczornych, o 21:30 zaplanowano na Małym Skanse-
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pikniku historycznego, jak i widzowie odwiedzający Lednicę. Andrzej Pieczyński ubrany 
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cym udzielały się ogromne emocje. 

W niezwykłą atmosferę tej nocy włączył się też znany sarmata, poeta i pieśniarz Jacek 
Kowalski wraz z Klubem Świętego Ludwika. Ich nocny prapremierowy koncert o godz. 
22:00 pt. „Legendy herbowe rycerza Smysa” znakomicie wpisał się w atmosferę stworzo-
ną przez „Starą Baśń”. 

Dodatkowo w zainscenizowanej chacie z Majkowa, w sali odczytowej o godz. 19:00 
odbył się wykład Drewniane budownictwo Ostrowa Lednickiego Arkadiusza Tabaki, pre-
zentujący dotychczasowe badania wyspy i najważniejsze odkrycia. O godz. 21:00 odbył 
się wykład Życie codzienne na Ostrowie Radzińskim, Andrzeja Kowalczyka, prezentują-
cego najnowsze wyniki badań wykopaliskowych na dopiero rozpoznawanym i badanym 
grodzisku w Radzimiu k. Murowanej Gośliny. Przybywający turyści mieli także możli-
wość zwiedzania, o wyznaczonych porach, Ostrowa Lednickiego wraz z archeologiem, 
który nocą, przy świetle pochodni, opowiadał dzieje lednickiego grodu i z dodatkowym 
komentarzem udostępniał wystawy archeologiczne. W godzinach od 18:00 do 22:00 pro-
wadzone były Warsztaty z nauki kaligrafii, przez prof. Tomasza Siwińskiego. Pracownicy 
Działu Naukowo–Oświatowego prowadzili warsztaty garncarskie i plastyczne dla dzieci i 
młodzieży. 

W budynku ekspozycyjnym, w sali dolnej, o godz. 17:00 została otwarta wystawa ar-
cheologiczna Pradzieje Ostrowa Lednickiego i okolic autorstwa Łukasza Kaczmarka. 
Wydarzenie Europejskiej Aocy Muzeów zakończono wspólną biesiadą. 

Początki naszej historii są raczej skromnie odnotowane w dokumentach i źródłach pi-
sanych. Daty dzienne pojawiają się tam dość późno. Dlatego tym bardziej fakt odnotowa-
nia śmierci naszego pierwszego władcy jest dla nas datą ważną. Takim wydarzeniem była 
śmierć Mieszka I przypadająca na dzień 25 maja 992 roku. Dla przypomnienia tego wyda-
rzenia i postaci od kilku lat na Ostrowie Lednickim odbywają się specjalne uroczystości. 
W dniu 23 maja 2009 r. na Ostrowie Lednickim o godz. 11:00 w ruinach lednickiej kapli-
cy sprawowano Mszę Św. celebrowaną przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Wojcie-
cha Polaka Sufragana Gnieźnieńskiego w asyście księdza Ireneusza Plucińskiego Dzieka-
na z Dekanatu Pobiedziskiego i proboszcza parafii Dziekanowice ks. Adama Sypniew-
skiego oraz kleryków z Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego z Gniezna. 
W kaplicy zasiedli zaproszeni goście, a między innymi: Marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego Marek Woźniak, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Alek-
sander Starzyński, Przewodnicząca Rady Powiatu Emila Dutka, Burmistrz Miasta Pobie-
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Od kilku lat do miejscowej tradycji należy organizowanie przez Muzeum procesji 
Bożego Ciała. Odbywająca się 11 czerwca procesja rozpoczyna się uroczystą Msza Św.  
w kościele parafialnym w Dziekanowicach. Następnie procesja odwiedza ołtarze we wsi 
docierając do ostatniego, zbudowanego na terenie skansenu. Procesję poprowadzi Zespół 
Pieśni i Tańca „Wiwaty” z Pobiedzisk i Orkiestra Dęta z Pobiedzisk. Dzieci i młodzież 
ubrani w tradycyjne wielkopolskie stroje niosąc feretrony, w rytm orkiestry, kroczą na 
czele procesji. Ostatnia stacja znajduje się na terenie skansenu, a przed kościołem z Wart-
kowic następuje poświęcenie wiernych. 

 Najstarszą imprezą plenerową, odbywającą się nad jeziorem Lednica, jest tzw. Aoc 
Kupały – Wianki Świętojańskie. W roku 2009 odbyła się ona 20 czerwca na terenie Małe-
go Skansenu, przy przeprawie promowej na Ostrów Lednicki. Tradycja tego typu imprez 
nawiązuje do letniego przesilenia dnia i nocy. Na dzień 21 czerwca przypada moment gdy 
słońce dochodzi najwyższego punktu w swej pozornej wędrówce. Jest to najdłuższy dzień 
a zarazem najkrótsza noc. Właśnie w tę najkrótszą noc Słowianie palili na wzgórzach 
ognie i bawiąc się przy nich gromadnie urządzali igrzyska i zabawy. Najpopularniejsze 
nazwy tych uroczystości to: sobótka (być może dlatego że zabawy odbywały się w sobo-
ty), kres (może od krzesania ognia), kupała (prawdopodobnie od obrzędowej kąpieli).  
W zwyczajach tych wielką rolę odgrywa ogień i woda. Do ognia wrzuca się zioła, a na-
stępnie wierząc w jego moc oczyszczającą skacze się przezeń. Podobne znaczenie jak 
ogień miała w tę noc także woda. Kąpiel w tą najkrótszą w roku noc miała oczyszczać ze 
złych mocy, dawała nowe siły, zdrowie, zapewniała szczęście. 

Podczas lednickiej Kupały odbył się koncert młodzieżowego zespołu Indios Bravos. 
Zespół o bogatej sekcji instrumentalnej prezentujący muzykę reggae, wpisał się swoją 
rytmiką i stroną muzyczną w klimat dawnych obrzędów i tradycji miejsca. Koncert tego 
zespołu, po raz pierwszy od wielu, wielu już lat ściągnął na tę imprezę ponad 1.000 
uczestników, młodych ludzi, którzy dzięki uczestnictwu w koncercie mieli także możli-
wość poznania dawnych zwyczajów pogańskich i zwyczajów kupałowych. A samą insce-
nizację obrządków kupałowych rozpoczęło widowisko „Taniec z ogniem” w wykonaniu 
Grupy Amentiae z Warszawy. Był to występ 5 tancerzy dysponujących różnym sprzętem, 
tj. liny, poi (łańcuchy), kile i pochodnie. Pokazowi towarzyszyła muzyka folkowa. Insce-
nizację – obrzędowe powitanie lata „Wianki świętojańskie” – przygotował Zespół Pieśni  
i Tańca „Łany” z Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. W świetle palących się 
ognisk, jak co roku, w czas letniego przesilenia dnia z nocą, tak jak dawni Słowianie, 
młodzież odprawiła sobótkowe, kupałowe igrzyska i zabawy. Od początków funkcjono-
wania Muzeum, od 1969 roku, jest to najważniejsza wśród plenerowych imprez muzeal-
nych. Imprezę rozpoczął koncert muzyczny zespołu młodzieżowego reggae, moc ognia 
prezentowało widowisko „Taniec z ogniem”, a obrzędowe pożegnanie lata zakończono 
widowiskiem „Wianki świętojańskie”, będącym pokazem tradycyjnych obrzędów kultury 
słowiańskiej połączonym z zabawą taneczną i puszczaniem wianków na jeziorze Lednica. 

 Od 23 lat na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego odbywa się impreza 
plenerowa – Żywy Skansen. Zwyczajowo odbywa się ona w pierwszą niedzielę lipca, która 
tym razem przypadła na dzień 5 lipca. Jest to wieloaspektowe spotkanie z tradycyjną wsią 
wielkopolską. Ma ona na celu wszechstronne zaprezentowanie publiczności (już nie tylko 
wielkopolskiej) tradycji naszego regionu. Każdego roku przyciąga kilka tysięcy osób.  
W scenerii wsi, w zabytkowych obejściach i wnętrzach chat, prezentowane były różno-
rodne zajęcia rzemieślnicze (ciesielstwo, kołodziejstwo, garncarstwo, kowalstwo, szew-
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Grupy Amentiae z Warszawy. Był to występ 5 tancerzy dysponujących różnym sprzętem, 
tj. liny, poi (łańcuchy), kile i pochodnie. Pokazowi towarzyszyła muzyka folkowa. Insce-
nizację – obrzędowe powitanie lata „Wianki świętojańskie” – przygotował Zespół Pieśni  
i Tańca „Łany” z Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. W świetle palących się 
ognisk, jak co roku, w czas letniego przesilenia dnia z nocą, tak jak dawni Słowianie, 
młodzież odprawiła sobótkowe, kupałowe igrzyska i zabawy. Od początków funkcjono-
wania Muzeum, od 1969 roku, jest to najważniejsza wśród plenerowych imprez muzeal-
nych. Imprezę rozpoczął koncert muzyczny zespołu młodzieżowego reggae, moc ognia 
prezentowało widowisko „Taniec z ogniem”, a obrzędowe pożegnanie lata zakończono 
widowiskiem „Wianki świętojańskie”, będącym pokazem tradycyjnych obrzędów kultury 
słowiańskiej połączonym z zabawą taneczną i puszczaniem wianków na jeziorze Lednica. 

 Od 23 lat na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego odbywa się impreza 
plenerowa – Żywy Skansen. Zwyczajowo odbywa się ona w pierwszą niedzielę lipca, która 
tym razem przypadła na dzień 5 lipca. Jest to wieloaspektowe spotkanie z tradycyjną wsią 
wielkopolską. Ma ona na celu wszechstronne zaprezentowanie publiczności (już nie tylko 
wielkopolskiej) tradycji naszego regionu. Każdego roku przyciąga kilka tysięcy osób.  
W scenerii wsi, w zabytkowych obejściach i wnętrzach chat, prezentowane były różno-
rodne zajęcia rzemieślnicze (ciesielstwo, kołodziejstwo, garncarstwo, kowalstwo, szew-
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Od kilku lat do miejscowej tradycji należy organizowanie przez Muzeum procesji 
Bożego Ciała. Odbywająca się 11 czerwca procesja rozpoczyna się uroczystą Msza Św.  
w kościele parafialnym w Dziekanowicach. Następnie procesja odwiedza ołtarze we wsi 
docierając do ostatniego, zbudowanego na terenie skansenu. Procesję poprowadzi Zespół 
Pieśni i Tańca „Wiwaty” z Pobiedzisk i Orkiestra Dęta z Pobiedzisk. Dzieci i młodzież 
ubrani w tradycyjne wielkopolskie stroje niosąc feretrony, w rytm orkiestry, kroczą na 
czele procesji. Ostatnia stacja znajduje się na terenie skansenu, a przed kościołem z Wart-
kowic następuje poświęcenie wiernych. 
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W zwyczajach tych wielką rolę odgrywa ogień i woda. Do ognia wrzuca się zioła, a na-
stępnie wierząc w jego moc oczyszczającą skacze się przezeń. Podobne znaczenie jak 
ogień miała w tę noc także woda. Kąpiel w tą najkrótszą w roku noc miała oczyszczać ze 
złych mocy, dawała nowe siły, zdrowie, zapewniała szczęście. 
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stwo, rymarstwo), a także zajęcia gospodarskie i domowe (obróbka lnu i wełny, wypiek 
chleba, ubijanie masła w kierzynce). Artyści i rękodzielnicy zaprezentowali haft, rzeźbę  
w drewnie, wykonywanie ozdób z papieru i słomy, czy wycinanki. Prezentowane zajęcia 
związane są z codziennym i odświętnym życiem mieszkańców dawnej wsi wielkopolskiej. 
Równolegle na nawsiu odbywał się kiermasz wyrobów rękodzieła wiejskiego. Prezenta-
cjom tym towarzyszyły występy zespołów folklorystycznych, kapel ludowych i folko-
wych, a we dworze ze Studzieńca odbył się koncert muzyki kameralnej. We wnętrzu 
osiemnastowiecznego kościoła odprawiona została msza święta, a po jej zakończeniu od-
bywały się koncerty muzyki organowej. 

W pierwszy lipcowy weekend (przypadający na dni 4 i 5 tegoż miesiąca) na terenie 
Ostrowa Lednickiego zorganizowano imprezę plenerową W lednickim grodzie księcia 
Mieszka. Był to festyn historyczno-archeologiczny, którego głównym celem było przybli-
żenie szerokiej grupie odbiorców codziennego życia i zwyczajów społeczności z okresu  
X i XI wieku. Podczas trwania festynu osoby zainteresowane historią mogły zapoznać się 
z tradycyjnym rzemiosłem dawnych warsztatów, wśród nich takich jak bębniarstwo, far-
biarstwo, tkactwo, garncarstwo, rogownictwo, kowalstwo czy złotnictwo. Można było 
spróbować swoich sił w grach i zabawach wczesnośredniowiecznych, zapoznawano się  
z elementami uzbrojenia wojów słowiańskich, a także z technikami i sposobami walki. 
Odtwórcy chętnie dzielili się swoją wiedzą historyczną dotyczącą ówczesnego sposobu 
życia, ale też informacjami dotyczącymi samego Ostrowa Lednickiego oraz monarchii 
piastowskiej. Najmłodsi uczestnicy mogli w atmosferze zabawy i rozrywki uczestniczyć  
w inscenizowanych wydarzeniach na wyspie. Prowadzone były zajęcia edukacyjne dla 
dzieci rekonstrukcji stroju i biżuterii, warsztaty ceramiczne, plastyczne, i warsztaty nauki 
kaligrafii arabskiej. Archeolodzy dzielili się swoją wiedzą historyczną o Ostrowie Lednic-
kim. O wyznaczonych godzinach, na brzegu wyspy oczekiwał archeolog, który bezpłatnie 
oprowadzał po zachowanych reliktach wyspy, w ramach projektu Ostrów Lednicki bez 
tajemnic. Na wyspie zostało ustawione stanowisko z materiałami promocyjnymi i wydaw-
nictwami Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Dodatkowo można było zwiedzić 
wystawę jubileuszową, Goście Lednickiego stołu, w pomieszczeniu lednickiego schroni-
ska. 

Wody jeziora stały się też miejscem gdzie od kilkunastu lat odbywają się zawody 
pływackie. W dniu 19 lipca odbyła się XVII edycja zawodów pływackich „O Błękitną 
Wstęgę Ostrowa Lednickiego”. Start zawodników odbywa się na terenie Małego Skanse-
nu, a zawodnicy pokonują odpowiednie dystanse mając w zasięgu wzroku Ostrów Led-
nicki. Organizatorem zawodów jest Urząd Gminy Łubowo. 

15 sierpnia w kalendarzu kościoła rzymsko-katolickiego jest dniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny. W tradycji ludowej dzień ten poświęcony jest Matce Boskiej 
Zielnej. Święto jest pretekstem do przybliżenia wierzeń ludowych i zwyczajów związa-
nych z tymi obchodami oraz z wiedzą określaną mianem tzw. medycyny ludowej. Konty-
nuując tą tradycję na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego mają miejsce uro-
czystości związane z obchodami święta Matki Boskiej Zielnej. Początek święta to msza  
w kościele z Wartkowic. Tu następuje święcenie przygotowanych przez opiekunki ekspo-
zycji bukietów z kwiatów, ziół, zbóż, owoców i warzyw. Do bukietów i wianków były 
doczepione informacje omawiające charakterystykę tych świąt oraz informujące o ich 
symbolicznym wymiarze. W jednej z chałup przygotowywane były napary z ziół, a na 
nawsiu odbywał się targ wiejski oferujący wyroby nawiązujące do atrybutów tego święta. 
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wych, a we dworze ze Studzieńca odbył się koncert muzyki kameralnej. We wnętrzu 
osiemnastowiecznego kościoła odprawiona została msza święta, a po jej zakończeniu od-
bywały się koncerty muzyki organowej. 

W pierwszy lipcowy weekend (przypadający na dni 4 i 5 tegoż miesiąca) na terenie 
Ostrowa Lednickiego zorganizowano imprezę plenerową W lednickim grodzie księcia 
Mieszka. Był to festyn historyczno-archeologiczny, którego głównym celem było przybli-
żenie szerokiej grupie odbiorców codziennego życia i zwyczajów społeczności z okresu  
X i XI wieku. Podczas trwania festynu osoby zainteresowane historią mogły zapoznać się 
z tradycyjnym rzemiosłem dawnych warsztatów, wśród nich takich jak bębniarstwo, far-
biarstwo, tkactwo, garncarstwo, rogownictwo, kowalstwo czy złotnictwo. Można było 
spróbować swoich sił w grach i zabawach wczesnośredniowiecznych, zapoznawano się  
z elementami uzbrojenia wojów słowiańskich, a także z technikami i sposobami walki. 
Odtwórcy chętnie dzielili się swoją wiedzą historyczną dotyczącą ówczesnego sposobu 
życia, ale też informacjami dotyczącymi samego Ostrowa Lednickiego oraz monarchii 
piastowskiej. Najmłodsi uczestnicy mogli w atmosferze zabawy i rozrywki uczestniczyć  
w inscenizowanych wydarzeniach na wyspie. Prowadzone były zajęcia edukacyjne dla 
dzieci rekonstrukcji stroju i biżuterii, warsztaty ceramiczne, plastyczne, i warsztaty nauki 
kaligrafii arabskiej. Archeolodzy dzielili się swoją wiedzą historyczną o Ostrowie Lednic-
kim. O wyznaczonych godzinach, na brzegu wyspy oczekiwał archeolog, który bezpłatnie 
oprowadzał po zachowanych reliktach wyspy, w ramach projektu Ostrów Lednicki bez 
tajemnic. Na wyspie zostało ustawione stanowisko z materiałami promocyjnymi i wydaw-
nictwami Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Dodatkowo można było zwiedzić 
wystawę jubileuszową, Goście Lednickiego stołu, w pomieszczeniu lednickiego schroni-
ska. 

Wody jeziora stały się też miejscem gdzie od kilkunastu lat odbywają się zawody 
pływackie. W dniu 19 lipca odbyła się XVII edycja zawodów pływackich „O Błękitną 
Wstęgę Ostrowa Lednickiego”. Start zawodników odbywa się na terenie Małego Skanse-
nu, a zawodnicy pokonują odpowiednie dystanse mając w zasięgu wzroku Ostrów Led-
nicki. Organizatorem zawodów jest Urząd Gminy Łubowo. 

15 sierpnia w kalendarzu kościoła rzymsko-katolickiego jest dniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny. W tradycji ludowej dzień ten poświęcony jest Matce Boskiej 
Zielnej. Święto jest pretekstem do przybliżenia wierzeń ludowych i zwyczajów związa-
nych z tymi obchodami oraz z wiedzą określaną mianem tzw. medycyny ludowej. Konty-
nuując tą tradycję na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego mają miejsce uro-
czystości związane z obchodami święta Matki Boskiej Zielnej. Początek święta to msza  
w kościele z Wartkowic. Tu następuje święcenie przygotowanych przez opiekunki ekspo-
zycji bukietów z kwiatów, ziół, zbóż, owoców i warzyw. Do bukietów i wianków były 
doczepione informacje omawiające charakterystykę tych świąt oraz informujące o ich 
symbolicznym wymiarze. W jednej z chałup przygotowywane były napary z ziół, a na 
nawsiu odbywał się targ wiejski oferujący wyroby nawiązujące do atrybutów tego święta. 
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Od lat 12 Muzeum jest gospodarzem i właścicielem wczesnośredniowiecznego grodu 
w Grzybowie (niedaleko Wrześni). W dniach 22-23 sierpnia odbyła się tam impreza ple-
nerowa „Wojowie i Rzemieślnicy” stanowiąca dziesiąty już Międzynarodowy Zjazd Wo-
jowników Słowiańskich. Cykliczne spotkania na grodzie w Grzybowie są żywą lekcją 
historii. Nadrzędnym celem tych imprez jest propagowanie tradycji i obyczajów wczesne-
go średniowiecza – okresu związanego z początkami naszego państwa, z okresem gdy na 
grzybowskim grodzie kwitło życie. Podczas festynu każdy przybywający na gród ma 
możliwość nie tylko obejrzenia ludzi w tradycyjnych strojach, przy tradycyjnych zaję-
ciach, ale może samemu spróbować pracy dawnych rzemieślników, pobyć w warunkach  
z minionej epoki, a także skosztować tradycyjnej strawy. Podczas tych spotkań historycz-
nych można uczestniczyć w zabawach mieszkańców grodu, jak i obserwować widowiska 
prezentujące starcia i potyczki wojów broniących grodu grzybowskiego. Gród stał się  
w tych dniach wielkim teatrem historycznym, uczącym i prezentującym ciekawe widowi-
ska, rekonstrukcje i wydarzenia minionych czasów. Podczas spotkania w Grzybowie dzie-
ci brały udział w zajęciach edukacyjnych, próbowały być garncarzem tocząc na kole i le-
piąc naczynia i przedmioty z gliny. Poprzez zabawę poznawały zabytki i ich historię. 
Uczyły się z tkaniny rekonstruować stroje mieszkańców grodu. Poznawały zabytki arche-
ologiczne, uczyły się oceniać surowiec i wykonywać rysunki dokumentacyjne. Stoisko  
z materiałami i publikacjami muzealnymi pozwalało zapoznać się z historią regionu i do-
robkiem naukowym muzeum. Wszystkiemu towarzyszył taniec i zabawa. Po raz kolejny 
towarzyszyły imprezie media: min. TVN24 i radio Merkury, które przez dwa dni imprezy 
na żywo transmitowały wydarzenia na grodzie. 

Podczas festynu, dzięki prezentacjom multimedialnym, można było zapoznać się  
z fragmentami dziejów państwa pierwszych Piastów. A w pobliżu budowanego właśnie 
pawilonu muzealnego ustawiony został namiot z materiałami promocyjnymi i wydawnic-
twami Muzeum. Głównym organizatorem tej imprezy jest Towarzystwo Przyjaciół Grodu 
w Grzybowie, przy wsparciu ze strony Urzędu Miasta we Wrześni i Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy. 

X Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich – Grzybowo 2009 w plebiscycie 
„Wielkie Odkrywanie Wielkopolski” zdobył trzecie miejsce w kategorii imprez/wydarze-
nia kulturalne, znakomicie promujących Wielkopolskę, a przyznaną przez czytelników 
Głosu Wielkopolskiego i Wielkopolską Organizację Turystyczną. 

Miesiąc wrzesień jest tradycyjnym okresem Europejskich Dni Dziedzictwa obcho-
dzonym w całej Europie. Ich celem jest promocja zabytków, tradycji i lokalnych obycza-
jów. Są to dni otwarte w obiektach zabytkowych. W muzeach organizuje się tematyczne 
wystawy, sesje popularnonaukowe, pikniki i festyny historyczne. W roku 2009 EDD od-
bywały się pod hasłem „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz”. Mu-
zeum kolejny raz włączyło się w cykl imprez, tym razem organizując różnego rodzaju 
pokazy i prezentacje w dniach 12-13 i 19-20 września. Tematyka zaproponowanego  
w tym roku hasła była związana z architekturą obronną i dziedzictwem militarnym oraz 
wszelkimi śladami wojen, walk i bitew, jakie odbyły się w przeszłości. Tak zakreślony 
temat zachęcał do pokazania i zainteresowania zabytkową architekturą obronną, a także 
tysiącletnią tradycją oręża polskiego. Wydarzenia w ramach tematyki „Zabytkom na od-
siecz!” miały na celu podkreślenie znaczenia, jakie obiekty zabytkowe łączone z obronno-
ścią mają dla nas i dla minionych pokoleń. Tym samym EDD miały spowodować lepsze 
rozumienie bezwzględnej konieczności ochrony tej kategorii obiektów zabytkowych. 
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temat zachęcał do pokazania i zainteresowania zabytkową architekturą obronną, a także 
tysiącletnią tradycją oręża polskiego. Wydarzenia w ramach tematyki „Zabytkom na od-
siecz!” miały na celu podkreślenie znaczenia, jakie obiekty zabytkowe łączone z obronno-
ścią mają dla nas i dla minionych pokoleń. Tym samym EDD miały spowodować lepsze 
rozumienie bezwzględnej konieczności ochrony tej kategorii obiektów zabytkowych. 
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Lednica to wyspa na jeziorze Lednickim, w centrum Wielkopolski, w samym sercu 
Państwa Piastów. To właśnie na tej wyspie pierwsi władcy z dynastii Piastów założyli 
jeden ze swoich stołecznych grodów (J. Górecki 2001). W jego obrębie postawili zespół 
obiektów sakralnych stanowiących najstarsze zabytki tego typu na naszych ziemiach.  
A ich położenie na wyspie sprawiło, iż do naszych czasów przetrwały w niepowtarzalnym 
stanie – żaden inny zabytek tego okresu nie jest tak czytelny jak zespół lednicki (K. Żu-
rowska red. 1993). 

Zarówno palatium, jak i baptysterium, a także kościół stanowią unikatowy zespół śre-
dniowiecznej Europy. Dodatkowo jego wyjątkowy charakter podkreślają zabytki pozy-
skane w trakcie badań archeologicznych. W ruinach kościoła zachowały się relikwiarze,  
a wśród nich pozłacana stauroteka (A.M. Wyrwa, red. 2009) stanowiąca schowek na 
cząstkę Krzyża Świętego – relikwię najważniejszą dla Kościoła. Pozostałe elementy będą-
ce fragmentami ksiąg i naczyń liturgicznych, a także wyposażenia świątyni stanowią uni-
katowy zespół europejskich sakraliów z X/XI wieku. 

Prócz tego archeologiczne badania podwodne ujawniły funkcjonowanie w dobie Pia-
stów dwóch mostów drewnianych. Umożliwiały one bezpieczne dotarcie do grodu przez 
wody jeziora. Ich łączna długość, wynosząca ponad 700 metrów oraz zarejestrowane pale, 
a także elementy konstrukcji pokazują wyjątkowość tej skomplikowanej konstrukcji inży-
nieryjnej (Z. Kurnatowska, red. 2000). Prowadzone na dnie jeziora badania pozwoliły 
pozyskać największą w Europie kolekcję militariów z X/XI wieku. Będące w posiadaniu 
Muzeum uzbrojenie jest jedynym tego rodzaju zbiorem pochodzącym z jednego miejsca 
średniowiecznej Europy. 

Zarówno jezioro, jak i obszar wokół niego jest poligonem badań zarówno stacjonarnej 
archeologii, jak i archeologów podwodnych, a także archeologii lotniczej, czy specjali-
stycznych badań geofizycznych i przyrodniczych wykorzystywanych na potrzeby odtwo-
rzenia minionego krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. 

Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa na terenie Muzeum dały wyjątkową możli-
wość obecności grup odtwórczych i wkroczenia żywej historii w relikty autentycznych 
obiektów stwarzając niepowtarzalną okazję do zaprezentowania naszego wspólnego euro-
pejskiego dziedzictwa – łączącego się u nas z powstaniem państwa i z wkroczeniem religii 
chrześcijańskiej na nasze tereny. Dla podkreślenia znaczenia EDD na terenie Muzeum 
pojawiły się odpowiednie banery i zawisły flagi koncentrując uwagę na problemach 
ochrony zabytków i tematyce EDD. 

W dniu 12 września zaproszono dzieci i rodziców na Piknik Historyczny Zabytek  
a rekonstrukcja. W wiosce i w zagrodzie wczesnośredniowiecznej zamieszkały grupy od-
twórstwa historycznego aranżując teatr-piknik historyczny, w formie otwartej imprezy 
edukacyjnej. Na wyspie Ostrów Lednicki, w zagrodzie na podgrodziu, grupa odtwórstwa 
historycznego Warcianie zaprezentowała pokazy rzemiosł wczesnośredniowiecznych  
i aranżację życia codziennego. Na Małym Skansenie w rekonstrukcji wczesnośrednio-
wiecznej wioski zamieszkała grupa odtwórstwa historycznego współpracująca z Muzeum 
i powstała przy historycznym obiekcie muzealnym, Towarzystwo Przyjaciół grodu  
w Grzybowie. W przestrzeni rezerwatu archeologicznego funkcjonowało w formule teatru 
historycznego kilka Grup Odtwórstwa Historycznego. Dzięki ich obecności można było 
wysłuchać gawędy o uzbrojeniu drużyny Mieszka I, spróbować średniowiecznych gier  
i zabaw (prowadzonych w formie konkursów). Tutaj też odbywały się pokazy rzemiosł  
i umiejętności rycerskich, nauka fechtunku średniowiecznym mieczem, gawędy o obycza-
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jach i kulturze mieszkańców wczesnośredniowiecznego Ostrowa  Lednickiego, dodatko-
wo spośród uczestników organizowały się zespoły muzyczne dające żywe koncerty na 
rekonstrukcjach instrumentów znajdowanych podczas badań archeologicznych lub odtwa-
rzanych na podstawie średniowiecznych wizerunków. Odbywały się też pokazy łucznicze, 
prezentacja obrzędowości dawnych Słowian. Prezentacja prac tradycyjnych rzemieślni-
ków, m. in. bednarzy, tkaczek (praca na bardzie i tabliczkach), jubilerów, mincerzy, rzeź-
biarzy i snycerzy, a także skórników, rogowników, czy kowali. Przez ten edukacyjny 
spektakl historyczny pokazane zostało życie codzienne mieszkańców osady jak i zajęcia 
wojownika w osadzie w czasie pokoju. Był też kram krawiectwa historycznego Janettee,  
a także kuce i konie. Nacisk położono na inscenizację historyczną, mającą większe walory 
edukacyjne. Dzięki temu lepiej można było promować tradycje, zwyczaje, kulturę i rze-
miosło dawnych mieszkańców Ostrowa Lednickiego.  

EDD to impreza edukacyjna dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. Dzięki bezpośred-
niemu udziałowi, zaangażowaniu i praktycznym działaniom przy poznawaniu historii oraz 
samodzielne wykonywanie rekonstrukcji i stylizacji zabytków archeologicznych możliwe 
jest znacznie lepsze przybliżenie wiedzy o konkretnym przedmiocie jak i szerzej o kultu-
rze materialnej dawnych mieszkańców grodu lednickiego. Mały Skansen stał się placem 
zabaw dla dzieci. Tematy zajęć i pokazów ściśle związane były z działalnością oświatową 
Muzeum. Starano się w sposób atrakcyjny i bardziej efektowny zaprezentować tematykę 
lekcji muzealnych, które prowadzone są dla grup szkolnych w ciągu roku. Uczestnictwo  
w samych zajęciach było bezpłatne. 

W dniu 13 września odbyło się spotkanie we dworze w Rybitwach (za zgodą właści-
cieli dworu – Urszuli i Mariana Łomnickich) na wykładzie Postać Jerzego Łomnickiego, 
Konserwatora Wojewódzkiego i pierwszego Dyrektora Muzeum (wówczas o nazwie Mu-
zeum Początków Państwa Polskiego) na Lednicy. W siedzibie muzeum, w Dziekanowi-
cach odbył się koncert muzyki dawnej w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego Appasiona-
ta. 

W projekcie wstępnym EDD (nie zrealizowanym ze względów finansowych), przygo-
towano bogaty program popularyzatorsko-edukacyjny realizowany przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem Edukacji i Odtwórstwa Historycznego Monarchii Wczesnopiastowskiej 
„Aurea Tempora, pod nazwą TYSIĄC LAT ORĘŻA POLSKIEGO (12-13.09) i PODRÓŻ 
W CZASIE (19-20.09). 

Ostatnią w roku imprezą plenerową na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficzne-
go jest tradycyjnie „Pożegnanie lata w skansenie”. Tym razem przypadała na dzień  
13 września. Impreza poświęcona jest jesiennym pracom gospodarskim i rzemieślniczym. 
Prezentowane były zajęcia związane z obróbką plonów (młócenie zboża cepami, owiewa-
nie ziarna, mielenie w żarnach), pozyskiwanie surowców (darcie pierza, strzyżenie owiec, 
obróbka słomy lnianej) oraz przygotowywanie zapasów na zimę (kiszenie kapusty, ogór-
ków, buraków, smażenie powideł, kopcowanie ziemniaków). 

W dniach 19-20 września w ramach EDD, na terenie Małego Skansenu i Ostrowa 
Lednickiego, odbył się Piknik Naukowy Czy to już zabytek. Przez dwa dni pikniku prezen-
towane były różne kategorie zabytków archeologicznych, a specjaliści opowiadali o pracy 
z zabytkiem, konieczności specjalistycznych badań, analiz i sposobach dokumentacji. Za-
prezentowane zostały zabytki z metalu i drewna; przedmioty z kości zwierzęcych; próby 
przyrodnicze, a także można było poznać pracę antropologa. Poznano stworzoną pracow-
nię konserwatorską gdzie konserwator muzealny zapoznawał i pokazywał pracę i zasady 
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konserwacji zabytków. Archeolodzy prezentowali metody dokumentacji badań wykopali-
skowych, a chętnych zapraszano do poznania eksploracji w wykopie archeologicznym pod 
okiem specjalistów. Dzieci uczyły się opisywania zabytków, dokumentowania i ich 
wstępnej oceny surowcowej. Miały możliwość wykonania własnej KARTY ZABYTKU. 
Pracownicy muzeum zorganizowali, w formie przygotowanej do wypełnienia ankiety, 
konkurs Historia wokół nas sprawdzający wiedzę o Ostrowie Lednickim i ekspozycjach 
muzealnych. Udział w konkursach był nagradzany materiałami promocyjnymi i wydaw-
nictwami muzealnymi. 

W dniu 19 września Ostrów Lednicki stał się miejscem Inauguracji Europejskich Dni 
Dziedzictwa w Wielkopolsce i głównych Uroczystości Jubileuszowych 40-lecia Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy. W lednickiej kapicy, o godz. 14:30 odbyło się uroczyste 
nabożeństwo, msza celebrowana przez Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego Me-
tropolitę Gnieźnieńskiego. Obsługa liturgiczna: proboszcz parafii Dziekanowice ks. Adam 
Sypniewski i klerycy z Wyższego Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieź-
nie. Oprawa muzyczna: Chór katedralny z Gniezna. W uroczystościach wzięli udział za-
proszeni goście, a wśród nich: Wiceminister Kultury Tomasz Merta, Wojewoda Woje-
wództwa Wielkopolskiego Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Ma-
rek Woźniak, Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński, Wielkopolski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków Aleksander Starzyński, Przewodniczący Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego Lech Dymarski, Posłowie i Senatorowie RP, Prorektor UAM 
prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk, Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski, Prezydent 
Miasta Gniezna Jacek Kowalski, wójtowie okolicznych gmin, radni, naukowcy z kilku 
ośrodków akademickich, pracownicy Muzeum i goście. 
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cja Naukowa – Funeralia Lednickie. Są to cyklicznie, corocznie organizowane interdyscy-
plinarne warsztaty archeologiczno-antropologiczne, gromadzące zainteresowanych bada-
niami cmentarzysk, czy też szerzej sepulkralnych zjawisk kulturowych. Tym razem  
12 Funeralia odbyły się 13-14 maja 2009 r. w Dziekanowicach, pod hasłem „ Tak więc po 
owocach poznacie ich. Funeralia Lednickie – spotkanie 12”. Organizatorami są Stowa-
rzyszenie Naukowe Archeologów Polskich oddział w Poznaniu, Polskie Towarzystwo 
Antropologiczne i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Funeralia są wydarzeniem 
bez precedensu w skali nie tylko ogólnopolskiej. Corocznie bierze w nich udział około 
100-150 uczestników reprezentujących różne dyscypliny naukowe. W tych Funeraliach 
uczestniczyli także goście z Chorwacji, Rosji, Serbii, Ukrainy. Celem tych warsztatów jest 
konfrontacja najnowszych wyników badań z nowymi metodami, z prądami naukowymi  
i poglądami na przeszłość pod kątem problematyki funeralnej. Formuła spotkań nawiązuje 
do modelu badań wypracowanych w Poznańskiej Szkole Metodologicznej. W tym roku 
omawiane były zagadnienia dotyczące możliwości identyfikacji osób pochowanych na 
podstawie towarzyszących im przedmiotów, sposobu czy miejsca pochowania. Uczestnicy 
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konserwacji zabytków. Archeolodzy prezentowali metody dokumentacji badań wykopali-
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W dniu 19 września Ostrów Lednicki stał się miejscem Inauguracji Europejskich Dni 
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zastanawiali się na ile interpretacja społecznej roli, zajęć zawodowych czy pochodzenia 
etnicznego lub kulturowego jest przez nas uprawniona. Zastanawiano się także nad moż-
liwościami identyfikacji diety, sposobu odżywiania i jego skutków w oparciu o wyniki 
szczegółowych analiz antropologicznych, biologicznych, fizyko-chemicznych czy gene-
tycznych. Identyfikacja roli i znaczenia zmarłych przebiegać może na kilku o płaszczy-
znach – osobniczej (rodzinna, rodowa, społeczna), ale też populacyjnej (grupy społeczne, 
populacje o różnym statusie adaptacyjnym) czy kulturowo-środowiskowej. W tym roku 
pojawiła się liczna grupa uczestników z zagranicy, którzy w swych referatach zaprezen-
towali m. in. procesy kulturowe (obserwowane na podstawie materiału z badań nekropolii) 
zachodzące na Bałkanach w momencie wkraczania tam nowej religii – chrześcijaństwa. 
Jednym z ważniejszych osiągnięć Funeraliów jest nie tylko ich cykliczność, ale zbieranie 
materiałów i publikowanie ich w formie samodzielnych wydawnictw. 

Dzięki dotychczasowej współpracy interdyscyplinarnej dnia 8 września 2009 r. na te-
renie Muzeum miała miejsce Sesja terenowa w ramach Międzynarodowej Konferencji 
„Ryby-Kultura-Środowisko w świetle badań archeoichtiologicznych, etnograficznych  
i historycznych” (15th Fish Remains Working Groups Meeting) organizowanej przez Sek-
cję Badań Szczątków Ryb, Międzynarodowego Stowarzyszenia Archeozologicznego. 
Podczas pobytu uczestnicy z całego świata mieli możność zapoznania się nie tylko z eks-
pozycjami Muzuem, ale wysłuchali świetnie przygotowanego przez kierownika WPE – 
Antoniego Pelczyka wykładu o tradycji rybołówstwa i sposobach łowienia ryb w Wielko-
polsce. Wykład był bogato ilustrowanego autentycznymi eksponatami bardzo rzadko pre-
zentowanymi a przygotowanymi na specjalnej ekspozycji. Pobyt w Muzeum goście za-
kończyli biesiadą rybną – na którą przygotowano niezliczone potrawy z ryb słodkowod-
nych. 

Z okazji Jubileuszu w dniach 13-15 wrzesień 2009 r. odbyła się specjalnie przygoto-
wana Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lednickie mosty – przeszłość dla przyszło-
ści”. Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z muzealną edukacyjną hi-
storyczną. Wykład inauguracyjny przygotowano w celu przypomnienia początków Mu-
zeum, a zwłaszcza postaci Dyrektora założyciela. Został wygłoszony w pierwszej siedzi-
bie we dworze w Rybitwach „Postać Jerzego Łomnickiego – Konserwatora Wojewódz-
kiego, założyciela i pierwszego Dyrektora Muzeum na Lednicy”. W konferencji brali 
udział zarówno pracownicy muzeów, nauczyciele akademiccy, metodycy, pracownicy 
kultury, członkowie stowarzyszeń kulturowych. Taki przekrój uczestników pozwolił 
zwrócić uwagę zarówno na zagadnienia związane z teorią muzealnictwa, zasadami eduka-
cji, a także pozwolił na zaprezentowanie konkretnych przykładów – programów eduka-
cyjnych (nie tylko jednorazowych, ale często wieloletnich przeradzających się w stałą, 
systematyczną działalność danej placówki), podejmowanych akcji, czy w ogóle szukania 
możliwości dotarcia do różnych grup odwiedzających muzea. W referatach i w toku dys-
kusji podkreślano wielokrotnie że placówki muzealne nie mogą się ograniczać do kontak-
tów z grupami uczniów, że od dawna muzea współpracują i przygotowują programy dla 
rozmaitych grup wiekowych, mając też na względzie rozmaity stopień zainteresowania 
przeszłością (zarówno tą bardzo odległą, jak i tą całkiem bliską, o której także niektórzy 
już zapominają). Wielokrotnie referujący zwracali uwagę na wyjątkową sytuację w dzie-
dzinie edukacji jaka od niedawna zaczęła funkcjonować w Polsce. Aktualne programy 
nauczania w szkołach absolutnie nie sprzyjają kształceniu młodych ludzi w kierunku hi-
storii, nie sprzyjają zwiększaniu zainteresowania przeszłością kraju, najbliższej okolicy, 
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wana Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lednickie mosty – przeszłość dla przyszło-
ści”. Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z muzealną edukacyjną hi-
storyczną. Wykład inauguracyjny przygotowano w celu przypomnienia początków Mu-
zeum, a zwłaszcza postaci Dyrektora założyciela. Został wygłoszony w pierwszej siedzi-
bie we dworze w Rybitwach „Postać Jerzego Łomnickiego – Konserwatora Wojewódz-
kiego, założyciela i pierwszego Dyrektora Muzeum na Lednicy”. W konferencji brali 
udział zarówno pracownicy muzeów, nauczyciele akademiccy, metodycy, pracownicy 
kultury, członkowie stowarzyszeń kulturowych. Taki przekrój uczestników pozwolił 
zwrócić uwagę zarówno na zagadnienia związane z teorią muzealnictwa, zasadami eduka-
cji, a także pozwolił na zaprezentowanie konkretnych przykładów – programów eduka-
cyjnych (nie tylko jednorazowych, ale często wieloletnich przeradzających się w stałą, 
systematyczną działalność danej placówki), podejmowanych akcji, czy w ogóle szukania 
możliwości dotarcia do różnych grup odwiedzających muzea. W referatach i w toku dys-
kusji podkreślano wielokrotnie że placówki muzealne nie mogą się ograniczać do kontak-
tów z grupami uczniów, że od dawna muzea współpracują i przygotowują programy dla 
rozmaitych grup wiekowych, mając też na względzie rozmaity stopień zainteresowania 
przeszłością (zarówno tą bardzo odległą, jak i tą całkiem bliską, o której także niektórzy 
już zapominają). Wielokrotnie referujący zwracali uwagę na wyjątkową sytuację w dzie-
dzinie edukacji jaka od niedawna zaczęła funkcjonować w Polsce. Aktualne programy 
nauczania w szkołach absolutnie nie sprzyjają kształceniu młodych ludzi w kierunku hi-
storii, nie sprzyjają zwiększaniu zainteresowania przeszłością kraju, najbliższej okolicy, 
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zastanawiali się na ile interpretacja społecznej roli, zajęć zawodowych czy pochodzenia 
etnicznego lub kulturowego jest przez nas uprawniona. Zastanawiano się także nad moż-
liwościami identyfikacji diety, sposobu odżywiania i jego skutków w oparciu o wyniki 
szczegółowych analiz antropologicznych, biologicznych, fizyko-chemicznych czy gene-
tycznych. Identyfikacja roli i znaczenia zmarłych przebiegać może na kilku o płaszczy-
znach – osobniczej (rodzinna, rodowa, społeczna), ale też populacyjnej (grupy społeczne, 
populacje o różnym statusie adaptacyjnym) czy kulturowo-środowiskowej. W tym roku 
pojawiła się liczna grupa uczestników z zagranicy, którzy w swych referatach zaprezen-
towali m. in. procesy kulturowe (obserwowane na podstawie materiału z badań nekropolii) 
zachodzące na Bałkanach w momencie wkraczania tam nowej religii – chrześcijaństwa. 
Jednym z ważniejszych osiągnięć Funeraliów jest nie tylko ich cykliczność, ale zbieranie 
materiałów i publikowanie ich w formie samodzielnych wydawnictw. 

Dzięki dotychczasowej współpracy interdyscyplinarnej dnia 8 września 2009 r. na te-
renie Muzeum miała miejsce Sesja terenowa w ramach Międzynarodowej Konferencji 
„Ryby-Kultura-Środowisko w świetle badań archeoichtiologicznych, etnograficznych  
i historycznych” (15th Fish Remains Working Groups Meeting) organizowanej przez Sek-
cję Badań Szczątków Ryb, Międzynarodowego Stowarzyszenia Archeozologicznego. 
Podczas pobytu uczestnicy z całego świata mieli możność zapoznania się nie tylko z eks-
pozycjami Muzuem, ale wysłuchali świetnie przygotowanego przez kierownika WPE – 
Antoniego Pelczyka wykładu o tradycji rybołówstwa i sposobach łowienia ryb w Wielko-
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nie pobudzają lokalnego patriotyzmu. Materiały pokonferencyjne zostały publikowanie  
w formie samodzielnego wydawnictwa, w ramach Biblioteki Studiów Lednickich. 
 

Podsumowanie 
 
Rok jubileuszowy zakończono w grudniu spotkaniem pracowników zaangażowanych 

w obchody podsumowując wydarzenia roku 2009. Mimo wielu udanych przedsięwzięć  
i ciekawych wydarzeń oraz ogólnego zadowolenia wszyscy mają świadomość, iż niektó-
rych planów nie udało się zrealizować, a część mogła mieć nieco inny przebieg. Powody 
tych zmian były rozmaite – finansowe, logistyczne, brak akceptacji, ale też na przeszko-
dzie realizacji stawały zmienne warunki atmosferyczne.  

Wśród niezrealizowanych projektów największy dotyczył szczególnego wydarzenia 
proponowanego w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Plany obejmowały 
dwa przedsięwzięcia. Jedno pod nazwą „Tysiąc lat oręża polskiego” miało się odbywać  
w dniach 12-13 września na polach w Dziekanowicach, przy budynku stodoły, gdzie mie-
ści się stała wystawa archeologiczna. Tutaj miały stanąć obozowiska grup odtwórstwa 
historycznego prezentującego organizacje obozu i wojskowość od wczesnego średniowie-
cza  po wojska z przed i z czasów II wojny światowej. Stowarzyszenie Edukacji i Odtwór-
stwa Historycznego Monarchii Wczesnopiastowskiej „AUREA TEMPORA” miała zapre-
zentować czasy wczesnego średniowieczna. Natomiast Stowarzyszenie Rekonstrukcji Hi-
storycznej Wojsk II Rzeczpospolitej Polskiej ODWACH podjęło się odtwarzania obozo-
wisk polowych jednostek Wojska Polskiego z lat 1918-1947. Dodatkowo miały się też 
pojawić zabytkowe pojazdy wojskowe z Muzeum Broni Pancernej z Poznania. Tak więc 
na lądzie, przy brzegu jeziora Lednica miały stanąć obozem drużyny wojów Mieszka I  
i Bolesława Chrobrego oraz wojska Wielkopolskie z lat 1918-1920, 10 pułku dragonów  
z 10 Brygady Kawalerii Pancernej i 1 Dywizji Pancernej z lat 1940-1947. 

Drugie przedsięwzięcie miało przebiegać pod hasłem „Podróż w czasie” miało się 
odbyć w dniach 19-20 września. Program ten był szczególnie skierowany do najmłod-
szych odbiorców – do dzieci w wieku 6-11 lat. Planowano specjalne zajęcia edukacyjne – 
muzealna akademia dziecięca. Najmłodsi mieli brać udział w zajęciach plastycznych  
o tematyce: gród, twierdza, zabytek, wojowie, …. Zajęcia mieli prowadzić studenci Aka-
demii Sztuk Pięknych. Natomiast dla dorosłych przygotowana była zabawa – quiz polega-
jąca na odnalezieniu na podstawie fragmentu ryciny autentycznego zabytku pochodzącego 
ze zbiorów muzealnych, a znajdującego się na ekspozycji. Na specjalnie przygotowanej 
estradzie przewidywano koncerty muzyki dawnej w wykonaniu Swarzędzkiej Orkiestry 
Flażoletowej, oraz  występy dzieci ze Szkół Podstawowych gminy Łubowo i Gimnazjum 
z Łubowa. 

Nie odbył się także planowany na dzień 23 maja na Małym Skansenie spektakl w wy-
konaniu Polskiego Teatru Tańca p.t. „Walk@ karnawału z postem”. Niestety nie udało 
się także zrealizować cyklu wycieczek historycznych z przewodnikiem zarówno pieszych 
jak i rowerowych wokół jeziora Lednica. Natomiast na Małym Skansenie nie stanęły na-
mioty Poczty Polskiej z jubileuszowymi kartkami pocztowymi i okolicznościowym da-
townikiem – ten był do zdobycia tylko w Urzędzie Pocztowym w Gnieźnie. 

 Patrząc na dotychczasową działalność Muzeum (por. M. Fryza, J. Wrzesiński 
2009) i zaprezentowane wyżej wydarzenia roku jubileuszowego nie ulega wątpliwości, iż 
najbardziej charakterystyczne dla MPP na Lednicy są plenerowe imprezy na otwartym 
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zentować czasy wczesnego średniowieczna. Natomiast Stowarzyszenie Rekonstrukcji Hi-
storycznej Wojsk II Rzeczpospolitej Polskiej ODWACH podjęło się odtwarzania obozo-
wisk polowych jednostek Wojska Polskiego z lat 1918-1947. Dodatkowo miały się też 
pojawić zabytkowe pojazdy wojskowe z Muzeum Broni Pancernej z Poznania. Tak więc 
na lądzie, przy brzegu jeziora Lednica miały stanąć obozem drużyny wojów Mieszka I  
i Bolesława Chrobrego oraz wojska Wielkopolskie z lat 1918-1920, 10 pułku dragonów  
z 10 Brygady Kawalerii Pancernej i 1 Dywizji Pancernej z lat 1940-1947. 

Drugie przedsięwzięcie miało przebiegać pod hasłem „Podróż w czasie” miało się 
odbyć w dniach 19-20 września. Program ten był szczególnie skierowany do najmłod-
szych odbiorców – do dzieci w wieku 6-11 lat. Planowano specjalne zajęcia edukacyjne – 
muzealna akademia dziecięca. Najmłodsi mieli brać udział w zajęciach plastycznych  
o tematyce: gród, twierdza, zabytek, wojowie, …. Zajęcia mieli prowadzić studenci Aka-
demii Sztuk Pięknych. Natomiast dla dorosłych przygotowana była zabawa – quiz polega-
jąca na odnalezieniu na podstawie fragmentu ryciny autentycznego zabytku pochodzącego 
ze zbiorów muzealnych, a znajdującego się na ekspozycji. Na specjalnie przygotowanej 
estradzie przewidywano koncerty muzyki dawnej w wykonaniu Swarzędzkiej Orkiestry 
Flażoletowej, oraz  występy dzieci ze Szkół Podstawowych gminy Łubowo i Gimnazjum 
z Łubowa. 

Nie odbył się także planowany na dzień 23 maja na Małym Skansenie spektakl w wy-
konaniu Polskiego Teatru Tańca p.t. „Walk@ karnawału z postem”. Niestety nie udało 
się także zrealizować cyklu wycieczek historycznych z przewodnikiem zarówno pieszych 
jak i rowerowych wokół jeziora Lednica. Natomiast na Małym Skansenie nie stanęły na-
mioty Poczty Polskiej z jubileuszowymi kartkami pocztowymi i okolicznościowym da-
townikiem – ten był do zdobycia tylko w Urzędzie Pocztowym w Gnieźnie. 

 Patrząc na dotychczasową działalność Muzeum (por. M. Fryza, J. Wrzesiński 
2009) i zaprezentowane wyżej wydarzenia roku jubileuszowego nie ulega wątpliwości, iż 
najbardziej charakterystyczne dla MPP na Lednicy są plenerowe imprezy na otwartym 
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powietrzu. Zarówno skansen WPE jak i tereny tzw. Małego Skansenu (a i oczywiście sam 
Ostrów Lednicki) sprzyjają i zachęcają do organizowania tego rodzaju wydarzeń. Rzeczą 
oczywistą jest, iż organizacja tego typu imprez wymaga specjalnego przygotowania za-
równo terenu jak i obsługi. Nie wszyscy biorący udział w tych widowiskach mają świa-
domość, że poruszają się w przestrzeni muzealnej. Zapominają, lub wręcz nie mają wie-
dzy, że specyfika lednickiego muzeum to właśnie teren. Muzeum w tym przypadku nie 
ogranicza się jedynie do pawilonów muzealnych i do ekspozycji gablotkowych. Dla orga-
nizatorów stwarza to pozytywne sytuacje, ale rzecz jasna powoduje szereg komplikacji. 
Oczywiście w bardzo dużym stopniu zależymy od pory roku i pogody panującej tuż przed 
jak i w dniu imprezy plenerowej. Często się zdarza, iż pogoda rozbija całą przygotowy-
waną z mozołem imprezę. Tak ostatnio było np. z przedstawieniem Polskiego Teatru Tań-
ca, gdy deszcz i zimno nie pozwoliły na występ, mimo przyjazdu aktorów i mimo rozsta-
wienia sprzętu oraz przygotowania pełnej scenografii. Niepogoda także odstrasza turystów 
chcących wziąć udział w toczących się wydarzeniach plenerowych, niwecząc także ich 
plany wyjazdowe. Próbkę tego mieliśmy podczas Nocy Muzeów. Bez wątpienia atrakcyj-
na propozycja toczyła się w obecności zdecydowanie mniejszej ilości widzów niż można 
się było spodziewać. Padający deszcz przez większą część dnia zniechęcił do przedwie-
czornego wyjazdu wielu zainteresowanych. Ale ci którzy dotarli z pewnością nie żałowali, 
tym bardziej że wieczorem deszcz przestał padać. Również program konferencji trzeba 
było podporządkować aurze. Zmiana miejsc wydarzeń konferencyjnych nie wpłynęła ne-
gatywnie ani na poziom wystąpień ani na temperaturę dyskusji, a pogoda nie miała wpły-
wu na atmosferę samych imprez. 

Dla organizatorów bez wątpienia jednym z kluczowych zagadnień pozostaje pytanie 
czemu służą organizowane przez placówki muzealne rozmaite imprezy plenerowe? Każdy 
z przygotowujących tego typu wydarzenia jako jeden z podstawowych celów stawia sobie 
walor edukacyjny imprezy. Drugim ważnym zagadnieniem jest popularyzacja i to zarów-
no idei samego muzealnictwa jak i dziedziny z jaką dana placówka jest związana.  
W przypadku muzeum lednickiego są to przede wszystkim archeologia i etnografia – dwa 
wiodące kierunki. Formy edukacji mogą być oczywiście bardzo rozmaite. Współcześnie 
jedną z bardziej popularnych i cieszących się dobrym odbiorem są historyzujące widowi-
ska plenerowe. Przybierają one rozmaitą postać. Od prostych form prezentacji poje-
dynczego „stanowiska” po rozbudowane wielowątkowe festyny i festiwale. Jednym z co-
raz trudniejszych problemów z jakim borykają się organizatorzy jest oddzielenie tego co 
autentyczne, wartościowe, historyczne i edukacyjne od nieustannie, silnie i często nachal-
nie przenikającej komercji. Często innym trudnym zadaniem jest stworzenie odpowiedniej 
scenografii, zaaranżowanie otoczenia tak aby uniknąć elementów współczesnej architektu-
ry, silnie przekształconego krajobrazu i stworzenie odpowiedniego klimatu dla realizowa-
nych wydarzeń festiwalowych. 

Oczywiście osobnym zagadnieniem jest sam problem stworzenia programu edukacyj-
nego. Muzeum lednickie jest wyjątkowo predestynowane do organizowania plenerowych 
imprez historycznych. Dysponuje zarówno odpowiednim terenem z autentycznymi obiek-
tami historycznymi stanowiącymi niepowtarzalną i autentyczną scenografię stanowiącą 
wyjątkową oprawę tego typu wydarzeń. Mając świadomość, iż nasze działania kierujemy 
do odbiorcy raczej średnio przygotowanego tym bardziej wyzwania stające przed organi-
zatorami są trudniejsze. Często skupiamy się na jak najbardziej wiernym oddaniem szcze-
gółów historycznych przysłania. Z drugiej jednak strony dopuszczenie wszystkich chęt-
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nych powoduje często zatracenie charakteru imprezy i zagubienie walorów prawdziwie 
edukacyjnych (por. M. Bogacki 2008). A te przy okazji szerokich projektów o charakterze 
festiwalowym kierowane są do bardzo zróżnicowanego odbiorcy zarówno co do jego wie-
dzy, zainteresowań jak i wieku. Tworząc program takich imprez organizatorzy chcieliby 
zadowolić zarówno najmłodszych – zarazić ich chęcią poznawania historii, dziejów tych 
bardziej odległych, ale też wydarzeń sprzed kilkudziesięciu czy nawet kilkunastu laty. 
Przy konstruowaniu propozycji należałoby pamiętać o tych odbiorcach którzy mieszkają 
w najbliższej okolicy historycznego miejsca gdzie toczy się dane wydarzenie, a jednocze-
śnie o przyjeżdżających często z odległych miejsc. W każdym z tych przypadków akcenty 
„poznawcze” powinny być nastawione na nieco inne aspekty. Niemniej w każdej sytuacji 
organiztorom widowisk historyzujących przyświecają zarówno cele bardziej ogólne – 
edukacji historycznej, ale też chęć przekazania informacji o danej instytucji muzealnej –  
o jej celach, sposobach funkcjonowania, potrzebie ochrony zbiorów i budowaniu wspól-
nego poczucia ochrony dziedzictwa kulturowego. Wszelkie wydarzenia otwarte dla szero-
kiej publiczności mają też na celu budowanie poczucia potrzeby tego rodzaju placówek, 
wytworzenie atmosfery sprzyjającej codziennej pracy placówek muzealnych i popularyza-
cji historii przez rozmaite instytucje (por. K. Deskur 2009). 

Organizowanie imprez historycznych nie jest przedsięwzięciem łatwym (por.  
M. Brzostowicz 2009). I to nie tylko ze względów czysto organizacyjno-finansowych. Ale 
przed wszystkim często największą trudnością jest zachowanie niekomercyjnego charakte-
ru imprezy, zadbanie o dobry poziom edukacyjny. Sceptycy co raz częściej podnoszą za-
rzut odchodzenia od wartości edukacyjnych na rzecz szeroko rozumianej zabawy, niekie-
dy dość luźno nawiązującej do wiodącej tematyki imprezy. Niemniej jednak większość 
organizatorów festynów historyzujących znaczny nacisk kładzie na walory poznawcze 
rekonstrukcji, prezentacji i wydarzeń. Bez wątpienia wystawy i festyny nie zastąpią szkol-
nej edukacji historii, ale przy współpracy z odpowiednimi ministerstwami mogą stać się 
niezwykle cennym i wartościowym uzupełnieniem w nauczaniu historii, w kształceniu 
postaw patriotycznych, oraz budzeniu poczucia wspólnoty lokalnej. 
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Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego 
 
 

W 2009 roku na mocy Uchwały nr 2694/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskie-
go z dnia 12 czerwca 2009 r. ustanowiona została „Nagroda Lednickiego Orła Piastow-
skiego”. Z inicjatywą powstania takiej nagrody wyszedł Dyrektor Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy. 

W myśl statutu Nagrody jest ona przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski 
i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. 

Nagrodę przyznaje Kapituła w skład której wchodzą: Arcybiskup Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej (Prymas Senior Polski Henryk Muszyński), Rektor Uniwersytetu im.  
A. Mickiewicza (prof. dr hab. Bronisław Marciniak), Dyrektor Muzeum Pierwszych Pia-
stów na Lednicy (prof. Andrzej Marek Wyrwa), Wielkopolski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków (Aleksander Starzyński), Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów 
Polskich (dr hab. Prof. UKSW Zbigniew Kobyliński), Prezes Polskiego Towarzystwa Hi-
storycznego (prof. dr hab. Krzysztof Mikulski) i Sekretarz Kapituły (Jacek Wrzesiński). 
W maju 2010 roku do składu Kapituły Zarząd Województwa Wielkopolskiego włączył 
także Arcybiskupa Archidiecezji Poznańskiej. 

Nagroda jest wyróżnieniem honorowym, a laureaci otrzymują mosiężną statuetkę  
i dyplom. Statuetka jest artystyczną wizją wznoszącego się do lotu orła, a jej inspiracją był 
orzeł widniejący na plakietce znalezionej na Ostrowie Lednickim podczas badań w latach 
30. XX wieku. Autorką tej artystycznej wizji jest artystka plastyk Beata Sobczak, a sam 
odlew powstał w zakładzie odlewniczym Juliusza Kwiecińskiego w Pleszewie. 

Pierwszym laureatem Nagrody został profesor dr hab. Gerard Labuda. Profesor należy 
do nestorów polskiej mediewistyki. Profesor urodził się 28 grudnia 1916 roku w No-
wejhucie koło Wejherowa, tu też ukończył gimnazjum klasyczne. W 1936 roku rozpoczął 
studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim, z którym związał się na stałe. Przez po-
nad 70. był aktywny naukowo, a owocem tej działalności jest blisko 2000 opublikowa-
nych prac – w tym ponad 30 książek, kilkaset rozpraw i artykułów, a także wiele drobniej-
szych prac i recenzji.   

W roku 2010 Kapituła Nagrody wyłoniła drugiego laureata, którym została profesor 
dr hab. Zofia Kurnatowska. Uhonorowanie tegorocznej Laureatki odbyło się w uroczystej 
oprawie i w obecności Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Marka Woźniaka, 
Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego – prymasa seniora Polski, profesora Jacka Wilkosia 
– prorektora UAM, księdza prałata Jana Stanisławskiego – pełnomocnika Arcybiskupa 
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Archidiecezji Poznańskiej, a także członków Kapituły Nagrody. Na uroczystość przybyli 
także pracownicy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, pracownicy instytutów i zakła-
dów archeologii uniwersytetów, muzealnicy, przedstawiciele środowisk naukowych oraz 
koleżanki, koledzy i przyjaciele Pani Profesor. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 
21 czerwca 2010 r. w Auli Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Laudację 
wygłosił oraz nagrodę i okolicznościowy dyplom wręczył Marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego Marek Woźniak. 

Laureatkę i wszystkich obecnych powitał prorektor profesor Jacek Wilkoś podkreśla-
jąc jak ważna, choć całkiem nowa, jest to nagroda dla środowiska wielkopolskich badaczy 
historii. Wyraził też swą osobistą radość z uhonorowania Laureatki. 

Krótką historię Nagrody, motywy jej powołania i ideę zaprezentował profesor An-
drzej Marek Wyrwa – Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, a jednocześnie 
Przewodniczący Kapituły.  

Sylwetkę Laureatki przedstawił Jacek Bartkowiak – Dyrektora Departamentu Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego wygłaszając Laudację na cześć szacownej Laureatki. 

Następnie głos zabrał  Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak 
podkreślając zasługi Laureatki w dziedzinie badań dziejów wczesnośredniowiecznej Pol-
ski, a zwłaszcza Jej związków z Ostrowem Lednickim. Pan Marszałek też wręczył statuet-
kę Nagrody i okazjonalny dyplom. 

Po chwili gratulacji głos zabrała Pani Profesor Zofia Kurnatowska.  W swojej wypo-
wiedzi przypomniała Jej pierwsze kontakty z archeologią. O dziwo łączą się one z... 
Ostrowem Lednickim.  Pani profesor przebywała na wyspie gdy badania prowadził tutaj 
Edward Dąbrowski. Najbardziej utkwiły w pamięci Laureatki wycieczki łodzią podczas 
których słuchała wierszy recytowanych przez tego archeologa-poetę. Przypomniała także 
iż mimo, że urodziła się w Wielkopolsce okres wojny spędziła we Lwowie. Dzięki temu 
na studiach miała lepszą możność zapoznania się z rosyjską literaturą archeologiczną. 
Dziękując za wyróżnienie i uhonorowanie Jej tą nagrodą Laureatka podkreśliła swoje bli-
skie związki z Lednicą, a także nawiązała do bardzo Jej bliskiego wizerunku Orła, także 
tego lednickiego. 

Następnie profesor Zdzisław Hensel w swoim własnym, ale i w imieniu autora wnio-
sku Dyrektora IAiE PAN profesora Andrzeja Buko, odczytał list z życzeniami. Jednocze-
śnie podzielił się kilkoma bardzo osobistymi wspomnieniami mającymi swoje korzenie  
w wieloletniej znajomości i przyjaźni z Laureatką. 

Na zakończenie wystąpień Eminencja Arcybiskup Henryk Muszyński w swojej wy-
powiedzi podkreślił związki Laureatki z Ziemią Gnieźnieńską. Wspomniał także, iż publi-
kacje obojga dotychczasowych Laureatów Nagrody odgrywają w Jego życiu bardzo waż-
ną rolę. Zaznaczył także że orzeł będący symbolem Nagrody jest wielce znaczący dla sta-
rych i nowych dziejów Polski. 

Na adres kapituły dotarły także adresy z gratulacjami przesłanymi od Dyrektora i pra-
cowników MPP na Lednicy, Oddziału IAiE PAN w Łodzi kierowanego przez dr hab. Je-
rzego Maika, a także od Prezesa SNAP dr hab. Zbigniewa Kobylińskiego. 

Na zakończenie uroczystości specjalnie dla Laureatki odbył się koncert Akademic-
kiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją pana profesora Krzysztofa Szydzisza. 

Statut Nagrody, oraz formularz wniosku o przyznanie „Nagrody Lednickiego Orła 
Piastowskiego” można znaleźć na stronie Muzeum.  
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powiedzi podkreślił związki Laureatki z Ziemią Gnieźnieńską. Wspomniał także, iż publi-
kacje obojga dotychczasowych Laureatów Nagrody odgrywają w Jego życiu bardzo waż-
ną rolę. Zaznaczył także że orzeł będący symbolem Nagrody jest wielce znaczący dla sta-
rych i nowych dziejów Polski. 

Na adres kapituły dotarły także adresy z gratulacjami przesłanymi od Dyrektora i pra-
cowników MPP na Lednicy, Oddziału IAiE PAN w Łodzi kierowanego przez dr hab. Je-
rzego Maika, a także od Prezesa SNAP dr hab. Zbigniewa Kobylińskiego. 

Na zakończenie uroczystości specjalnie dla Laureatki odbył się koncert Akademic-
kiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją pana profesora Krzysztofa Szydzisza. 

Statut Nagrody, oraz formularz wniosku o przyznanie „Nagrody Lednickiego Orła 
Piastowskiego” można znaleźć na stronie Muzeum.  
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Archidiecezji Poznańskiej, a także członków Kapituły Nagrody. Na uroczystość przybyli 
także pracownicy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, pracownicy instytutów i zakła-
dów archeologii uniwersytetów, muzealnicy, przedstawiciele środowisk naukowych oraz 
koleżanki, koledzy i przyjaciele Pani Profesor. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 
21 czerwca 2010 r. w Auli Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Laudację 
wygłosił oraz nagrodę i okolicznościowy dyplom wręczył Marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego Marek Woźniak. 

Laureatkę i wszystkich obecnych powitał prorektor profesor Jacek Wilkoś podkreśla-
jąc jak ważna, choć całkiem nowa, jest to nagroda dla środowiska wielkopolskich badaczy 
historii. Wyraził też swą osobistą radość z uhonorowania Laureatki. 

Krótką historię Nagrody, motywy jej powołania i ideę zaprezentował profesor An-
drzej Marek Wyrwa – Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, a jednocześnie 
Przewodniczący Kapituły.  

Sylwetkę Laureatki przedstawił Jacek Bartkowiak – Dyrektora Departamentu Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego wygłaszając Laudację na cześć szacownej Laureatki. 
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ski, a zwłaszcza Jej związków z Ostrowem Lednickim. Pan Marszałek też wręczył statuet-
kę Nagrody i okazjonalny dyplom. 

Po chwili gratulacji głos zabrała Pani Profesor Zofia Kurnatowska.  W swojej wypo-
wiedzi przypomniała Jej pierwsze kontakty z archeologią. O dziwo łączą się one z... 
Ostrowem Lednickim.  Pani profesor przebywała na wyspie gdy badania prowadził tutaj 
Edward Dąbrowski. Najbardziej utkwiły w pamięci Laureatki wycieczki łodzią podczas 
których słuchała wierszy recytowanych przez tego archeologa-poetę. Przypomniała także 
iż mimo, że urodziła się w Wielkopolsce okres wojny spędziła we Lwowie. Dzięki temu 
na studiach miała lepszą możność zapoznania się z rosyjską literaturą archeologiczną. 
Dziękując za wyróżnienie i uhonorowanie Jej tą nagrodą Laureatka podkreśliła swoje bli-
skie związki z Lednicą, a także nawiązała do bardzo Jej bliskiego wizerunku Orła, także 
tego lednickiego. 

Następnie profesor Zdzisław Hensel w swoim własnym, ale i w imieniu autora wnio-
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„Wielkopolska kolebką chrześcijaństwa w Polsce” 
wystawa w Getyndze 

 
 
28 lutego 1979 roku zostało założone  Niemiecko-Polskie Towarzystwo w Getyndze 

(Deutsch-Polnische Gesellschaft Göttingen e.V.) – pierwsza tego rodzaju organizacja  
w Dolnej Saksonii. Działające do dziś Towarzystwo jest organizatorem lub współorgani-
zatorem różnorodnych odczytów, wystaw i innych imprez kulturalnych, których celem 
jest przybliżanie historii i kultury drugiej strony oraz pogłębianie wzajemnego zrozumie-
nia. 

Właśnie dzięki inicjatywie Niemiecko-Polskiego Towarzystwa sprowadzono do Ge-
tyngi wystawę „Wielkopolska kolebką chrześcijaństwa w Polsce”. Jej uroczyste otwarcie 
odbyło się 17 kwietnia 2009 w ewangelicko-luterańskim kościele św. Jana w Getyndze. 

Ze strony niemieckiej udział w wernisażu wzięli przedstawiciele władz Dolnej Sakso-
nii, miasta Getynga oraz władz kościelnych. Stronę polską reprezentowali wicekonsul 
Magdalena Erdman z Konsulatu Generalnego w Hamburgu, przewodniczący sejmiku wo-
jewództwa wielkopolskiego — Lech Dymarski, reprezentant Departamentu Kultury Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego — Jacek Podbielski, dyrektor Mu-
zeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Andrzej M. Wyrwa oraz pracownicy Muzeum 
Początków Państwa Polskiego i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Patronat nad 
wystawą objęli: Christian Wolff — Premier Dolnej Saksonii oraz Wolfgang Meyer — 
Nadburmistrz Getyngi. 

Getynga jest kolejnym miastem w Niemczech, którego mieszkańcy mogą zapoznać 
się z początkami polskiej państwowości i wprowadzania na naszych ziemiach nowej, 
chrześcijańskiej religii. Wystawa ta powstała dzięki współpracy wielkopolskich muzeów  
z Kulturland Brandenburg i po raz pierwszy prezentowana była w zamku biskupim w Zie-
sar (Brandenburgia) w 2005 roku. Kolejne jej odsłony miały miejsce w Darmstadt (Hesja, 
2007), w Kleve (Nadrenia Północna-Westfalia, 2008), Trewirze (Nadrenia-Palatynat, 
2008) oraz Spirze (Nadrenia-Palatynat, 2009). Prezentowane na niej są plansze i kopie 
zabytków związanych z religią chrześcijańską, jak i elementy uzbrojenia. Kuratorem wy-
stawy jest Elżbieta Kowalska z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 

W trakcie otwarcia wystawy wręczono odznakę Honorową „Za zasługi dla Woje-
wództwa Wielkopolskiego” Reinhardowi Caspari, Honorowemu Prezesowi Towarzystwa 
Niemiecko — Polskiego w Getyndze. Reinhard Caspari, wieloletni prezes tego  Towarzy-
stwa, został już wcześniej uhonorowany Medalem Honorowym Prezydenta Miasta Toru-
nia "Thorunium" (2002 r.) oraz Nagrodą im. św. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego 
(2007 r.). 
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Wystawa „Goście lednickiego stołu”-  
schronisko na wyspie Ostrów Lednicki 

 
 

W dniu 20 czerwca 2009 roku, w schronisku na wyspie Ostrów Lednicki miało miej-
sce otwarcie wystawy  „Goście lednickiego stołu”. 

W historii nowożytnej Ostrowa Lednickiego, wyspę tę odwiedziło wiele ważnych 
osobistości ze świata nauki, Kościoła, polityki i administracji państwowej. Przez lata ini-
cjatorami i gospodarzami tych wizyt byli Węsierscy i Kwileccy (właściciele wyspy),  
a później dyrektorzy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, którzy zabiegali o to, by 
waga Ostrowa Lednickiego dla historii Polski nie została zapomniana przez potomnych. 
Te zabiegi miały szczególne znaczenie w okresie międzywojennym, kiedy to po latach 
niewoli zaczęto   integrować ze sobą poszczególne ziemie i odbudowywać świadomość 
narodową naszego  państwa. W tym czasie niekwestionowanym liderem i propagatorem 
tych działań stał się ks. dr Franciszek Wawrzyniak (proboszcz parafii dziekanowickiej  
w latach 1923-1941), nie bez przesady nazywany społecznym opiekunem wyspy, który 
wszelkim naówczas środkami starał się upowszechniać walory krajoznawcze  Lednicy, by 
zapomniany w kraju Ostrów Lednicki nabrał rozgłosu i stał się również atrakcyjnym miej-
scem dla pielgrzymów i turystów przybywających do grobu wojciechowego w Gnieźnie. 
Przełomowym momentem tych starań, było wzniesienie na wyspie, przy pomocy gnieź-
nieńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Starostwa Powiatowego  
i Komunalnego Banku Kredytowego - drewnianego schroniska (wg projektu Stefana Cy-
bichowskiego) przeznaczonego dla przybywających tu wycieczkowiczów. Uroczyste 
otwarcie nowopowstałego budynku miało miejsce 5. lipca  1936 roku w 970 rocznicę 
przyjęcia chrztu przez Mieszka I. W czasie tej uroczystości, pełniący rolę gospodarza  
ks. Wawrzyniak zaapelował do obecnych i przyszłych gości: „zwracam się do wycieczko-
wiczów i turystów i wszystkich, którzy w przyszłości kroki swoje skierują na Lednicę, aby 
zechcieli o tym zawsze pamiętać, że tutaj patrzy na nas tysiąc lat naszego historycznego 
istnienia, że każdy kamień ruiny mówi nam o tych świetlanych postaciach Mieszka, Dą-
brówki, Chrobrego, którzy kładli podwaliny pod budowę naszej Rzeczypospolitej, że każdy 
kamień mówi nam o drużynach wojskowych naszych pierwszych historycznych władców, 
które były niejako zaczątkiem naszej bitnej i bohaterskiej armii. A mówiąc nam to, nawo-
łuje nas każdy kamień do poszanowania tych pamiątek tak drogich każdemu Polakowi, 
miłującemu rzetelnie naszą chwalebną przeszłość polską”.  O randze tego wydarzenia 
niech świadczy fakt, że uczestniczyli w nim m.in.: ks. kard. August Hlond – Prymas Pol-
ski oraz wojewoda poznański (jako przedstawiciel ówczesnego rządu) Artur Tomasz Ma-
ruszewski, a trzy miesiące później (4. października) przybył tu również Prezydent Rze-
czypospolitej Polski –  prof. Ignacy Mościcki.  
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KRONIKA 

 

Wzniesione schronisko przetrwało II wojnę światową i nadal pozostawało miejscem, 
w którym, przy drewnianym stole, spotykali się ludzie zainteresowani Ostrowem Lednic-
kim. W1965 roku przebywali tu m.in.: prof. Józef Kostrzewski – wybitny archeolog i 
muzeolog, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, twórca polskiej szkoły archeologicznej 
oraz Prymas Polski ks. kard.  Stefan Wyszyński.  Niestety, kilka dni później po wizycie 
Jego Eminencji schronisko doszczętnie spłonęło (16. 08.1965 r.). Ówczesny Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Poznaniu i opiekun Ostrowa Lednickiego - Jerzy Łomnicki 
(późniejszy pierwszy dyrektor muzeum) podjął decyzję o bezzwłocznej, jeszcze  przed 
upływem obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, odbudowie spalonego schroniska. Już 
w drugim tygodniu po pożarze wystosował pismo do Społecznego Funduszu Odbudowy 
Kraju i Stolicy Komitetu Wojewódzkiego w Poznaniu o pomoc finansową w odbudowie 
schroniska. W efekcie już z początkiem 1966 roku odbudowane schronisko ponownie 
mogło gościć przy drewnianym stole turystów i wizytatorów. W 1969 roku powołane zo-
stało Muzeum Pierwszych Piastów, a jego kolejni dyrektorzy zostali formalnymi gospoda-
rzami wyspy i schroniska, podejmującymi, jak ich przedwojenni poprzednicy, wszelkie 
starania o to, by nie zapomniano o randze Ostrowa Lednickiego. Czynili to w różnoraki 
sposób lecz  nadal najbardziej skuteczne pozostawały dyskusje w schronisku przy gościn-
nym stole. W latach 70. XX wieku dwukrotnie (1976; 1978) przebywał tu prof. Henryk 
Jabłoński - przewodniczący Rady Państwa oraz Edward Gierek - I sekretarz KC PZPR 
(1976). W tym okresie, zawitali tu również wybitni historycy, mediewiści, profesorowie 
Gerard Labuda i Henryk Łowmiański  oraz niezapomniany gawędziarz, popularyzator 
polskiej historii, sztuki i architektury – prof. Wiktor Zin - Generalny Konserwator Zabyt-
ków.  W następnym dziesięcioleciu przy lednickim stole gościli: prof. Kazimierz Żygul-
ski (1986 r.) – Minister Kultury i Sztuki; prof. Zbigniew Gertych (1986 r.) – wiceprezes 
Rady Ministrów, późniejszy Honorowy Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski;  Irena 
Szewińska (1987 r.) - światowej sławy lekkoatletka; prof. Witold Hensel (1987 r.) - ar-
cheolog, mediewista, członek PAN; ks. kardynał Józef Glemp (1988 r.) – Prymas Polski; 
gen. Wojciech Jaruzelski (1988 r.) – przewodniczący Rady Państwa, I sekretarz KC 
PZPR oraz dr Kazimierz Barcikowski (1988 r.) – zastępca przewodniczącego Rady Pań-
stwa. W połowie 1990 roku na Ostrów Lednicki przybył prof. Aleksander Gieysztor – 
prezes PAN, historyk, mediewista, uważany za jednego z najwybitniejszych polskich na-
ukowców II poł. XX wieku. Podczas swojego pobytu uroczyście otwierał wystawę „Skar-
by Ostrowa Lednickiego” na Małym Skansenie. 

 Prawie każda wizyta udokumentowana jest pamiątkową tabliczką z nazwiskiem, 
sprawowaną  funkcją i datą oraz archiwalnymi zdjęciami, niektóre z nich prezentujemy na 
wystawie. Często goście lednickiego stołu wpisywali  się też do wystawionej kroniki mu-
zeum. Dziewiętnaście lat minęło od ostatniej wizyty. Kto będzie następny? 

Organizatorami wystawy są: Ewa Pelczyk, Mariola Jóźwikowska, Mariola Olejni-
czak. Aranżację plastyczną wystawy przygotowała Dorota Jagłowska. Wystawie towarzy-
szą plakat i folder, których szatę graficzną opracował Wojciech Kujawa. 
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(1976). W tym okresie, zawitali tu również wybitni historycy, mediewiści, profesorowie 
Gerard Labuda i Henryk Łowmiański  oraz niezapomniany gawędziarz, popularyzator 
polskiej historii, sztuki i architektury – prof. Wiktor Zin - Generalny Konserwator Zabyt-
ków.  W następnym dziesięcioleciu przy lednickim stole gościli: prof. Kazimierz Żygul-
ski (1986 r.) – Minister Kultury i Sztuki; prof. Zbigniew Gertych (1986 r.) – wiceprezes 
Rady Ministrów, późniejszy Honorowy Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski;  Irena 
Szewińska (1987 r.) - światowej sławy lekkoatletka; prof. Witold Hensel (1987 r.) - ar-
cheolog, mediewista, członek PAN; ks. kardynał Józef Glemp (1988 r.) – Prymas Polski; 
gen. Wojciech Jaruzelski (1988 r.) – przewodniczący Rady Państwa, I sekretarz KC 
PZPR oraz dr Kazimierz Barcikowski (1988 r.) – zastępca przewodniczącego Rady Pań-
stwa. W połowie 1990 roku na Ostrów Lednicki przybył prof. Aleksander Gieysztor – 
prezes PAN, historyk, mediewista, uważany za jednego z najwybitniejszych polskich na-
ukowców II poł. XX wieku. Podczas swojego pobytu uroczyście otwierał wystawę „Skar-
by Ostrowa Lednickiego” na Małym Skansenie. 

 Prawie każda wizyta udokumentowana jest pamiątkową tabliczką z nazwiskiem, 
sprawowaną  funkcją i datą oraz archiwalnymi zdjęciami, niektóre z nich prezentujemy na 
wystawie. Często goście lednickiego stołu wpisywali  się też do wystawionej kroniki mu-
zeum. Dziewiętnaście lat minęło od ostatniej wizyty. Kto będzie następny? 

Organizatorami wystawy są: Ewa Pelczyk, Mariola Jóźwikowska, Mariola Olejni-
czak. Aranżację plastyczną wystawy przygotowała Dorota Jagłowska. Wystawie towarzy-
szą plakat i folder, których szatę graficzną opracował Wojciech Kujawa. 
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U stóp Wawelu. Wystawa „Wyspa władców. Ostrów Lednicki  
w państwie pierwszych Piastów” w Krakowie 

 
 

W dniu 13 listopada 2009 r. w Muzeum Archeologicznym w Krakowie miało miejsce 
uroczyste otwarcie wystawy czasowej „Wyspa władców. Ostrów Lednicki w państwie 
pierwszych Piastów”. Uczestniczyli w nim licznie przybyli goście - archeolodzy, history-
cy, historycy sztuki oraz etnografowie z kręgu krakowskich uczelni oraz muzeów, a także 
pracownicy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z dyrektorem tej placówki prof. An-
drzejem Markiem Wyrwą. Rangę zbiorów pochodzących z tytułowej wyspy oraz szcze-
gólny charakter tego miejsca w pełni docenił dyrektor krakowskiego Muzeum Pan dr Ja-
cek Rydzewski, który udostępnił dla tej czasowej ekspozycji wnętrza kierowanej przez 
Niego instytucji. 

Ekspozycja przygotowana została przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
(scenariusz merytoryczny – Janusz Górecki, opracowanie komputerowe – Wojciech Ku-
jawa), zaś jej oprawę plastyczną zrealizował Marek Grosse z Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie. Muzeum krakowskie to już ósme w kolejności miejsce goszczące tytułową 
wystawę, którą wcześniej poznać mogli mieszkańcy m in. Warszawy, Gdańska, Białego-
stoku, Kalisza, czy Mielca (por. m.in. noty autora dotyczące wymienionej wystawy – dział 
Kronika: „Studia Lednickie”, 8-9). 

Wystawę gościła w podwawelskim grodzie do polowy marca 2010 r. Sfinansowano ją 
przy znacznym współudziale Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, które wsparło działania 
Muzeum na Lednicy i aktywnie włączyło się w akcję promocji zagadnienia początków 
naszej państwowości oraz miejsca tytułowej wyspy w strukturach wczesnego państwa. 

Ekspozycja wypełniła przestrzeń sali św. Michała, gdzie na powierzchni blisko  
130 m² przedstawiono bogaty blok zagadnień ukazujących miejsce i rolę jaką odgrywał 
Ostrów Lednicki w czasach 2 poł. X – 1 poł. XI w. Szeroką ilustrację różnorodnych kwe-
stii przedstawiono miedzy innymi z pomocą 52 barwnych plansz, wielkoformatowych 
zdjęć, a nade wszystko dzięki zróżnicowanemu zbiorowi interesujących zabytków – 
głównie kultu religijnego, uzbrojenia oraz szeregu innych (zabytki tzw. luksusowe, czy 
związane z zaopatrzeniem stołu panującego). Zbiór ten liczył blisko 340 oryginalnych 
przedmiotów oraz 12 kopii.  

W prologu zwiedzający mogli spojrzeć na dzisiejszy kształt i charakter Ostrowa Led-
nickiego i jego otoczenia – przybliżała to seria kilkunastu zdjęć oraz plansze akcentujące 
jego pozycję na Szlaku Piastowskim, a także nawiązujące do historycznych pomników 
Gniezna i jego okolic. 
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Kluczowy wątek narracyjny skoncentrowano na problematyce tytułowej wyspy. Nie 
sposób pominąć jej związków z początkami kształtowania się administracyjnych struktur 
najwcześniejszej Polski, a więc to początki państwa stanowią pierwszą merytoryczną od-
słonę wystawy. Mocno akcentuje się tutaj rolę piastowskiego patrymonium i terytorialne-
go rozwoju państwa oraz  miejsce chrystianizacji w procesie jego genezy. Uwypuklono 
także znaczenie sił zbrojnych władcy oraz wybitnych panujących z kręgu pierwszej pia-
stowskiej dynastii (Mieszka I i Bolesława Chrobrego). 

Przechodząc do Ostrowa Lednickiego zwiedzający mieli okazję prześledzić szczegó-
łowe elementy jego historycznej topografii – mostów z przyczółkami, urządzeń fortyfika-
cyjnych, zabudowy drewnianej oraz kamiennej architektury. Silnie uwypuklona została 
rola związana z pałacowo-sakralną budowlą wyspy – jedną z najstarszych w Polsce funda-
cji Mieszka I – z lat 60-tych X w. oraz  chrzcielnymi urządzeniami odkrytymi wewnątrz 
przypałacowej kaplicy. To jedyne półkrzyżowe baseny baptyzmalne znane z Polski. Waż-
ną rolę kolejnej z budowli sakralnych Ostrowa – tzw. kościoła II zilustrowano poprzez 
jedne z najstarszych na terenie naszych ziem wewnątrzkościelne pochówki uprzywilejo-
wanych osób. Bryłę obydwu budowli zaprezentowano zwiedzającym w formie ich modeli. 
W przypadku zespolonej z pałacem kaplicy zwiedzający mieli możliwość zajrzenia do jej 
wnętrza – umożliwia to jej przekrój, z zaznaczonymi w poziomie posadzki dwoma base-
nami chrzcielnymi. 

Tym co stanowi o randze Ostrowa Lednickiego na mapie archeologicznego i histo-
rycznego dziedzictwa kulturowego Polski są jego ruchome zespoły zabytkowe – sakralia, 
przedmioty luksusowe, stanowiące wystrój monumentalnej architektury, liczne zabytki 
codziennego użytku, jak i określające skalę wykorzystania potencjału rolniczego oraz naj-
bogatszy na naszych ziemiach zbiór wczesnośredniowiecznego uzbrojenia. 

Rolę Ostrowa Lednickiego w procesie chrystianizacji państwa podkreślono z jednej 
strony poprzez wymienione wcześniej sakralne budowle i urządzenia chrzcielne, jak rów-
nież uwypuklając liczny zbiór przedmiotów chrześcijańskiego kultu. Wymienić tutaj war-
to najstarszy ze znanych nam relikwiarzy  Drzewa Świętego Krzyża (tzw. stauroteka), 
kasetkę relikwiarzową, okucia ksiąg liturgicznych, muszlę pielgrzymią, czy grzebień  
z kości słoniowej. Dokumentują one najwcześniejszy horyzont nowej wiary, przyjętej 
przez władcę i skupione wokół niego elity. Wyjątkiem w tym zbiorze jest muszla piel-
grzymia - chronologicznie nieco późniejsza.  

Liczna jest seria zabytków wystroju architektury (szkła i ramki witrażowe, części 
kandelabrów, dachówki ołowiane) oraz poświadczających egzystujące na wyspie elity  
(np. biżuteria z metali szlachetnych i kolorowych). Potencjał gospodarczy Ostrowa oraz 
skalę jego agraryzacji dobrze ilustrują rozliczne narzędzia związane z inwestycjami pro-
wadzonymi na samej wyspie oraz z rolniczym użytkowaniem jej zaplecza. Ich prezentację 
uzupełniają wątki narracyjne kładące nacisk na rolę okręgu administracyjnego jaki władca 
wydzielił do obsługi i zaopatrzenia tej jednej ze swych czasowych siedzib. Osią tego 
okręgu była tytułowa wyspa oraz, strategiczno-handlowa, droga komunikacyjna, która 
łączyła ją z Poznaniem i Gnieznem.  

Wreszcie skalę militaryzacji tego miejsca oddano z pomocą 120 egzemplarzy orygi-
nalnego uzbrojenia – m.in. hełmu, kolczugi, mieczy, włóczni, toporów. To część z liczą-
cego 310 sztuk broni zbioru jakie znamy z wykopalisk prowadzonych na samej wyspie  
i w jeziornych wodach – na trasie mostów i w ich sąsiedztwie. Jak dotąd zbiór militariów 
odkrytych na wyspie to największa z polskich kolekcji uzbrojenia wczesnośredniowiecz-
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nych wojowników. Porównywalna jest ona z przebogatymi zbiorami broni pochodzącymi 
ze staroruskich kurhanów. Szereg istotnych pytań nasuwają skandynawskie typy uzbroje-
nia z Lednicy – mówi się o najemnych wojownikach z Północy strzegących rezydencji 
Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Zarówno broń oraz grupę przedmiotów codziennego 
użytku (i związanych z rolnictwem) umieszczono w dwóch, obejmujących dużą prze-
strzeń, wielkogabarytowych gablotach. Ilość i jakość zgromadzonych w nich zabytków 
robiła na zwiedzających duże wrażenie. Analogiczne odczucia towarzyszyły prospekcji 
lednickiej stauroteki oraz liturgicznemu grzebieniowi  - jedynym takiej klasy zabytkom 
znanym z wczesnych dziejów Polski. 

Zaproponowana, stonowana i delikatna, kolorystyka ekspozycji oraz odpowiedni do-
bór oświetlenia odpowiednio uzupełniały merytoryczne treści wystawy odzwierciedlone  
w zabytkach oraz planszach. 

Prezentowana ekspozycja mocno akcentuje zarówno materialne jak i ideowe znacze-
nie Ostrowa Lednickiego – wyspy władców, miejsca ich czasowych pobytów, chrztów 
oraz pochówków  elit i rejonu silnie zmilitaryzowanego. Chociaż zniszczony najazdem 
czeskiego księcia Brzetysława (1038 r.) gród nigdy już nie odzyskał dawnego blasku, to 
jednak stosunkowo krótki okres jego funkcjonowania, w charakterze porównywalnym do 
siedzib wschodniofrankijskich władców, doprowadził w przeszłości i dzisiaj do wielu 
spektakularnych odkryć. Wydobyły one to miejsce z mroków zapomnienia.  

Udostępniona ekspozycja dzięki oryginalnym zabytkom oraz z pomocą rozbudowanej 
narracji i komputerowym wizualizacjom, przeniesionym na liczne plansze, jak i modelom 
architektury kamiennej, starała się przybliżyć ten dawno już zapomniany charakter wyspy. 
Osadzając ją w historycznym krajobrazie przedstawiała zarazem zwięzłą panoramę wy-
branych kluczowych zagadnień naszej wczesnej historii. Pobudza, jak mniemam, wy-
obraźnię widza oraz prowokuje go do stawiania szeregu pytań 

Miarą zainteresowania jej tematyką była duża ilość zwiedzających, która przekroczyła 
liczbę 10.000. Wystawie towarzyszył niewielki folder oraz plakat. 
 
 
 
 
 
 
              
 
 

293

KRONIKA 

nych wojowników. Porównywalna jest ona z przebogatymi zbiorami broni pochodzącymi 
ze staroruskich kurhanów. Szereg istotnych pytań nasuwają skandynawskie typy uzbroje-
nia z Lednicy – mówi się o najemnych wojownikach z Północy strzegących rezydencji 
Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Zarówno broń oraz grupę przedmiotów codziennego 
użytku (i związanych z rolnictwem) umieszczono w dwóch, obejmujących dużą prze-
strzeń, wielkogabarytowych gablotach. Ilość i jakość zgromadzonych w nich zabytków 
robiła na zwiedzających duże wrażenie. Analogiczne odczucia towarzyszyły prospekcji 
lednickiej stauroteki oraz liturgicznemu grzebieniowi  - jedynym takiej klasy zabytkom 
znanym z wczesnych dziejów Polski. 

Zaproponowana, stonowana i delikatna, kolorystyka ekspozycji oraz odpowiedni do-
bór oświetlenia odpowiednio uzupełniały merytoryczne treści wystawy odzwierciedlone  
w zabytkach oraz planszach. 

Prezentowana ekspozycja mocno akcentuje zarówno materialne jak i ideowe znacze-
nie Ostrowa Lednickiego – wyspy władców, miejsca ich czasowych pobytów, chrztów 
oraz pochówków  elit i rejonu silnie zmilitaryzowanego. Chociaż zniszczony najazdem 
czeskiego księcia Brzetysława (1038 r.) gród nigdy już nie odzyskał dawnego blasku, to 
jednak stosunkowo krótki okres jego funkcjonowania, w charakterze porównywalnym do 
siedzib wschodniofrankijskich władców, doprowadził w przeszłości i dzisiaj do wielu 
spektakularnych odkryć. Wydobyły one to miejsce z mroków zapomnienia.  

Udostępniona ekspozycja dzięki oryginalnym zabytkom oraz z pomocą rozbudowanej 
narracji i komputerowym wizualizacjom, przeniesionym na liczne plansze, jak i modelom 
architektury kamiennej, starała się przybliżyć ten dawno już zapomniany charakter wyspy. 
Osadzając ją w historycznym krajobrazie przedstawiała zarazem zwięzłą panoramę wy-
branych kluczowych zagadnień naszej wczesnej historii. Pobudza, jak mniemam, wy-
obraźnię widza oraz prowokuje go do stawiania szeregu pytań 

Miarą zainteresowania jej tematyką była duża ilość zwiedzających, która przekroczyła 
liczbę 10.000. Wystawie towarzyszył niewielki folder oraz plakat. 
 
 
 
 
 
 
              
 
 

293

KRONIKA 

nych wojowników. Porównywalna jest ona z przebogatymi zbiorami broni pochodzącymi 
ze staroruskich kurhanów. Szereg istotnych pytań nasuwają skandynawskie typy uzbroje-
nia z Lednicy – mówi się o najemnych wojownikach z Północy strzegących rezydencji 
Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Zarówno broń oraz grupę przedmiotów codziennego 
użytku (i związanych z rolnictwem) umieszczono w dwóch, obejmujących dużą prze-
strzeń, wielkogabarytowych gablotach. Ilość i jakość zgromadzonych w nich zabytków 
robiła na zwiedzających duże wrażenie. Analogiczne odczucia towarzyszyły prospekcji 
lednickiej stauroteki oraz liturgicznemu grzebieniowi  - jedynym takiej klasy zabytkom 
znanym z wczesnych dziejów Polski. 

Zaproponowana, stonowana i delikatna, kolorystyka ekspozycji oraz odpowiedni do-
bór oświetlenia odpowiednio uzupełniały merytoryczne treści wystawy odzwierciedlone  
w zabytkach oraz planszach. 

Prezentowana ekspozycja mocno akcentuje zarówno materialne jak i ideowe znacze-
nie Ostrowa Lednickiego – wyspy władców, miejsca ich czasowych pobytów, chrztów 
oraz pochówków  elit i rejonu silnie zmilitaryzowanego. Chociaż zniszczony najazdem 
czeskiego księcia Brzetysława (1038 r.) gród nigdy już nie odzyskał dawnego blasku, to 
jednak stosunkowo krótki okres jego funkcjonowania, w charakterze porównywalnym do 
siedzib wschodniofrankijskich władców, doprowadził w przeszłości i dzisiaj do wielu 
spektakularnych odkryć. Wydobyły one to miejsce z mroków zapomnienia.  

Udostępniona ekspozycja dzięki oryginalnym zabytkom oraz z pomocą rozbudowanej 
narracji i komputerowym wizualizacjom, przeniesionym na liczne plansze, jak i modelom 
architektury kamiennej, starała się przybliżyć ten dawno już zapomniany charakter wyspy. 
Osadzając ją w historycznym krajobrazie przedstawiała zarazem zwięzłą panoramę wy-
branych kluczowych zagadnień naszej wczesnej historii. Pobudza, jak mniemam, wy-
obraźnię widza oraz prowokuje go do stawiania szeregu pytań 

Miarą zainteresowania jej tematyką była duża ilość zwiedzających, która przekroczyła 
liczbę 10.000. Wystawie towarzyszył niewielki folder oraz plakat. 
 
 
 
 
 
 
              
 
 

293

KRONIKA 

nych wojowników. Porównywalna jest ona z przebogatymi zbiorami broni pochodzącymi 
ze staroruskich kurhanów. Szereg istotnych pytań nasuwają skandynawskie typy uzbroje-
nia z Lednicy – mówi się o najemnych wojownikach z Północy strzegących rezydencji 
Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Zarówno broń oraz grupę przedmiotów codziennego 
użytku (i związanych z rolnictwem) umieszczono w dwóch, obejmujących dużą prze-
strzeń, wielkogabarytowych gablotach. Ilość i jakość zgromadzonych w nich zabytków 
robiła na zwiedzających duże wrażenie. Analogiczne odczucia towarzyszyły prospekcji 
lednickiej stauroteki oraz liturgicznemu grzebieniowi  - jedynym takiej klasy zabytkom 
znanym z wczesnych dziejów Polski. 

Zaproponowana, stonowana i delikatna, kolorystyka ekspozycji oraz odpowiedni do-
bór oświetlenia odpowiednio uzupełniały merytoryczne treści wystawy odzwierciedlone  
w zabytkach oraz planszach. 

Prezentowana ekspozycja mocno akcentuje zarówno materialne jak i ideowe znacze-
nie Ostrowa Lednickiego – wyspy władców, miejsca ich czasowych pobytów, chrztów 
oraz pochówków  elit i rejonu silnie zmilitaryzowanego. Chociaż zniszczony najazdem 
czeskiego księcia Brzetysława (1038 r.) gród nigdy już nie odzyskał dawnego blasku, to 
jednak stosunkowo krótki okres jego funkcjonowania, w charakterze porównywalnym do 
siedzib wschodniofrankijskich władców, doprowadził w przeszłości i dzisiaj do wielu 
spektakularnych odkryć. Wydobyły one to miejsce z mroków zapomnienia.  

Udostępniona ekspozycja dzięki oryginalnym zabytkom oraz z pomocą rozbudowanej 
narracji i komputerowym wizualizacjom, przeniesionym na liczne plansze, jak i modelom 
architektury kamiennej, starała się przybliżyć ten dawno już zapomniany charakter wyspy. 
Osadzając ją w historycznym krajobrazie przedstawiała zarazem zwięzłą panoramę wy-
branych kluczowych zagadnień naszej wczesnej historii. Pobudza, jak mniemam, wy-
obraźnię widza oraz prowokuje go do stawiania szeregu pytań 

Miarą zainteresowania jej tematyką była duża ilość zwiedzających, która przekroczyła 
liczbę 10.000. Wystawie towarzyszył niewielki folder oraz plakat. 
 
 
 
 
 
 
              
 
 

293











STUDIA LEDNICKIE X 

Lednica 2010 

 
 
 

Arkadiusz Tabaka 
 
 
 
 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.  
Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość 

 
 

W roku 2009 minęło 40 lat od powołania instytucji muzealnej, której głównym celem 
była opieka nad cennymi ruinami na wyspie na jeziorze Lednica. Z czasem placówka ob-
jęła ochroną kolejne obiekty związane z historią naszej państwowości, a szczególnie z 
 dziedzictwem pierwszych Piastów. W roku 1984 w jej struktury włączono Rezerwat Ar-
cheologiczny w Gieczu w powiecie średzkim, następnie grodzisko w Grzybowe w powie-
cie wrzesińskim (1997 r.) i gródek kasztelański w Radzimiu koło Murowanej Gośliny 
(2005 r.). 

Istotne miejsce w Muzeum zajmuje jego oddział – Wielkopolski Park Etnograficzny 
w Dziekanowicach, którego działania skupiają się wokół ochrony kultury ludowej Wiel-
kopolski.  

Muzeum gromadzi i zabezpiecza materialne ślady działalności naszych przodków. 
Prowadzi również badania naukowe, które przybliżają społeczeństwu znaczenie tych 
miejsc, ukazując ich rolę w tworzeniu rzeczywistych korzeni polskiej państwowości, reli-
gii i kultury. Ich wyniki publikowane są w licznych wydawnictwach naukowych i popu-
larnonaukowych w kraju i za granicą. Wśród nich znaczące miejsce zajmują liczne wy-
dawnictwa własne Muzeum, by wymienić Studia Lednickie, Biblioteka Studiów Lednic-
kich oraz przewodniki muzealne, foldery dotyczące wystaw i plakaty. 

Nasza placówka odgrywa także istotną rolę w szeroko rozumianej edukacji, organizu-
jąc wystawy, imprezy plenerowe i lekcje, które cieszą się dużym zainteresowaniem.  

Celem wystawy „Muzeum Pierwszych Piastów. Przeszłość–Teraźniejszość–Przy-
szłość” było zapoznanie zwiedzających zarówno z historią, rozbudowaną działalnością 
naukowo-badawczą oraz przyszłymi planami Muzeum. Zaprezentowano między innymi 
dziewiętnastowieczne ryciny Ostrowa Lednickiego, dokumenty związane z historią badań 
wyspy, naukowe i popularno-naukowe publikacje muzealne oraz plany rozbudowy insty-
tucji finansowane ze środków pozyskanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 
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Miejsca oraz terminy ekspozycji: 

− Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Sala Parkietowa - czerwiec 2009 r.  

− Urząd Wojewódzki w Poznaniu - sierpień 2009 r. 

− Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Collegium Historicum - listopad 2009 

− Biblioteka w Murowanej Goślinie - grudzień 2009-styczeń 2010r. 

− Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum im Michała Kosmowskiego w Trzemesznie - luty 
2010 

 
Autorzy wystawy: Elżbieta Indycka, Arkadiusz Tabaka 
Oprawa plastyczna: Dorota Jagłowska, Natalia Racek 
Projekt folderu: Wojciech Kujawa 
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STUDIA LEDNICKIE X 

Lednica 2010 

 
 
Arkadiusz Tabaka 
 
 
 

 
Ostrów Lednicki Terra Sacra Poloniae. 
Wystawa czasowa w domu parafialnym  
przy kościele p.w. Św. Trójcy w Stęszewie 

 
 

W dniach od 5. 06. 2009 do 9. 06 2009 r., w domu parafialnym przy kościele p.w.  
Św. Trójcy w Stęszewie, w związku z obchodami 40-to lecia Muzeum Pierwszych Pia-
stów na Lednicy została zaprezentowana ekspozycja czasowa „Ostrów Lednicki Terra 
Sacra Poloniae”. Jej celem było zapoznanie mieszkańców Stęszewa oraz okolicznych 
miejscowości i przyjezdnych gości z historią początków państwa polskiego, a w szczegól-
ności z początkami chrześcijaństwa w czasach panowania Mieszka I i Bolesława Chrobre-
go.  

Zaprezentowane zostały między innymi: plansze przedstawiające fotografie najcen-
niejszych przedmiotów kultu chrześcijańskiego odkrytych podczas badań wykopalisko-
wych na Ostrowie Lednickim, modele lednickich budowli – kościoła grodowego i pala-
tium, w obrębie którego odkryto baseny chrzcielne, oraz kopię relikwii drzewa krzyża 
świętego – staurotekę lednicką.  

Wystawie towarzyszył plakat i folder. 
 

Scenariusz i oprawa plastyczna: Dział Archeologiczny MPP na Lednicy 
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STUDIA LEGNICKIE X 

Lednica 2010 

 
 
Agnieszka Murawska 
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Wystawa „Skarby Średniowieczne Wielkopolski” 
 

 
Odkrywanie skarbów jest odwiecznym marzeniem większości ludzi. Świadczą o tym 

niezliczone legendy, baśnie, jak i literatura przygodowa i film. Wystawa „Skarby Śre-
dniowieczne Wielkopolski” stanowiła odpowiedź na te pragnienia i w całości była  po-
święcona realnym skarbom  odnajdywanym  również  przez zwykłych ludzi. 

Prezentowała ona zjawisko średniowiecznych srebrnych skarbów deponowanych  
w ziemi, a zawierających przede wszystkim monety i biżuterię nadzwyczajnej urody, po-
wstałą przy użyciu skomplikowanych technik złotniczych, takich jak filigran czy granula-
cja.  

Widz miał możliwość zobaczyć w jednym miejscu reprezentatywny wybór przedmio-
tów z 58 skarbów (łącznie blisko 2 tysiące zabytków) - znalezisk pochodzących ze zbio-
rów niemal 20 instytucji z całego kraju nigdy w takiej ilości  nie pokazywanych.  

Najdawniejsze depozyty na terytorium szeroko pojętej Wielkopolski zostały schowa-
ne w ziemi najprawdopodobniej w pierwszej połowie X wieku, w trakcie formowania się 
zrębów państwowości. W najwcześniejszych skarbach, obok biżuterii, znajdujemy jedynie 
monety pochodzące ze Wschodu – arabskie dirhemy oraz nieliczne bizantyńskie. Wraz  
z przyjęciem chrztu przez Mieszka I (966 r.) następuje napływ monet zachodnioeuropej-
skich, głównie denarów niemieckich, co znajduje w krótkim czasie odzwierciedlenie  
w składzie skarbów, a  po dzień dzisiejszy jest dowodem tysiącletnich związków Polski  
z kulturą materialną Europy Zachodniej. 

 Już pierwsi Piastowie wybijali własne monety powstałe w oparciu o zachodnioeuro-
pejski denarowy system pieniężny. Jednak pieniądz rodzimy stał się znaczącym składni-
kiem depozytów  w wieku  XII, by dopiero w wieku XV zapewnić sobie przewagę liczeb-
ną. Były to już monety groszowe, powstałe w wyniku reformy przeprowadzonej przez 
króla Kazimierza Wielkiego. Są one bardzo dobrym przykładem służącym pokazaniu zja-
wiska inflacji – wszak początkowo grosze stanowiły jednostkę srebrną najbardziej,  
a obecnie – najmniej wartościową i do tego pozbawioną cennego kruszcu. 

W skarbach doby wczesnego średniowiecza ukrywano prawie zawsze również biżute-
rię. Niekiedy była ona odnajdywana w całości i wtedy  można domniemywać, że należała 
do „dobrze zabezpieczonych” precjozów żony właściciela skarbu. Z reguły jednak  biżute-
ria dociera do nas w postaci uszkodzonych ozdób lub srebrnego złomu. Nadzwyczaj rzad-
ko znajdowana jest biżuteria i  monety wykonane ze złota. 
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Po dziś dzień nie rozstrzygnięte pozostaje zagadnienie przyczyn powierzania depozy-
tów kruszcowych ziemi. Równie prawdopodobne są względy  ekonomiczne - ziemia speł-
niała dzisiejszą rolę „banku”, jak i te związane z praktykami magicznymi. 

Obok  kilkudziesięciu znalezisk gromadnych odkrytych na terenie Wielkopolski,  
a sprowadzonych  na wystawę niemal z całego kraju, pokazane także zostały skarby  
w znaczeniu unikalnych przedmiotów o najwyższej wartości. Są to  odkryte przede 
wszystkim w grobach  przedmioty takie jak kompletne naszyjniki, kolie, pierścionki, kap-
torgi, czy wyjątkowo rzadkie monety pochodzące z różnego rodzaju znalezisk - jak denar 
z  imieniem Mieszka, grosz krakowski Kazimierza Wielkiego. 

Ekspozycja ukazała skarby w ciągu chronologicznym, dzięki czemu łatwo można by-
ło zauważyć zmiany jakim podlegały w miarę upływu czasu. Niewielkim, ale licznym 
zabytkom towarzyszyły ich powiększenia fotograficzne umożliwiające bliższy ogląd, po-
nadto można było zapoznać się z ze średniowiecznymi ilustracjami pracy warsztatów 
menniczych i roli pieniądza w życiu ówczesnych ludzi. Wystawę urozmaicały sceny re-
konstruujące prace związane z powstawaniem pieniądza w dawnych wiekach oraz jego 
użyciem, a także ukrywaniem. 
 
Kuratorzy wystawy:  
Agnieszka Murawska – Muzeum Narodowe w Poznaniu – Gabinet Numizmatyczny 
Arkadiusz Tabaka – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – Dział Archeologiczny 

 
Czas trwania wystawy: 22 maja - 31 października 2010 r. 
 

Wraz z otwarciem wystawy „Skarby Średniowieczne Wielkopolski” zaplanowano 
szereg imprez jej towarzyszących, wśród nich: 
1. Panel dyskusyjny „Biżuteria i monety w skarbach. Badania, problemy, interpretacje”, 

w którym uczestniczyło kilkudziesięciu numizmatyków i mediewistów z Panią Profe-
sor Z. Kurnatowską i Panem Profesorem S. Suchodolskim na czele (w planach publi-
kacja materiałów pokonferencyjnych). 

2. Na wystawie zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Dziecka – zapoznanie najmłod-
szych z biżuterią i mennictwem okresu średniowiecza oraz pracą archeologa. 

3. Przygotowanie różnotematycznych lekcji muzealnych. 
4. Wystawa plastyczna prac dzieci przedszkolnych związana z tematyką skarbów. 
5. Oprowadzanie kuratorskie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. 

Wystawie towarzyszą również trzy bogato ilustrowane foldery oraz cieszące się du-
żym powodzeniem wydawnictwo dla dzieci pt: „Tajemnicze skarby ziemi”, które w przy-
stępny sposób przybliża tematykę wystawy oraz historię rozwoju handlu i pieniądza  
w Polsce średniowiecznej. 
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24.  konferencja Stowarzyszenia Europejskich  
Muzeów na Wolnym Powietrzu (AEOM) 

 
 

W dniach 25-29 września 2009 r. odbyła się 24. konferencja  Stowarzyszenia Euro-
pejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu (Association of European Open Air Museums). 
Gospodarzem konferencji  było Danmarks  Købstadmuseet Den Gamle By w Aarhus (Da-
nia). Udział w niej wzięło ponad 100 osób z 18 krajów europejskich, a także goście  
z USA, Kanady, Australii i Japonii. Polskie środowisko skansenowskie  reprezentowały  
4 osoby: Teresa Lasowa i Sonia Klein z Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzy-
dzach Kiszewskich oraz Marek Krężałek i Antoni Pelczyk z Wielkopolskiego Parku Etno-
graficznego w Dziekanowicach. Oddz. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 

Konferencja towarzyszyła  Zgromadzeniu Ogólnemu AEOM, organizacji afiliowanej 
przy ICOM, która  w swoich szeregach skupia ok. 150 członków z 26 państw europej-
skich.  

Członkami związku są pracownicy merytoryczni (zazwyczaj dyrektorzy) najważniej-
szych  muzeów skansenowskich w Europie. Najliczniej reprezentowane są muzea skandy-
nawskie i niemieckie. Polskie muzealnictwo, od kilku lat, czynnie reprezentują: Teresa 
Lasowa, Marek Krężałek i Antoni Pelczyk. Wcześniej bardzo aktywnie działali w nim 
Jerzy Czajkowski z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz Mieczysław Ku-
rzątkowski z Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.  

AEOM powstało  7 lipca 1972 roku w Helsinkach z Grupy Roboczej Europejskich 
Muzeów na Wolnym Powietrzu, którą w 1966 roku z inicjatywy Josefa Weyns’a (dyrekto-
ra muzeum w Bokrijk) zawiązało 15 dyrektorów  muzeów skansenowskich reprezentują-
cych 6 państw.  Uzasadnieniem ówczesnego powołania Grupy Roboczej była  potrzeba 
nawiązania i utrzymania stałych kontaktów między muzeami  oraz wymiana doświadczeń 
i poglądów naukowych.  Obecnie  podstawowymi zadaniami Stowarzyszenia są:  wymia-
na naukowego, technicznego, praktycznego i organizacyjnego doświadczenia stosownego 
dla tego typu muzeów, a także  powszechna promocja  idei muzealnictwa na wolnym po-
wietrzu (więcej na stronie: aeom.org)    

Na czele Stowarzyszenia stoi  kilkuosobowe prezydium o zmieniającym się co dwa 
lata  składzie, któremu przewodzi Prezydent. Dotychczas funkcję  Prezydenta  pełniło ko-
lejno  9 osób:   
1. August Johan Bernet Kempers,  Holandia (1970-1976)  
2. Adelhart Zippelius,  Niemcy (1976-1982) 
3. Claus Ahrens, Niemcy (1982-1988)  
4. Christopher Zeuner, Anglia (1988-1993)  
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5. Gunnar Elfström,  Szwecja  (1993-1997): 
6. Jan Vaessen,  Holandia (1997-2001)  
7. Michael Dauskardt, Niemcy (2001-2003) 
8. Miklós Cseri, Węgry (2003-2007) 
9. Thomas Bloch Ravn, Dania (2007- )   

Cyklicznie organizowanemu Zgromadzeniu Ogólnemu towarzyszy zawsze konferen-
cja, poświęcona wybranemu problemowi. Tym razem obrady, które we wtorek (25. 09.)   
i w środę (26. 09.) toczyły się na terenie muzeum w zabytkowym Helsingør Theater  
z 1817 roku (il.1, 2), dotyczyły dwóch zagadnień.  

Pierwsze zagadnienie zatytułowane: The Myth of Authenticity, teoretycznie rozwinął  
prof. Frederik Stjernfelt z Uniwersytetu z Aarhus, a skomentowali Monika Kania-Schütz  
z Freilichtmuseum Glentleiten (Niemcy) oraz Henrik Zipsane z muzeum Jamtli (Szwecja). 
W trakcie wypowiedzi zwrócili oni uwagę m. in. na etymologię i współczesne znaczenie 
terminu autentyzm, jego rodzaje, sprzeczności i zmieniające się postrzeganie. Po zakoń-
czeniu obrad, organizatorzy konferencji przeznaczyli popołudniowy czas na zwiedzanie 
muzeum. Dzięki temu wielu uczestników miało możliwość szczegółowego zapoznania się 
z Den Gamle By, z jego problemami w eksponowaniu  i ożywianiu architektury miejskiej 
w warunkach muzealnych (il. 3, 4, 5), a także z aktualnie prowadzonymi pracami budow-
lanymi oraz planami dalszej jego rozbudowy (il. 6, 7). Dla wielu uczestników  przyjemnie 
było zobaczyć wywieszone plakaty z ich muzeów (il. 8), które wcześniej zostały przesłane 
na wystawę do Dansk Plakatmuseum - oddziału  Den Gamle By. Dzień zakończono wizy-
tą w ARoS (Aarhus Kunstmuseum), które udostępnione publiczności w 2004 r. posiada, nie 
uwzględniając  zbioru kopenhaskiego,  największy zbiór sztuki duńskiej. 

Drugi dzień, konferencji poświęcono zagadnieniu, które zostało sformułowane  
w formie pytania: How do we make Open-Air Museums Relevant to the Present Day Pu-
blic? Na tak postawione pytanie udzieliła odpowiedzi  Anne Knudsen z Den Fynske 
Landsby (Dania), a skomentowali Anita Horvarth z Szabadtéri Aéprajzi Múzeum (Węgry) 
oraz Olav Aaraas z Aorsk Folkemuseum (Norwegia). Po głównych referatach z krótkimi 
komunikatami wystąpili:  
• Katarina Frost (Szwecja): Making the open air museum accessible to everyone – an 

impossible task? 
• Edwin Huwyler (Szwajcaria): Tradition and Innovation, Revitalisation of 16th century 

blockhaus. 
• Katharina Schlimmgen-Ehmke (Niemcy): A neonpink Theme year. A new apperance 

in LWL-Freilichtmuseum Detmold. 
• Linda Ballard (Wielka Brytania): Telling it Right: Traditional Aarrative in the Open 

Air Museum Context. 
• Branka Sprem Lovric (Chorwacja): The traditional crafts – new attractions to the cul-

tural tourism.  
• Pieter Matthijs Gijsberes (Holandia): Aetherlands Open Air Museum & the Aational 

Historic Museum, recent developments! 
• Benno Blæsild (Dania): The Time Machine –serious museum for teenagers.   

Wystąpienia te oraz krótkie pomiędzy nimi dyskusje były ostatnimi punktami pro-
gramu naukowego konferencji. Całość materiałów konferencyjnych zostanie opublikowa-
na w sprawozdaniu  Report of the Conference 2009. 
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W tym samym dniu, bezpośrednio po zakończeniu części naukowej, gospodarze kon-
ferencji zorganizowali wyjazd do Ebeltoft, niewielkiej miejscowości nadmorskiej, gdzie 
uczestnicy konferencji mieli możliwość wejścia na pokład fregaty Jylland, która aktualnie 
jest najdłuższym na świecie statkiem zbudowanym z drewna (il. 9). Po wycofaniu jej  
z czynnej służby wojskowej, przeprowadzeniu prac konserwatorskich i zorganizowaniu 
wystawy stałej prezentującej różne sceny z życia na pokładzie fregaty (il. 10), nadano jej 
status morskiego muzeum na wolnym powietrzu, które wśród zwiedzających cieszy się 
dużą popularnością. Popularności przysparzają jej przede wszystkim organizowane przez 
załogę liczne interaktywne inscenizacje z życia marynarzy Królewskiej Marynarki Wo-
jennej Danii, kończące się zazwyczaj wystrzałem z pokładowej  armatki.  

 Trzeci, ostatni dzień konferencji, przeznaczony był na objazd studyjny, na szlaku 
Aarhus-Randers-Alborg-Hanstholm-Viborg-Aarhus (zob. il. 11). W programie znalazły 
się wizyty w: 

Lindholm Høje Museet – archeologiczne muzeum na wolnym powietrzu (il. 12a,b). 
Składa się z dwóch części: z ogromnego, chronionego in situ, cmentarzyska wikingów  
(il. 13) z kamiennymi grobowcami w kształcie statków (il. 14) i kół  oraz pawilonowych  
wystaw stałych poświęconych prahistorii regionu Limfjord (il. 15, 16, 17) i poświęconych 
życiu codziennemu w epoce żelaza i w okresie wikingów (il.18, 19, 20).  

Museumscenter Hanstholm -  plenerowe muzeum historii II wojny światowej, gdzie 
in situ eksponowanych jest 19 bunkrów z lat 1940-1944, które wraz z baterią  czterech 
dział kalibru 380 mm tworzyły jedną z największych fortyfikacji na Wale Atlantyckim. 
Aktualnie oprócz pawilonowej wystawy stałej (il. 21) i bunkrów można zobaczyć kilka 
rozstawionych w plenerze różnego kalibru armat (il. 22).  

Hjerl Hedes Frilandsmuseum – typowe muzeum etnograficzne na wolnym powietrzu 
(il. 23, 24), założone w 1932 roku, prezentuje życie codzienne mieszkańców Jutlandii, 
szczególnie Jutlandii Zachodniej. Dużą atrakcją i niespodzianką dla zwiedzających mu-
zeum jest to, że obok tradycyjnych obiektów  z 19. i początków 20. wieku (il. 25), może-
my spotkać tu, często „ożywianą”, rekonstrukcję wikińskiej osady z  epoki kamienia  
(il. 26).      

W ostatni dzień pobytu w Aarhus zwołano Zgromadzenie Ogólne członków AEOM, 
które poprzedziły komunikaty kilku członków Stowarzyszenia: 
• Henrik Zipsane (Szwecja): European Cultural Policy and the Challenge of Open Air 

Museums. 
• Adelheid Ponsioen (Holandia): Cooperation between ROC and Aetherlands Open Air 

Museum. 
• Mihail Dancus (Rumunia): Open Air Museums – a place to rediscover Identity in con-

temporary Society. 
• Peter Lummel (Niemcy): Internet portals for museums –what to do and which results. 
• Johan Högqvist (Szwecja): The Importance of being Honest. 
• Miklós Cseri (Wegry): Aew investments in the Hungarin Open Air Museum 2007-

2009.   
Po wysłuchaniu komunikatów, a następnie odczytaniu protokółu z Walnego Zgroma-

dzenia w 2007 roku, głos zabrał Prezydent Stowarzyszenia, który przedstawił raport  
z działalności Prezydium upływającej kadencji. Kolejnym punktem zebrania była oficjal-
na rekomendacja i przyjęcie 12 nowych członków Stowarzyszenia. Żeby zostać członkiem 
AEOM trzeba spełnić kilka warunków: uczestniczyć w co najmniej dwóch konferencjach, 
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(il. 13) z kamiennymi grobowcami w kształcie statków (il. 14) i kół  oraz pawilonowych  
wystaw stałych poświęconych prahistorii regionu Limfjord (il. 15, 16, 17) i poświęconych 
życiu codziennemu w epoce żelaza i w okresie wikingów (il.18, 19, 20).  

Museumscenter Hanstholm -  plenerowe muzeum historii II wojny światowej, gdzie 
in situ eksponowanych jest 19 bunkrów z lat 1940-1944, które wraz z baterią  czterech 
dział kalibru 380 mm tworzyły jedną z największych fortyfikacji na Wale Atlantyckim. 
Aktualnie oprócz pawilonowej wystawy stałej (il. 21) i bunkrów można zobaczyć kilka 
rozstawionych w plenerze różnego kalibru armat (il. 22).  

Hjerl Hedes Frilandsmuseum – typowe muzeum etnograficzne na wolnym powietrzu 
(il. 23, 24), założone w 1932 roku, prezentuje życie codzienne mieszkańców Jutlandii, 
szczególnie Jutlandii Zachodniej. Dużą atrakcją i niespodzianką dla zwiedzających mu-
zeum jest to, że obok tradycyjnych obiektów  z 19. i początków 20. wieku (il. 25), może-
my spotkać tu, często „ożywianą”, rekonstrukcję wikińskiej osady z  epoki kamienia  
(il. 26).      

W ostatni dzień pobytu w Aarhus zwołano Zgromadzenie Ogólne członków AEOM, 
które poprzedziły komunikaty kilku członków Stowarzyszenia: 
• Henrik Zipsane (Szwecja): European Cultural Policy and the Challenge of Open Air 

Museums. 
• Adelheid Ponsioen (Holandia): Cooperation between ROC and Aetherlands Open Air 

Museum. 
• Mihail Dancus (Rumunia): Open Air Museums – a place to rediscover Identity in con-

temporary Society. 
• Peter Lummel (Niemcy): Internet portals for museums –what to do and which results. 
• Johan Högqvist (Szwecja): The Importance of being Honest. 
• Miklós Cseri (Wegry): Aew investments in the Hungarin Open Air Museum 2007-

2009.   
Po wysłuchaniu komunikatów, a następnie odczytaniu protokółu z Walnego Zgroma-

dzenia w 2007 roku, głos zabrał Prezydent Stowarzyszenia, który przedstawił raport  
z działalności Prezydium upływającej kadencji. Kolejnym punktem zebrania była oficjal-
na rekomendacja i przyjęcie 12 nowych członków Stowarzyszenia. Żeby zostać członkiem 
AEOM trzeba spełnić kilka warunków: uczestniczyć w co najmniej dwóch konferencjach, 
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W tym samym dniu, bezpośrednio po zakończeniu części naukowej, gospodarze kon-
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z czynnej służby wojskowej, przeprowadzeniu prac konserwatorskich i zorganizowaniu 
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jennej Danii, kończące się zazwyczaj wystrzałem z pokładowej  armatki.  
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posiadać rekomendacje co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia (w tym co najmniej 
jednego z innego muzeum) oraz złożyć krótkie CV.  

Po przedstawieniu nowych członków i przyjęciu ich do Stowarzyszenia, dokonano 
wyboru nowych władz. Prezydentem Stowarzyszenia ponownie został Thomas Bloch 
Ravn (Dania), a na Jego zastępcę wybrano Jana Carstensena (Niemcy). Ponadto do składu 
członkowskiego weszli: 
• Richard Harris (Wielka Brytania) 
• Vitezslav Koukal (Czechy) 
• Monika Kania Schütz (Niemcy) 
• Katarina Frost (Szwecja) 
• Marek Krężałek (Polska)  

Na koniec  Walnego Zgromadzenia, przedstawiono informację o przyszłej 25. konfe-
rencji, którą wspólnie w 2011 roku zorganizują koledzy z Czech i Słowacji. 

Oficjalnym i bardzo uroczystym zakończeniem 24. spotkania członków AEOM była 
wspólna kolacja (il. 27) z Jej Wysokością Królową Danii Małgorzatą II – protektorką mu-
zeum Den Gamle By. 
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Międzynarodowa Konferencja  
w Węgierskim Muzeum na Wolnym Powietrzu w Szentendre 

Lifelong Learning at the Open Air Museum (LLOAM) 
Relearn the Everyday Routine – Hand in Hand with the Museum 

 
 

Lifelong Learning (LLL) to program mający na celu włączenie uczenia się przez całe 
życie  w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej, opartej na gruntownej 
wiedzy, gospodarki. Idea LLL opiera się na angażowaniu coraz większej grupy osób  
w edukację oraz podwyższaniu jej kompetencji – budowaniu  nowoczesnego społeczeń-
stwa poprzez formalną oraz nieformalną naukę. Istotną rolę odgrywają w tej materii mu-
zea na wolnym powietrzu: lifelong learning to w tym przypadku cultural/rural heritage 
learning. 

Konferencja Lifelong Learning at the Open Air Museum Relearn the Everyday Ro-
utine – Hand in Hand with the Museum, którą zorganizowało Węgierskie Muzeum na 
Wolnym Powietrzu (Szabadtéri Néprajzi Muzeum) odbyła się w dniach 23-25 września 
2010 r. w Szentendre, miasteczku, które jest siedzibą tego muzeum. Była to piąta edycja 
cyklicznych spotkań poświęconych idei LLL,  odbywających się począwszy od 2000 r. 
(m.in. Sussex, Arnhem) co dwa lata w innym kraju. Udział w niej wzięły Marta Romanow 
– Kujawa i Adriana Garbatowska, reprezentujące Wielkopolski Park Etnogra-ficzny (by-
łyśmy jedynymi przedstawicielkami polskiego muzeum). 

W ciągu dwóch dni  zaprezentowano projekty realizowane w muzeach a ich tematy 
skupiały się wokół: 
− zajęć fizycznych   
− zajęć domowych  
− życia społecznego 

Konferencję rozpoczął Henrik Zipsane, dyrektor Muzeum Regionu Jämtli w Öste-
rsund (Szwecja),  wprowadzając w tematykę projektów Unii Europejskiej w zakresie life-
long learning:   LLOAM  and European Cultural Policy Development 2008-2010.  Dyrek-
tor Węgierskiego Muzeum na Wolnym Powietrzu w Szentendre, Miklós Cseri zapoznał 
nas z  historią Muzeum oraz jego prężną  rozbudową w ostatnich latach:    The latest deve-
lopments of the Hungarian Open Air Museums (exhibition, infrastructure, roles).  Następ-
nie o projektach edukacyjnych  realizowanych w różnych muzeach opowiedziały: 
− Zsuzsanna Szabó (Director of Operation, Hungarian Open Air Museum, Szentendre): 

Relearning the everyday routine hand in hand with the museum (introductory lecture) 
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− Malin Bäckström, Torgärd Notelid i Britt Marie Borgström (Jamtli History Land - 
Szwecja): Aew projects at Jamtli 

− Ann Siri Hegseth Garberg (Sverresborg, Trøndelag Folksmuseum, Szwecja): A short 
introduction of a new project 

− Rachel Mercer i Rebecca Osborne (Weald and Downland Open Air Museum, Wielka 
Brytania): In the "managing a household" area. 

− Siv Garles Sjaland (Norsk Folkemuseum - Norwegian museum of Cultural History, 
Norwegia): The housewife of farmstead in the 50ies. 

− Ada Garbatowska – Marta Romanow Kujawa (Wielkopolski Park Etnograficzny, Pol-
ska): What every housewife should know. Household in the museum practice.  

− Marianne Bager (Den Gamle By (The Old Town) Museum,  Dania):  Crime, Justice 
and Penalty. About law, conviction and constitutional rights.  

− Kristi Pumbo (Estonian Oper Air Museum, Estonia):  Communal life, solidarity 
− Hilde Schoefs (Open Air Museum, Bokrijk,  Belgia):  A day in the life of……. 

Po południu oprowadzeni zostaliśmy po nowej część muzeum, Regionie Północnych 
Węgier – otwartym w czerwcu 2010 r., przez autorkę koncepcji ekspozycji Zsuzsannę 
Batári. W sektorze tym tradycyjną konwencję ekspozycji skansenowskiej połączono  
z nowoczesnymi, stosowanymi w muzealnictwie zachodnioeuropejskim, metodami z wy-
korzystaniem multimediów. Program merytoryczny poszczególnych obejść ujęty został  
w konkretne tematy z życia dawnych mieszkańców (np. świniobicie i obróbka mięsa, pie-
czywo codzienne i obrzędowe, obróbka włókna, obrzędowość), które to zagadnienia moż-
na było zgłębić i nawet odczuć dzięki zamieszczonym w ekspozycji objaśnieniom tabli-
cowym,  audiowizualnym zapisom wywiadów etnograficznych, emiterom charaktery-
stycznych dla tych sytuacji dźwięków i odgłosów. Natomiast w  nowym Centrum Eduka-
cyjno – Konferencyjnym, mieszczącym również pomieszczenia biurowe, przedstawiono 
system magazynowania zbiorów przystosowany do potrzeb ekspozycyjnych i informacyj-
nych (zbiory zostały zdigitalizowane) co umożliwia udostępnianie jej szerszemu społe-
czeństwu, także drogą internetową, tzw.  Study Collection.  

Drugi dzień rozpoczęliśmy wizytą w miejscowym przedszkolu Püspökmajor, gdzie 
wprowadzeni zostaliśmy w metodę interaktywnej pracy z dziećmi, opartą o treści dzie-
dzictwa kultury ludowej, a  polegającą na odtwarzaniu scenek rodzajowych, w tym przy-
padku robienie zakupów na targu – z zaangażowaniem dzieci, wychowawców i rodziców. 
Opracowywanie i wdrażanie metody odbywa się przy stałej współpracy przedszkola  
z muzealnymi edukatorami. Następnie udaliśmy się do Muzeum: odwiedziliśmy Centrum 
Edukacyjne im. Kláry Csilléry (wieloletniej dyrektorki muzeum, dla której edukacja była 
bardzo istotnym elementem pracy muzeum), które zaadaptowano w starym budynku biu-
rowym: przygotowano kilka pomieszczeń, a  każde przystosowane jest do innych zajęć: 
garncarstwa, obróbki włókien, przygotowywania potraw, rękodzieła i.in. Mieliśmy także 
możliwość obserwować prowadzenie lekcji plenerowej opartej na tradycyjnym podziale 
ról kobiet i mężczyzn w gospodarstwie – dziewczynki poznawały prace z pomocą nauczy-
cielki muzealnej natomiast chłopcy z nauczycielem. 

Po południu swoje projekty edukacyjne przedstawili kolejni uczestnicy konferencji:  
− Mária Káldy (Hungarian Open Air Musem, Szentendre, Węgry): The role of the Mu-

seum Education and Training Centre in Education  
− Ulla Blomqvist (Vallby Open Air Museum, Szwecja): A national policy for life long 
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− Helena Cviklová (Wallachian Open Air Museum, Czechy): Presentation activities of 
Wallachian Open Air Museum focused 

− Petr Lidák (Wallachian Open Air Museum, Czechy): The presentation of traditional 
crafts in Wallachian open air museum in Roznov Pod Radhostem 

− Gita Sapranauskaite (Open Air Museum of Lithuania,  Litwa): Beeswax candles mak-
ing.   
W sobotę, ostatniego dnia konferencji, odwiedziliśmy miasto na południu Węgier – 

Hódmezővásárhely,  gdzie znajduje się Punkt Pamięci ( Emlékpont). Jest to pierwsze na 
Węgrzech muzeum historii regionu związane ze wspomnieniami mieszkańców o ich prze-
szłości w okresie między 1945 a 1990 r.- okresu sowieckiej okupacji Węgier i jednopar-
tyjnego systemu władzy. Autorzy zadają sobie pytanie kim byli oprawcy a kim prześla-
dowani. Nagranych zostało około 150 wspomnień przedstawicieli obu grup i przedstawio-
nych na zasadzie konfrontacji. W prezentacji wykorzystane zostały nowoczesne, audiowi-
zualne środki docierania do widzów. 

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się we wsi Kerekegyháza (osiemdziesiąt kilome-
trów na południe od Budapesztu), gdzie znajduje się 20 hektarowe gospodarstwo mające 
status eco-muzeum. Właściciele od kilkunastu lat prowadzą ekologiczną uprawę ziemi 
(stare odmiany zbóż, warzyw, ziół) i hodowlę zwierząt (m.in. świnia – mangalica), dzieląc 
się swoją wiedzą i metodami produkcji (a także produktami)  z dorosłymi i dziećmi, dla 
których prowadzone są lekcje praktyczne. 

Konferencje Lifelong Learning at the Open Air Museum (które są w zasadzie spotka-
niami grupy roboczej)  są okazją do wymiany doświadczeń, poznawania projektów i po-
mysłów na przyszłość, edukatorów pracujących w muzeach na wolnym powietrzu.  

Muzea, których przedstawiciele przybyli na te warsztaty posiadają prężnie działające 
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