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Współpraca Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
z Międzynarodowym Centrum Archeologii
Podwodnej w Zadarze
W siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy odbyła się 17 lipca 2018
roku uroczysta wymiana listów intencyjnych rozpoczynająca współpracę pomiędzy Muzeum i Międzynarodowym Centrum Archeologii Podwodnej w Zadarze
(Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru — International Centre
for Underwater Archaeology in Zadar).
Instytucje reprezentowali dr Luka Bekić (dyrektor Centrum) oraz prof.
dr hab. Andrzej Marek Wyrwa (dyrektor Muzeum). W uroczystości uczestniczył
również Jerzy Jacek Domicz — konsul honorowy Republiki Chorwacji w Polsce.
Międzynarodowe Centrum Archeologii Podwodnej w Zadarze jest chorwacką instytucją badawczą, jednocześnie działającą w sieci tak zwanych centrów
II kategorii UNESCO. Jednostka skupia ekspertów i zajmuje się bieżącymi problemami dóbr światowego podwodnego dziedzictwa kulturowego, a także pracuje nad doskonaleniem metod ich analizy i ochrony.
Celem współpracy są działania zmierzające do jak najszerszego rozpoznania początków historii obydwóch krajów oraz ochrona i promocja podwodnego
dziedzictwa archeologicznego Polski i Chorwacji. Zamierzamy to osiągnąć, realizując wspólne projekty naukowe, konserwatorskie i ekspozycyjne. Partnerem
działań jest Zakład Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, który od 1982 roku prowadzi badania reliktów
mostów łączących w X–XI wieku Ostrów Lednicki z lądem.
Podstawowym obszarem wspólnych działań Muzeum i Centrum jest podwodne dziedzictwo archeologiczne i kwestie znaczenia środowiska wodnego
w historii. Wieloaspektowe, interdyscyplinarne badania naukowe pozwolą na
dokładniejsze poznanie przeszłości, a także roli środowiska wodnego w procesie kształtowania państwowości Chorwacji i Polski. Planujemy przygotowanie
wspólnych projektów badawczych, konferencji naukowych oraz publikację wyników badań. Niebagatelne znaczenie ma również wymiana wiedzy i doświadczeń
związanych z problematyką konserwatorską, w szczególności z trudnościami
wynikającymi z konserwacji drewnianych przedmiotów zabytkowych pochodzących z podwodnych badań archeologicznych. Doświadczenia obu zespołów
są w tej tematyce znaczne, a współpraca wpłynie korzystnie na zachowanie wy-
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dobytych podczas badań archeologicznych reliktów przeszłości. Planujemy również przygotowanie ekspozycji plenerowych promujących zabytki znajdujące się
pod opieką obu instytucji.
Liczymy na to, że planowane działania doprowadzą do poszerzenia wiedzy
o przeszłości, a także przyczynią się do wzrostu zainteresowania dziedzictwem
kulturowym Polski i Chorwacji.

Ryc. 1. Dziekanowice, 17 lipca 2018 r., uroczyste podpisanie umowy o współpracy, od lewej: kierownik badań podwodnych Andrzej Pydyn (IA UMK), Roko Surić (MCPA), kierownik Oddziału
Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim Janusz Górecki (MPPL), dyrektor Andrzej M. Wyrwa (MPPL), Maja Kaleb (MCPA), dyrektor Luka Bekić (MCPA), konsul Jerzy Jacek
Domicz, wójt gminy Łubowo Andrzej Łozowski i Danuta Nowacka (Konsulat Republiki Chorwacji w Poznaniu); fot. Sylwia Tomczyk
Fig. 1. Dziekanowice, 17 July 2018, the official signing of the cooperation agreement, from the left:
the director of the underwater research Andrzej Pydyn (IA NCU), Roko Surić (ICUA), the director
of Early Piasts Residence at Ostrów Lednicki Branch Janusz Górecki (MFPL), the director Andrzej
M. Wyrwa (MFPL), Maja Kaleb (ICUA), the director Luka Bekić (ICUA), consul Jerzy Jacek Domicz, Mayor of Łubowo municipality Andrzej Łozowski and Danuta Nowacka (The Consulate of
the Republic of Croatia in Poznań); photo by Sylwia Tomczyk

