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Chociaż corocznie odbywa się wiele specjalistycznych konferencji archeologicznych w Polsce, do tej pory – 
od początku istnienia polskiej archeologii – nie odbył się nigdy kongres, który łączyłby osoby pochodzące 
z różnych środowisk regionalnych, różnych sektorów zawodowych i różnych zainteresowań. Idea zorgani-
zowania takiego kongresu przewijała się w Stowarzyszeniu Naukowym Archeologów Polskich już od dawna. 
Dopiero jednak w 2013 roku udało się ją zrealizować. 

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (SNAP) jest największym stowarzyszeniem zawodo-
wym archeologów w Polsce, a przy tym jedynym o zasięgu ogólnokrajowym. Liczy w chwili obecnej ponad 
500 członków. Oczywiście jednak nie wszyscy archeolodzy należą do tego stowarzyszenia. Dlatego też, 
organizując Kongres, postanowiliśmy zadbać o maksymalnie szeroką formułę uczestnictwa w tym wyda-
rzeniu, nie ograniczając go tylko do członków Stowarzyszenia. Do Rady Programowej Kongresu zaprosiliśmy 
dyrektorów uniwersyteckich instytutów archeologicznych, dyrektorów największych muzeów archeolo-
gicznych, dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN i dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 
W skład Komitetu Honorowego natomiast zaproszeni zostali byli prezesi SNAP, Przewodniczący Komitetu 
Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN oraz archeolodzy – członkowie Polskiej Akademii Nauk. Odpowiedź 
środowiska archeologicznego na naszą inicjatywę przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Nasze zaprosze-
nie do czynnego udziału w Kongresie przyjęło tak wielu archeologów, że obrady – ujęte w 14 sesjach tema-
tycznych – będą musiały odbywać się symultanicznie w sześciu salach gościnnego Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Program Kongresu powstawał w sposób demokratyczny: propozycje 
sesji tematycznych, a następnie referatów i posterów zostały zgłoszone przez samych archeologów, dzięki 
czemu obrady kongresowe odzwierciedlać będą rzeczywiste aktualne zainteresowania badawcze i rzeczy-
wiste problemy nurtujące nasze środowisko. 

Ideą naszą było, aby Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej stał się miejscem spotkania wszystkich 
archeologów polskich, zarówno tych, którzy pracują na uniwersytetach i w Polskiej Akademii Nauk, mu-
zeach, jak i tych, którzy zatrudnieni są w ramach archeologii kontraktowej w prywatnych firmach arche-
ologicznych. Konieczne jest bowiem w naszym przekonaniu stworzenie możliwości wzajemnego poznania 
się, zrozumienia swoich problemów i wymiany doświadczeń, aby zapobiec niepotrzebnym i szkodliwym 
dla naszej dyscypliny konfliktom pomiędzy różnymi grupami zawodowymi w łonie środowiska archeolo-
gów. Konieczna jest powszechna akceptacja zasad archeologicznej etyki zawodowej. Trzeba także naszym 
zdaniem zapobiec izolacji poszczególnych środowisk i zbyt wąskiej specjalizacji, stąd właśnie tak szeroka 
formuła kongresu, w którym uczestniczyć będą archeolodzy śródziemnomorscy, archeolodzy badający 
pradzieje i średniowiecze Europy „barbarzyńskiej” czy innych kontynentów. Rzeczywistość dzisiejszego 
świata wymaga bowiem często od archeologa, by potrafił prowadzić badania w rozmaitych kontekstach 
regionalnych i chronologicznych.

WproWadzenie
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Stąd też, obok rozważań na temat teorii archeologii czy przedstawienia aktualnego stanu wiedzy na 
temat różnych epok chronologicznych, od epoki kamienia aż po czasy współczesne, jednym z głównych 
tematów kongresu będą nowe metody badawcze, również transdyscyplinarne, które mogą być stosowane 
niezależnie od chronologii stanowisk czy regionu badań. Cieszymy się z licznego udziału w Kongresie przed-
stawicieli innych dyscyplin naukowych, współpracujących z archeologami i wspomagających swoją wiedzą 
nasze starania o poznanie przeszłości człowieka.

Ważnym tematem będą kwestie dotyczące relacji pomiędzy archeologami a społeczeństwem. Zagad-
nienia związane z zarządzaniem dziedzictwem archeologicznym, popularyzacją archeologii, prezentowa-
niem zrozumiałej wizji przeszłości, uczestnictwem społeczeństwa w badaniach archeologicznych, są klu-
czowe dla przyszłości naszej dyscypliny, a ich niedocenianie grozi utratą poparcia społecznego dla ochrony 
dziedzictwa archeologicznego i jego badań. Skutkiem zaniedbań w tej dziedzinie jest np. działalność tzw. 
detektorystów czy publikacje na temat tzw. „archeologii zakazanej”. 

Być może najważniejszą częścią kongresu będzie plenarna dyskusja na temat przyszłości polskiej arche-
ologii, zakończona – mamy taką nadzieję – przyjęciem wspólnego uzgodnionego stanowiska wobec doko-
nujących się wokół nas zmian w dziedzinie kształcenia uniwersyteckiego archeologów, finansowania badań 
naukowych, legislacji dotyczącej ochrony zabytków czy organizacji archeologicznych badań ratowniczych.

W trakcie prac organizacyjnych związanych z przygotowaniem Kongresu spotkał nas bolesny i nieocze-
kiwany cios. Odeszła od nas Pani Profesor Zofia Hilczer-Kurnatowska, jedna z twórczyń i pierwsza Prezes 
naszego Stowarzyszenia, jedna z osób, która była autorką idei zorganizowania Kongresu i członkiem jego 
Komitetu Honorowego, wspierająca nas duchowo w naszych zamierzeniach. Jej nieodżałowanej pamięci 
postanowiliśmy poświęcić ten Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej.

Prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński
Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich



program 
pierWszego Kongresu archeologii polsKiej

Warszawa, 19-21 września 2013 roku

streszczenia referatów i posterów
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19 września 2013 (czwartek)

10.00-12.00 – zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie

10.00-13.00 – rejestracja uczestników

12.00 – konferencja prasowa (Aula Schumana)

13.00 – otwarcie Kongresu (Aula Schumana)

13.15 – wykład inauguracyjny (Aula Schumana) – dr hab. Bogdan Żurawski (Instytut Kultur Śródziemno-
morskich i Orientalnych PAN) – Nubiologia polska – pierwsze sto lat (1911-2011)

14.00-18.00 – obrady w sesjach tematycznych:

Sesja tematyczna 11. Zawód archeologa w Polsce. Stan obecny i perspektywy – Aula Schumana 
Organizatorzy: mgr Alina Jaszewska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Alina Jaszewska, Zielona 
Góra), mgr Hanna Pilcicka-Ciura (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), mgr Anna Pikulska-
Stępień (Opole)

Sesja tematyczna 9. Archeologia podwodna w Polsce – stan badań i perspektywy rozwoju – sala 106
Organizator: dr hab. Andrzej Pydyn (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Sesja tematyczna 2. Okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich w dorzeczach Odry i Wisły: proble-
my i perspektywy badawcze – blok I, sala 108
Organizatorzy: dr hab. Artur Błażejewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), dr Henryk Ma-
chajewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański), dr hab. Andrzej Michałowski (Instytut Prahistorii, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Sesja tematyczna 3. Polskie badania archeologiczne peryferii świata antycznego – sala 109
Organizatorzy: dr Magdalena Żurek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie), dr Radosław Gawroński (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie)

Sesja tematyczna 8. Badania interdyscyplinarne w archeologii – blok I – sala 201
Organizatorzy: dr hab. Maria Lityńska-Zając (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), mgr Grzegorz Skrzyński 
(Muzeum Ziemi PAN, Warszawa)

Sesja tematyczna 6. Polska myśl archeologiczna w przeszłości i obecnie – sala 202
Organizator: dr hab. Arkadiusz Marciniak (Instytut Prahistorii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

18.00-19.00 Sesja posterowa
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20 września 2013 (piątek)

9.00-13.00 – obrady w sesjach tematycznych:

Sesja tematyczna 12. Muzea w archeologii – archeologia w muzeach – Aula Schumana
Organizatorzy: dr Wojciech Brzeziński (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), dr Jacek Górski 
(Muzeum Archeologiczne w Krakowie)

Sesja tematyczna 5. Archeologia współczesności. Archeologia konfliktu. Archeologia martyrologii XX 
wieku – blok I – sala 106
Organizator: dr Anna Zalewska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Sesja tematyczna 2. Okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich w dorzeczach Odry i Wisły: proble-
my i perspektywy badawcze blok II – sala 108
Organizatorzy: dr hab. Artur Błażejewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), dr Henryk Ma-
chajewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański), dr hab. Andrzej Michałowski (Instytut Prahistorii, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Sesja tematyczna 4. Miasta i zamki: nowe źródła i interpretacje w archeologii średniowiecza i czasów 
nowożytnych – blok I – sala 109
Organizatorzy: dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, 
Politechnika Wrocławska), dr Roland Mruczek (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechnika 
Wrocławska), dr Michał Starski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski)

Sesja tematyczna 8. Badania interdyscyplinarne w archeologii – blok II – sala 201
Organizatorzy: dr hab. Maria Lityńska-Zając (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków), mgr Grzegorz 
Skrzyński (Muzeum Ziemi PAN, Warszawa)

Sesja tematyczna 1. Stan obecny i perspektywy badań nad epoką kamienia – blok I – sala 202
Organizatorzy: dr hab. Andrzej Wiśniewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), dr Katarzyna 
Pyżewicz (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

13.00-14.00 – przerwa

14.00-18.00 – obrady w sesjach tematycznych:

Sesja tematyczna 13. Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym – blok I – Aula Schumana
Organizator: dr Jacek Wysocki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie)

Sesja tematyczna 5. Archeologia współczesności. Archeologia konfliktu. Archeologia martyrologii XX 
wieku – blok II – sala 106
Organizator: dr Anna Zalewska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
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Sesja tematyczna 10. Interpretacje kultury symbolicznej w badaniach archeologicznych – blok I – 
sala 108
Organizatorzy: dr Joanna Wawrzeniuk (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie), prof. dr hab. Jacek Woźny (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

Sesja tematyczna 4. Miasta i zamki: nowe źródła i interpretacje w archeologii średniowiecza i czasów 
nowożytnych – blok II – sala 109
Organizatorzy: dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, 
Politechnika Wrocławska), dr Roland Mruczek (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechnika 
Wrocławska), dr Michał Starski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski)

Sesja tematyczna 14. Komunikacja społeczna w archeologii – blok I – sala 201
Organizator: mgr Szymon Zdziebłowski (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

Sesja tematyczna 1. Stan obecny i perspektywy badań nad epoką kamienia – blok II – sala 202
Organizatorzy: dr hab. Andrzej Wiśniewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), dr Katarzyna 
Pyżewicz (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

19.00 – Spotkanie towarzyskie, Państwowe Muzeum Archeologiczne, ul. Długa 52

21 września 2013 (sobota)

9.00-13.00 – obrady w sesjach tematycznych:

Sesja tematyczna 13. Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym – blok II – Aula Schumana
Organizator: dr Jacek Wysocki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie)

Sesja tematyczna 10. Interpretacje kultury symbolicznej w badaniach archeologicznych – blok II – sala 108
Organizatorzy: dr Joanna Wawrzeniuk (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie), prof. dr hab. Jacek Woźny (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

Sesja tematyczna 4. Miasta i zamki: nowe źródła i interpretacje w archeologii średniowiecza i czasów 
nowożytnych – blok III – sala 109
Organizatorzy: dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, 
Politechnika Wrocławska), dr Roland Mruczek (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechnika 
Wrocławska), dr Michał Starski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski)

Sesja tematyczna 14. Komunikacja społeczna w archeologii – blok II – sala 201
Organizator: mgr Szymon Zdziebłowski (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)
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Sesja tematyczna 7. Aplikacja nowych technologii w badaniach wykopaliskowych i niedestrukcyjnych 
– sala 202
Organizator: mgr Andrzej Gołembnik (Zespół Archeologiczno-Konserwatorski Andrzej Gołembnik, Ostrówek)

13.00-14.00 – przerwa

14.00-15.30 – podsumowanie wyników obrad przez organizatorów sesji tematycznych (Aula Schumana)

15.30-16.00 – przerwa

16.00-17.00 – referaty podsumowujące Kongres (Aula Schumana)
Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk – Polska archeologia wobec wyzwań współczesności
Prof. dr hab. Piotr Bieliński – Przyszłość polskiej archeologii środziemnomorskiej
Mgr Paulina Florjanowicz – Ochrona zabytków archeologicznych w Polsce w XXI wieku – szanse i zagrożenia
Dr Louis Daniel Nebelsick, prof. UKSW – Polish archaeology in the 21st century seen from the West

17.00-19.00 – dyskusja końcowa na temat przyszłości polskiej archeologii; przyjęcie Deklaracji Pierwszego 
Kongresu Archeologii Polskiej – Aula Schumana

19.00 – zamknięcie Kongresu

22 września 2013 (niedziela)

10.00-14.00 – Muzeum Pałac w Wilanowie: zwiedzanie pałacu i parku wilanowskiego oraz oprowadzenie 
po wybranych pracowniach Muzeum



Sesja tematyczna 1.  
Stan obecny i perspektywy badań nad epoką kamienia 

Organizatorzy: 

dr hab. Andrzej Wiśniewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)
dr Katarzyna Pyżewicz (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Ostatnie lata zaznaczyły się napływem różnorodnych danych odnoszących się do epoki kamienia. Dostęp do 
nowych technik prospekcji oraz dokumentowania obiektów i zabytków ruchomych, a także upowszechnie-
nie się różnorodnych metod analitycznych spowodował przyrost informacji dotyczących zarówno kontekstu 
przyrodniczego, jak i charakterystyki różnorodnych dziedzin aktywności łowców i zbieraczy oraz pierwszych 
rolników i pasterzy. 

W ostatnim okresie pojawiły się również liczne sygnały odejścia od dotychczasowej perspektywy ba-
dawczej, skupionej wokół paradygmatu kulturowo-historycznego. Manifestuje się to powstaniem opraco-
wań, których zakres oraz przedmiot, a także metodologia, wykracza poza dotychczasowe ramy. 

Sytuacja ta rodzi potrzebę odrębnego podsumowania dokonań oraz podjęcie próby zastanowienia się 
nad dalszymi krokami w rozwoju badań nad epoką kamienia w naszym kraju. 

W ramach sesji proponujemy poruszyć problematykę dotyczącą: 1) regionalnych studiów nad stra-
tegiami przyżyciowymi łowców i zbieraczy oraz pierwszych rolników; 2) transmisji kulturowej i tradycji 
w epoce kamienia w świetle najnowszych badań; 3) chronologii „przełomowych okresów” epoki kamienia; 
4) źródeł i rozwoju kultury symbolicznej w świetle najnowszych badań; 5) badań biologicznych w perspek-
tywie archeologicznej. 

Referaty:

1. Problematyka badawcza paleolitu dolnego strefy sudecko-karpackiej
 – dr hab. Jan Michał Burdukiewicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski) 

Osadnictwo paleolityczne w strefie sudecko-karpackiej pojawiło się stosunkowo późno w porównaniu z po-
łudniem Europy. Pasma górskie Sudetów i Karpat stanowiły poważną przeszkodę w ekspansji najwcześniej-

GRUPA TEMATYCZNA I: 
NOWE ŹRÓDŁA, TEORIE I INTERPRETACJE W ARCHEOLOGII POLSKIEJ



  13

szych grup ludzkich na północ. Zaobserwowano także wyraźną asymetrię najwcześniejszego osadnictwa 
paleolitycznego w tej strefie. Strona południowa cechuje się wcześniejszym pojawieniem się grup ludzkich 
niż obecne ziemie polskie.

Według obecnego stanu badań najstarsze ślady osadnictwa w Europie środkowej pojawiły się na Mora-
wach na stanowisku Červený kopec w Brnie, datowanym przed granicą Matuyama-Brunhes. Ubogie znale-
ziska z warstw 13 i 14 z jaskiń na Stránskiej skále datowane są, na podstawie fauny leśnej i leśno-stepowej, 
na młodszą część kompleksu kromerskiego, czyli około 700 tys. lat temu. Inny ślad osadnictwa pochodzi 
z pseudokompleksu PK VII na stanowisku Růženin dvůr w Brnie, który korelowany jest z interglacjałem 
małopolskim w Polsce.

Na podstawie przesłanek stratygraficznych pod osadami zlodowacenia Sanu, czyli z okresu interglacjału 
małopolskiego, sprzed około 500 tys. lat temu pochodzą najwcześniejsze ślady grup ludzkich na północ od 
Sudetów, które zostały znalezione w kopalni odkrywkowej na Winnej Górze w Trzebnicy koło Wrocławia. 
Dolna warstwa z tego stanowiska zawierała duże skupienie liczące nieco ponad 1400 artefaktów (50 m2) 
oraz trzy małe strefy aktywności, w których wystąpiły także ułamki kości zwierząt leśnych i stepowych.

Kolejne ślady osadnictwa pochodzą z interglacjału mazowieckiego (około 350 tys. lat temu) i zostały 
rozpoznane w warstwie górnej odkrywki na Winnej Górze w Trzebnicy, która zawierała około 220 artefak-
tów. Pod osadami zlodowacenia Odry w kopalni odkrywkowej w Rusku koło Strzegomia (ryc. 1) odkryto 
dwa stanowiska oddalone od siebie o około 1000 m. Rusko 42 zwierało około 3600 artefaktów krzemien-
nych, a Rusko 33 − około 350 artefaktów. Znaleziska z Trzebnicy i Ruska są bardzo podobne do materiałów 
archeologicznych znalezionych w Vértesszőlős, Mauer i Bilzingsleben, które należą do zespołów mikroli-
tycznych paleolitu dolnego, występujących poza strefą pięściaków w Eurazji.

Na okres ten datowane są również pojedyncze znaleziska z PK VII – PK V, stanowisko Růženin dvůr 
w Brnie i z rejonu Ostrawy. Wśród tych inwentarzy najstarsze nawiązują do tradycji pięściakowej, do której 
należą Stránska skála, Červený kopec oraz Bečov. Pozostałe stanowiska wyróżniają się technologią mikroli-
tyczną, opartą na odłupkach o długości kilku centymetrów oraz nielicznych narzędziach otoczakowych.

2. Badania paleolitu środkowego na terenie Polski w ostatniej dekadzie: próba podsumowania 
– dr hab. Andrzej Wiśniewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski) 

Badania środkowego paleolitu w Polsce mają długą tradycję, która została zapoczątkowana jeszcze w XIX 
wieku. Na przestrzeni ostatniego stulecia dokonano szeregu ważnych odkryć, które sprawiły, że wiele sta-
nowisk, a także koncepcji polskich archeologów i geologów, na stałe weszło do międzynarodowego kanonu 
wiedzy o społecznościach środkowopaleolitycznych oraz z pogranicza paleolitu górnego. Powszechnie zna-
nymi i cytowanymi terminami są na przykład kultura mikocko-prądnicka czy tzw. Jerzmanowicien.

Ostatnia dekada zaznaczyła się również poważnymi zmianami w kilku podstawowym obszarach. Pierw-
szorzędne znaczenie ma domena związana z uzyskiwaniem nowych danych z zakresu paleolitu środkowego 
i przemysłów przejściowych w oparciu o badania, które nierzadko zapoczątkowano jeszcze w minionym 
stuleciu (np. Jaskinia Biśnik; Jaskinia Ciemna; Jaskinia Obłazowa; Kraków, ul. Księcia Józefa; Piekary IIa; 
Wrocław, al. Hallera (ryc. 2); Zwoleń). Wpisują się tu także opracowania będące próbami uporządkowania 
wcześniej uzyskanych materiałów oraz rewizji poprzednio zaprezentowanych ustaleń (Kraków, Piekary III, 
Schronisko Wylotne). 

W oparciu o napływ nowych danych dokonano zmian w szkielecie chronologicznym stanowisk środko-
wopaleolitycznych na terenie Polski, dostosowując go do modelu europejskiego. Z jednej strony znacznie 
poszerzono zasięg występowania przemysłów środkowego paleolitu (300-45 tys. BP), z drugiej zaś uściślo-
no czy wręcz zaproponowano odmienne datowanie szeregu pozostałości (np. Piekary IIa). W tym miejscu 
warto również wspomnieć o serii datowań absolutnych (OSL oraz 14C), potwierdzających obecność grup 
łowców środkowopaleolitycznych po pierwszym kryzysie klimatycznym w dobie ostatniego zlodowace-
nia na północ od Karpat i Sudetów (58-45 tys. lat BP). Dotychczas przeważał pogląd mówiący o hiatusie 
osadniczym pomiędzy 4 MIS i pojawieniem się przemysłów górnego paleolitu. Nowe rezultaty datowań 
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zmuszają także do zmian modeli taksonomicznych. Ze wstępnych doniesień zespołu badającego komorę 
główną Jaskini Ciemnej wynika, że nawet tradycja noży prądnickich, sytuowana do niedawna wyłącznie w 5 
MIS (przed 74 tys. lat), może być bardziej rozciągnięta w czasie niż wcześniej sądzono (3 MIS). Warto w tym 
miejscu również wspomnieć o poszerzeniu informacji na temat chronologii tzw. przemysłów przejściowych 
(Jaskinia Nietoperzowa (warstwy 4-6) oraz Lubotyń 11). 

Minione lata zaznaczyły się także pogłębieniem studiów na temat formowania się stanowisk środ-
kowo- i górnoplejstoceńskich. Korzystając z jednej strony z dokonań tzw. polskiej szkoły stratygraficznej, 
z drugiej zaś strony, adaptując niektóre propozycje anglosaskich i francuskich badaczy, podjęto badania 
nad tafonomią szczątków kostnych oraz zmianami podepozycyjnymi artefaktów kamiennych. Należy jednak 
zaznaczyć, że próby te wciąż w naszym kraju obejmują nieliczne stanowiska.

Dalszy rozwój badań multidyscyplinarnych, szczególnie w zakresie paleozoologii, pozwolił uzyskać wiele 
cennych informacji dotyczących strategii przyżyciowych społeczności środkowego paleolitu. Między innymi, 
w oparciu o wszechstronnie przeanalizowane materiały kostne ze Zwolenia, potwierdzono specjalizację ło-
wiecką neandertalczyków na wybrane gatunki zwierzyny łownej, w tym wypadku konia. Podobny wydźwięk 
ma nagromadzenie szczątków kostnych w rejonie al. Hallera we Wrocławiu (żubr pierwotny).

Ważnym obszarem badań minionej dekady stały się studia technologiczne i stylistyczne wyrobów 
kamiennych. W omawianym okresie powstało kilka opracowań na temat organizacji technologii, uwzględ-
niających etap uzyskiwania surowca kamiennego oraz różnorodne strategie produkcji półsurowca (metody: 
dyskoidalna, powrotna i klasyczna lewaluaska, metody wiórowe). Badania stylistyczne narzędzi kamiennych, 
podobnie jak w poprzednich dekadach, cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem. O ile wcześniej uwagę 
koncentrowano na cechach umożliwiających odkrywanie relacji interregionalnych pomiędzy grupami ludz-
kimi, o tyle w ostatnich latach skoncentrowano rozważania na tematyce związanej z przyczynami natury 
funkcjonalnej i kulturowej. Podjęto próby empirycznego potwierdzenia założenia o długiej i złożonej ży-
wotności niektórych grup narzędzi formalnych, takich jak np. noże prądnickie czy ostrza bifacjalne, zgodnie 
z koncepcją zwaną „efektem Frisona”. Przedstawiono modele zmian narzędzi (redukcji) albo w oparciu 
o składanki, albo analizę diakrytyczną negatywów lub zaawansowane analizy statystyczne. W oparciu o stu-
dia mikroskopowe potwierdzono stosowanie przez człowieka archaicznego na naszych terenach narzędzi 
złożonych (ang. composite tools).

Znaczącym dokonaniem ostatniej dekady wydają się być próby zmierzające do odkrycia przyczyn 
zmienności całych zespołów. Mowa o pracach uwzględniających zarówno uwarunkowania społeczno-kul-
turowe, jak i adaptacyjne. To swoiste poszerzenie perspektywy odegrało i z pewnością będzie odgrywać 
ważną rolę w konstruowaniu bardziej adekwatnych modeli dynamiki zasiedlania ziem polskich przez róż-
norodne ugrupowania ludzi archaicznych. Należy mieć nadzieję na rychłe opracowanie ważniejszych ze-
społów pod kątem adaptacji grup ludzkich do specyficznych warunków surowcowych, określonych źródeł 
pożywienia czy odzwierciedlających specyficzną aktywność. W dalszej perspektywie być może pozwoli to 
na ponowne zdefiniowanie mechanizmów przekazu informacji kulturowej, czyli tzw. tradycji.

3. Polskie badania nad górnym paleolitem 
– dr hab. Krzysztof Cyrek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

Za początek badań paleolitycznych w Polsce skłonni jesteśmy uznać wykopaliska Jana hrabiego Zawiszy 
w Jaskini Mamutowej (schyłek XIX wieku). Przedmiotem tych wykopalisk był właśnie paleolit górny w po-
staci znalezisk kultury oryniackiej ze słynnymi płoszczami, wykonanymi z kości słoniowej. Tak więc górny 
paleolit znalazł się na samym początku badań nad paleolitem ziem polskich. Jednak później – w XX wieku 
– w porównaniu z intensywnością badań nad paleolitem środkowym, a szczególnie schyłkowym, interesu-
jący nas odcinek starszej epoki kamienia rzadziej był przedmiotem badań. Wynikało to w głównej mierze 
z małej liczby odkrytych stanowisk, które dostarczyłyby znaczących źródeł. Stanowisk było mało, ale za to 
odznaczały się wysokimi walorami naukowymi.
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Należy tutaj wymienić: Górę Puławską z poziomami kultury oryniackiej, Jaskinię Nietoperzową z eponi-
micznymi poziomami kultury jerzmanowickiej, Kraków-Zwierzyniec z poziomami kultury oryniackiej, seleckiej 
i zwierzynieckiej, Dzierżysław ze znaleziskami kultury szeleckiej i bohunickiej, kompleks stanowisk w Piekarach 
z poziomami kultury oryniackiej i graweckiej, jaskinię Dziadowa Skała z poziomem graweckim, jaskinię Desz-
czową z poziomami epioryniackim i epigraweckim, jaskinię Borsuka z graweckim pochówkiem czy kompleks 
stanowisk kultury graweckiej przy ul. Spadzistej w Krakowie. Można tutaj dodać polskie badania nad górnym 
paleolitem innych rejonów Europy, w tym Grecji (Klisaura Cave), Bułgarii (Temnata Cave) czy Ukrainy (Halicz).

Powyższe stanowiska dostarczyły źródeł do analiz i interpretacji w zakresie taksonomii kulturowej, 
kultur przejściowych pomiędzy środkowym a górnym paleolitem, relacji z obszarami sąsiednimi, tafonomii 
i archeozoologii oraz paleośrodowiska. 

4. Zagadnienia paleolitu schyłkowego w dorzeczach Odry i Wisły na tle środkowoeuropejskim
– dr hab. Jan Michał Burdukiewicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski) 

Paleolit schyłkowy w środkowej Europie przypada na okres rekolonizacji strefy anekumeny powstałej 
w wyniku maksymalnego zasięgu ostatniego zlodowacenia, czyli na późny glacjał (15-10 tys. lat temu). Po 
wycofaniu się lądolodu w strefę skandynawską warunki środowiskowe poprawiły się na tyle, że na Niżu 
Środkowoeuropejskim pojawiły się rośliny i zwierzęta, które występowały w kilku wyraźnych fazach zmian 
klimatu i warunków ekologicznych późnego glacjału. 

Rekolonizacja strefy wyżynnej i niżowej środkowej Europy następowała w czterech zróżnicowanych 
czasowo i przestrzennie fazach rozwoju osadnictwa o wyraźnym zróżnicowaniu środowiskowym. Najwcze-
śniejsze grupy łowców i zbieraczy przybyły tu około 15 tys. lat BP z południowo-zachodniej Europy jako 
wcześni przedstawiciele technokompleksu magdaleńskiego, a ich najstarsze ślady zostały wykryte − jak 
wskazują najnowsze badania − w Jaskini Maszyckiej. Ostatnie dziesięciolecia przyniosły odkrycia wielu 
nowych śladów osadnictwa zespołów magdaleńskich, których jest obecnie około trzydziestu w wyżyn-
nej strefie dorzeczy Odry i Wisły. Zintensyfikowane osadnictwo magdaleńskie, ze wspaniałą technologią 
wiórową, rozwijało się głównie między 15 a 14 tys. lat BP w dolinach Wisły i Sanu oraz w dorzeczu górnej 
i środkowej Odry, w strefie zróżnicowanego krajobrazu stepowo-tundrowego i lasów w dolinach rzecznych. 
Społeczności te specjalizowały się w polowaniach na stada koni, antylopy suhak oraz renifery.

Kolejna faza osadnictwa związana jest z pojawieniem się najwcześniejszej ludności kultury hamburskiej, 
blisko spokrewnionej z grupami magdaleńskimi w strefie niżowej dorzecza Odry, w strefie maksymalnego 
zasięgu ostatniego zlodowacenia, wraz z ociepleniem interstadiału Bølling datowanym według chronologii 
NGRIP na okres 14,6 do 14 tys. lat BP. I w tym przypadku obserwujemy znaczny przyrost znalezisk, liczący 
blisko trzydziestu skupień artefaktów. Ludność hamburska stosowała także technologię wiórową, zbliżoną 
do magdaleńskiej, ale żyła w strefie tundry i tundry parkowej, polując głównie na stada reniferów, a cza-
sami również na mniejszą faunę (ryc. 3).

Po rozrzedzeniu osadnictwa, podczas pogorszenia klimatu w okresie starszego dryasu (14-13,9 tys. 
lat BP), nastąpiło ocieplenie interstadiału Allerød, datowane obecnie na okres 13,9 do 12,8 tys. lat BP, 
gdy rozwinęły się już pierwsze lasy, najpierw brzozowe, a później brzozowo-sosnowe. Wówczas nastąpiła 
wyraźna zmiana technologii obróbki kamienia polegająca na jej znacznym uproszczeniu oraz przewagi 
produkcji odłupków. W strefie lesistej prawdopodobnie większą rolę odgrywały już narzędzia złożone. 
Ludność tego okresu należała do zespołów z tylczakami łukowymi i krótkimi drapaczami (Federmesser) 
i polowała na zwierzęta leśne. Znanych jest obecnie około stu skupień artefaktów, co wskazuje na zwięk-
szoną intensyfikację osadnictwa. W tym okresie ważnym wydarzeniem był wybuch wulkanu Laacher See 
w Nadrenii, około 13 tys. lat BP, którego pyły wulkaniczne pozwalają nam obecnie lepiej datować wiele 
stanowisk archeologicznych z tego okresu.

W młodszej części interstadiału Allerød w strefie południowego Bałtyku pojawiła się kultura Bromme 
z masywnymi liściakami. Ostrza tego rodzaju upowszechniły się podczas najmłodszego dryasu.
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Jednym z poważniejszych wydarzeń klimatycznych i ekologicznych było ochłodzenie najmłodszego dry-
asu (12,8-11,7 tys. lat BP), które przyniosło nawrót krajobrazu tundrowego oraz upowszechnienie się zespo-
łów z liściakami. Obok kultury Bromme, na północy rozwinęła się kultura ahrensburska, w strefie zachodniej 
Niżu Europejskiego aż po dorzecze Odry, oraz kultura świderska w strefie wschodniej i z bardzo licznymi 
stanowiskami w dorzeczu Wisły. Ponownie główną zwierzyną łowną stały się stada reniferów. Ważną cechą 
kultury świderskiej była eksploatacja na szeroką skalę krzemienia czekoladowego z północnych obrzeży Gór 
Świętokrzyskich oraz krzemienia jurajskiego koło Krakowa, a także daleki zasięg importów tych surowców.

Badania nad osadnictwem schyłkowopaleolitycznym na ziemiach polskich przyniosły niezwykle inte-
resujące rezultaty, które są często cytowane w literaturze światowej.

5. Kultura symboliczna łowców i zbieraczy u schyłku paleolitu 
– dr Tomasz Płonka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski) 

Archeolodzy rozmaicie zapatrują się na odtwarzanie kultury symbolicznej społeczeństw pradziejowych. 
Mimo wielu krytycznych zastrzeżeń natury metodologicznej, wciąż jednak na nowo próbuje się dotrzeć do 
świata symboli i znaczeń dawnych społeczności – zarówno łowiecko-zbierackich, jak i rolniczych. W moim 
mniemaniu tego rodzaju próby powinny pociągać za sobą zintegrowaną analizę wielu kategorii źródeł – 
nie tylko sztuki, ale również szeroko rozumianych ozdób, instrumentów muzycznych, użycia pigmentów, 
obrządku pogrzebowego i innych kontekstów wskazujących na ślady rytuału.

Czasy późnego paleolitu górnego są okresem szczególnych przemian w kreacji i użyciu symboli. Szcze-
gólnie interesujące formy przybierają one na terenie Europy Środkowej, na pograniczu strefy wyżyn i śred-
nio wysokich gór oraz Niżu Europejskiego. Czasy te obejmują późne fazy kompleksu magdaleńskiego oraz 
schyłkowopaleolityczne kompleksy kulturowe: creswellsko-hamburski, tylczakowy oraz liściakowy. 

Pierwsza grupa tych przemian dotyczy różnych cech specyficznych kompleksu magdaleńskiego, które 
dostrzegamy w miarę jego rozprzestrzeniania się w kierunku wschodnim. Mimo podkreślanej wielokrotnie 
zaskakującej jedności kulturowej różnych grup, można zauważyć wiele cech lokalnych środkowoeuropej-
skiego magdalenienu. Jedną z nich jest szczególnie duża rola wizerunków zredukowanych postaci kobie-
cych, występujących w formie figurek lub rytów na płytkach (ryc. 4). Mogą się one wiązać ze szczególnym 
znaczeniem kobiet w warunkach małej liczebności i stabilności grup ludzkich kolonizujących obszary Europy 
Środkowej. Inną symptomatyczną zmianą jest utrata znaczenia muszli i skamieniałości pochodzących z od-
ległych źródeł we wschodnich grupach kompleksu magdaleńskiego – w Małopolsce i na Morawach.

Po zaniku kompleksu magdaleńskiego występują wyraźne zmiany w formach oraz częstości występo-
wania przedmiotów symbolicznych. Po pierwsze stają się one o wiele rzadsze – zanikają prawie zupełnie 
liczne fragmenty kości i poroża pokryte prostymi ornamentami rytymi, mniejsze znaczenie mają również 
formy antropo- i zoomorficzne. Spotyka się natomiast wypracowane przedmioty zdobione, które najpraw-
dopodobniej funkcjonowały w społecznościach przez dłuższy okres czasu. Całkowicie niemal zanika użyt-
kowanie jako ozdób muszli i skamieniałości, rozprzestrzeniają się ornamenty geometryczne, szczególnie 
wzór zygzaka występującego jako pojedyncze linie lub pasma. Przemiany te łączą się najprawdopodobniej 
ze zmianą form rytuału oraz ze wzrostem znaczenia środowiska wodnego w życiu ówczesnych grup. Są one 
zapowiedzią przemian, które znajdujemy wśród łowców i zbieraczy środkowej epoki kamienia.

6. VI-IV tysiąclecie BC w Polsce z perspektywy tubylca 
– prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie) 

Pierwsza część referatu to bajkowe opowiadanie łowcy janisławickiego o sobie i o swoich oraz o przyby-
wających w VI tysiącleciu przed Chr. zza gór pierwszych grupach neolitycznych. Dalej jest opowiadanie 
o współżyciu grup mezolitycznych ze wstęgowcami. Trzecia część prezentuje tezę autora o bardzo długim 
przeżywaniu się tradycji janisławickiej.
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7. Rozwój badań nad społecznościami neolitycznymi w Polsce południowo-zachodniej 
– dr Mirosław Furmanek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski) 

Obszar Polski południowo-zachodniej obejmuje jedno z najważniejszych centrów rozwoju społeczności 
neolitycznych w Europie Środkowej. Realizowane od połowy XIX wieku badania niejednokrotnie zaskakują 
doniosłością odkryć terenowych. Ogromny przyrost źródeł miał miejsce wraz z rozpoczęciem szerokopłasz-
czyznowych badań ratowniczych, w tym przede wszystkim związanych z programem budowy autostrad. 
Od lat 90. XX wieku prace badawcze wykraczały także poza główne centra kulturowo-osadnicze, obejmując 
m.in. tereny górskie, lasy i obszary poza tradycyjną ekumeną funkcjonowania społeczności rolniczo-hodow-
lanych. Ważną cechą badań realizowanych na Śląsku od lat 70. XX wieku była interdyscyplinarność, czasami 
łączona z wykorzystaniem wówczas jeszcze nowych metod analiz statystycznych czy też datowania radio-
węglowego. Interpretacja jednak często pozostawała i pozostaje do dziś zdominowana przez tradycyjny 
paradygmat archeologii kulturowo-historycznej (indukcja, monotetyczny model kultury archeologicznej, 
zmiana kulturowa w efekcie migracji i dyfuzji itp.). 

Wśród najważniejszych potrzeb związanych z dalszym rozwojem badań nad społecznościami neoli-
tycznymi na Śląsku wymienić trzeba „wyjście” poza tę perspektywę teoretyczną, począwszy od stosownej 
krytyki danych uwzględniającej wpływ czynników depozycyjnych i podepozycyjnych w ich formowaniu się 
aż po nowe ujęcia syntetyczne. Innego podejścia wymagają również priorytetowo na Śląsku traktowane 
kwestie chronologii i periodyzacji. Konieczna jest budowa nowych, regionalnych schematów periodyzacyj-
nych w oparciu o wykorzystanie serii datowań radiowęglowych z krytycznie wyselekcjonowanych kontek-
stów i materiałów, z wykorzystaniem statystki bayesowskiej. 

Nowe perspektywy otwiera również rozwój technologii wykorzystywanej na różnych etapach badań, 
np. zastosowanie metod geofizycznych i teledetekcyjnych pozwoliło znacząco poszerzyć wachlarz formal-
nego i funkcjonalnego zróżnicowania stanowisk na Śląsku (ryc. 5). Aktualnie jesteśmy również świadkami 
„rewolucji bioarcheologicznej”, dzięki której możemy znacznie więcej dowiedzieć się o żyjących w neolicie 
ludziach, w tym np. śledzić historię pojedynczych osobników.

Pojawia się również szereg niebezpieczeństw. Rozwój technologii nie tylko przyczynia się do nowych 
odkryć i postępu badań, ale również może grozić „odhumanizowaniem” archeologii. Innych można upa-
trywać w komercjalizacji archeologii i pogarszającej się sytuacji prawnej dotyczącej ochrony dziedzictwa 
archeologicznego.

8. Potencjał studiów traseologicznych i eksperymentalnych w polskich badaniach archeologicznych 
– dr Katarzyna Pyżewicz (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Ber-
nadeta Kufel-Diakowska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Marcin Diakowski (In-
stytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski) 

W prezentowanym referacie chcemy przybliżyć problematykę wykorzystania metody traseologicznej oraz 
eksperymentalnej (ryc. 6) w procesie interpretacyjnym źródeł krzemiennych oraz kostnych wiązanych 
z epoką kamienia. Swoje rozważania skupiamy na wybranych przykładach studiów przeprowadzonych na 
gruncie polskich badań archeologicznych w ostatniej dekadzie.

Mając na uwadze liczne ograniczenia w zastosowaniu obu metod, chcemy przybliżyć pulę pytań, jakie 
może stawiać sobie badacz i potencjalnych na nie odpowiedzi. Odnosząc się do źródeł datowanych od 
okresu środkowego paleolitu do neolitu, prezentujemy przykłady interpretacji materiałów krzemiennych 
oraz kostnych pod kątem sposobów ich produkcji, osadzania w oprawach czy też pełnionej funkcji, a także 
procesów pode pozycyjnych, jakim podlegały na przestrzeni dziejów. Natomiast w relacji do innych ba-
dań (np. technologicznych, typologicznych, surowcowych czy planigraficznych) chcemy ukazać potencjał 
studiów traseologicznych i eksperymentalnych w szerszym kontekście, związanym z interpretacją m.in. 
elementów tradycji, gospodarki, sieci komunikacyjnej, sposobów planowania przestrzeni czy cech indywi-
dualnych reprezentantów społeczności pradziejowych.
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9. Nowe metody badań nad górnictwem krzemienia 
– dr Janusz Budziszewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), 
dr Fabian Welc (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 

Badania nad górnictwem krzemienia w Polsce przeżywały swe apogeum w okresie od połowy lat siedem-
dziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Działało w tym czasie kilka niezależnych, 
dużych ekspedycji rozwijających niekonwencjonalne pomysły warsztatowe, co uczyniło Polskę jednym 
z ważniejszych w Europie ośrodków badań takiej problematyki. Zwieńczeniem tej fali prac było zorgani-
zowane w 1995 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim 7th International Flint Symposium. W latach następnych 
ukazywały się jeszcze wartościowe opracowania wcześniejszych badań, ale prace terenowe utraciły impet 
i zaczęły ograniczać się do opracowań surowców o marginalnym znaczeniu, głównie z obszaru Karpat. 
Nieśpiesznie kontynuowano jedynie projekty badań nad wykorzystywaniem krzemieni rejowieckich oraz 
prace w „Krzemionkach”.

Dopiero w ostatnich latach nastąpiło ponowne ożywienie badań nad problematyką pragórniczą. 
Pracownia Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia IAiE PAN powróciła do prac terenowych w Sąspowie 
i Wierzbicy „Zelu”. Natomiast Instytut Archeologii UKSW rozpoczął badania wykorzystujące nowe możli-
wości warsztatowe – LiDAR i geofizyczną metodę georadarową (GPR). Uzyskiwane dzięki lotniczemu ska-
ningowi laserowemu niezwykle precyzyjne Numeryczne Modele Terenu (ryc. 7) otworzyły zupełnie nowy 
etap w badaniach antropogennej rzeźby stanowisk górniczych. Natomiast doskonalona w błyskawicznym 
tempie metoda georadarowa powoli osiąga jakość pozwalającą na trójwymiarowe obrazowanie podziem-
nych struktur kopalnianych.

10. O metodach pozyskiwania półsurowca wiórowego na ziemiach polskich w dobie neolitu 
– mgr Witold Migal (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), mgr Witold Grużdź (Instytut 
Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 

Początek neolityzacji na ziemiach polskich przyniósł w zakresie krzemieniarstwa istotne przemiany związa-
ne przede wszystkim z rozwojem wyspecjalizowanej produkcji i dalekosiężnej wymiany gotowych wytwo-
rów krzemiennych. Proces ten ma także odzwierciedlenie w podejściu do eksploatacji wiórowej (ryc. 8). 
Pojawiają się z jednej strony nowe metody produkcji półsurowca, natomiast z drugiej widoczne są istotne 
zmiany w stosowanych technikach krzemieniarskich. Jedną z innowacji na ziemiach polskich w tym okresie 
było zastosowanie nacisku poprzez użycie dźwigni do pozyskiwania dużych regularnych wiórów będących 
przedmiotem dalekosiężnej wymiany. Punktem wyjścia do naszych rozważań było zbadanie tych przemian 
technologicznych. 

Głównym celem referatu jest próba opisania poszczególnych strategii redukcji bryły i porównanie cech 
morfologicznych, które odzwierciedlają poszczególne techniki. Szczególną uwagę skupiamy na identyfikacji 
i charakterystyce powiązań pomiędzy ewidencją technik naciskowych w różnych jednostkach kulturowych. 
Dodatkowo, dla lepszego opisania metod rdzeniowania wiórowego, postanowiliśmy przeprowadzić serię 
aktualistycznych doświadczeń. Analizom morfologicznym eksperymentalnego materiału krzemiennego 
towarzyszyła weryfikacja potencjalnych rodzajów imadeł i maszyn prostych wykorzystanych do produkcji 
wiórów. Kolejnym ważnym aspektem podjętych studiów było sprawdzenie teorii zakładającej rozprzestrze-
nianie się techniki naciskowej na zasadzie dyfuzji w określonych odcinkach prahistorii w kontekście źródeł 
pozyskanych z terenów ziem polskich. Ostatnim celem naszego wystąpienia jest przedstawienie syntezy 
dokonań rodzimych naukowców na polu badań technologicznych materiałów krzemiennych i scharakte-
ryzowanie możliwości oraz potencjału badawczego w studiach nad wiórowymi technologiami w dobie 
neolitu.
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11. Nowe materiały do poznania rozwoju solowarstwa z okresu neolitu, epoki brązu i wczesnej 
epoki żelaza na terenie podkrakowskim 
– mgr Marcin Przybyła („Pryncypat” Pracownia Archeologiczna Marcin Przybyła, Kraków) 

Prowadzone na dużą skalę badania ratownicze na trasie autostrady A-4, a także innego rodzaju badania, 
doprowadziły w ostatnich latach do znacznego przyrostu materiałów archeologicznych, pozwalających na 
rozpoznanie produkcji soli w rejonie wielicko-bocheńskim, a zwłaszcza w bezpośredniej bliskości Krakowa. 
W porównaniu z syntetycznym obrazem produkcji solowarskiej, ustalonym jeszcze w latach siedemdzie-
siątych XX wieku, możemy obecnie wskazać ceramikę solowarską i zróżnicowane obiekty nieruchome wy-
korzystywane do produkcji soli, wiązane ze znacznie większą ilością jednostek kulturowych. 

Obserwacja procesów technologicznych związanych z solowarstwem pozwoliła również na nowe spoj-
rzenie na relacje pomiędzy następującymi po sobie ugrupowaniami kulturowymi oraz na ich kontakty 
interregionalne. Przeprowadzone badania doprowadziły nie tylko do odkrycia nieznanych wcześniej form 
ceramicznych (ryc. 9A-B) i typów obiektów gospodarczych, ale również całych osad produkcyjnych o nie-
znanej wcześniej strukturze. Największy przyrost ilościowy i jakościowy omawianych materiałów dotyczy 
wczesnego, starszego i środkowego okresu epoki brązu, ale również niektórych faz neolitu oraz wczesnej 
epoki żelaza. 

Postery:

I. Na rubieży świata magdaleńskiego. Obozowisko w Klementowicach, Wyżyna Lubelska 
– mgr Tadeusz Wiśniewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Stanowisko archeologiczne w Klementowicach, gm. Kurów, pow. puławski, woj. lubelskie to najdalej na 
północny-wschód wysunięty punkt osadnictwa magdaleńskiego (ryc. 10A-B). 

Stanowisko znane jest od początku lat 80. XX wieku (Jastrzębski, Libera 1988). W latach 2007-2011 
ponownie przeprowadzone zostały badania wykopaliskowe, podczas których odkryto nową, do tej pory 
nierozpoznaną koncentrację zabytków (Wiśniewski 2012; Wiśniewski i in. 2012). W 2011 roku kontynu-
owano również badania rozpoczęte w latach 80. XX wieku. Równocześnie z badaniami archeologicznymi 
na stanowisku prowadzone były badania przyrodnicze. Nowe dane, w postaci kilkunastu tysięcy zabytków, 
a także pierwsze znaleziska szczątków fauny wskazują na funkcjonowanie w tym miejscu wielosezonowego 
obozowiska łowieckiego (ryc. 10C-D). Niepowtarzalny charakter stanowiska ma związek z jego lokalizacją, 
ilością i charakterem pozyskanego materiału zabytkowego, znajdującego ścisłe odpowiedniki na innych 
stanowiskach magdaleńskich z terenu Moraw i środkowych Niemiec.

Na lata 2013-2014 projekt pod nazwą: „Klementowice – obozowisko na wschodnich peryferiach mag-
daleńskiego kręgu kulturowego” otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Obejmuje on opracowanie oraz publikację wyników interdyscyplinarnych badań stanowiska 
archeologicznego w Klementowicach. W ramach projektu zastosowane zostanie szerokie spektrum metod 
archeologicznych i przyrodniczych. Kompleksowe opracowanie wyników badań znacznie wzbogaci wiedzę 
o samym stanowisku i stworzy nowe możliwości interpretacji źródeł, zwłaszcza w kontekście badań nad 
osadnictwem magdaleńskim na ziemiach polskich.

Literatura:

Jastrzębski S., Libera J.
1987 Stanowisko późnomagdaleńskie w Klementowicach-Kolonii w świetle badań 1981-1982, „Spra-
wozdania Archeologiczne”, t. 39, s. 9-52.
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II. Studium eksperymentalne nad realizacją koncepcji świderskiej 
– mgr Witold Grużdź (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), 
mgr Marcin Dziewanowski (Szczecin) 

Problematyka technologii pozyskiwania półsurowca wiórowego w kulturze świderskiej została szeroko 
opisana w literaturze przedmiotu. Sytuacja taka wynika z wielu czynników, m.in. z długiej tradycji badań 
zespołów zlokalizowanych na wydmach, wyrazistych cech stylistycznych i technologicznych produktów 
redukcji, jak również strategii wytwórczości, w efekcie której znaczna liczba odpadów pozostaje na stano-
wisku. Charakterystyczne atrybuty inwentarzy kultury świderskiej stanowią dobry fundament dla wielo-
aspektowych studiów. Świderska technologia krzemieniarska jest reprezentowana przez tzw. mazowszański 
dwupiętowy rdzeń wiórowy o zbieżnej odłupni służący do produkcji wiórów o ostrych wierzchołkach (ryc. 
11). Technologia kultury świderskiej jest uznawana za najpiękniejszą metodę produkcji wiórów w późnym 
paleolicie Niżu Polskiego. Dotychczasowe próby składania wykazały wyjątkową przydatność inwentarzy 
zespołów świderskich do prac z wykorzystaniem metody składanek. 

Przystępując do studiów eksperymentalnych postanowiliśmy prześledzić w jakim stopniu na proces 
produkcji wpływa doświadczenie wytwórców, znajomość techniki i dostępne rodzaje narzędzi. Rozważania 
z wykorzystaniem metody doświadczalnej były prowadzone w celu zdefiniowania idei obróbki dwupięto-
wego rdzenia mazowszańskiego i zrozumienia dynamiki zmian sekwencji produktów w efekcie stosowania 
różnych technik. Jednym z celów projektu jest skompletowanie bazy porównawczej, która dawałaby wgląd 
w poszczególne etapy procesu uczenia się. Wieloletnie próby replikowania technologii umożliwiły odnie-
sienie się do zagadnienia kompetencji wytwórcy.

Istotnym aspektem przeprowadzonych doświadczeń było zweryfikowanie wpływu złożoności stra-
tegii na efektywną realizację rdzeniowania i określenia wiedzy praktycznej (know-how) potrzebnej do ich 
opanowania. Ostatni etap badań stanowiła próba porównania wyników eksperymentów z materiałami 
krzemiennymi kultury świderskiej pozyskanymi z terenów Polski.

Planowanym efektem prowadzonych prac jest stworzenie klucza służącego odkodowaniu tekstu kul-
tury doby późnego paleolitu i zrozumienie przyczyn występowania różnych form rdzeni oraz sekwencji 
produktów o zróżnicowanych parametrach metrycznych.

III. Obozowiska mezolityczne za stanowiska Ludowice 6. Wstępne wyniki badań 
– dr Grzegorz Osipowicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

Stanowisko Ludowice 6 znajduje się środkowej części Pojezierza Chełmińskiego, na Wysoczyźnie Cheł-
mińskiej, w strefie kontaktu sandru i dużego wytopiska, wypełnionego osadami biogenicznymi. W części 
sandrowej występują gleby rdzawe, w kierunku torfowiska przechodzące w gleby murszaste, następnie 
torfowo-murszowe i torfowe torfowiska niskiego. Badania archeologiczne stanowiska rozpoczęto w 2009 
roku z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i są one prowadzone 
do dziś. Do 2012 roku objęto nimi obszar o powierzchni 628,5m2, w rezultacie czego odkryto 9 warstw 
sedymentacyjnych i 24 obiekty kulturowe (badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki 
– grant N N109 226140).
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Materiały pradziejowe odkryte na terenie stanowiska wystąpiły w ramach trzech skupisk. Pierwsze (zba-
dane w niewielkim procencie) – to pozostałości po osadnictwie schyłkowopaleolitycznym, pozostałe dwa są 
mezolityczne. Skupiska wczesnoholoceńskie mają stosunkowo duże rozmiary (około 4 arów każde). Pierwsze 
z nich (zachodnie) przebadano w większym zakresie (około 95%), stopień rozkopania drugiego (wschodniego) 
to około 60%. Zgodnie z obserwacjami poczynionymi w trakcie badań archeologicznych oraz opiniami glebo-
znawcy i geomorfologa uznano, że materiały mezolityczne, które występują w sandrowej części stanowiska, 
w stropie gleby rdzawej, znajdują się na złożu pierwotnym (in situ) i nie uległy większym przemieszczeniom. 

W skład grupy źródeł ruchomych pozyskanych w trakcie badań na stanowisku weszło: 11349 wy-
tworów krzemiennych, 674 wyrobów z innych surowców kamiennych, 227 kości oraz (w części torfowej) 
nieliczne źródła z drewna. Analiza morfologiczna mezolitycznych wytworów krzemiennych pozwoliła na 
ich powiązanie z kulturą komornicką i określenie chronologii względnej na okres atlantycki. Datowanie to 
zostało potwierdzone oznaczeniami 14C. 

Wytwory krzemienne pochodzące z pierwszego ze skupisk mezolitycznych (zachodniego) poddano 
analizie traseologicznej. Jej wyniki są dość zaskakujące, gdyż wykazały dominację narzędzi związanych 
z przerobem roślin krzemionkowych, co stanowi duże odstępstwo od rezultatów badań mikroskopowych 
materiałów z innych stanowisk z tego okresu. W skład tej grupy narzędziowej weszły głównie tzw. zagięte 
noże (ang. curved knives), występujące na stanowisku w trzech podtypach funkcjonalnych. Obok nich ziden-
tyfikowano wiele innych rodzajów narzędzi, a ogólna struktura zbioru sugeruje, że osadnictwo mezolityczne 
na terenie stanowiska miało charakter wielokrotnych, krótkotrwałych, zapewne sezonowych penetracji 
(być może związanych z pozyskiwaniem wspomnianych roślin krzemionkowych). 

W trakcie badań prowadzonych na stanowisku pozyskano także zbiór wytworów kamiennych, wśród 
których wyróżniono pozostałości interesującego przemysłu, liczącego obecnie około 500 przedmiotów. Jego 
podstawową cechą jest rdzeniowanie ukierunkowane na produkcję wiórów, odłupków oraz w konsekwencji 
narzędzi o formach zbliżonych do typowych dla wytworów z krzemienia. Przemysł ten opiera się na kilku 
typach porfiru kwarcytowego (ryc. 12), drobnoziarnistym granitoidzie czerwonym i żelazistym piaskowcu 
kwarcowym. Obróbce poddawano jednak również granitoid szary, piaskowiec kwarcytowy szary, kwarcyty, 
gnejsy, kwarc oraz mułowce i łupki. Przeprowadzone analizy planigraficzne, wyniki badań technologicznych, 
doświadczalnych oraz traseologicznych potwierdzają pochodzenie antropogeniczne zbioru. Jest to pierwszy 
tego typu przemysł datowany na środkową epokę kamienia z terenu ziem polskich.

IV. Obrządek pogrzebowy w mezolicie na ziemiach polskich 
– mgr Filip Marciniak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski) 

Te r m i n  m ezo l i t  ( g r e c .  m eso s  –  ś r o d kow y  i  l i tc h o s  –  k a m i e ń)  w p r ow a dzo ny  zo s t a ł 
w 1874 roku przez szwedzkiego geologa M. Torella. Na ziemiach polskich obejmuje okres od schył-
kowego paleolitu do pojawienia się pierwszych społeczności rolniczych. Jako granicę miedzy paleoli-
tem schyłkowym a mezolitem badacze przyjęli umowny moment oddzielający plejstocen od holoce-
nu, czyli postępujące ocieplenie klimatu i zmiany w środowisku, których przyczyną było wycofywa-
nie się lodowca i formacji tundrowych na północ oraz wkroczenie roślinności leśnej na tereny Europy.  
W mezolitycznej technologii obróbki krzemienia pojawiła się bardzo charakterystyczna technika mikrolity-
zacji wytworów. Jest to także okres, w którym dostrzec możemy bogactwo i złożoność kultury duchowej, 
uchwytnej głównie za sprawą znalezisk przedmiotów kultowych oraz odkrywanych pochówków. 

Różnorodność pochówków jest powszechnie znana i prezentowana w literaturze przedmiotu. Obecnie 
jednak publikacje dotyczące mezolitu zwykle ograniczają się do samej syntezy obrządku pogrzebowego, 
powtarzając zwykle wnioski płynące z badań grobów znajdujących się poza granicami naszego kraju lub 
przytaczając jedynie pojedyncze przykłady oraz bazują na źródłach niekompletnych i wyrwanych z kontek-
stu. Nie uwzględniają na ogół nowszych odkryć dobrze datowanych, badanych w sposób systematyczny. 

Poster prezentuje wyniki analizy pochówków mezolitycznych odkrytych na ziemiach polskich z podo-
bieństwami i różnicami, występującymi w poszczególnych pochówkach oraz próbę rekonstrukcji obrządku 



22  

pogrzebowego na terenie ziem polskich w mezolicie (ryc. 13). Analizie poddane zostały pochówki ze sta-
nowisk: Pierkunowo, gm. Giżycko, Janisławice, gm. Głuchów, Woźna Wieś, gm. Rajgród, Mszano 14, gm. 
Brodnica, Kamieńskie, gm. Orzysz.

V. Interdyscyplinarne badania stanowiska z rowami kultury jordanowskiej w Dobkowicach, woj. dol-
nośląskie 
– dr Mirosław Furmanek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Maciej Ehlert (Instytut 
Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Marek Grześkowiak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wro-
cławski), mgr Agata Hałuszko (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Mateusz Krupski 
(Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Maksym Mackiewicz (Instytut Archeologii, Uni-
wersytet Wrocławski), mgr Agata Sady (Muzeum Śląskie w Katowicach) 

Stanowisko w Dobkowicach zostało odkryte przypadkowo w 1971 roku. Badania wykopaliskowe, prze-
prowadzone w latach 70. i 80. XX wieku, ujawniły szereg obiektów archeologicznych, w tym pozostałości 
rowów oraz cztery pochówki. Zabytki te związane były z działalnością ludności kultury jordanowskiej. 
Wraz z rozpoczęciem w 2012 roku realizacji projektu badawczego w ramach Narodowego Programu Roz-
woju Humanistyki (Narodziny Nowego Świata. Neolityczna transformacja i krajobraz kulturowy na Śląsku 
(5500–2000 BC), kierownik: dr Mirosław Furmanek), przeprowadzono w Dobkowicach interdyscyplinarne 
prace badawcze, mające na celu poszerzenie wiedzy na temat charakteru dawnej działalności ludzkiej 
w tym miejscu, zwłaszcza w kontekście występowania rowów i pochówków ludzkich.

Badania prowadzone były wedle przyjętej procedury obejmującej metody prospekcji nieinwazyjnej 
(zdjęcia lotnicze, badania geomagnetyczne), a następnie ograniczone przestrzennie prace wykopaliskowe 
w miejscach wytypowanych na podstawie badań nieinwazyjnych, w celu weryfikacji ich wskazań, eksplora-
cji obiektów i pozyskania specjalnie wyselekcjonowanych materiałów/próbek, które umożliwiły wykonanie 
datowań radiowęglowych oraz szeregu analiz laboratoryjnych: antropologicznych (odkrytego w jednym 
z rowów pochówku), archeobotanicznych, archeozoologicznych, mikromorfologicznych oraz studiów nad 
artefaktami. Takie podejście do badań archeologicznych pozwoliło na analizę danych i pozyskanie nowych 
informacji na temat chronologii, użytkowania przestrzeni i funkcji tego miejsca w przeszłości, czyniąc jed-
nocześnie jedynie ograniczone szkody w zabytkowej substancji stanowiska (ryc. 14).

VI. Późnoneolityczne centrum sepulkralno-obrzędowe ze stanowiska Kowal 14 (Kujawy) 
– dr Grzegorz Osipowicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr An-
drzej Bokiniec (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Krzysztof Kurzyk 
(Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Dorota Bienias (Instytut Ar-
cheologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Tomasz Górzyński (Instytut Archeologii, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Michał Jankowski (Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Krystyna Jędrychowska-Dańska (Zakład Biologii Molekularnej, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi), mgr Małgorzata Kępa (Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński), 
mgr Anna Kozłowska (Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Tomasz Kozłowski (Instytut 
Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Agnieszka Noryśkiewicz 
(Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Tomasz Płoszaj (Zakład Biologii 
Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi), dr Laurie J. Reitsema (Bioarchaeology and Biochemistry 
Laboratory, University of Georgia), dr Jan Krzysztof Rumiński (Katedra Chemii Organicznej, Uniwersy-
tet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Beata Stepańczak (Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński), 
dr hab. Krzysztof Szostek (Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński), dr Piotr Weckwerth (Wydział 
Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Henryk W. Witas (Zakład Bio-
logii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
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Przedmiotem badań, którym poświęcona jest prezentacja, było centrum sepulkralno-obrzędowe kul-
tury amfor kulistych ze stanowiska Kowal 14 (centralna Polska), w skład którego weszły: submegalit, obiekt 
obrzędowy z pochówkami zwierzęcymi oraz pochówek ludzki. Zespół datować można na okres 3250/3100-
2400/2150 BC. 

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że centrum wykorzystywane było przez długi czas, 
a wykonywane tu obrzędy miały skomplikowany charakter. Odkryto dowody, że rytuały przeprowadzane 
w niektórych obiektach były rozłożone na wiele lat, a poszczególne akty depozycji zwierząt ofiarnych w jed-
nym obiekcie mogły rozdzielać nawet kilkuletnie przerwy. Struktura wypełnisk niektórych jam wskazuje 
na bardzo precyzyjną organizację przestrzeni sacrum i możliwość wydzielenia w ich wnętrzu nawet kilku 
stref użytkowo-obrzędowych. 

Ważnych informacji dostarczyły także badania odkrytego na stanowisku pochówku ludzkiego (ryc. 
15). Istnieje prawdopodobieństwo, że w tym grobie pochowano wybraną nieprzypadkowo ofiarę rytual-
nego zabójstwa, pochodzącą z „arystokracji” plemiennej. Analiza odnalezionego wyposażenia, a przede 
wszystkim badania traseologiczne wykazały jego rytualne przygotowanie do funkcji daru oraz pozwoliły 
na zasugerowanie dominującej roli zwierząt w codziennym życiu zmarłego. Istotnych danych dostarczyły 
badania paleobiologiczne jego kości. Analiza paleoserologiczna pozwoliła na określenie grupy krwi pocho-
wanego osobnika, co jest pierwszym tego rodzaju przypadkiem w historii badań neolitu europejskiego. 
Wyniki przeprowadzonych badań DNA są pierwszym w literaturze światowej opisem cech przedstawiciela 
kultury amfor kulistych i jednym z nielicznych dotyczących człowieka żyjącego w neolicie. Niektóre z od-
krytych alleli są najstarszymi wśród zidentyfikowanych dotychczas w szczątkach ludzkich. W wyniku badań 
DNA potwierdzono m.in. takie cechy badanego osobnika jak nietolerancja laktozy oraz związek genetyczny 
zmarłego z rejonem Żyznego Półksiężyca. Wyniki przeprowadzonych badań na zawartość stabilnych izo-
topów tlenu dały rezultaty niejednoznaczne, lecz analiza stabilnych izotopów azotu i węgla pozwoliła na 
rekonstrukcję diety zmarłego, w której szczególną uwagę zwraca przynajmniej 25% udział prosa

. Jest to 
najwcześniejszy dowód izotopowy na jego obecność w diecie ludzkiej w środkowej Europie. Do interesują-
cych wniosków doprowadziła również analiza chemiczna spoiwa pozyskanego z pomiędzy ramion zawieszki 
T-kształtnej odkrytej w grobie. Jej wyniki sugerują, że jest to najstarsze w tej części Europy spoiwo wapien-
ne, którego identyfikacja stanowi dowód na znajomość procesu pozyskiwania tego surowca w naszym kraju 
już w okresie późnego neolitu. 
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Ryc. 1. Rusko, stan. 42, 
pow. świdnicki, woj. dol-
nośląskie. Lokalizacja sta-
nowiska dolnopaleolitycz-
nego w kopalni odkryw-
kowej Stanisław-Południe  
(fot. J. Burdukiewicz)

Ryc. 2a. Wrocław, stan. 1, Al. Hallera. Horyzont 
dolny:  wybór narzędzi krzemiennych, b – czasz-
ka żubra znaleziona w bruku rzecznym (fot. A. 
Wiśniewski)

Ryciny do streszczeń 1. sesji tematycznej: 
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Ryc. 3. Siedlnica, stan. 17a, pow. wschowski, 
woj. wielkopolskie. Artefakty krzemienne kultu-
ry hamburskiej (rys. J. Burdukiewicz)

Ryc. 2b. Wrocław, stan. 1, 
Al. Hallera. Horyzont dolny:  
czaszka żubra znaleziona 
w bruku rzecznym (fot. A. 
Wiśniewski)
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Ryc. 5. Dzielnica, stan. 17, pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie. Graficzna prezentacja wyników interdyscyplinarnej pro-
spekcji wielokulturowego stanowiska: A – rozkład fosforu w glebie, B – numeryczny model terenu, C – plan warstwicowy, D – wy-
niki badań magnetycznych, E – suma uzyskanych informacji (oprac. M. Furmanek)

Ryc. 4. Rusinowo, gm. Świdwin, woj. zachodnio-
pomorskie. Przedstawienie antropomorficzne 
na przedmiocie z poroża jelenia (fot. B. Kufel-
Diakowska)
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Ryc. 6. Przykłady badań traseologicznych i eksperymentalnych (oprac. K. Pyżewicz)

Ryc. 7. Numeryczny Model Terenu północno-zachodniej części pola górniczego „Krzemionki”, woj. świętokrzyskie 
(oprac. J. Budziszewski)
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Ryc. 8. Przykłady eksploatacji przy zastosowaniu techniki na-
ciskowej (oprac. W. Grużdź)

Ryc. 9a. Schemat obrazujący występowa-
nie znanych form naczyń solowarskich na 
terenie zachodniej Małopolski w kolejnych 
jednostkach kulturowych neolitu

Ryc. 9b. Schemat obrazujący próbę uporządkowania chrono-
logicznego form naczyń solowarskich z epoki brązu i wczesnej 
epoki żelaza występujących na stanowisku 15 w Krakowie-Bie-
żanowie (oprac. M. Przybyła)
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Ryc. 10. Klementowice, stan. 20A, pow. pu-
ławski, woj. lubelskie. A – położenie stanowi-
ska na tle rozprzestrzenienia Magdalenienu, 
B – położenie stanowiska w Klementowicach 
względem najważniejszych stanowisk mag-
daleńskich na ziemiach polskich, C – wybór 
zabytków z badań w latach 2007-2011, D – 
znaleziska szczątków fauny (Equus ferus) (wg 
Wiśniewski i in. 2012)

Ryc. 11. Prezentacja doświadczalnych stu-
diów technologii świderskiej na przykładzie 
sekwencji sporządzonej w trakcie „IX Pikniku 
Archeologicznego Rydno 2013” w Wąchocku 
(oprac. M. Dziewanowski)
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Ryc. 12. Ludowice, stan. 6, gm. Wąbrzeźno, woj. ku-
jawsko-pomorskie. Wybór wytworów z czerwonego 
porfiru kwarcytowego (fot. G. Osipowicz)

Ryc. 13. Obrządek 
pogrzebowy w me-
zolicie na ziemiach 
polskich (oprac. 
F. Marciniak) 
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Ryc. 14. Dobkowice, stan. 12, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie. A – wyniki badań geomagnetycznych wraz z rozmieszczeniem 
wykopów (1 – wykopy z lat 1980-1981, 2 – wykopy z 2012 roku), B – interpretacja wyników badań geomagnetycznych (1 – współ-
czesna piaskownia, obszar zniszczony, 2 – anomalie związane ze współczesną działalnością człowieka, 3 – anomalie związane 
z przebiegiem rowów, 4 – anomalie związane z obecnością obiektów archeologicznych, 5 – anomalia związana prawdopodobnie 
z obecnością rowu, 6 – zakres badań geomagnetycznych) (oprac. M. Furmanek i zespół)

Ryc. 15. Kowal, stan. 14, pow. wło-
cławski, woj. kujawsko-pomorskie. 
Pochówek ludzki kultury amfor ku-
listych (obiekt 238) 
(rys. A. Balonis-Chyb)
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Sesja tematyczna 2.  
Okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich w dorzeczach Odry i Wisły: 
problemy i perspektywy badawcze 

Organizatorzy: 

dr hab. Artur Błażejewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)
dr Henryk Machajewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański)
dr hab. Andrzej Michałowski (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Przyrost źródeł, który nastąpił ostatnimi laty postawił wiele nowych pytań przed badaczami zajmującymi 
się problematyką tych okresów dziejów. Dla terenów Niżu Polskiego pojawiły się materiały, które w zna-
czący sposób wpływają na dotychczasowe postrzeganie procesów kulturowych. Zachodzi zatem potrzeba 
ponownego ich zdefiniowania oraz określenia znaczenia obserwowanych prądów cywilizacyjnych, mających 
udział w kształtowaniu się tutejszych społeczeństw. 

Efektem sesji powinno być wskazanie podstawowych problemów badawczych oraz perspektyw rozwo-
ju badań nad tymi okresami. Najistotniejszym będzie wskazanie węzłowych dziedzin aktywności badawczej, 
tematów wymagających szczególnej uwagi, jak np. studia nad chronologią, powiązaniami kulturowymi czy 
wykorzystaniem innowacyjnych metod badawczych. Istotne również będzie wykazanie specyfiki poszcze-
gólnych regionów i cech dystynktywnych jednostek kulturowych.

Referaty:

1. Pomorze Wschodnie u schyłku epoki brązu i na początku epoki żelaza. Stan badań oraz perspek-
tywy badawcze na najbliższe lata 
– mgr Kamil Niedziółka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański)

Przełom epoki brązu i epoki żelaza na Pomorzu Wschodnim to okres szczególny z punktu widzenia przemian 
kulturowych. Pojawiają się nowe zwyczaje w obrębie obrządku pogrzebowego, które następnie rozprze-
strzeniają się z tej części Pomorza na pozostałe obszary ziem polskich, co w tradycyjnym – kulturowo-hi-
storycznym – ujęciu identyfikowane jest z rozszerzaniem się zasięgu kultury pomorskiej. Niestety, pomimo 
istnienia bardzo dużej ilości literatury studia nad tym okresem nadal borykają się z szeregiem problemów 
badawczych. Dotyczą one m.in. niezadowalającego poziomu wiedzy na temat osadnictwa, co spowodo-
wane jest znaczną dysproporcją w ilości przebadanych osad w stosunku do o wiele liczniejszych cmenta-
rzysk. Prowadzi to do jednostronnego postrzegania ówczesnych społeczności zamieszkujących Pomorze 
Wschodnie (ryc. 16) – przede wszystkim poprzez pryzmat materiałów sepulkralnych, które z powodu swojej 
szczególnej efektowności silnie przyciągają uwagę archeologów. Także chronologia tego okresu oparta jest 
na źródłach cmentarnych, a bardzo niewiele wiemy o ówczesnej gospodarce.

Z drugiej jednak strony, na przestrzeni ostatnich kilku lat ukazały się całościowe opracowania dotyczą-
ce takich kategorii zabytków jak popielnice domkowe czy twarzowe. Ujęcia te nie ograniczają się jedynie do 
obszarów konkretnych państw, lecz omawiają zjawisko pojawienia się tych zabytków jako szerszy, interre-
gionalny proces. Dzięki tym publikacjom można spojrzeć na Pomorze Wschodnie jako na część większego 
systemu kulturowego ówczesnej Europy. Ponadto ostatnie lata przyniosły przyrost źródeł osadniczych 
z omawianego okresu. Szczególnie istotne mogą być tutaj wyniki szeroko płaszczyznowych badań wyprze-
dzających. Pojawiają się również kolejne analizy dotyczące osadnictwa w poszczególnych mikroregionach, 
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co może mieć znaczenie zarówno w badaniu dynamiki osadniczej, jak też i w próbach opracowania chro-
nologii opierającej się właśnie na materiałach osadowych. Brak jednak całościowych ujęć, a ostatnie prace 
Leona Łuki i Janusza Ostoi-Zagórskiego sprzed 30 lat są już obecnie zdezaktualizowane.

Celem niniejszego referatu będzie prezentacja postępu badawczego mającego miejsce w ciągu ostat-
nich kilkunastu lat, a także próba zarysowania nowego podejścia do badania tego okresu, opartego na 
większym niż do tej pory nacisku na kwestie osadnicze, szerszej współpracy ze specjalistami z innych dzie-
dzin, w szczególności paleoekologami, ale także na nieco innym niż w syntezach sprzed kilkudziesięciu lat 
spojrzeniu na przemiany kulturowe, które miały miejsce na Pomorzu Wschodnim. 

2. Za górami, za glebami, za ciekami, czy za słońcem? – uwarunkowania przyrodniczo-przestrzenne 
wpływające na prawdopodobne procesy formujące strukturę osadniczą kultury lateńskiej na Gór-
nym Śląsku
 – dr Jan Zipser (Wrocław) 

Struktura przestrzenna osadnictwa kultury lateńskiej na Górnym Śląsku zdradza strefowość. Bliższe przyj-
rzenie się warunkom przyrodniczym panującym na zajmowanym przez nią terytorium pozwala uchwycić 
nakładanie się elementów osadniczych z najlepszymi – zdaje się – terenami dla funkcjonowania osadnictwa 
pradziejowego. 

Zagadnienia dotyczące warunków przyrodniczych i przestrzennych są zasadnicze dla nadal aktualnych 
pytań o genezę pojawienia się i procesy przestrzenne odpowiedzialne za rozwój osadnictwa lateńskiego 
na omawianym terenie. Stanowią one także integralną (ze względu na prawdopodobnie rolniczy charakter 
gospodarki górnośląskiego osadnictwa celtyckiego) składową zarówno procedur badawczych próbujących 
odtwarzać mechanizmy procesów osadniczo-twórczych, jak i wpływać muszą również na formowane w re-
zultacie otrzymanych wyników hipotezy i interpretacje. 

Referat przedstawia podstawy dla podejścia badawczego jakim są próby symulacyjnego odtworzenia 
procesów zajmowania górnośląskiego obszaru przez osadnictwo kultury lateńskiej oraz formowania się 
jego struktury w obliczu hipotez, m.in. dotyczących kierunku napływu ludności tej kultury, zakładających 
jej przybycie z Moraw oraz z Czech. Podstawy te mają charakter przyrodniczy i odnoszą się do jakości gleb 
(ryc. 17), gęstości sieci rzecznej, kierunków najkorzystniejszych ekspozycji terenu oraz stopnia jego nachyle-
nia. Przyjęte wartości tych cech przyrodniczych są średnimi, odnoszącymi się do pojedynczej teoretycznej, 
przestrzennej jednostki, odpowiadającej powierzchni potrzebnej dla istnienia jednej osady. Każda jednostka 
stanowi składową podziału dla zwaloryzowanego pod względem przyrodniczym obszaru objętego działania-
mi symulacji komputerowych, których wyniki mogą wskazywać na pewnego rodzaju przestrzenną „higie-
nę”, prawdopodobnie mającą także wpływ na powstanie finalnej, obecnie obserwowanej siatki osadniczej 
kultury lateńskiej na Górnym Śląsku. 

3. Przemiany kulturowe w Polsce północno-zachodniej w okresie przedrzymskim 
– dr Henryk Machajewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański) 

Kultura jastorfska w Polsce, będąca wschodnią jej rubieżą, występowała dotychczas w postaci grupy gu-
bińskiej i nadodrzańskiej (ryc. 18). W ostatnim jednak czasie jej elementy zostały ujawnione niemal w całej 
Wielkopolsce, na Kujawach, Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Interpretacja zagadnienia tej kultury w Polsce 
wymaga zatem weryfikacji wielu aspektów dotychczas sformułowanej narracji dziejów społeczności na 
Niżu Polskim w okresie przedrzymskim. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie czy ujawnienie 
się tej kultury na tym Niżu było wydarzeniem generowanym przez podobne zjawiska ze strefy ogólnie na 
zachód od Odry, czy też udział w jej upowszechnianiu miały także czynniki skandynawskie. 
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4. Koniec – kontynuacja – początek? Wielkopolskie „pomiędzy” u progu młodszego okresu prze-
drzymskiego
 – dr hab. Andrzej Michałowski (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 
dr Milena Teska (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

U schyłku starszego okresu przedrzymskiego Wielkopolska traci swą dotychczasową jednorodność. W po-
czątkach młodszego okresu przedrzymskiego dostrzegamy moment krzyżowania się tu rozlicznych interakcji 
kulturowych. Zachodzą one pomiędzy społecznościami, które na podstawie cech ich aktywności material-
nej łączone są z działalnością ludności zaliczanej do odrębnych jednostek archeologicznych, a stanowią-
cych w pełni równorzędne substraty, kształtujące ostateczny obraz ówczesnego krajobrazu osadniczego 
Wielkopolski. Dochodzi wówczas do pojawienia się – obok dotychczasowych jej mieszkańców, utożsa-
mianych z horyzontem pomorsko/podkoszowym – grup nowych przybyszów, którzy w wyniku czasami 
nawet bardzo dalekosiężnych migracji przenosili już ewidentnie wykształcony model charakterystycznych 
dla siebie zachowań cywilizacyjnych. Z obszarów Dolnego Śląska rozprzestrzenia się osadnictwo ludności 
o silnie zlatenizowanym modelu zachowań, której przedstawicieli określamy mianem kultury przeworskiej. 
Inne przybywające wówczas na obszar Wielkopolski grupy wywodzą się z terenów północno-zachodniej 
prowincji Europy Środkowej, objętej osadnictwem szeroko pojętego kręgu jastorfskiego, także ulegającego 
w tym czasie intensywnemu procesowi latenizacji. Spotkanie się owych różnorodnych grup ludności stało 
się niewątpliwym generatorem zmian zachodzących w omawianym regionie. Prześledzenie owego procesu, 
stojącego u podstaw narodziny nowego społeczeństwa młodszego okresu przedrzymskiego Wielkopolski 
stanowi główny aspekt niniejszego wystąpienia (ryc. 19).

5. Okres przedrzymski na Śląsku – problemy i perspektywy badawcze 
– dr Marcin Bohr (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski) 

W archeologii okresu przedrzymskiego na Śląsku (ryc. 20), pomimo widocznego postępu zarówno prac gabi-
netowych, jak i dużej skali prac wykopaliskowych, wciąż mamy do czynienia z szeregiem nierozstrzygniętych 
problemów, „białych plam” oraz braków źródłowych. Szesnaście lat temu na konferencji w Puszczykowie 
profesorowie: Grzegorz Domański, Stanisław Pazda i Zenon Woźniak w odniesieniu do tego okresu zwracali 
uwagę między innymi na konieczność podejmowania badań międzynarodowych oraz publikacji wyników 
szeroko płaszczyznowych badań archeologicznych. Pierwszy postulat powoli spełnia się, między innymi 
dzięki podjęciu współpracy wrocławskiego ośrodka archeologicznego z badaczami czeskimi i niemieckimi. 
Dużą wagę w ramach tych działań ma kwestia definiowania roli Sudetów nie jako bariery, lecz jako swego 
rodzaju strefy kontaktowej różnych jednostek kulturowych oraz areny intensywnych procesów osadniczych 
(szczególnie na ich południowych stokach).

Szeroko płaszczyznowe prace wykopaliskowe dostarczyły ostatnio licznych materiałów źródłowych (np. 
osady i cmentarzyska kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Piskorzówku 14, Wojko-
wicach 15, Wrocławiu-Widawie 17, Wrocławiu-Partynicach). Wciąż jednak problemem pozostaje kwestia 
publikowania wyników tego typu rozległych prac. Istotne jest także, że poza pojedynczymi przypadkami 
(np. stan. Górzec 13) na Dolnym Śląsku brak jest większej ilości dobrze przebadanych osad kultury lateńskiej 
– kultura ta na tym obszarze pozostaje ciągle kulturą „cmentarzyskową” (zob. np. Wojkowice 15).

Wciąż podstawowym problemem pozostaje zagadnienie genezy kultury przeworskiej, także w klu-
czowym rejonie bystrzycko-oławskim. Nie potrafimy precyzyjnie zdefiniować miejscowego czynnika kul-
turowego, siły procesów barbaryzacji elementów kultury lateńskiej i skali ewentualnych procesów mi-
gracyjnych. Nowe dane wskazują na obecność na najstarszych osadach przeworskich elementów kultury 
jastorfskiej (Wrocław-Widawa 17). Problemem pozostaje zagadnienie koegzystencji elementów kultury 
lateńskiej i przeworskiej w niektórych strefach osadnictwa.

Niesłychanie w końcu ważnym problemem dotyczącym fazy A
3 i samego początku okresu rzymskiego 

jest zagadnienie rekonstrukcji osadnictwa po wyraźnym jego rozrzedzeniu w końcowych dziesięcioleciach 
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przed naszą erą. Nowe dane wskazują na to, że rola środowiska markomańskiego (kwadzkiego?) w tym 
procesie może być większa niż do tej pory sądzono.

6. Janków II koło Kalisza – faktoria celtycka na bursztynowym szlaku 
– dr hab. Marek Olędzki (Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki), mgr Leszek Ziąb-
ka (Muzeum Okręgowe w Kaliszu), dr Adam Kędzierski (Kaliskie Stanowisko Archeologiczne Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN)

Na wielokulturowym stanowisku Janków II koło Kalisza (w starszej literaturze występującym również pod 
nazwą „Oszczywilk”) zostały odkryte ewidentne ślady celtyckiego mennictwa (ryc. 21) w postaci kilkunastu 
monet, glinianej formy do odlewania – tzw. przedkuwki – oraz standardowych porcji surowca (stopu złota 
ze srebrem) do wytwarzania rzeczonych monet. Ustalono ponadto, że wymienione monety posiadają fi-
lialne związki typologiczne z najmłodszą fazą mennictwa „Wielkich Bojów”, co w rezultacie pozwala na ich 
datowanie obejmujące fazę LT D2.

Lokalizacja warsztatu na nadprośniańskim odcinku bursztynowego szlaku, liczna obecność celtyckich 
importów z fazy LT D2, skupionych wokół Jankowa (głównie z tzw. fali noryckiej) czy wreszcie fakt, że men-
nictwo stanowiło zjawisko o charakterze ekskluzywnym, pozwalają łącznie na sformułowanie hipotezy, 
że na osadzie w Jankowie II w fazie LT D2 prowadziła swoją działalność celtycka faktoria handlowa. Kres 
jej funkcjonowaniu wyznaczyły – w naszej opinii – dwa następujące czynniki: podporządkowanie Regnum 
Norici Rzymowi (15 r. p.n.e.) oraz pojawienie się nad środkowym Dunajem Markomanów i Kwadów.

7. Budownictwo i styl wczesnorzymski w zachodniej strefie kultury przeworskiej 
– dr Tomasz Gralak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)

W trakcie analizy metrologicznej reliktów budownictwa z osady w Polwicy, stan. 4 i 5 oraz Skrzypnik, stan. 
8 w powiecie oławskim stwierdzono stosowanie powtarzalnej jednostki miary, która wynosiła około 0,715 
m (ryc. 22). Stwierdzono również, że wszystkie budynki postawiono na planie skomponowanym z powtarza-
nych modułów: prostokąta o boku 3 x 4 jednostki oraz kwadratu o boku 3 x 3 jednostki. Układ jam posłu-
powych pozwala wskazywać dokładne analogie wśród konstrukcji typowych dla obszaru Moraw i Słowacji 
oraz Czech. Analiza metrologiczna wykazała, że do ich rozplanowania stosowano tę samą jednostkę miary 
oraz identyczne moduły budowlane. Charakterystyczne, że w kulturze przeworskiej konstrukcje takie, poza 
jej zachodnią strefą, zupełnie nie występują.

W celu weryfikacji tych ustaleń porównano uzyskane plany z ówczesną ornamentyką, znaną głównie 
z naczyń ceramicznych. Przyjęto założenie, że powtarzalne cechy stylu (rozumianego jako „jako sposób ro-
bienia czegoś”) wyrażają się poprzez różne wytwory kultury. Ornament jest poza tym sposobem organizacji 
przestrzeni w skali mikro. W związku z tym w budownictwie powinny być czytelne analogiczne rozwiązania. 
Analiza ceramiki wykazała, że modularyzm (kompozycja z powtarzalnych segmentów) jest podstawową 
zasadą organizującą zdobienie ceramiki. Na naczyniach kultury przeworskiej w okresie przedrzymskim 
pojawiają się oparte o system modułów, rektangularne (metopowe, kopertowe) motywy ornamentacyjne. 
Około przełomu er, pod wpływem ornamentów formującego się kręgu nadłabskiego, następuje zmiana 
stylu zdobniczego. Charakterystycznym jest, że niektóre jego elementy wywodzą się jeszcze z okresu halsz-
tackiego. Ornamentyka naczyń przeworskich jest w dalszym ciągu modularna, tyle że zaczynają dominować 
motywy różnie ujętego meandra i swastyki. Niektóre spośród tych zdobień tworzone były z pojedynczych, 
powtarzających się elementów jakie stanowiły niewielkie odciski, wykonane radełkiem bądź innym narzę-
dziem. Poszczególne wzory tworzone więc były poprzez multiplikowanie powtarzalnych części. Długotrwałe 
występowanie takich ornamentów wydaje się potwierdzać tezę o zastosowaniu systemu modularnego do 
rozplanowania budynków.
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Prawdopodobnie również zasada stylu wskazująca, że całość jest budowana z powtarzalnych elemen-
tów wpływała także bezpośrednio na stosunki międzyludzkie. Można postawić pytanie czy domniemana 
struktura organizacyjna ludności kultury przeworskiej Związek Lugijski (Lugiorum Nomen) również nie wy-
nika z takiego widzenia rzeczywistości. Organizację tę tworzyło bowiem kilka różnych plemion, a więc znów 
całość jest budowana poprzez poszczególne elementy.

8. Okres wpływów rzymskich i wędrówek ludów w dorzeczach Odry i Wisły – perspektywy badawcze 
– dr hab. Artur Błażejewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)

W dotychczasowych badaniach problematyki okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w do-
rzeczach Odry i Wisły (ryc. 23) poczesne miejsce zajmowały przede wszystkim studia nad chronologią oraz 
nad zabytkami ruchomymi jako wyznacznikami chronologii (ich typologiami i klasyfikacjami). Wyraźny był 
także nurt związany z importami rzymskimi oraz szeroko pojętymi relacjami pomiędzy Barbaricum a Im-
perium Rzymskim. Niejako w kontekście tych dwóch prądów badawczych prowadzono także studia nad 
zróżnicowaniem kulturowym na obecnych ziemiach polskich i obszarami sąsiednimi.

Warto zastanowić się jednak, jakie tendencje dominują wśród badaczy Barbaricum obecnie, jakie są 
perspektywy badawcze „nurtów tradycyjnych”. Omówienia wypada kwestia, w jaki stopniu w badaniach 
okresów rzymskiego i wędrówek ludów wykorzystywane są – lub będą – nowe metody penetracji tere-
nowej (w tym tzw. nieinwazyjne) oraz jakie zastosowanie mają metody laboratoryjne, typowe dla nauk 
ścisłych i przyrodniczych.

Referat będzie też próbą podsumowania dyskusji w toku całej sesji.

9. Z problematyki badań nad osadnictwem kultury przeworskiej w Wielkopolsce wschodniej 
– mgr Mirosław Ciesielski (Polhamar sp. z o.o., Konin) 

Termin Wielkopolska wschodnia został tutaj użyty na określenie obszaru (w przybliżeniu) obecnych po-
wiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego. W badaniach nad rozwojem osadnictwa ludności 
kultury przeworskiej teren ten nie zajmował zbytniej uwagi badaczy zajmujących się kulturą przeworską. 
Jeśli spojrzeć na publikowane mapy z naniesionymi punktami osadniczymi tejże kultury, to na obszarze 
pomiędzy rzeką Prosną od zachodu a południkowym odcinkiem Warty na wschodzie oraz Kujawami od 
północy a regionem kaliskim od południa dostrzegamy wręcz pustkę osadniczą (ryc. 24). 

Sytuacja ta na przestrzeni ostatnich lat znacznie się zmieniła. Badania, które prowadził od początku lat 
osiemdziesiątych XX w. Dział Archeologiczny Muzeum Okręgowego w Koninie w ramach AZP, jak również 
badania wykopaliskowe, znacznie ten obraz zmieniły. Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 
nastąpił nowy etap badań, związany z prowadzonymi dużymi inwestycjami na tym terenie, dzięki którym 
poszerzyła się znajomość osadnictwa ludności kultury przeworskiej na omawianym terenie. Wprawdzie 
jest to w znacznej mierze przyrost ilościowy, gdyż publikacji związanych z interesującym nas obszarem 
przybyło niewiele, zwłaszcza syntetycznych. Jednak już na tym etapie badań daje się wyraźnie zauważyć 
duże skupisko osadnicze w okolicach Konina rozwijające się od młodszego okresu przedrzymskiego po 
okres wędrówek ludów, wypełniając lukę osadniczą pomiędzy regionem kaliskim i Kujawami. Zarysowujący 
się tutaj region osadniczy wymaga dalszych studiów dla sprecyzowania jego rozwoju w aspekcie chrono-
logicznym, który aktualnie jest daleki od zadawalającego. Wymaga to dodatkowych badań, które – biorąc 
pod uwagę trudności w pozyskaniu środków finansowych – nie rysują się zbyt dobrze. Perspektywą może 
być wykorzystanie nowych technik badawczych w ramach szeroko zakrojonych projektów badawczych 
finansowanych ze środków ministerialnych.
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10. Wzorzec gospodarki ludności kultury przeworskiej na przykładzie osady w Witowie, stan. 14-15, 
w dorzeczu górnej Bzury 
– dr Lubomira Tyszler (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki) 

W ostatnich latach, zwłaszcza za sprawą badań inwestycyjnych, nastąpił znaczący przyrost źródeł archeolo-
gicznych i przyrodniczych. Rzutują one w istotnym stopniu na możliwości podejmowania scharakteryzowa-
nia wzorców gospodarki surowcowej i produkcyjnej w kulturze przeworskiej. W osadzie w Witowie, stan. 
14-15, odkryto wyodrębnioną strefę produkcyjną obejmującą liczne piece wapiennicze, roszarnie i studnie 
(ryc. 25). Dla jej określenia, wobec braku w tej części reliktów stałej zabudowy o charakterze mieszkal-
nym, użyć możemy terminu „czysta przestrzeń produkcyjna”. Odkryte wapienniki – traktowane w sposób 
kompleksowy – stanowią przykład warsztatu produkcyjnego z rozbudowaną infrastrukturą niezbędną do 
funkcjonowania całego systemu. Czynnikiem decydującym w doborze miejsca skonstruowania zespołu ro-
szarni, gdzie prowadzono namaczanie surowca przed jego dalszą obróbką, była łatwość dostępu do wody. 
Dalsze zabiegi technologiczne poświadczają odkryte w ich pobliżu ślady i odnalezione formy narzędziowe. 
Rozmieszczenie studni na przebadanej części osady uwarunkowane było nie tylko prowadzoną działalnością 
„przemysłową”. Kilka z nich – znajdujących się w strefie mieszkalnej – funkcjonowało głównie jako punkty 
poboru wody pitnej; kilka innych – usytuowanych na obrzeżu osady, na pograniczu ze strefą łąk – sprzyjało 
wykorzystaniu ich m.in. jako wodopojów dla zwierząt. 

Osada użytkowana była zasadniczo w ciągu fazy A
2, po przełom fazy A2/A3, młodszego okresu prze-

drzymskiego. W materiale ceramicznym z Witowa odnotowuje się także cechy szeroko pojętego jastor-
fskiego kręgu kulturowego, w mniej lub bardziej „czystej” postaci. 

11. Kultura wielbarska na ziemi dobrzyńskiej. Dotychczasowy stan badań i dalsze perspektywy 
badawcze 
– mgr Artur Kurpiewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Jadwiga 
Lewandowska (Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin) 

Choć historia badań archeologicznych na ziemi dobrzyńskiej ma ponad 150 lat, jest to obszar rozpoznany 
nadal w stopniu wysoce niezadawalającym, zwłaszcza w odniesieniu do osadnictwa kultury wielbarskiej, 
jak również z innych okresów chronologiczno-kulturowych. Od wielu lat nie były tu prowadzone regularne 
badania archeologiczne na stanowiskach z okresu rzymskiego (wyjątkiem są badania P. Sobczyka – Mu-
zeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – na wielokulturowym stanowisku w Kołacie, pow. 
Lipno, na którym odkryto m.in. 104 groby ciałopalne kultury wielbarskiej oraz badania J. Lewandowskiej 
z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Sadłowie, prowadzone od 
2012 roku). Oprócz prac Krystyny Hahuły obszar ziemi dobrzyńskiej nie był przedmiotem zainteresowania 
badaczy okresu rzymskiego. 

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie w 2011 roku rozpoczęło realizację projektu pt. Badania arche-
ologiczno-weryfikacyjne osadnictwa kultury wielbarskiej na ziemi dobrzyńskiej, który ma na celu weryfikację 
osadnictwa tej kultury, rozpoznanego w wyniku badań AZP, badań ratowniczych i znalezisk „luźnych” (m.in. 
od detektorystów), a następnie objęcie zweryfikowanych stanowisk odpowiednią ochroną konserwatorską 
oraz monograficzne opracowanie osadnictwa kultury wielbarskiej na tym obszarze. 

Zapomniana ziemia dobrzyńska, po gruntownej kwerendzie, ukazuje się w zupełnie nowym świetle: 
na całym tym obszarze według badań AZP znanych jest ponad 200 stanowisk położonych w około 90 miej-
scowościach. Najwcześniejsze ślady osadnictwa kultury wielbarskiej na ziemi dobrzyńskiej datowane są 
na fazę B

2a i pochodzą z Chalina, Włocławka-Szpetala oraz Kołata. Gęstość osadnictwa wzrosła w fazie B2/
C1, z której pochodzą cmentarzyska w Janowie, Jeziorkach, Kamieniu Kotowym, Michałkowie, Rużu, Sadło-
wie, Wojnowie i Zębowie. Stanowiska w Janowie i Michałkowie były użytkowane do fazy C1b-C2. Wszystkie 
cmentarzyska na ziemi dobrzyńskiej (oprócz stanowiska w Kołacie i Sadłowie) były badane ratowniczo 
lub amatorsko. Z żadnego z wymienionych cmentarzysk nie zachowała się pełna dokumentacja, w wielu 
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przypadkach materiały zostały przemieszane, co uniemożliwia przyporządkowanie ich poszczególnym ze-
społom. Autorzy sądzą, że wymienione cmentarzyska są rozpoznane szczątkowo i należy ponownie zwery-
fikować je w terenie. Pojezierze Dobrzyńskie, które sąsiaduje z ziemią chełmińska i Mazowszem, to obszar 
niezwykle ciekawy, m.in. w rozważaniach na temat przemieszczania się kultury wielbarskiej na początku 
późnego okresu rzymskiego.

12. Grupa lubuska a kultura wielbarska – rozważania na podstawie odkryć w Górzycy nad środkową 
Odrą 
– mgr Krzysztof Socha (Muzeum Twierdzy Kostrzyn w Kostrzynie nad Odrą) 

Podczas ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w Górzycy na stanowisku 20 (pow. słu-
bicki, woj. lubuskie), około 800 m od rzeki Odry, odkryto interesujące cmentarzysko z okresu wpływów 
rzymskich. Na przebadanej powierzchni zarejestrowano 85 pochówków. Pewną przynależność kulturową 
i chronologię określono dla około 75% z nich. Na odkrytym cmentarzysku wyróżniono dwie fazy użytkowa-
nia. Pierwsza była związana z ludnością tzw. grupy lubuskiej nadłabskiego kręgu kulturowego. Reprezen-
tują ją co najmniej cztery pochówki popielnicowe. Szczególnie ciekawym wydaje się tutaj tzw. pochówek 
piętrowy (ryc. 26). W jego skład wchodzą dwie bogato zdobione popielnice ustawione na stropie grobu 
jamowego, a następnie nakryte brukiem kamiennym. 

Drugi horyzont – wielbarski, związany jest z 59 grobami. Kolejne 22 pochówki odkryte na cmentarzysku 
w Górzycy datowane są ogólnie na okres wpływów rzymskich. Nie zarejestrowano w nich materiału zabyt-
kowego, choć nie można wykluczyć, że także należy je łączyć z ludnością kultury wielbarskiej. W świetle do-
tychczasowych badań cmentarzysko w Górzycy funkcjonowało od fazy B

1 po fazę C1 okresu rzymskiego. 
Efektem niniejszego referatu będzie wykazanie (na przykładzie „górzyckim”), że Środkowe Nadodrze jest 

obszarem, na którym w okresie wpływów rzymskich dochodziło do mieszania się miejscowych tradycji kultu-
rowych z nadłabskimi, przeworskimi i wielbarskimi. Ponadto istotne powinno być przypomnienie zagadnień 
związanych z tzw. grupą lubuską i poruszenie kwestii kultury wielbarskiej na Środkowym Nadodrzu.

Warto również dodać, że dzięki swej doskonałej lokalizacji na cmentarzyskach ludności grupy lubuskiej 
i kultury wielbarskiej w Górzycy wystąpiły ciekawe importy prowincjonalnorzymskie i rzymskie (m.in. na-
czynia brązowe, terra sigillata, zapinki i monety).

13. Z problematyki przestrzennego i chronologicznego napływu ceramiki terra sigillata w dorzecza 
Odry i Wisły. Spektra i modele recepcji naczyń 
– dr Lubomira Tyszler (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki) 

Naczynia kategorii terra sigillata (ryc. 27) przedostawały się na obszar dorzecza Odry i Wisły w okresie od 
panowania Augusta, a zasadniczo od panowania Klaudiusza-Nerona po około połowę III wieku n.e., rzadko 
już w ciągu IV wieku n.e. Dyspersja i nasycenie znaleziskami tej kategorii importów w dorzeczach Odry i Wi-
sły jest zróżnicowane, co umożliwia wydzielenie określonych stref mniej lub bardziej „uprzywilejowanych”. 
Czynnikami generującymi ich tworzenie się były względy kulturowe, osadnicze, ekonomiczno-gospodarcze, 
społeczne i polityczne. Istotą badań ceramiki terra sigillata jest jej identyfikacja pod względem proweniencji 
(garncarz, warsztat) i datowanie oraz szacunkowa ocena ilościowa. Te, jak i szereg innych danych, pozwalają 
definiować spektra wyrobów i modele recepcji naczyń w obrębie poszczególnych stref ich nagromadzenia. 
Zarazem przedstawione zostaną nowe postulaty w zakresie badań nad rzymską ceramiką importowaną.

14. Wpływy skandynawskie w uzbrojeniu kultury luboszyckiej 
– mgr Karol Demkowicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki), mgr Agata Andrzejewska (Instytut 
Historii, Uniwersytet Łódzki) 
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Pojęcie kultury luboszyckiej funkcjonuje w europejskim środowisku naukowym od ponad 30 lat, a znale-
ziska z obszarów między środkowym dorzeczem Odry a środkowym prawobrzeżem Łaby były obiektem 
intensywnego zainteresowania archeologów już w XIX wieku. Mimo to stan badań nad tym obszarem 
daleki jest od zadowalającego – wpływ na to miał amatorski charakter prac prowadzonych przez badaczy 
niemieckich w 2. połowie XIX i w 1. połowie XX wieku, rozległe szkody wojenne w materiale zabytkowym 
oraz dokumentacji, a także stosunkowo skromny przyrost bazy źródłowej na terenie byłej NRD. Problemy te 
miały negatywny wpływ również na postęp badań w zakresie uzbrojenia omawianej jednostki kulturowej. 
Opracowanie tej kategorii zabytków jest celem przygotowywanej przeze mnie dysertacji. 

W toku prowadzonych nad nią prac udało się zauważyć silne podobieństwo wielu egzemplarzy uzbro-
jenia, głównie broni drzewcowej i części tarcz, do zabytków znanych z Jutlandii, Wysp Duńskich i Półwyspu 
Skandynawskiego. Nie jest to obserwacja pionierska, ponieważ już przed II wojną światową okazjonalnie 
badacze niemieccy zwracali uwagę na potencjalną północnoeuropejską genezę niektórych z publikowanych 
przez siebie egzemplarzy. Związki te nie umknęły również uwadze naukowców polskich zajmujących się 
uzbrojeniem kultury luboszyckiej – mowa tutaj zwłaszcza o profesorach: Kazimierzu Godłowskim, Grzego-
rzu Domańskim i Andrzeju Kokowskim. Problem ten został poruszony ostatnio również przez niemieckiego 
badacza prof. Jana Bemmanna. Niemniej kwestia wpływów skandynawskich na uzbrojenie ludności kultury 
luboszyckiej nie doczekała się jak dotąd pełnego i dogłębnego opracowania.

Przeprowadzona przeze mnie kwerenda archiwalna i muzealna dostarczyła niepublikowanych dotąd 
znalezisk oraz dokumentacji zabytków zaginionych (ryc. 28). Te nowe dane, w połączeniu ze znacznym przy-
rostem wiedzy na temat broni z obszarów skandynawskich, jaki dokonał się w ostatnim dwudziestoleciu, 
pozwalają nakreślić pełniejszy obraz napływu zabytków uzbrojenia, bądź idei z nimi związanych, z obszarów 
północnej Europy na teren kultury luboszyckiej.

15. Problemy i perspektywy w badaniach nad rozwojem grupy olsztyńskiej w późnym okresie wę-
drówek ludów 
– dr Mirosław Rudnicki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski) 

Grupa olsztyńska, rozwijająca się w późnym okresie wędrówek ludów w zachodniej i centralnej części 
Mazur, należy do jednych z najbardziej interesujących zjawisk w pradziejach dzisiejszych ziem polskich. 
Mimo ponad 130-letniej historii badań naukowcy wciąż borykają się z wieloma problemami dotyczącymi 
tej jednostki kulturowej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewątpliwie stan źródeł. Olbrzymia więk-
szość materiałów grupy olsztyńskiej została pozyskana przez badaczy niemieckich przed II wojną światową 
i trafiła do tzw. Prussia Museum w Królewcu. Pod koniec II wojny światowej materiały te w dużym stopniu 
uległy rozproszeniu, bądź zniszczeniu.

Perspektywy badawcze uległy w ostatnich latach znacznej poprawie dzięki „ponownemu odkryciu” 
zabytków mazurskich ze zbiorów Prussia-Museum, które ocalały z zawieruchy wojennej. Mowa tu o odnale-
zieniu licznych przedmiotów w Forcie III w dawnej dzielnicy Quednau w Królewcu, przechowywanych obec-
nie w Oblastnoj istoriko-hudožestviennyj muzej w Kaliningradzie (ryc. 29). Najistotniejszą obecnie kategorią 
źródeł do badań nad grupą olsztyńską są jednak archiwalia, będące niepublikowaną spuścizną naukową 
badaczy zajmujących się problematyką okresu wędrówek ludów na ziemiach dawnych Prus Wschodnich. 

Najważniejsze problemy dotyczące współczesnych badań nad grupą olsztyńską można umieścić w po-
stulatach badawczych: jest to konieczność prowadzenia badań na stanowiskach grupy olsztyńskiej według 
współcześnie obowiązującej metodyki. Postulat ten dotyczy zarówno cmentarzysk, jak i osad. Nowe ba-
dania poparte obszernymi analizami mogłyby stanowić podstawę do weryfikacji wielu, często niezwykle 
barwnych hipotez związanych z grupą olsztyńską. Niezwykle istotne jest stworzenie dokładnego systemu 
chronologicznego obejmującego całość materiałów grupy olsztyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
rodzimych, zachodniobałtyjskich form zabytków. Kolejnym postulatem jest konieczność szerokich studiów 
nad materiałem ceramicznym, które pozwoliłyby uchwycić lokalne tradycje oraz wyróżnić możliwe wpływy 
zewnętrzne. Do najczęściej podnoszonych i czekających na rozwiązanie problemów zaliczyć należy kwestie 
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genezy i źródeł bogactwa grupy olsztyńskiej, wiążących się być może z nieuchwytnymi archeologicznie 
przemianami społeczno-ekonomicznymi. Wciąż również nie są jasne przyczyny zaniku grupy olsztyńskiej 
oraz jej udziału w formowaniu się wczesnośredniowiecznych, pruskich struktur plemiennych. 

Postery:

I. Cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej i przeworskiej w Gulinie-Młynie, woj. mazowieckie 
– mgr Małgorzata Cieślak-Kopyt (Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu) 

Niezwykle duże skupisko obozowisk, osiedli i cmentarzysk pradziejowych istniało w środkowym biegu Ra-
domki, na wschód od miejscowości Przytyk. Znano je i badano już na początku XX wieku. Na lewym brzegu 
rzeki osadnictwo rozlokowało się na skraju doliny, między miejscowościami Zameczek i Jankowice. Na jej 
prawym brzegu stanowiska archeologiczne skupiły się na wydmach położonych między rzeką i jej dopły-
wem – strumieniem Bosak.

Cmentarzysko ciałopalne w Gulinie-Młynie, pow. radomski, stan. 1, zostało odkryte przypadkowo 
w 1981 roku. Podczas wydobywania piasku na nieużytku w pobliżu stawów robotnicy odkopali kilka urn 
kultury pomorskiej. Podczas inspekcji w 1982 i 1983 roku odkrywano kolejne groby kultury pomorskiej. 
Od 1984 roku prowadzone tu były regularne badania wykopaliskowe kierowane w latach 1984, 1986-1990 
przez Iwonę Micke, zaś w latach 1996-1997 przez Małgorzatę Cieślak-Kopyt z radomskiego muzeum.

Cmentarzysko Gulin-Młyn jest jednym z kilkudziesięciu stanowisk kultury pomorskiej, wchodzących 
w skład lokalnego skupiska osadniczego rozwijającego się w dorzeczu środkowej i górnej Radomki oraz 
górnej Iłżanki. W literaturze archeologicznej funkcjonuje jako „radomskie skupisko osadnicze kultury po-
morskiej”. W czasie badań cmentarzyska odkryto 49 jednostkowych grobów, 5 jam z kośćmi zwierzęcymi 
oraz 3 skupiska ceramiki kultury pomorskiej. Czyni to ze stanowiska w Gulinie-Młynie jedną z największych 
przebadanych nekropoli kultury pomorskiej na południe od Mazowsza. W 1988 roku na południe od pia-
skowni odkryto skupienie 5 grobów kultury przeworskiej, a w latach 1996-1997 prowadzono tu badania 
wykopaliskowe (dawne stanowisko Gulin-Młyn 5), odkrywając kolejne obiekty: 7 pochówków kultury po-
morskiej i 34 kultury przeworskiej.

Na cmentarzysku kultury pomorskiej niemal dwie trzecie grobów miało formę kloszową, pozostałe 
pochówki to groby popielnicowe. Dość często groby obu typów lub tylko jednego rodzaju występowały 
bardzo blisko siebie we wspólnej jamie, tworząc groby zbiorowe złożone z dwóch lub trzech pochówków. 

Grobom niekiedy towarzyszyły kamienie, potłuczone fragmenty dodatkowych naczyń oraz fragmenty 
naczyń wtórnie przepalonych podczas obrzędów pogrzebowych (ryc. 30). Do ciekawych obiektów zaliczyć 
należy jamy zawierające przepalone kości zwierzęce, interpretowane jako jamy towarzyszące grobom ludz-
kim, ściśle z nimi związane. Wspomniane obiekty zawierały zazwyczaj kości zwierząt udomowionych, dużej 
(bydło, koń) i średniej wielkości (owca, koza, świnia). Wyjątkowo w jednej z jam znajdowały się dodatkowo 
szczątki małego, prawdopodobnie dzikiego mięsożercy. W tym samym obiekcie odkryto niewielki, żelazny 
grot broni drzewcowej. Najliczniej znajdowane zabytki na cmentarzysku kultury pomorskiej to ceramika. 
Są to klosze, różnego rodzaju naczynia wazowate oraz misy. Zarówno formy naczyń, jak i ich ornamentyka 
jest typowa dla kultury pomorskiej w południowo-wschodniej strefie jej występowania.

Groby pomorskie wyposażone były w przedmioty z brązu i żelaza: szpile, bransolety, naszyjniki, kółka 
i druciki. Rzadsze są przybory toaletowe (szczypczyki) i narzędzia (noże, igła). Zupełnie wyjątkowa jest broń, 
w postaci wspominanego już grotu broni drzewcowej oraz zabytki wykonane z surowców organicznych 
oraz gliny: fragment niezwykle rzadkiej, kościanej zawieszki grzebieniowatej, naszyjnik z kłów zwierzęcych 
oraz gliniane przęśliki.

Na cmentarzysku kultury przeworskiej przeważającą forma pochówku były groby jamowe; odkryto za-
ledwie jeden pewny grób popielnicowy. W jamach grobowych znajdowano przeważnie fragmenty naczyń, 
rzadziej części stroju, narzędzia i przedmioty codziennego użytku. Najstarszy pochówek, datowany na fazę 
A

2 MOPR, zawierał fragmenty czterech naczyń, charakterystyczny dla wczesnych faz kultury przeworskiej 
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sierpikowaty nóż z kółkiem, żelazną igłę oraz gliniany przęślik dwustożkowaty. Z fazy B1b pochodzi kobiecy 
pochówek zawierający dwie brązowe zapinki: A.67/68 oraz A.236c, pochodzące z terenów środkowo-nad-
dunajskich i norycko-pannońskich.

Wśród innych zabytków warte uwagi są: fragment brązowego profilowanego okucia końca pasa typu 
M-L I, odmiany 6 lub 8, fragment kościanej szpili, fragment struga(?) żelaznego. W grobie popielnicowym, 
zawierającym szczątki dziecka w wieku infans II (7-13 lat) natrafiono na fragment brązowej zapinki, 2 przę-
śliki zdobione ornamentami dołeczków w różnych układach oraz fragmenty naczyń.

Ceramika znajdowana w grobach kultury przeworskiej była zachowana przeważnie w niewielkich ułam-
kach. Niejasna jest funkcja znalezionych fragmentów czarnych, wygładzanych naczyń, nie noszących śladów 
wtórnego przepalenia. Biorąc pod uwagę stopień zniszczenia cmentarzyska mogłyby pochodzić z rozbitych 
popielnic. Większość naczyń należy datować na I/II wiek n.e., tylko nieliczne nawiązują do form typowych 
dla początków wczesnego okresu rzymskiego, np. misa ze śladami malowania.

Na niewielkim obszarze, którego granice wyznacza rzeka Radomka i strumień Bosak, w ciągu kilku 
stuleci nastąpił prawdziwy wzrost demograficzny. Osadników przyciągały korzystne warunki: duża ilość 
cieków wodnych, żyzne gleby w dolinie rzeki. Osady zakładane były w pobliżu wody, najczęściej nad brze-
gami cieków, zaś nekropole nieco wyżej, w środkowym pasie tego obszaru. Przeważnie niewielkie osiedla 
ludności kultury pomorskiej były rozproszone po okolicy, zaś osady związane z kulturą przeworską okresu 
rzymskiego grupowały się najczęściej na wyższym, lewym brzegu Radomki. W kilku przypadkach można 
stwierdzić wspólne użytkowanie (przestrzenne) osiedli przez ludność obu kultur. W przypadku stanowiska 
sepulkralnego w Gulinie-Młynie można przyjąć analogiczną sytuację.

II. Charakterystyka osady kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich w Nieszawie Kolonii, 
pow. opolski, woj. lubelskie, na podstawie badań interdyscyplinarnych. Osiągnięcia i perspektywy 
badawcze 
– mgr Marta Stasiak-Cyran (Muzeum Lubelskie w Lublinie) 

Poster prezentuje zwarte podsumowanie wyników badań wykopaliskowych (ryc. 31) i geofizycznych osady 
kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich w Nieszawie Kolonii w powiecie opolskim, woj. lubelskie, 
a także najważniejsze rezultaty analiz specjalistycznych: paleobotanicznych, archezoologicznych, petrograficz-
no-mineralogicznych i technologicznych ceramiki oraz datowania ceramiki metodą termoluminescencji.

Wyniki badań specjalistycznych zarówno archeologicznych, jak i przyrodniczych oraz fizyko-chemicz-
nych pozwalają na stworzenie wieloaspektowej charakterystyki osady.

Ratownicze badania archeologiczne prowadzono w latach: 1996-2000, 2003, 2006 i 2008. W latach 
2006-2007 oraz 2008 realizowano dwa interdyscyplinarne projekty dofinansowane z środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki badaniom wykopaliskowym oraz nieinwazyjnym (geofizycz-
nym) możliwe było przeprowadzenie analizy wielkości, struktury i funkcji osiedla. Badania mineralogiczne 
i technologiczne ceramiki pozwoliły na uzyskanie istotnych informacji o technologii wykonania naczyń 
oraz o źródłach pozyskiwania surowca. Podjęto pionierską – dla materiałów z okresu wpływów rzymskich 
z Lubelszczyzny – próbę datowania absolutnego serii ceramiki i polepy metodą termoluminescencji. Ana-
lizy archeozoologiczne pozwoliły na określenie preferencji w doborze gatunków hodowanych zwierząt. 
Przeanalizowano znaczenie rybołówstwa w gospodarce żywnościowej ludności osady. W odtworzeniu 
paleodiety dużą rolę odegrały studia archeobotaniczne. Badania makroszczątków roślinnych wykonano 
po raz pierwszy dla stanowiska kultury przeworskiej z Lubelszczyzny. Określono preferencje w doborze 
uprawianych gatunków roślin. Opisano zakres i sposoby użytkowania roślin dzikich. Analizy te dostarczają 
istotnych danych dla odtworzenia środowiska naturalnego i sposobu gospodarowania mieszkańców osiedla 
w okresie rzymskim.

Przeprowadzone badania interdyscyplinarnie otwierają nowe perspektywy badawcze, pozwalają na 
stawianie kolejnych pytań i tez dotyczących np. chronologii osady, zwłaszcza interpretacji materiałów ze 
schyłku okresu wpływów rzymskich i początku okresu wędrówek ludów. 
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III. Zespół osadniczy w Ulowie na Roztoczu Środkowym 
– dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie)

Zespół stanowisk w lasach koło wsi Ulów położony jest na terenie Roztocza Środkowego (gm. Tomaszów 
Lubelski, woj. lubelskie). W jego skład wchodzi osiem stanowisk archeologicznych, z których sześć rozpo-
znano wykopaliskowo (nr 3, 6, 7, 8, 9 i 10). Są wśród nich dwie osady (stanowisko 9 i 10) i dwa cmentarzy-
ska (stanowisko 3 i 7), rozdzielone od siebie głęboką doliną niewielkiego cieku, płynącego dziś okresowo. 
Stanowi ona jednocześnie granicę dwóch stref – sacrum i profanum (ryc. 32).

Przed rozpoczęciem w 2002 roku systematycznych badań wykopaliskowych obszar Roztocza, szcze-
gólnie Środkowego i Południowego, arbitralnie uznawano za miejsce niedogodne dla osadnictwa u schyłku 
starożytności. 

Na obecnym etapie badań zespół osadniczy w Ulowie można ogólnie datować na fazy (C1b) C2-D1. 
Podkreślić należy jednak, że materiały z najlepiej rozpoznanego stanowiska 3 (cmentarzyska) pozwalają 
na określenie jego chronologii na fazy (C2) C3-D1. Część odkrytych tam materiałów odpowiada także fazie 
D2. Późną chronologię mają też niektóre z zabytków wchodzących w skład tzw. kolekcji ulowskiej (druga 
połowa V i ewentualnie początek VI w. n.e.

Na mapie kultur archeologicznych z późnego okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek 
ludów, Ulów znalazł się w południowo-zachodniej części zasięgu kultury wielbarskiej (strefy F osadnictwa 
tej kultury), jak się wydaje wyznaczając jednocześnie granicę jej osadnictwa w tej części. 

Tym samym na cmentarzyskach odkrytych w Ulowie dominują cechy charakterystyczne dla kultury 
wielbarskiej. Nie mniej wiele elementów obrządku pogrzebowego, w tym sposób rozplanowania stanowisk 
oraz część zabytków znajdują analogie także w innych formacjach kulturowych, przede wszystkim w grupie 
masłomęckiej i kulturze czerniachowskiej. Część zabytków ma szersze analogie, rozproszone na znacznych 
obszarach europejskiego Barbaricum. 

Z całą pewnością na tak zróżnicowany obraz kulturowy kompleksu osadniczego w Ulowie miało wpływ 
jego położenie geograficzne. Na obecnym etapie rozpoznania zaryzykować można stwierdzenie, że nakłada-
nie się i przenikanie różnych elementów kulturowych wykreowało jednostkę o odmiennych i niepowtarzal-
nych rysach, „w całości” nie znajdującą analogii na innych obszarach europejskiego Barbaricum. W chwili 
obecnej jednak trudno ją jeszcze jednoznacznie zinterpretować. 

IV. Groby z ostrogami w kulturze wielbarskiej 
– mgr Emila Smółka (Instytut Prahistorii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Inwentarze grobowe kultury wielbarskiej wyróżniają się na tle środkoweuropejskiego Barbaricum m.in. ze 
względu na brak broni w nich zawartej. Swoistym fenomenem wydaje się być obecność ostróg w owych 
zespołach grobowych (ryc. 33). Przedmioty te nie są wprawdzie zasadniczym elementem uzbrojenia, można 
je jednak wiązać z rynsztunkiem jeźdźca-wojownika.

Wśród niewielkiej liczby pochówków z ostrogami w kulturze wielbarskiej (około 1,5% wszystkich prze-
badanych grobów) można zaobserwować pewną różnorodność ze względu na wyposażenie pochówku 
– często bardzo bogate, zawierające importy rzymskie, bądź też skromniejsze, niewyróżniające się na tle in-
wentarzy typowych dla tej kultury w danym czasie. Różnorodność zaobserwować można zarówno w samej 
formie pochówku, jak i w rodzaju ostrogi – formie oraz kruszcu, z którego zostały wykonane. Dyferencjacja 
ta może wskazywać na możliwość występowania hierarchii wśród jeźdźców konnych kultury wielbarskiej. 
Niemniej jednak posiadanie ostróg determinuje posiadanie konia. To natomiast łączy się z jednej strony 
z kosztami, które musiał ponosić właściciel zwierzęcia, z drugiej strony jest oznaką prestiżu, sugerującą 
w pewnym stopniu przynależność zmarłych wyposażonych w ostrogi do wyżej sytuowanej warstwy spo-
łecznej, bądź wręcz do tzw. elit. 
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Poster przedstawia przekrój przez typowe zespoły grobowe kultury wielbarskiej z ostrogami z uwzględ-
nieniem ich zróżnicowania oraz zawiera informację na temat podstawowych problemów związanych z wy-
stępowaniem tej kategorii zabytków.

Ryciny do streszczeń 2. sesji tematycznej: 

Ryc. 16. Osadnictwo na Pomo-
rzu Wschodnim w okresie HaD 
w ujęciu Leona Łuki (1983)
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Ryc. 17. Waloryzacja pod względem dostępności najlepszych gleb poddanego symulacjom komputerowym obszaru 
zawierającego elementy osadnicze górnośląskiej grupy kultury lateńskiej (oprac. J. Zipser))
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Ryc. 18. Osadnictwo kultury jastorfskiej w Polsce północno-zachodniej z jego dyferencjacją chronologiczną. Stano-
wiska datowane: 1 – od horyzontu marianowskiego (HaD2 – Jastorf b); 2 – od HaD3/Jastorf b/Lt.A-B1 do Ripdorf/
Seedorf/Lt. C2; 3 – od HaD3/Jastorf b/Lt. B2 do Ripdorf/Seedorf/Lt. C2/D1; 4 – wczesnojastorski horyzont w Wielko-
polsce i na Kujawach; 5 – grupa gubińska (oprac. H. Machajewski)

Ryc. 19. Długa zapinka typu Kostrzewski A z miej-
scowości Kaźmierz, pow. szamotulski, woj. wiel-
kopolskie (za: J. Kostrzewski, Die ostgermanische 
Kultur der Spätlatènezeit, część I, „Mannus-Bi-
bliothek”, Würzburg, 1919)
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Ryc. 20. Wybrane zabytki z okresu przedrzymskiego na Dolnym Śląsku (rys. N. Lenkow; fot. i oprac. M. Bohr)

Ryc. 21. Janków II, pow. 
łęczycki, woj. łódzkie. 
Gliniana płytka i mo-
nety celtyckie 
(fot. A. Kędzierski)
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Ryc. 22. Polwica, stan. 4 i 5, pow. oławski, woj. dolnoślą-
skie. Plany budynków na tle siatki wielkości 0,715 m 
(oprac. T. Gralak)

Ryc. 23. Kultury wczesnego okresu rzym-
skiego na obszarze Polski 
(oprac. A. Błażejewski)
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Ryc. 24. Osadnictwo kultury przeworskiej w okolicach Konina (oprac. M. Ciesielski)

Ryc. 25. Witów, pow. łęczycki, woj. 
łódzkie. Roszarnie – obiekty 490, 
962; studnia – obiekt 504; wapiennik 
– obiekt 167 (fot. L. Tyszler, A. Niery-
chlewska, E. Dziubek)
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Ryc. 26. Górzyca, stan. 20, pow. słubicki, 
woj. lubuskie. Pochówek piętrowy 
(fot. K. Socha)

Ryc. 27. Górzyca, pow. słubic-
ki, woj. lubuskie. Miska z Lezoux 
(z badań K. Sochy i J. Sójkowskiej-
Sochy; fot. W. Pohorecki)
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Ryc. 28. Wyposażenie grobu ciałopalnego 
jamowego kultury luboszyckiej z Falkenberg, 
Lkr. Maerkisch-Oderland (za: C. Peschek Ein 
Burgundengrab aus Falkenberg, Kr. Lebus in 
Römisch-Germanischen Zentralmuseum Ma-
inz, „Mainzener Zeitschrift”, t. 34, s. 14-16, 
1939)

Ryc. 29. Niektóre formy 
zapinek płytkowych z te-
renu grupy olsztyńskiej 
(wg V. Hilberg, Masurische 
Bügelf ibeln. Studien zu 
den Fernbeziehungen der 
völkerwanderungszeitli-
chen Brandgräberfelder 
von Daumen und Kellaren, 
„Daumen und Kellaren“, 
t. 2, Neumünster, 2009)

Ryc. 30. Naczynia kultury pomorskiej (fot. S. Fituch)
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Ryc. 31. Nieszawa Kolonia, stan. 5, pow. opolski, woj. lubelskie. 
Materiały ze schyłku okresu wpływów rzymskich i początku okresu 
wędrówek ludów: obiekt 63:2, 3, 4; obiekt 87:5; obiekt 116A:1; (1, 
2 – żelazo; 3 – brąz; 4, 5 – glina) (rys. M. Stasiak-Cyran)

Ryc. 32. Zespół osadniczy w Ulowie, pow. tomaszowski, woj. lubelskie (oprac. B. Niezabitowska-Wiśniewska)
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Ryc. 33. Kamienica Szlachecka, stan. 5, pow. kar-
tuski, woj. pomorskie. Grób 5 (obiekt 12) (za: M. 
Tuszyńska 1998)
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Sesja tematyczna 3.  
Polskie badania archeologiczne peryferii świata antycznego

Organizatorzy: 

dr Magdalena Żurek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
dr Radosław Gawroński (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Celem sesji jest zaprezentowanie programów badawczych realizowanych przez polskich archeologów 
w Egipcie, Sudanie, Kuwejcie czy na Krymie.

Referaty:

1. Egipskie reliefy grobowe z okresu Starego Państwa (około 4300 BP) jako źródło danych paleokli-
matycznych
 – dr Fabian Welc (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), 
mgr Aleksandra Orłowska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie) 

Egipskie reliefy grobowe zachowane w mastabach z obszaru nekropoli memfickiej (Giza, Abusir, Sakkara) 
stanowią niezwykle cenne źródło danych paleoklimatycznych i paleośrodowiskowych. W kilku mastabach 
datowanych na okres Starego Państwa zachowały się tzw. sceny polowania na pustyni. Dogłębna analiza 
tych kompozycji wykazała, że odzwierciedlają one zachodzące stopniowo zmiany klimatu na obszarze pół-
nocnego Egiptu, które poświadczone zostały w innych badaniach, m.in. geologicznych.

2. Kompleksy grobowe dostojników z okresu Średniego Państwa na nekropoli tebańskiej w świetle 
polskich badań archeologicznych 
– mgr Patryk Chudzik (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski) 

Badania nad kompleksami grobowymi dostojników państwowych z okresu Średniego Państwa na nekro-
poli tebańskiej trwają od końca XIX stulecia. Pomimo tak długiego zainteresowania tego typu założeniami 
nadal pozostaje bardzo wiele niejasności odnoszących się do ich powstawania oraz funkcjonowania. Dzię-
ki prowadzonym od kilku lat polskim badaniom archeologicznym możliwe jest udzielenie odpowiedzi na 
część pytań związanych z miejscami pochówków najwyższych urzędników państwowych sprzed 4 tysięcy 
lat. Prace w omawianych obiektach realizowane są w ramach dwóch misji: Polskiej Misji Archeologicznej 
w Sheikh Abd el-Gurna oraz Polskiej Misji Archeologicznej w Tebach Zachodnich. 

Studia nad założeniami sepulkralnymi przeznaczonymi dla dostojników państwowych, oparte są o wy-
niki prac prowadzonych przez ekspedycje z różnych krajów. Ich analiza umożliwia na wstępne odtworzenie 
poszczególnych elementów prywatnego kompleksu grobowego. Składały się one z dziedzińca, który wyty-
czał mur ceglany lub kamienny oraz struktur wykutych w skałach, które podzielić należy ze względu na ich 
funkcję kultową i grobową. Nierzadko w obrębie dziedzińca powstawały tak zwane grobowce towarzyszące 
lub satelitarne, przeznaczone dla urzędników niższego szczebla. Dzięki najnowszym badaniom możliwe 
jest odtworzenie etapów powstawania zarówno dziedzińca i grobowców towarzyszących, jak i struktur 
skalnych. Badania śladów dłut, prowadzone we wnętrzach grobowców, pozwalają nie tylko na analizę 
narzędzi, jakimi posługiwali się starożytni robotnicy i odtworzenie technik wygładzania ścian, ale również 
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na odtwarzanie etapów prac. Na podstawie przedmiotów odkrywanych w trakcie prac archeologicznych 
możliwe jest również przeprowadzenie analizy wyposażenia grobowego przeznaczonego dla dostojników. 
Do najbardziej charakterystycznych elementów wyposażenia grobowego należą fajansowe konkubiny oraz 
hipopotamy, których przykłady odkryto w trakcie prac na nekropoli Asasif, w Tebach Zachodnich. Dzięki 
najnowszym badaniom zwiększyła się również wiedza na temat kultu przodków, odnoszącego się do po-
chowanych dostojników, a zwłaszcza jego wczesnej fazy w okresie Średniego Państwa. Bogaty zbiór naczyń 
ceramicznych, odkrytych na dziedzińcu kompleksu grobowego Meketre (ryc. 34) dowodzi, że miejsce to 
było odwiedzane jeszcze przez długi czas po pogrzebach osób, które zostały pochowane w miejscowych 
grobowcach. 

Pomimo wieloletnich badań nad kompleksami grobowymi dostojników z okresu Średniego Państwa na 
nekropoli tebańskiej nadal pozostaje wiele pytań odnoszących się zarówno do etapów ich powstawania, 
jak i „funkcjonowania”. 

3. Badania archeologiczne na stanowisku Tell El-Murra (Egipt, Delta Nilu) 
– mgr Grzegorz Pryc (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński) 

Stanowisko Tell el-Murra położone jest we wschodniej części Delty Nilu, około 100 km na północny-wschód 
od Kairu. Tworzy go dużych rozmiarów tell o łącznej powierzchni około 3 ha, którego wysokość ponad po-
ziom otaczających pól uprawnych wynosi około 4 m. Ze wszystkich stron granicę stanowiska wyznaczają 
pola uprawne podzielone siatką niewielkich kanałów irygacyjnych. 

Stanowisko zostało wytypowane do prowadzenia prac wykopaliskowych na podstawie informacji uzy-
skanych w czasie wcześniejszych badań powierzchniowych i sondażowych, które rozpoczęto w 2008 roku. 
Materiał ceramiczny pozyskany w trakcie badań powierzchniowych datowany został na okres wczesnody-
nastyczny (ok. 3050-2686 p.n.e.) oraz Starego Państwa (2686-2181 p.n.e.). Wstępne ustalenia co do chro-
nologii zostały potwierdzone w oparciu o materiał uzyskany z sondaży założonych w 2010 oraz 2011 roku. 
Ponadto ustalono, że na stanowisku obecne są również nawarstwienia datowane na okres predynastyczny, 
w tym związane z rozwijającą się na tym obszarze kulturą dolnoegipską. Obecnie początki osadnictwa w Tell 
el-Murra datuje się na około 3500 p.n.e. 

Dotychczasowe prace koncentrowały się w czterech częściach stanowiska: części południowo-zachod-
niej (wykop S3), północno-wschodniej (wykopy S1 oraz T1), południowej (S2) oraz wschodniej (wykop S4). 
Na podstawie wyników badań sondażowych postanowiono dalsze prace skoncentrować w części północno-
wschodniej (T5) oraz południowo-zachodniej (S3), znacznie poszerzając granice badanego obszaru. Szeroko 
płaszczyznowa metoda eksploracji w obrębie wykopu T5 przyniosła efekt w postaci odkrycia układu archi-
tektonicznego starożytnej osady. Potwierdzono tym samym istnienie w północno-wschodniej części tellu 
rozległej zabudowy o charakterze mieszkalno-gospodarczym. Na szczególną uwagę zasługują licznie wystę-
pujące pomieszczenia magazynowe (silosy). Wśród wielu zabytków ruchomych, odkrywanych w tej części 
stanowiska, wymienić należy naczynia ceramiczne, zarówno całe jak i zachowane fragmentarycznie, a także 
przedmioty kamienne, wśród których dominują żarna oraz rozcieracze. Odkryto również znaczną ilość narzę-
dzi krzemiennych, przede wszystkim wkładki sierpowe. Znaleziono także krzemienne noże z rękojeścią. 

Również ciekawych rezultatów dostarczyły badania w części południowo-zachodniej tellu (S3) gdzie 
okryto kilkanaście grobów, potwierdzając istnienie na stanowisku także cmentarzyska (ryc. 35). Wśród 
pochówków występowały zarówno niewielkich rozmiarów groby jamowe o kształcie owalnym lub prosto-
kątnym, jak i większych rozmiarów groby z prostokątnymi komorami (niektóre z ceramicznymi sarkofaga-
mi), w tym założenia o ścianach oblicowanych suszoną cegłą. W kilku przypadkach stwierdzono ponadto 
występowanie ceramicznych sarkofagów. Wśród przedmiotów odkrywanych w poszczególnych grobach 
wymienić należy różnych kształtów naczynia ceramiczne oraz kamienne, elementy biżuterii (paciorki, bran-
solety) oraz narzędzia krzemienne. Naczynia ceramiczne oraz kamienne z grobów dotychczas przebadanych 
wykazują podobieństwo do form znanych z innych stanowisk okresu wczesnodynastycznego. Pozwala to 
na określenie chronologii grobów, w których występowały na czasy I i II dynastii. 
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Osada wraz z nekropolą w Tell el-Murra prawdopodobnie należała do grupy stanowisk położonych 
wzdłuż szlaku handlowego biegnącego przez Wschodnią Deltę i Północny Synaj w kierunku Palestyny. Jego 
stopniowe wyludnianie, a następnie całkowite porzucenie, związane było zapewne ze zmniejszającym się 
również w tym samym okresie znaczeniem wspomnianego szlaku.

4. Świątynia ognia z początków I tys. p.n.e. na Topaz Gala depe w południowym Turkmenistanie 
– mgr Marcin Wagner (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski) 

Badania na Topaz Gala depe rozpoczęły się w 2009 roku od założenia niewielkiego wykopu (5 x 10 m) 
w najwyższym punkcie stanowiska. Wówczas okazało się, że mamy do czynienia za stanowiskiem wielokul-
turowym. Materiał ceramiczny zebrany podczas wcześniejszych badań powierzchniowych(2007-2008) su-
gerował datowanie stanowiska jedynie na okres wczesnej epoki żelaza, szczególnie na okres Jaz II (900-650 
p.n.e.). Wstępne badania wykopaliskowe wykazały, że stanowisko było krótkotrwale zamieszkałe w okresie 
wczesno muzułmańskim. Z tego okresu pochodzą półziemianki, jamy odpadkowe, tannur oraz kilkanaście 
grobów, głównie dziecięcych. 

W kolejnych sezonach okazało się, że mamy do czynienia z dobrze zachowanymi pozostałościami 
budynku o charakterze sakralnym, który wiązać możemy z kultem ognia. Główne pomieszczenie jest po-
dzielone trzema parami poprzecznych murków prostopadle dostawionych do dłuższych boków. Pośrodku 
utworzonych w ten sposób szerokich przejść znajdował się filar dzielący tę przestrzeń na pół. W środkowej 
części został znaleziony okrągły ołtarz ognia, otoczony prostokątnym, niewysokim murkiem (ryc. 36A, 
B). Tuż obok znajdował się niewysoki postument, najwyraźniej użytkowany podczas sprawowanych ce-
remonii. W narożniku pomieszczenia znajdowało się naczynie zasobowe wypełnione popiołem. Było to 
miejsce składowania świętych popiołów. Świadczy to jednoznacznie, że już od najwcześniejszych lat religii 
zoroastryjskiej dbano o to, by nie rozrzucać popiołów z ołtarza. Drugim takim miejscem była przestrzeń 
utworzona na południe od ołtarza, pomiędzy dwoma murkami. W pomieszczeniu tym znaleziono jeszcze 
dwa naczynia zasobowe, odwrócone do góry dnem. Dużą kolekcję stanowią narzędzia kamienne, w tym 
rozcieracze, moździerze, żarna, etc. 

Cała budowla została otoczona murem zewnętrznym umocnionym półokrągłymi basztami. Pozostało-
ści jednej z nich znaleziono po południowej stronie stanowiska. W części zachodniej odsłonięto dodatkową 
platformę, znajdującą się na zewnątrz budowli. Najpewniej i ona miała charakter sakralny, być może taki, 
jaki spełniały platformy widoczne na reliefach achemenidzkich. 

Odkryte na stanowisku Topaz Gala depe pozostałości świątyni ognia są jednymi z najlepiej zachowa-
nych tego typu budowli w Azji Środkowej z wczesnej epoki żelaza. Inne świątynie to Tillya tepe w Afgani-
stanie i świątynia odsłonięta przez misję niemiecką w okręgu Bandixion w Uzbekistanie. 

5. Ślady armii rzymskiej na terenie Chersonezu Taurydzkiego (Sewastopol), na podstawie wybranych 
kategorii zabytków 
– dr Radosław Karasiewicz-Szczypiorski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski) 

6. Via Regia, Leoforos, Odos Egnatia – historia żywej arterii Thessalonik od okresu hellenistycznego 
aż po okres współczesny 
– mgr Roman Szlązak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Via Regia, Leoforos, Odos Egnatia – to trzy używane w różnych okresach nazwy jednej z głównych 
arterii Salonik, drugiego po Konstantynopolu miasta Bizancjum. Temat zainspirowany został najnowszymi 
badaniami ratunkowymi prowadzonymi w ramach budowy linii metra, które przecina serce miasta, biegnąc 
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wzdłuż antycznej Via Regia. Ta duża, prowadzona od kilku lat inwestycja, przynosi wiele zaskakujących 
odkryć.

Podczas prac ziemnych odsłonięte zostały m.in. świetnie zachowane fragmenty antycznej ulicy (ryc. 
37), które przez środowisko greckich archeologów porównane został do włoskich odkryć z Pompei. Dobry 
stan zachowania zabytku rozbudził dyskusję na temat zabezpieczenia obiektu i niedopuszczenia do jego 
zniszczenia. Celem referatu jest przedstawienie zagadnień związanych z możliwością przebadania, zago-
spodarowania i eksponowania odkrytych historycznych fragmentów ulicy.

7. Badania chrześcijańskiej osady Qusur na wyspie Fajlaka (Kuwejt) – perspektywy i możliwości 
– dr Magdalena Żurek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 

Polska misja archeologiczna prowadzi badania w północnej części osady chrześcijańskiej Qusur od 2011 
roku. Podczas badań powierzchniowych prowadzonych przez misję włoską u schyłku lat 70. XX wieku na 
Qusur rozpoznano pozostałości niemal 80 domów. Na terenie polskiej koncesji znajdują się relikty dziewię-
ciu konstrukcji kamiennych, otoczonych murami. W ciągu minionych dwóch sezonów rozpoczęto eksplora-
cję dwóch z nich – prawdopodobnie typowej konstrukcji Unit III oraz wyjątkowo dużego założenia Unit IV 
(ryc. 38). Badania geofizyczne i archeologiczne pozwalają sądzić, że prawdopodobnie mamy do czynienia 
z osadą funkcjonującą przez dłuższy czas, w którym domy ulegały całkowitej przebudowie. Niewielka ilość 
drobnych znalezisk świadczy, że osada została opuszczona.

8. Polskie badania archeologiczne Półwyspu Iberyjskiego – rys historyczny i perspektywy 
– dr Michał Krueger (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Półwysep Iberyjski zajmuje w polskiej archeologii marginalną pozycję, podobnie jak inne rejony zachodnie-
go Śródziemnomorza. Ten położony na krańcu świata śródziemnomorskiego obszar nigdy nie był miejscem 
długofalowej eksploracji archeologicznej Polaków, odmiennie niż kraje arabskie wschodniego Śródziem-
nomorza. Celem referatu jest przedstawienie udokumentowanego publikacjami dorobku polskich arche-
ologów prowadzących prace badawcze na Półwyspie Iberyjskim oraz nakreślenie możliwych perspektyw 
współpracy z archeologami hiszpańskimi i portugalskimi. W wyniku kwerendy bibliotecznej i wywiadu 
środowiskowego, zlokalizowano główne rejony aktywności polowej polskich archeologów na przestrzeni 
ostatnich dziesięcioleci, którymi przede wszystkim była Galicja i Andaluzja. Kwerendą objęto również wyniki 
studiów gabinetowych związanych ze starożytną Iberią. Przeanalizowano także tytuły prac dyplomowych 
bronionych na wiodących uniwersytetach w Polsce, ujawniając rozległe zainteresowania badawcze młodych 
adeptów archeologii w zakresie najstarszych dziejów Półwyspu Iberyjskiego. Podjęta wreszcie została próba 
odpowiedzi na pytanie o możliwości zrównoważenia wyraźnej dysproporcji cechującej polską archeologię 
śródziemnomorską zainteresowaną głównie tzw. światem herodotowym i wzbogacenia jej o nowatorski 
program badawczy dla wybranych obszarów Półwyspu Iberyjskiego (ryc. 39).

Postery:

I. Pochówki towarzyszące z okresu I dynastii w Abydos i Sakkarze 
– mgr Aleksandra Orłowska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie) 

Poster omawia pokrótce problematykę tzw. pochówków towarzyszących (ryc. 40), które powstały 
w okresie I dynastii (ok. 3000-2890 p.n.e.) przy monumentalnych założeniach grobowych władców z tego 
okresu na nekropoli Umm el-Qaab i przy tzw. okręgach dolin w Abydos oraz na nekropoli w Sakkarze 
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przy mastabach wysokiej rangi urzędników (jak się obecnie przypuszcza). Treść prezentuje wyniki analiz 
materiału archeologicznego i antropologicznego pochodzącego z tych grobów oraz prezentuje teorie 
dotyczących przeznaczenia, czasu i okoliczności powstania pochówków towarzyszących. Należy tu za-
uważyć, że podstawą do rozważań na ten temat nie są jedynie teorie archeologiczne, ale również wyniki 
analiz przedstawień ikonograficznych i wspomnianego materiału kostnego pochodzącego z grobów będą-
cych tematem badań. Analizy antropologiczne bowiem potwierdziły zróżnicowanie statusu społecznego 
zmarłych, stały się pośrednim źródłem informacji na temat żywienia i warunków życia tych ludzi, a co 
najważniejsze dostarczyły podstaw do przeformułowania poglądów dotyczących sposobu śmierci osób 
pochowanych w pochówkach towarzyszących. Koniecznym jest, aby wspomnieć, że omawiane pochówki 
należały do świty królewskiej – członków rodziny faraona, urzędników, rzemieślników i służby. Tracili oni 
życie w chwili śmierci władcy i byli przy nim grzebani. Praktyka ta ma charakter religijny i ideologiczny, 
co wiąże się z egipskimi wierzeniami grobowymi oraz pozycją króla. Szczególną rolę odgrywa aspekt 
propagandowy, w którym pochówki towarzyszące pełnią funkcję swego rodzaju nośnika informacji na 
temat potęgi władcy, jego bogactwa i oddania, jakim darzą go poddani. Jednak trzeba tu podkreślić, że 
mastaby z czasów I dynastii należały do wysokiej rangi oficjeli, a nie jak wcześniej sądzono do samych 
królów. Zatem obecność pochówków towarzyszących przy tych założeniach świadczy o tym, że nie był 
to przywilej wyłącznie królewski.

II. Zeer – tradycyjne naczynie do chłodzenia wody pitnej. Obserwacje etnograficzne poczynione 
w Sudanie 
– dr Michał Bieniada (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie) 

W gorących rejonach Bliskiego Wschodu i Afryki od stuleci stosuje się naczynia do chłodzenia wody pitnej 
zwane zeer. Naczynie to jest wykonywane w taki sposób, aby przesiąkająca przez nie woda odparowywała 
z powierzchni chłodząc jego zawartość. Wiele odmian typologicznych tego naczynia występuje w Sudanie. 
Tak duże zróżnicowanie jest bez wątpienia efektem nakładania się na siebie wielu tradycji, w szczególności 
można wydzielić dwa główne typy – zwężające się ku dołowi naczynia nawiązujące do śródziemnomorskich 
amfor oraz kuliste formy wywodzące się z tradycji afrykańskiej. 

III. Oktogon przy bramie Vardar – wyjątkowa konstrukcja wczesnobizantyjskich Salonik 
– mgr Roman Szlązak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie)

Poster przedstawia problem wyjątkowej, choć mało znanej budowli Salonik, jaką jest wzniesiony na 
przełomie V i VI wieku p.n.e. oktogonalny kościół przy bramie Vardar (ryc. 41). Jego fundamenty wraz 
z baptysterium oraz martyrium odsłonięte zostały podczas badań archeologicznych prowadzonych 
w 1970 i 1982 roku. Po odkryciu części konstrukcji na północ od bramy Vardar, w trójkącie pomiędzy 
ulicami Paparrigopoulou, Zephiron i Mavili ustalono, że była to jedna z największych budowli w Saloni-
kach w okresie wczesnobizantyjskim i może być związana ze św. Nestorem, wspomnianym w Passiones 
św. Demetriusza.

Raporty z prac archeologicznych opublikowane zostały w języku greckim. Obecność tego kościoła 
przez większość badaczy wczesnobizantyjskich Salonik była i jest jedynie wzmiankowana lub wręcz po-
mijana w topograficznych opisach miasta. Prezentowany materiał przedstawia znaczenie tego kościoła 
na tle wczesnobizantyjskich Salonik, analogiczne budowle na planie centralnym z tego okresu oraz wyniki 
badań mające na celu zweryfikowanie stanu zachowania dokumentacji i stanu zachowania pozostałości 
obiektu.
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IV. Miejsce zwierząt w kulturze pazyrykskiej. Próba interpretacji na podstawie znalezisk grobo-
wych 
– lic. Wioleta Ziółkowska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Kultura pazyrykska datowana jest na VI-II w. p.n.e. Ludność tej kultury zajmowała tereny Kazachstanu, 
Mongolii i Republiki Ałtaju. W życiu ludności kultury pazyrykskiej zwierzęta odgrywały bardzo ważną rolę. 
Świadczy o tym przede wszystkim wyposażenie grobowe. Zwierzęta przedstawiane były na naczyniach 
ceramicznych, odzieży, dywanach, sarkofagach. Wyobrażenia zwierząt stanowiły ozdobę stroju głowy 
zmarłych, jak również były dekoracją uprzęży końskiej. Sceny walk i polowania przedstawiane były na 
czaprakach, pokryciach siodeł (ryc. 42) i na maskach znajdujących się na łbach koni. Zwierzęta składane 
były do grobów również w postaci ofiary – np. konie zabijane przez uderzenie obuchem czekana lub jako 
dary czy kawałki mięsa. 

Napisana przeze mnie praca magisterska miała na celu zebranie wyobrażeń zwierząt widocznych na 
różnych przedmiotach wchodzących w skład wyposażenia grobowego i przedstawienie ich w liczbach. Na 
podstawie zebranych danych można m.in. wywnioskować, które zwierzęta były najczęściej przedstawiane 
i na jakich przedmiotach. Najliczniej reprezentowane są jelenie, gryfy, barany górskie. Mniej licznie wystę-
pują konie i lamparty. Sporadycznie spotykane są przedstawienia wilków. 

Ryciny do streszczeń 3. sesji tematycznej: 

Ryc. 34. Kompleks 
gro b ow y Meketre 
w Tebach Zachodnich, 
Egipt (fot. P. Chudzik)
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Ryc. 35. Dokumentacja rysun-
kowa grobu w Tell el-Murra, 
Egipt (fot. M. Jucha)

Ryc. 36. Topaz Gala depe, Turkmenistan. Ołtarz ognia (A) i widok od strony południowej (B) (fot. M. Wagner)

A B

Ryc. 37. Saloniki, Grecja. Od-
kryty w trakcie badań arche-
ologicznych fragment ulicy Via 
Regia (fot. Marias Thermou)
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Ryc. 38. Failaka-Qusur, Ku-
wejt. Dom A w konstrukcji IV, 
widok od zachodu (fot. Ł. Mie-
chowicz)

Ryc. 39. Polskie badania archeolo-
giczne Półwyspu Iberyjskiego – rys 
historyczny i perspektywy (opraco-
wanie własne na podstawie: Juan 
Gómez Hernanz, Ignacio Saúl Pérez-
Juana del Casal, El Quijote a través de 
la arqueología: ficción y realidad en 
El Siglo de Oro, Toledo, 2005)
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Ryc. 40. Pochówki towarzy-
szące nr 544, 533 i 539 przy 
tzw. okręgu dolinowym fa-
raona Dżera w Abydos, I dy-
nastia (źródło: W.M.F. Petrie, 
Tombs of the Courtiers and 
Oxyrynkhos, Londyn, 1925, 
Pl. XIV)

Ryc. 41. Saloniki, Grecja. Plan ortogonalnego kościoła 
przy bramie Vardar (oprac. R. Szlązak)

Ryc. 42. Pazyryk, Rosja. Pokrycie siodła (za: Samašev, Nekotorye 
rezul’taty issledowanij Berel’skich kurganov, [w:] Terra Scythica, 
Novosibirsk, 2011, s. 226, ryc. 24)
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Sesja tematyczna 4.  
Miasta i zamki: nowe źródła i interpretacje w archeologii średniowiecza 
i czasów nowożytnych 

Organizatorzy: 

dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechnika 
Wrocławska)
dr Roland Mruczek (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechnika Wrocławska)
dr Michał Starski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski)

Ostatnie dwadzieścia lat przyniosło znaczny wzrost badań archeologicznych prowadzonych na zamkach 
i w miastach historycznych. Prace te, o różnej intensywności, charakterze i skali objęły swoim zasięgiem 
dużą liczbę tego rodzaju założeń na obszarze całego kraju. W większości bazują one nie tylko na tradycyj-
nych technikach archeologicznych badań wykopaliskowych, ale mają charakter interdyscyplinarny i prowa-
dzone są w oparciu o nowoczesne techniki. W sposób niekwestionowany doprowadziły one do znaczącego 
wzrostu liczby źródeł do poznania okresu późnego średniowiecza i czasów nowożytnych. Pozwoliły także 
poszerzyć dotychczasową wiedzę i zrekonstruować złożone aspekty osadnictwa i kultury materialnej cza-
sów historycznych.

Celem sesji jest zaprezentowanie rezultatów badań wybranych ośrodków miejskich i założeń zamko-
wych na terenie kraju. Referenci podejmą zatem próbę przedstawienia różnorodności systemów obronno-
reprezentacyjnych oraz struktur miejskich funkcjonujących niegdyś na obszarze obecnej Polski. W zamie-
rzeniu organizatorów w referatach zostanie podsumowany zarówno dorobek ostatnich lat jak i pokoleń 
badaczy, a ważnym elementem będzie omówienie stanu dotychczasowej wiedzy, ocena rezultatów badań 
oraz określenie potrzeb badawczych i perspektyw w zakresie omawianej tematyki. W wystąpieniach pod-
jęta zostanie też problematyka na ile dajemy sobie radę z dobrodziejstwem wzrostu liczebności prac i in-
terpretacją poczynionych w ich toku odkryć.

Referaty:

I. Zamki

1. Problematyka badań i ochrony siedzib mieszkalno-obronnych na przykładzie doświadczeń dol-
nośląskich ostatniego dwudziestolecia 
– dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechnika 
Wrocławska) 

Obszar Dolnego Śląska pod względem liczby i wielkości siedzib mieszkalno-obronnych dystansuje pozostałe 
ziemie Polski. Dobitnie ilustruje to mapa zamieszczona w Leksykonie zamków w Polsce, na której skupisko 
dolnośląskich obiektów tworzy gęstą plamę na tle rzadko rozrzuconych punktów w innych dzielnicach, nie 
wyłączając byłych ziem krzyżackich. Jeszcze większa dysproporcja występuje przy porównaniu liczby dolno-
śląskich i polskich rycerskich gródków stożkowatych oraz szlacheckich zamków i dworów. Z terenu Dolnego 
Śląska znane są relikty kilkudziesięciu średniowiecznych wież mieszkalnych oraz domów zamkowych na 
wydłużonym planie, a liczba zachowanych dworów renesansowych znacznie przekracza setkę. 

Aż do czasu transformacji ustrojowej lat 90. XX wieku siedziby te były w większości opuszczone lub 
niszczały pod zarządem PGR-ów lub Spółdzielni Rolnych. Potem niektóre z nich zyskały nowych właścicieli 
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i możliwość odbudowy, jednakże większość dostała taka szansę dopiero po latach, na wtórnym rynku. 
W ostatnim 20-leciu zaistniało całe spectrum problemów i patologii związanych z opuszczonymi siedzi-
bami, jak celowe doprowadzanie ich do ruiny, grabieże i podpalenia, ale również miały miejsce przykłady 
pozytywne, wyważonych działań konserwatorskich i restauracji. Paradoksalnie – i jedne, i drugie wniosły 
w dziedzinę śląskiej castellologii wiele nowego.

Badania archeologiczno-architektoniczne podejmowane w związku z inwestycjami budowlanymi po-
zwoliły na sformułowanie nowych interpretacji w wielu ważnych kwestiach. Badania reliktów stołecznych 
zamków piastowskich, przeprowadzone na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, na Ostrówku w Opolu oraz 
na zamku Wleń, pozwoliły na weryfikację i uściślenie wcześniejszych ustaleń w kwestii genezy i początków 
zamków państwowych. W badaniach warowni i kościoła na szczycie góry Ślęży ukazały się fundamenty 
zamkowego muru obwodowego, a także kamienne relikty kościoła augustianów fundacji Piotra Włosta, 
uznawanego przez badaczy za legendarny. Rozpoznanie zamków w Namysłowie i Wrocławiu (ryc. 43) le-
wobrzeżnym ukazało monumentalną architekturę siedzib cesarskich. Prace podejmowane w ruinach pry-
watnych zamków rycerskich, jak Gromnik, Karpień, Niesytno w Płoninie, Piotrowice Nyskie, Prudnik, Siedlę-
cin, Wierzbna oraz Ząbkowice, wyjaśniły wiele spraw związanych nie tylko z ich obronnością, ale również 
z życiem codziennym i komfortem zamieszkiwania. Spektakularne były zwłaszcza odkrycia dokonane na 
zamkach Gromnik i Niesytno – kafli piecowych, negatywów ciepłych izb oraz … fałszerni monet. W wyniku 
postępującej destrukcji budowlanej wielu nowożytnych dworów i pałaców wyłoniło się jądro nieznanych 
dotąd średniowiecznych siedzib rycerskich jak Kątki, Jaźwina, Marszowice, Siedlimowice, Szczepanów. Jesz-
cze inne jak Gryżów, Trzciniec lub zaginione Tifenzee ukazały się w trójwymiarze w wyniku obróbki danych 
pochodzących ze skanowania laserowego. 

2. Budowa władztwa terytorialnego Piastów fürstenberskich w oparciu o zamki. Próba modelu 
– dr Artur Boguszewicz (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Wrocławski) 

Zagadnienie budowy władztwa terytorialnego w oparciu o zamki stanowi kwestię poruszaną przez me-
diewistów od dawna, choć na polu nauki polskiej przez długie lata nie było ono zdefiniowane w sposób 
szczególnie ostry. Ostatnio jednak także u nas zaczęło być traktowane jako jeden z kluczowych problemów 
wiążących się z przemianami społeczno-kulturowymi w średniowieczu. W wypadku Śląska podjęcie tej 
problematyki stało się możliwe w związku z reinterpretacją znanych już wcześniej przekazów pisanych, 
jednak przede wszystkim dzięki znacznemu powiększeniu się bazy źródłowej w wyniku intensywnie prowa-
dzonych badań archeologicznych założeń obronnych. Za przykład może tu posłużyć działalność Bolka I, syna 
Bolesława Rogatki, który u schyłku XIII wieku, m.in. rozbudowując sieć warowni książęcych, zdołał scalić 
dotąd odrębne jednostki terytorialne (południowe części księstwa legnickiego i wrocławskiego), tworząc 
państwo, które okazało się nad wyraz trwałym organizmem politycznym. W model budowy władztwa te-
rytorialnego w oparciu o zamki wpisywało się także urobienie tytulatury Panów na Fürstenbergu od nowo 
wzniesionej warowni w rejonie dzisiejszego zamku Książ koło Wałbrzycha (ryc. 44), którą posługiwali się 
później jego potomkowie oraz fundacja nieodległego klasztoru cystersów w Krzeszowie, gdzie po śmierci 
Bolka I powstała nekropolia rodzinna.

Identyfikacja warowni, których fundację można przypisać Bolkowi I, wydaje się dość czytelna ze wzglę-
du na przekazy pisane, specyficzny typ rozwiązań architektonicznych oraz chronologię materiałów arche-
ologicznych. Inaczej jest w wypadku próby przypisania budowy poszczególnych warowni, ewentualnie faz 
rozwoju istniejących obiektów, synom i wnukom twórcy księstwa fürstenberskiego, którzy na początku XIV 
wieku podzielili ojcowiznę na odrębne terytoria: jaworskie, świdnickie i ziębickie. W nawiązaniu do tego 
rysuje się obecnie kilka problemów. 

Niejako klasyczną formę realizacji modelu budowy władztwa terytorialnego przez zamki dostrzec moż-
na w wypadku prób umocnienia się na nowo przejętych ziemiach, jak w wypadku Henryka jaworskiego usi-
łującego przejąć schedę po Askańczykach na terenie Górnych Łużyc. Podobne działania najpewniej można 
przypisać Bolkowi II świdnickiemu po połowie XIV wieku, w ramach podjętej przez niego akcji pozyskiwania 
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nowych terytoriów na obszarze Śląska i Dolnych Łużyc. Bardziej skomplikowana sytuacja miała miejsce 
w wypadku ziem dziedzicznych Piastów fürstenberskich, gdzie rozwój warowni stanowił wypadkową za-
równo polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej. Podstawową kwestię stanowi fakt, że zręby sieci warowni 
książęcych pełniących funkcje ośrodków zarządu terytorialnego zostały już wcześniej zorganizowane przez 
Bolka I. Możliwości jej uzupełnienia lub korekty były ograniczone i miały lokalny charakter w nawiązaniu 
do wymogów aktualnej sytuacji politycznej lub gospodarczej. Silnym czynnikiem wpływającym na rozwój 
warowni książąt fürstenberskich był narastający w 2. ćwierci XIV wieku konflikt z władcami Czech, który 
ostatecznie przerodził się w działania zbrojne toczone na terenie księstwa ziębickiego i świdnickiego. Sy-
tuacja ta wymuszała modernizację istniejących warowni, ewentualnie budowę nowych, czy też odbudowę 
zniszczonych w trakcie działań wojennych. Zagadnieniem słabo rozpoznanym pozostaje zaś rola zamków 
w polityce wewnętrznej Piastów, co wiąże się z ciągłym brakiem głębszej analizy rozwoju systemu lennego 
na Śląsku. O tym, że jest to kwestia istotna dla rozwoju warowni na tym terenie świadczy choćby akcja 
odbierania z rąk miejscowego rycerstwa warowni przez Bolka II świdnickiego w 1355 roku. 

Wydaje się, że dalszy rozwój badań nad zamkami śląskimi, w tym także nad warowniami książąt linii 
fürstenberskiej, wymaga podjęcia dalszych badań ze strony archeologów i historyków (w tym też archi-
tektury i sztuki), jednak w ściślejszej niż do tej pory współpracy. Prócz typowych korzyści wynikających 
z badań interdyscyplinarnych, najistotniejsza wydaje się intensyfikacja dyskursu wśród zajmujących się tą 
problematyką badaczy.

3. Problem związku późnośredniowiecznych założeń obronnych z terenu Przedgórza Sudeckiego 
z górnictwem metali 
– mgr inż. arch. Paweł Rajski (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechnika Wrocławska), 
mgr Jerzy Serafin (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechnika Wrocławska), dr Tomasz 
Stolarczyk (Muzeum Miedzi w Legnicy) 

Wśród licznych zamków leżących w południowej – wyżynnej strefie Śląska, znajduje się grupa obiektów, 
których powstanie i funkcjonowanie od szeregu lat wiązano w nauce z potrzebą pełnienia w ramach władz-
twa terytorialnego nadzoru czy ochrony nad wydobyciem oraz przerobem rud metali, takich jak złoto, 
srebro lub miedź. Wprawdzie zagadnienie to od dawna sygnalizowano w pracach poświęconych osadnic-
twu, górnictwu jak również budownictwu obronnemu w okresie późnego średniowiecza w Sudetach i na 
ich przedpolu, w istocie jednak jest ono słabo rozpoznane, pozostając na marginesie zarówno studiów nad 
zamkami, jak i nad samą działalnością górniczą. W zasadzie żadna z warowni wymienianych w powyżej 
zarysowanym kontekście nie została dokładniej przebadana. Równie duże znaczenie ma tu naświetlenie 
kontekstu osadniczego takich obiektów, w tym analiza śladów ewentualnego górnictwa średniowiecznego 
w ich najbliższym otoczeniu – szybów, sztolni, pozostałości płuczek lub hut, a w tym względzie, mimo do-
strzegalnego ostatnio ożywienia, niedostatek badań jest równie dotkliwy i nie daje podstaw dla weryfikacji 
naszych hipotez. 

Referat nasz zrodził się z chęci wypełnienia luki w naszej wiedzy dotyczącej wielu obiektów, podsu-
mowania stanu wiedzy, być może także postawienia problemu lokalizacji i funkcji zamków w nieco innym 
świetle. Chcemy przybliżyć się do odpowiedzi na następujące pytania: w odniesieniu do których założeń 
warownych rzeczywiście mamy podstawy przypuszczać, że ich funkcją była (między innymi) ochroną działal-
ności górniczej? Na ile w poszczególnych przypadkach wymieniona funkcja przeplatała się z innymi zadania-
mi, jak konieczność stworzenia centrum administrowania świeżo kolonizowanym terytorium czy ekspansja 
terytorialna względem sąsiada na terenach górskich, nie objętych dotychczas osadnictwem? Czy ewentual-
ny związek z wydobyciem kruszców mógł wpływać na charakter warowni (kwestia istnienia w obrębie ich 
fortyfikacji urządzeń produkcyjnych czy przestrzeni magazynowej)? Wśród omawianych obiektów znajdą 
się te leżące w miejscowościach Płoszczyna, Wielisław Złotoryjski, Miedzianka (ryc. 45) czy Goldstejn.



  65

4. Średniowieczne warownie zachodniej Małopolski. Stan i perspektywy badań archeologicznych 
– dr Michał Wojenka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński) 

Pomimo ponad 130 lat doświadczeń na polu badań wykopaliskowych, licznych prac inwentaryzacyjnych 
oraz wielu wartościowych studiów podejmowanych przez wybitnych badaczy reprezentujących różne dzie-
dziny nauki, stan wiedzy na temat średniowiecznych warowni zachodniej Małopolski określić należy jako 
daleki od ideału. Uwaga ta w dużej mierze odnosi się zwłaszcza do dorobku archeologii, od której przed-
stawiciele dyscyplin pokrewnych słusznie oczekują odpowiedzi na kluczowe pytania, a przede wszystkim 
na te, które dotyczą chronologii oraz zakresu przestrzennego podejmowanych w przeszłości inwestycji. 
Zasadniczym celem referatu jest próba zaprezentowania stanu badań archeologicznych nad warownia-
mi zachodniej Małopolski w granicach terytorialnych średniowiecznego województwa krakowskiego. Pod 
względem chronologicznym zakres rozważań zamyka się w okresie od XIII po początki XVI stulecia. Przy-
jęte ramy chronologiczne sprawiają, że w referacie muszą zostać zaprezentowane zarówno wyniki badań 
prowadzonych na terenie zamków murowanych, jak również i warowni drewniano-ziemnych, typowych 
zwłaszcza dla XIII wieku.

Jednakże pomimo krytycznej oceny stanu dotychczasowych badań zauważyć należy, że ostatnie dwie 
dekady przyniosły szereg niezwykle cennych danych. Coraz więcej wiemy o budownictwie XIII-wiecznym, 
między innymi za sprawą badań wykopaliskowych podejmowanych w Biśniku, na Górze Birów czy w Suło-
szowej. Nowych, bardzo wartościowych danych na temat początków małopolskich zamków murowanych 
dostarczyły m.in. prace w Czchowie oraz Rytrze. W ostatnich latach areną prac wykopaliskowych stały się po-
nadto m.in. warownie w Muszynie, Wytrzyszczce, Mirowie, Bobolicach, Ojcowie (ryc. 46) oraz w Łutowcu. 

5. Zamki Niżu Polskiego w świetle ostatniej dekady badań archeologiczno-architektonicznych. Ba-
dania – metody – interpretacje 
– mgr Tomasz Olszacki (Pracownia Archeologiczna „TRECENTO”, Łódź), dr Artur Różański (Instytut 
Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

W ostatnich latach obserwować można stały wzrost zainteresowania wieloaspektową problematyką ba-
dawczą dotyczącą zamków polskich, towarzyszący w mniej, bądź bardziej uświadomiony sposób rozwojowi 
interdyscyplinarnej specjalizacji, jaką jest kastellologia. Wobec zazwyczaj bardzo złego stanu zachowania 
tych założeń, ich wielofazowej, nieraz zatartej struktury i częstokroć zasadniczej dla właściwych interpre-
tacji wadze nawarstwień kulturowych, szczególna – a często dominująca – rola w ich rozpoznaniu przypada 
archeologowi. Uwagi te w sposób wyjątkowy dotyczą zamków Niżu Polskiego, niejednokrotnie zachowa-
nych już tylko w postaci form terenowych, bądź kompleksów zupełnie przekształconych zabudowań, w swej 
historycznej postaci w różnym stopniu obecnych w źródłach pisanych i ikonografii (ryc. 47). Poza analizą 
architektury obiektu, związaną z jej chronologicznym rozwarstwieniem, identyfikacją funkcjonalną i próbą 
rekonstrukcji, archeologowi przypada w udziale badanie kultury materialnej mieszkańców zamku, z całą 
wielością pytań dotyczących zjawisk społeczno-kulturowych, której jest ona wyrazem. Wnioski wynikające 
z badań archeologicznych zamków stają się tym samym, może w stopniu większym niż w przypadku innych 
badań archeologicznych, elementarnym materiałem źródłowym dla przedstawicieli innych nauk historycz-
nych. Większą wydaje się więc także i odpowiedzialność, a rzetelne badania, właściwa ich interpretacja 
i prezentacja stają się miarą profesjonalizmu badacza.

Przygotowywany referat dotyczy przede wszystkim trzech zagadnień. Pierwszym jest waloryzacja 
i omówienie aktualnego stanu zaawansowania badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzo-
nych na polskich zamkach niżowych, tzn. położonych na ziemiach Wielkopolski z Kujawami i ziemią dobrzyń-
ską, w Polsce Centralnej i na Mazowszu, ze szczególnym uwzględnieniem działań podjętych od początków 
XXI wieku. Poza zebraniem elementarnych informacji o badaniach, przedstawiona zostanie także analiza 
dokumentujących je publikacji. Drugim zagadnieniem jest szersza refleksja dotycząca metodyki zastosowa-
nych prac terenowych: charakteru jednostek badawczych, ich dokumentacji i zakresu wykorzystania metod 
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i analiz pomocniczych. Nie sposób w tym kontekście nie poruszyć także zagadnień metodologicznych, zwią-
zanych zwłaszcza z interpretacją źródeł pisanych i treści architektonicznych. Trzecim blokiem zagadnień, 
który zamierzamy przedstawić, jest wpływ badań przeprowadzonych w ostatniej dekadzie na ogólny stan 
wiedzy o polskiej architekturze militaris, który na zakreślonym obszarze wydaje się za ich sprawą ulegać 
daleko idącej modyfikacji.

6. Osada obronna – gród – zamek. O potrzebie uściślenia definicji wybranych typów założeń obron-
nych z obszaru Polski północno-wschodniej 
– mgr Grzegorz Świderski (Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie)

Obszar Polski północno-wschodniej (dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego) należy do regio-
nów, które obfitują w różnorodne dzieła architektury obronnej wznoszonych od pradziejów po współcze-
sność. Sprawia to, że w coraz większym zakresie badania nad tym typem architektury podejmują przed-
stawiciele różnych dyscyplin naukowych, jak np. archeolodzy, historycy, historycy architektury, historycy 
sztuki. 

W wielu przypadkach przedstawiciele wyżej wymienionych dyscyplin naukowych posługują się starymi 
i mocno zdezaktualizowanymi terminami określającymi badane obiekty obronne. Problem ten jest szcze-
gólnie dobrze widoczny na przykładzie trzech typów obiektów architektury obronnej – osada obronna, 
gród i zamek. W sposób wymienny stosowane są terminy osada obronna – gród oraz gród – zamek. Do 
najczęstszych błędów popełnianych przy określaniu typu tych obiektów należy odnoszenie się do kryte-
riów materiałowych, bądź/i kryteriów formy architektonicznej, bez uwzględniania sytuacji społeczno-eko-
nomicznej w jakiej one powstały. Charakter problemu ze stosowaniem terminów: osada obronna, gród 
i zamek wskazuje, że dla części badaczy są to terminy niejednoznaczne, których dotychczasowe definicje 
nie formułują w sposób jasny w ich wewnętrznych treściach społeczno-ekonomiczno-politycznych. Błęd-
ne, czy też nieprawidłowe określenie typu badanego obiektu obronnego wpływa w zasadniczy sposób na 
możliwość jego pełnego rozpoznania (ryc. 48).

Specyfika kulturowa regionu Polski północno-wschodniej oraz obecny stan wiedzy na temat architek-
tury obronnej z tego obszaru, pozwalają na uściślenie definicji terminów osada obronna – gród – zamek 
oraz umożliwiają dokonanie w miarę precyzyjnego wytyczenia przedziałów chronologicznych funkcjono-
wania wszystkich trzech typów obiektów obronnych. 

7. Bezławki – ocalić od zniszczenia. Badania archeologiczne krzyżackiej strażnicy typu Wildhaus z pogra-
nicza Wielkiej Puszczy 
– dr Arkadiusz Koperkiewicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański) 

Bezławki to wieś niedaleko Kętrzyna i Reszla w województwie warmińsko-mazurskim. We wczesnym śre-
dniowieczu było to terytorium pogranicza pruskiej Barcji i Galindii, skolonizowanego około połowy XIV 
wieku przez Zakon Krzyżacki. Nad okolicą dominuje sylwetka kościoła z masywną wieżą. Budowla ta jest 
niezwykle malowniczym i wyjątkowym zabytkiem architektury gotyckiej na tym terenie. Jest to bowiem 
niewielki zameczek, jedyny zachowany przykład krzyżackiej strażnicy zwanej Wildhaus (ryc. 49). Zamiana 
pierwotnej funkcji budowli na cele sakralne sprawiła, że przetrwała ona do naszych czasów. Interesujący 
epizod z jego dziejów to fakt, że na początku XV wieku Krzyżacy nadali mu rangę rezydencji swego sojuszni-
ka, litewskiego księcia Bolesława Świdrygiełły. Było to zatem istotne miejsce na szlaku krzyżackich wypraw 
wojennych w kierunku Litwy. 

Oryginalne założenie średniowieczne to ceglany budynek o wymiarach 12 x 25 m. Wokół zachowały 
się dolne partie kamiennych murów obwodowych zaopatrzonych w charakterystyczne ryzalitowe występy. 
Zamykają one obszar dużego dziedzińca o powierzchni około 22 arów. Adaptacja strażnicy na kościół miała 
miejsce w XVI wieku, ale dopiero w XVIII wieku wykonano poważniejsze prace remontowe zmieniające 



  67

głównie układ wnętrza oraz dobudowano wieżę dzwonniczą. W literaturze przedmiotu zagościła odręczna 
rekonstrukcja założenia wg C. Steinbrechta, mająca ilustrować najmniejszy model krzyżackiego założenia 
obronnego. Jak się okazuje zupełnie chybiona. 

W biednych latach 80. XX wieku niewiele brakowało, aby zamek zamienił się w zupełną ruinę. Opusz-
czony obiekt i otaczający go wiekowy cmentarz były regularnie dewastowane. Sytuacja zmieniła się na 
lepsze kiedy przekazano budynek kościołowi katolickiemu, co wprawdzie nie zahamowało dewastacji cmen-
tarza, ale uchroniło sam obiekt. W 2008 roku parafia w Wilkowie wykonała remont wieży. Od tego czasu 
z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego prowadzone są badania terenowe. Już pierwsze 
obserwacje w trakcie badań doprowadziły do kilku zaskakujących wniosków. Przy bliższym oglądzie elewacji 
budynku dokładnie widać cztery kondygnacje znaczone rzędami zachowanych okienek/strzelnic, czytelnych 
też pod warstwą tynku. Drugie spostrzeżenie dotyczyło rekonstruowanej lokalizacji bramy wjazdowej na 
dziedziniec pomiędzy szczytową ścianą zamku a północnym odcinkiem muru. Przejazd ulokowany w wąskiej 
gardzieli pod ścianą szczytową („potężnej wieży”) mógł być chroniony o wiele skuteczniej.

Zachodni szczyt zamku przykryty był jedynie ażurową, drewnianą konstrukcją wieży. Pod jednym z nie-
symetrycznie umieszczonych otworów znajdowały się gniazda, w których tkwiły ucięte fragmenty potęż-
nych bali dębowych przemurowanych z ceglanym murem. 

Konstrukcję interpretowano jako ślad wykusza ustępowego posiłkując się analogią z zamku w Barcia-
nach. Dzięki dendrochronologii ustalono, że drewno zostało ścięte około 1377 roku, więc zamek mógł być 
zbudowany w ostatnich dekadach XIV wieku.

Po raz pierwszy wykonano szczegółową inwentaryzację geodezyjną założenia w wyniku czego zaob-
serwowano, że również jego plan odbiega od pierwotnej wersji. Wnętrze dziedzińca zamkowego użytko-
wane jako cmentarz pozbawione jest prawdopodobnie na większej części powierzchni średniowiecznych 
nawarstwień kulturowych. Znaleziono nieliczny materiał zabytkowy wiążący się ze średniowieczną fazą 
użytkowania zamku. Wykonano badania architektoniczne, geofizyczne, termowizyjne, a także laserowy 
skaning 3D. Zgromadzone dane pozwoliły wykonać komputerową rekonstrukcję etapów budowy i prze-
budowy obiektu.

8. Nauka czy fikcja, czyli uwarunkowania komercyjnych badań zamków 
– mgr Radosław Herman (ARCH-TECH sp. z o.o., Łódź) 

Uwarunkowania komercyjnych badań archeologicznych w praktyce różnią się zasadniczo od uwarunkowań 
badań naukowych realizowanych przez instytucje budżetowe. Potrzeby inwestora w znacznej mierzę są 
kryterium kształtowania programu badawczego. Archeolog może usiłować lawirować wśród sprzecznych 
interesów na linii inwestor – badacz – konserwator. Sytuację komplikują kłopoty w tle archeologii – nie-
spójność polityki środowiska konserwatorskiego.

Praktyka wskazuje na unikatowość niemal każdej realizacji badawczej. Odmienne realizacje – odmienne 
filozofie. 

Studium przypadków ułomnych:

- badania archeologiczne zamku w Muszynie – konieczność realizacji dyskusyjnego programu badaw-
czego w ramach tzw. uczytelnienia i zabezpieczenia ruin, próby korekty programu badań, sposoby korek-
ty poprzez sposób realizacji, sformułowanie nowego programu badań architektonicznych i archeologicz-
nych;

- badania i nadzory archeologiczne i architektoniczne zamku w Uniejowie, odkrycie przedbramia i mo-
stu, rozpoznanie ewolucji zabudowy – problem zaniechań konserwatorskich, sukces zabiegów o badania 
ratownicze (ryc. 50);

- badania rozpoznawcze i ratownicze oraz architektoniczne przedzamcza zamku w Lidzbarku War-
mińskim, odkrycie polichromowanej wieży bramnej, unikatowe dzieło ogniowe – wieża artyleryjska, roz-
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poznanie ewolucji zabudowy – zderzenie potrzeb inwestora z celami badawczymi, zredukowanie zakresu 
ochrony konserwatorskiej.

Przypadek niemal idealny:

- badania archeologiczne i architektoniczne zamku krzyżackiego w Ełku, odkrycie zabudowy wyspy 
zamkowej, rozpoznanie ewolucji założenia – dobra współpraca inwestora i konserwatora, szeroki program 
badawczy.

Realizacja komercyjnych badań archeologiczno-architektonicznych przynosi zasadnicze spostrzeżenie 
natury uniwersalnej – krojenie ambicji naukowych na skalę budżetu. Interdyscyplinarność dopuszczalna jest 
tylko poza budżetem badań. Trudne kwestie korekty planu i harmonogramu badań w kontekście odkryć 
stanowią problem zasadniczy. Wyeksponować tu należy rolę konserwatorów i konsultantów-lobbystów.

W podsumowaniu próba odpowiedzi na pytania: czy „program badawczy” na zamkach zawsze oznacza 
„naukowy”? Czy wybór zakresu prac w obiekcie zabytkowym powinien należeć do konserwatora, badacza 
czy inwestora? Czy można uzyskać akceptowalny poziom merytoryczny w obliczu kryterium cenowego?

II. Miasta

1. Miasto średniowieczne na Śląsku. Problemy badawcze i konserwatorskie 
– dr Roland Mruczek (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechnika Wrocławska)

Wielki rozmach inwestycji budowlanych na Śląsku po 1989 roku, zwłaszcza w stołecznym Wrocławiu, przy-
niósł lawinowy wręcz przyrost danych na temat średniowiecznej architektury i urbanistyki śląskiej, uzyska-
nych w trakcie badań archeologiczno-architektonicznych. Obok Wrocławia, wysoki stopień zaawansowania 
wykazują obecnie badania Świdnicy, Głogowa, Legnicy, Brzegu, Namysłowa, Sobótki, Strzelina, Środy Ślą-
skiej, Polkowic, Prusic czy pogranicznych, łużyckich już Żar. 

Wśród podstawowych problemów badawczych wymienić należy: wczesne miasto, zwłaszcza aglome-
racje wczesnomiejskie, początki miast lokacyjnych, rozplanowanie miasta, genezę i chronologię układów 
regularnych, zagadnienie parceli mieszczańskiej, problem granic miasta i granic w mieście, problem tzw. 
terenów książęcych w miastach śląskich, pierwsze zamki, wczesne obwarowania miejskie (wały, pierwsze 
mury obronne), początki architektury ceglanej, obwarowania w systemie basztowym i bastejowym, ar-
chitekturę zakonną w mieście wczesno- i późnośredniowiecznym, fundacje (benedyktyńskie, norbertań-
skie, kanonickie, dominikańskie, franciszkańskie, joannickie, szpitalników itd.), katedry, kolegiaty, kościoły 
parafialne, wczesne domy mieszczańskie (domy szkieletowe, domy o konstrukcjach mieszanych, problem 
piwnicy wolno stojącej), domy późnośredniowieczne i wieże mieszkalne, konstrukcje ulic wczesno- i póź-
nośredniowiecznych, place rynkowe i rozwój urządzeń handlowych. 

Odrębne miejsce zajmują w tej grupie prace badawcze i konserwatorskie, związane z odbudową Głogo-
wa. Zniszczone w czasie II wojny światowej Stare Miasto w Głogowie stanowiło i stanowi w dalszym ciągu 
wyjątkowy w skali Polski poligon badawczy dla archeologów i historyków architektury (ryc. 51). Wyniki gło-
gowskich badań archeologiczno-architektonicznych, zaprezentowane na tle węzłowych problemów urbani-
styki śląskiej, początków architektury ceglanej, a przede wszystkim przemian architektury mieszczańskiej, 
stanowić mogą ważny głos w dyskusji nad średniowiecznym miastem w Polsce. 

W wyniku badań miast śląskich pozyskano wyjątkowy materiał do analiz porównawczych dla arche-
ologów, historyków architektury i urbanistyki, przydatny w praktyce konserwatorskiej. Wypracowane 
metody badawcze stanowią istotny wkład w rozwój usługowych gałęzi archeologii i historii architektury, 
niezbędnych przy realizacji wielkich inwestycji budowlanych w zespołach staromiejskich w Polsce w ostat-
nim ćwierćwieczu. 
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2. „Nowe” stare źródła. Badania pewnego bloku zabudowy staromiejskiej w kontekście dyskusji 
nad zagospodarowaniem parceli mieszczańskiej i lokacją Wrocławia 
– dr Maciej Krzywka (Usługi Archeologiczno-Architektoniczne Maciej Krzywka, Wrocław)

Założeniem prezentowanej pracy była powtórna analiza naukowa i synteza niepublikowanych ratowniczych 
badań archeologiczno-architektonicznych. Zostały one przeprowadzone we Wrocławiu, na terenie pojedyn-
czego bloku zabudowy ograniczonego ulicami: Ruską, Rzeźniczą, św. Mikołaja i Kiełbaśniczą. Jest on drugim 
z kolei kwartałem zabudowy położonym na zachód od Rynku. Znajduje się więc w bezpośrednim centrum 
średniowiecznego miasta. W okresach 1985-1986, 1993 i 1998-2000 na terenie bloku działały różne ekipy 
badaczy, stosując odmienne techniki i standardy dokumentacji oraz realizując odmienne zlecenia. Pomimo 
że prace zostały przeprowadzone, kwartał pozostawał białą plamą na archeologiczno-historycznej mapie 
miasta. Podmioty, które wykonały badania rozliczyły je z inwestorami i konserwatorami, nie było więc 
żadnej presji oraz środków finansowych na sfinalizowanie działań naukowych czy popularyzację wyników 
badań.

Nie brałem udziału w pracach terenowych. Pierwsze z nich rozpoczęły się kiedy miałem dwa lata, 
ostatnie wypadły w czasie gdy uczęszczałem do liceum. Korzystałem z opracowań dostępnych w archiwach 
konserwatorów zbytków, raportów instytutu IHASiT oraz archiwum firmy prywatnej, która przeprowadziła 
większą część badań. Nie otrzymałem gotowych źródeł do rozważań. Opracowania poszczególnych kamie-
nic lub pojedynczych sektorów musiałem gruntownie przeanalizować, połączyć w spójną całość i rozpatrzeć 
w szerszej perspektywie.

Celem mojej pracy było rozpatrzenie kilku głównych problemów obecnych w badaniach historycznych 
średniowiecznego Wrocławia i średniowiecznej parceli mieszczańskiej. Analiza archiwalnej dokumentacji 
stała się punktem wyjścia do podjęcia: 1)problemu czasu powstania i oryginalnego kształtu miasta lokacyj-
nego; 2)problemu pierwotnego rozparcelowania bloków zabudowy oraz przebiegu wtórnej parcelacji; 3)
problemu struktury zawodowej właścicieli i mieszkańców bloku zabudowy; 4)problemu rozwoju zagospo-
darowania posesji mieszczańskich, połączonemu z wyróżnieniem stref funkcjonalnych bądź modelowego 
zagospodarowania działki.

Referat skrótowo omawia podjętą metodę pracy z archiwalną dokumentacją oraz ważniejsze przykła-
dy uzyskanych rezultatów (ryc. 52). Opisuję w nim trudności jakie sprawia archiwalna dokumentacja oraz 
jak starałem się z nich wybrnąć. Podstawą analiz była weryfikacja informacji oraz graficzna, przestrzenna 
wizualizacja wszelkich danych, która umożliwiała przeprowadzenie pomiarów, analiz stratygraficznych i re-
konstrukcji poszczególnych obiektów. Oczywistym zabiegiem było wyróżnienie faz rozwojowych. Dążyłem 
do analizowania kompleksowo planu reliktów całego bloku zabudowy w kolejnych fazach, w konfrontacji 
z siatką rekonstruowanej parcelacji lokacyjnej oraz parcelacji wtórnej, odtwarzanej na podstawie źródeł 
podatkowych i dawnych planów.

3. Rynki Krakowa i Wrocławia w XIII-XIV wieku 
– dr Cezary Buśko („Archeologia B.C.” Cezary Buśko, Wrocław) 

Sercem każdego średniowiecznego miasta był plac rynkowy. To tu koncentrowało się życie społeczne, tu 
właśnie prowadzono wielkie i drobne interesy, i to tu władza manifestowała swą potęgę. Aby w harmo-
nijny sposób spełniać swoje rozliczne funkcje, otoczony wykwintnymi kamienicami Rynek musiał posiadać 
odpowiednią infrastrukturę, z upływem czasu dostosowywaną do zmieniających się potrzeb. Z kolei dzięki 
mnogości i intensywności dokonywanych tu działań, w narastających z czasem nawarstwieniach rynkowych 
zdeponowanych zostało wiele zabytków ruchomych, obrazujących najrozmaitsze aspekty życia codziennego 
średniowiecznych mieszczan. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie tutaj leży klucz pozwala-
jący z jednej strony scharakteryzować najistotniejsze elementy determinujące rozwój i określające poziom 
gospodarczy danego ośrodka miejskiego, z drugiej zaś umożliwiające identyfikację charakteru i rozległości 
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kontaktów handlowych, stopień zaawansowania produkcji rzemieślniczej czy też w końcu zamożność jego 
mieszkańców.

I rzeczywiście, badania archeologiczne prowadzone na rynkach Krakowa i Wrocławia (ryc. 53) po-
zwoliły na rozpoznanie zmian zachodzących w zagospodarowaniu ich przestrzeni od momentu lokacji aż 
po schyłek wieku XIV, dzięki czemu uzupełniono, a wielu przypadkach radykalnie zmieniono utrwalone 
w literaturze dotychczasowe ustalenia (np. obecność przedproży przy wrocławskich kamienicach przyryn-
kowych, identyfikacja krakowskich murowanych Kramów Bogatych). Z kolei pozyskane dzięki nim bogate 
kolekcje przedmiotów codziennego użytku pozwoliły – prócz ogólnej charakterystyki poziomu rzemiosła 
i wytwarzanego asortymentu – na m.in. precyzyjne określenie masy krakowskiego cetnara z przełomu XIII 
i XIV wieku, identyfikację systemów wagowych stosowanych przez wrocławskich i krakowskich kupców, 
czy też dokładną lokalizację miejsc produkcji sukna sprowadzanego do Krakowa. 

Do niedawna efektem badań archeologicznych były jedynie naukowe bądź popularnonaukowe publi-
kacje, a tylko nieliczne, najbardziej efektowne zabytki prezentowane były w muzealnych gablotach. Tak 
stało się w przypadku prac prowadzonych we Wrocławiu. Z kolei w Krakowie - dzięki zaangażowaniu władz 
miasta i co światlejszych przedstawicieli środowisk naukowych - wyniki badań prowadzonych na Rynku 
udało się przedstawić w nowatorskiej formie, łączącej elementy rezerwatu archeologicznego z muzealną 
wystawą wykorzystującą wiele multimedialnych technik.

4. Stargard – ostatnie dziesięć lat badań nad dziejami miasta. Sukcesy i porażki 
– dr Marcin Majewski (Muzeum w Stargardzie)

Badania archeologiczne z lat 60.-80. ubiegłego stulecia koncentrowały się w głównej mierze na stargardz-
kim zespole grodowym, usytuowanym w ramionach rzeki Iny. Ten wczesnośredniowieczny ośrodek dał bez 
wątpienia początek lokacyjnemu miastu, które prawa miejskie otrzymało w 1243 roku. 

Badania archeologiczne ostatniej dekady wskazują, że zmiany, które zachodziły w przestrzeni nowo 
lokowanego miasta były bardziej złożone niż wydawało się to dotychczas. W funkcjonującej po zachodniej 
stronie rzeki osadzie targowej, położonej na przedpolu grodu, funkcjonowała od końca XII wieku kaplica, 
której odkrycie zmieniło oblicze tej części przyszłego miasta. Dodatkowo, po południowej stronie traktu 
prowadzącego ze Szczecina do Kołobrzegu i dalej Gdańska, odkryto pozostałości cmentarzyska miejscowej 
ludności (2. połowa XII w.). W okresie polokacyjnym zostało zniszczone wskutek parcelacji tego obszaru na 
działki mieszczańskie. 

Z kolei badania głównego Rynku również zmieniły obraz przestrzeni handlowej miasta, która była 
odmiennie ukształtowana niż interpretowano to wcześniej. Ratusz z budynkiem Wagi Miejskiej stanowił 
nie pierzeję Rynku, a w zasadzie kwartał śródrynkowy. W przestrzeni handlowej wzniesiono niewielkie 
drewniane konstrukcje służące za magazyny-składy. Tam też odkryto pozostałości poprodukcyjne związane 
z odlewaniem dzwonów dla dopiero co ukończonej fary (1292) oraz liczne plomby towarowe (1. połowa 
XIV w.) (ryc. 54).

Archeologia Stargardu to nie tylko sukcesy, ale również porażki. Jedną z nich był brak możliwości całko-
witego przebadania pierwszej z dotychczas znanych świątyń chrześcijańskich miasta, jak również niepełne 
badania Rynku Staromiejskiego.

5. Małe miasta Pomorza Gdańskiego. Wybrane problemy i potrzeby badawcze 
– dr Michał Starski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski) 

Pomorze Gdańskie należało w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych do obszarów stosunkowo sła-
bo zurbanizowanych. Poza stolicą regionu, wielkim centrum produkcyjnym i handlowym jakim był Gdańsk, 
funkcjonowało tam jedynie niespełna dwadzieścia małych miast, które pełniły rolę lokalnych ośrodków 
wymiany i wytwórczości (ryc. 55). Ich początki sięgają schyłku wczesnego średniowiecza, jednak formowa-
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nie się w ich obrębie ośrodków miejskich było związane niemal wyłącznie i dopiero z akcją kolonizacyjną 
zakonu krzyżackiego, realizowaną głównie w XIV wieku. Rozwój tych osiedli, mimo początkowo podobnego 
statusu prawnego, zaludnienia i możliwości rozwoju rzemiosła, przebiegały w różny sposób i w rezultacie 
niektóre funkcjonowały jako bardzo małe miasta, a niektóre były w stanie aspirować do miast średniej 
wielkości.

Problematyka badawcza małych miast Pomorza Gdańskiego jest zagadnieniem szerokim i o charakte-
rze interdyscyplinarnym. Znalazła ona przede wszystkim zainteresowanie w badaniach historycznych, ale 
także urbanistycznych. Nieco gorzej na tym tle prezentuje się jednak zaawansowanie badań archeologicz-
nych, których dorobek w skali całego regionu nie został dotąd scharakteryzowany. Zagadnienia te zostaną 
omówione w planowanym referacie. W pierwszej kolejności poruszona zostanie w nim dotychczasowa, 
przeważnie niewystarczająca wobec potrzeb aktywność badawcza na terenie małych miast. Następnie 
podsumowane zostaną rezultaty przeprowadzonych badań odnośnie wybranych problemów badawczych, 
a więc początków i kształtowania się osiedli, zagospodarowania przestrzeni miejskiej, umocnień obronnych, 
urządzeń użyteczności publicznej oraz produkcji rzemieślniczej. Poruszona zostanie także problematyka 
zamków w miastach oraz ich przestrzeni sakralnej. Charakterystyka dotychczasowego dorobku pozwoli 
określić perspektywy i wskazać potrzeby dalszych badań tej wielkości ośrodków miejskich Pomorza Gdań-
skiego.

6. Mieszczańska parcela budowlana wyznacznikiem rozwoju przestrzennego późnośredniowiecznej 
Bydgoszczy 
– mgr Anna Siwiak, mgr Wojciech Siwiak (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Wojciech Siwiak, 
Bydgoszcz) 

Początek badań archeologicznych średniowiecznego zespołu osadniczego Bydgoszczy datuje się na koniec 
XIX wieku. Pierwszymi pracami wykopaliskowymi zajmowali się historycy i miłośnicy starożytności skupieni 
w Historische Verein zu Bromberg. Pozyskane źródła archeologiczne miały znikomą wartość poznawczą. Na 
planowe badania archeologiczne miasto musiało poczekać sto lat. Działający w latach 1992-1997 Zespół do 
Badań Dziejów Bydgoszczy przeprowadził badania osady grodowej. Postulaty badawcze dotyczyły odtwo-
rzenia struktury przestrzennej i organizacji bydgoskiego wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego, 
uzyskania odpowiedzi co do genezy i czasu powstania grodu i związanej z nim osady podgrodowej oraz 
ustalenia relacji grodu z najstarszym znanym kościołem bydgoskim pod wezwaniem św. Idziego. W 2. po-
łowie XIII wieku podgrodzie zostało opuszczone, a jego mieszkańcy przenieśli się prawdopodobnie w rejon 
wschodniej części późniejszego miasta lokacyjnego.

Po raz pierwszy nawarstwienia związane z lokacyjnymi parcelami badano w zachodniej pierzei ryn-
ku w 1969 roku. Odsłonięto wówczas pozostałości średniowiecznej drewnianej zabudowy. W 1987 roku 
przeprowadzone prace remontowe budynku przy ulicy Jana Kazimierza pozwoliły zarejestrować relikty 
XVI-wiecznej murowanej kamienicy oraz późnośredniowieczne drewniane budynki o charakterze gospo-
darczym. Uzyskane dla nich daty dendrochronologiczne mieszczą się w przedziale od 1250 do 1373 roku. 
Uchwycono pozostałości budynków wiążące się z osadnictwem przedlokacyjnym i najstarsze etapy rozwoju 
miasta lokacyjnego. Z zabudową działek lokacyjnych wiążą się drewniane konstrukcje odkryte punktowo na 
stanowiskach badanych do 1993 roku. Zarejestrowano pozostałości drewnianych budynków, datowanych 
na 2. połowę XIV do XV wieku, oraz jedyną jak dotąd znaną późnośredniowieczną piwniczkę-spiżarnię.

Intensyfikacja prac archeologicznych na parcelach lokacyjnych nastąpiła po 1998 roku. Badania archeolo-
giczne miały charakter wyprzedzających badań ratowniczych, poprzedzających realizację nowo powstających 
budynków. Największe nasilenie prac archeologicznych miało miejsce w latach 1998-2012 i objęło południo-
wą i północno-wschodnią część średniowiecznego miasta, skupiając się przy ulicy Pod Blankami i Mostowej. 
Przy ulicy Pod Blankami badania archeologiczne grupowały się po jej północnej stronie. Południowa pierzeja 
związana jest w głównej mierze z umocnieniami obronnymi miasta, a w mniejszym stopniu z późnośrednio-
wieczną zabudową. Ulica Pod Blankami była w późnym średniowieczu ulicą peryferyjną, gdzie znajdowało 
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się zaplecze gospodarcze parcel lokacyjnych, których część reprezentacyjna i mieszkalna usytuowana była od 
strony ulicy Długiej. Późnośredniowieczna mieszkalna część działek jest praktycznie niedostępna rozpozna-
niu, uległa zniszczeniu w wyniku powstawania murowanej, najczęściej podpiwniczonej zabudowy frontowej, 
realizowanej od początku XVI i w XVII wieku, z ponowną intensyfikacją od końca XVIII wieku. 

Szeroko płaszczyznowe wykopaliska zrealizowano w obrębie północno-wschodniego kwartału zabu-
dowy przyrynkowej w rejonie ulicy Mostowej, odsłaniając relikty budynków mieszkalnych i gospodarczych 
datowanych na średniowiecze i czasy nowożytne (ryc. 56). 

Badania archeologiczne pozostałej części tzw. lokacyjnego miasta realizowane były na znacznie mniej-
szą skalę.

Łącznie badaniami o zróżnicowanej powierzchni objęto około 40 historycznych działek. Problematyka 
badań archeologicznych prowadzonych w Bydgoszczy dotyczy średniowiecznego miasta lokacyjnego i jego 
przekształceń w czasach nowożytnych. 

7. Ciągi komunikacyjne w dawnym Włocławku 
– mgr Arkadiusz Wiktor, dr Joanna Abramów (ARCHBOT Pracownia Archeologiczna i Archeobotaniczna 
Arkadiusz Wiktor, Skulsk) 

Od 6 czerwca do 8 września 2012 roku, na terenie miasta Włocławka zrealizowano prace archeologiczne 
związane z inwestycją „Rozbudowa ulicy Bulwary im. M.J. Piłsudskiego oraz ul. Gdańskiej na odcinku od ul. 
Zamczej do ul. Bulwary we Włocławku”. Nadzór archeologiczny pełniono nad pracami ziemnymi prowadzo-
nymi na odcinku od skrzyżowania ulic: Bulwary oraz Matebudy do ul. Gdańskiej. Był to odcinek o łącznej 
długości 180 m . Dodatkowo, pod nadzór archeologiczny zakwalifikowano obszar skrzyżowania ul. Maślanej 
z ul. Bulwary, znajdujący się w obrębie Starego Rynku. Prace prowadzono na zlecenie Miejskiego Zarządu 
Dróg we Włocławku. 

W trakcie przebudowy pasa jezdni, chodników, a także budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
pełniono stały nadzór archeologiczny, podczas którego, poza nowożytnymi, przemieszanymi nawarstwie-
niami, natrafiono na wczesnośredniowieczne ślady osadnictwa, a także pozostałości dwóch drewnianych 
ulic. Pozyskano liczny materiał zabytkowy w postaci fragmentów ceramiki naczyniowej, kafli, szkła butel-
kowego i prawdopodobnie okiennego, a także liczne fragmenty kości zwierzęcych. Zainwentaryzowano 
także kilkanaście przedmiotów wydzielonych, w tym monety i gwoździe żelazne.

Cennym odkryciem poczynionym w trakcie prac, były pozostałości drewnianych ulic odsłonięte 
w dwóch różnych miejscach realizowanej inwestycji. Na pierwszą z nich natrafiono na ul. Bulwary, na 
wysokości kamienicy nr 25 (ryc. 57a). Odsłonięty odcinek przebiegał równolegle do ścian kamienicy, przy 
czym zachodnia jego część skręcała nieco na południowy-zachód. Materiał zabytkowy pozyskany w trakcie 
doczyszczania konstrukcji wskazuje, że prawdopodobnie miała ona związek z (późno?)średniowiecznym 
poziomem użytkowym. Z kolei druga z konstrukcji została odsłonięta w obrębie ulicy Gdańskiej, w jej po-
łudniowej części (ryc. 57b). 

Odkrycie pozostałości ulicy w nadbrzeżnej strefie miasta, a także pozostałości wczesnośredniowiecz-
nych obiektów, poszerzyły dotychczasową bazę źródłową dotyczącą przeszłości tego miasta.

8. Archeologia miasta-twierdzy Kostrzyn nad Odrą. Stan badań i perspektywy badawcze 
– mgr Krzysztof Socha (Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Kostrzyn nad Odrą) 

Mimo ogromnego potencjału badawczego, prace archeologiczno-architektoniczne na terenie miasta-twier-
dzy Kostrzyn nad Odrą prowadzone były sporadycznie. Miało to miejsce głównie przy okazji podejmowa-
nych inwestycji budowlanych. Niestety, wyniki tylko nielicznych z nich zostały opublikowane. Ponadto 
w latach 80. XX wieku na kostrzyńskiej „starówce” miały miejsce – jedyne jak dotąd – systematyczne 
badania wykopaliskowe. Wówczas to zespół pod kierownictwem dr Zofii Hołowińskiej przeprowadził ba-



  73

dania archeologiczno-architektoniczne w okolicach zamku, kościoła, na staromiejskim rynku oraz przy ulicy 
Chyżańskiej. Zakres tych prac był jednak ograniczony, bowiem skupiały się one na zarejestrowaniu najstar-
szych reliktów miasta oraz weryfikacji lokalizacji domniemanego grodu, który miał znajdować się właśnie 
w miejscu dzisiejszych ruin zamku (ryc. 58). 

Na początku 2012 roku Muzeum Twierdzy Kostrzyn opracowało „Wieloletni program badań arche-
ologicznych na terenie Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą”. Zakłada on systematyczne, wieloetapowe, 
interdyscyplinarne rozpoznanie archeologiczne oraz archeologiczno-architektoniczne terenu i zabudowy 
Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą. Wyznacza również kierunki badawcze Muzeum Twierdzy Kostrzyn 
na kilka najbliższych lata oraz określa sposoby ich realizacji.

W niniejszym referacie zostaną przedstawione wyniki dotychczasowych badań archeologicznych oraz 
badań interdyscyplinarnych prowadzonych w twierdzy Kostrzyn w latach 2011-2012. Na zakończenie zapre-
zentuję perspektywy badawcze oraz zagadnienia wymagające szczegółowego zainteresowania naukowego.

9. Badania archeologiczne i architektoniczne Warszawy dawniej i dziś. Fakty znane i nieznane 
– mgr Włodzimierz Pela (Warszawa) 

Opracowując historię badań często natrafiamy na materiały źródłowe nieznane lub niewykorzystane do tej 
pory, które po dokładnej analizie pozwalają na dokonanie innej oceny wydarzeń z przeszłości niż czyniono 
to do tej pory. Nie inaczej było z przygotowywanym przeze mnie opracowaniem historii badań arche-
ologicznych i architektonicznych prowadzonych w celu poznania dziejów dawnej Warszawy – organizmu 
miejskiego, który pojawił się na Mazowszu, nad środkową Wisłą na przełomie XIII i XIV wieku. Niektóre 
karty historii badań, przede wszystkim te, które miały miejsce przed zakończeniem II wojny światowej 
w niewielkim stopniu uległy zmianie. Na najciekawsze dla nas zagadnienia natrafiamy natomiast zaraz 
po wojnie w momencie przystąpienia do odbudowy zniszczonego miasta. Śledząc kalendarium wydarzeń 
związanych z badaniami archeologicznymi i architektonicznymi, wyłaniających się podczas odgruzowy-
wania i budowy nowych budowli reliktów dawnej Warszawy, możemy na nowo odtworzyć pionierskie 
dokonania organizacyjne i metodyczne związane z kształtowaniem się nowej dziedziny badań – archeologii 
historycznej. Zapoczątkowane zostały już w 1945 roku opisem i dokumentacją odkryć dokonywanych na 
warszawskich budowach – ogromnym pionierskim i bardziej spontanicznym niż naukowym dokumento-
waniem pozostawionych przez koparki reliktów dawnej zabudowy i warstw kulturowych na budowie trasy 
komunikacyjnej W-Z w latach 1948-1949, a następnie rozpoczęciem metodycznych badań zniszczonego 
zamku warszawskiego w latach 1949-1952, w trakcie których, od 1950 roku przystąpiono do interwen-
cyjnych badań na terenie Starego i Nowego Miasta. Badania te z przerwami trwają po dzień dzisiejszy. 
Oczywiście sprawy te w ogólnych zarysach są znane, jednak po dokładnym przeanalizowaniu materiałów 
źródłowych dotyczących działalności ekip badawczych można w tej chwili trochę inaczej opisać i ocenić te 
dokonania. Inne, bardziej krytyczne podejście do tych wydarzeń jest istotne także z tego względu, że nowe 
pokolenie badaczy, kształcących się w nowych, nieskażonych atmosferą socjalizmu czasach, nie zawsze do 
końca rozumie zachowania badaczy z lat 50., 60., 70. i 80. XX wieku i zapewne bardziej krytycznie będzie 
oceniać ich osiągnięcia.

Bardzo interesujące wydaje się także porównanie i ocena organizacji badań i stosowanych metod ba-
dawczych na przestrzeni ostatnich sześćdziesięciu lat. Czy są różnice pomiędzy działalnością archeologiczną 
i architektoniczną w gospodarce socjalistycznej i rynkowej? 

10. Sobótka jako przykład rozplanowania małych miast śląskich 
– mgr Wioletta Nowaczyk (AKME – Zdzisław Wiśniewski sp. z o.o., Wrocław)

Położona w województwie dolnośląskim, u stóp północno-wschodniej części masywu Ślęży, malownicza 
miejscowość Sobótka od dawna pozostaje przedmiotem zainteresowania różnych badaczy. Potrzeba szer-
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szych rozważań dotyczy szczególnie okresu średniowiecza. Rozwój Sobótki (lokacja klasztorna) i okolic na 
kilka wieków zdeterminowany został przez istnienie i działalność klasztoru Kanoników Regularnych (św. Au-
gustyna), początkowo przebywających na Ślęży, później przeniesionych na Wyspę Piaskową we Wrocławiu. 
Ośrodek osadniczy, który powstał u stóp góry, początkowo określany był jako targ lub wieś. Już w połowie 
XII wieku Sobótka wymieniona jest w dokumentach z nazwy, jako jedna z wsi będących w uposażeniu 
klasztoru. Nadanie praw niemieckich „gościom” mogło nastąpić w 1221 roku. W 1250 roku, w dokumencie 
papieża Innocentego IV, oprócz wolnego targu i karczmy, wspomniany też został po raz pierwszy tutejszy 
kościół (romański, p.w. św. Jakuba Starszego Apostoła). Dokumenty z XIV wieku potwierdzają działalność 
różnych rzemieślników, m.in. rzeźnika i postrzygacza sukna.

Zgodę na nadanie praw miejskich wydał dopiero w 1399 roku król Czech – Wacław IV. Z prawa do bu-
dowy umocnień obronnych (mury, wieże, fosy) nie skorzystano. Informacja o ratuszu i pobliskich ławach 
szewskich pojawiła się w 1483 roku. 

Na podstawie najstarszego widoku Sobótki z połowy XVIII wieku, autorstwa Friedricha Bernharda Wer-
nhera (ryc. 59), jak i późniejszych rysunków oraz ustaleń różnych badaczy, możemy próbować odtworzyć 
dawne średniowieczne założenie, którego układ nadal widoczny jest w obecnym rozplanowaniu. Zwraca 
uwagę urozmaicona rzeźba terenu determinująca kierunek rozwoju. Dwie drogi biegnące w kierunku po-
łudniowym oraz droga przebiegająca przy północnej pierzei Rynku są głównymi liniami wyznaczającymi 
„konstrukcję” miasta, dzieląc go na różnie zagospodarowane bloki (pasy ziemi). O przewadze znaczenia 
szlaku południkowego – przynajmniej początkowo – zdaje się świadczyć wydłużony kształt miejscowości 
w tym kierunku. Próba odtworzenia początkowej wielkości działki, jak i ich ilości w poszczególnych blokach 
mieszkalnych, została podjęta w oparciu o stare jednostki pomiaru z wykorzystaniem dawnych katastral-
nych i współczesnych map geodezyjnych.

Osada przedkolacyjna (czy miejsce targowe wspomniane w dokumencie z 1148 roku) mogła znajdować 
się w innym, choć przyległym miejscu.

11. Początki obwarowań miejskich na Dolnym Śląsku w świetle najnowszych badań 
– mgr Tomasz Kastek (AKME – Zdzisław Wiśniewski sp. z o.o., Wrocław) 

Z powstawaniem miast wiązało się m.in. wytyczenie ich granic, co często było również pierwszym etapem 
budowy obwarowań miejskich – najpierw umocnień ziemnych w postaci wałów, a następnie obwarowań 
murowanych o konstrukcji ceglanej lub kamiennej. Najstarsze miasta posiadały obwarowania ziemne w for-
mie wału np. piaszczysto-faszynowego, odkrytego wokół Wrocławia czy też Namysłowa. Bardzo często 
stan badań danego miasta nie pozwala stwierdzić czy i jakie posiadało ono pierwotnie obwarowania. Tak 
między innymi wyglądała sytuacja z odkryciami wału ziemnego, którego istnienie przewidywali niektórzy 
naukowcy, m.in. prof. Jerzy Rozpędowski. Proces wymiany drewniano-ziemnych obwodów obronnych na 
kurtyny murowane, nierzadko z basztami, jest odbiciem przemian ustrojowo-gospodarczych trwających 
na Śląsku od przełomu XII i XIII wieku do początków XIV wieku.

Jednym z lepiej rozpoznanych miast jest obecnie Wrocław, gdzie w trakcie prowadzonych badań, w ob-
rębie obecnych ulic wyznaczających przebieg murowanych średniowiecznych umocnień, stwierdzono ist-
nienie charakterystycznych nawarstwień nasypowych. Interpretowano je tam jako pozostałości głównego 
wczesnośredniowiecznego wału o konstrukcji faszynowej, otaczającego miasto tzw. „wielkiej lokacji” wg 
koncepcji J. Rozpędowskiego. Wał rozpoznany został w bezpośrednim sąsiedztwie kurtyny zewnętrznego 
obwodu miejskich murów obronnych z 1. połowy XIV wieku. Na podstawie analizy stratygraficznej po-
twierdzono jego starszeństwo w stosunku do umocnień murowanych. Podobną sytuację zanotował Józef 
Kaźmierczyk w rejonie ul. K. Janickiego, odkrywając relikty wałów w sąsiedztwie wschodniego odcinka 
XIII-wiecznych murów obronnych. 

Obecność w najstarszym systemie obronnym Wrocławia fragmentów dwóch wałów i dwóch fos – 
częściowo o konstrukcji ceglanej wykonanej w wątku wendyjskim, wprowadzonych w bliżej nieokreślonym 
momencie XIII wieku – stała się wielkim zaskoczeniem dla badaczy wrocławskich obwarowań miejskich. 
Relikty te (fragment obwodu lub pierwotnej bramy miejskiej?) pod względem techniki i technologii budowy 
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są identyczne z murami wewnętrznego pierścienia obwarowań Wrocławia z 2.-3. tercji XIII wieku, co może 
stanowić ważną wskazówkę w kwestii ich datowania (ryc. 60). 

Istnienie tego typu wczesnych umocnień miejskich – sprzed lokacji i wprowadzenia układu regularne-
go z Rynkiem, a także wzniesionych już dla miasta lokacyjnego – potwierdzają badania T. Kozaczewskiego 
w lewobrzeżnym Głogowie. 

12. Średniowieczne miejskie piece słodownicze na ziemiach polskich 
– dr Dobiesław Karst (Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy) 

Bardzo istotny etap w produkcji piwa stanowi przygotowanie jednego z głównych jego półproduktów – sło-
du. Do jego finalnej obróbki niezbędne jest suszenie, które zazwyczaj przeprowadzano – podobnie jak to się 
odbywa współcześnie – przy użyciu specjalnych pieców słodowniczych. Ten rodzaj urządzeń o rozbudowa-
nej i wyspecjalizowanej konstrukcji najpewniej upowszechnił się na terenie Europy Środkowej w XIV wieku, 
wraz z przybierającą wówczas masową skalę produkcją piwa. Piece te składały się z dwóch elementów: 
urządzenia grzewczego (pieca, paleniska) i opartego na nim rusztu, zwanego na ziemiach polskich lasami 
lub darami. W zależności od rodzaju konstrukcji tych dwóch elementów w okresie późnego średniowiecza 
na terenie Europy Środkowej dominują dwa rodzaje urządzeń do suszenia słodu: typu niderlandzkiego, zwa-
nego też angielskim i typu niemieckiego, zwanego też polskim. Podstawy ich budowy pozostają niezmienne 
aż do początku XIX wieku. Piec pierwszego typu – niderlandzki, posiadał płaski ruszt oparty na konstrukcji 
w formie odwróconej piramidy, której wierzchołek przechodził w umieszczony pod nim piec czy też pa-
lenisko. Urządzenie suszarnicze drugiego typu – niemieckiego, wyposażone było w dwuspadowe połacie 
rusztu, oparte o prostokątny piec, przypominający wydłużony dom kalenicowy. Urządzenie ogniowe (piec) 
tego ostatniego typu tworzyła najczęściej jedna komora paleniskowa i połączona z nią komora przypie-
cowa. Ze względu na umieszczenie tej ostatniej można wydzielić dwa podtypy w konstrukcji urządzenia: 
1 – z wlotem w dłuższym boku i 2 – z wlotem w krótszym boku. Ten pierwszy podtyp pieca jest szczególnie 
obecny wśród dokonywanych ostatnio odkryć archeologicznych w Europie Środkowej, w tym zwłaszcza 
na ziemiach polskich, m.in. znaleziska z Głogowa (ryc. 61) i Krakowa. Podtyp 2 znany jest dotąd wyłącznie 
z rozwiązań nowożytnych (piec z XVIII wieku w Muzeum Piwowarstwa w Pilźnie; zob. również poradniki 
piwowarskie z XIX wieku). O popularności pieców typu drugiego w Europie Środkowej, w tym zwłaszcza 
na ziemiach polskich, świadczy zamienna ich nazwa – typu niemieckiego lub polskiego – oraz spotykane 
na tych terenach od XVI wieku w godłach cechowych specjalne mieszaki słodownicze związane wyłącznie 
z tym konkretnym urządzeniem suszarniczym.

13. Zabudowania miast śląskich wedle wedut 1536/1537 
– mgr Arkadiusz Przybyłok (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki) 

Archeologia jest najczęściej „ostatnią instancją” pozwalającą sprawdzić wiarygodność przekazu historycz-
nego – tak tekstu pisanego, jak i ikonografii. Nieraz okazuje się, że dokument jest świadectwem woli nie 
działania, a obraz – choć szczegółowy – obarczony jest błędami. 

Jednym z takich źródeł historycznych jest seria 49 widoków – wedut (ryc. 62), powstałych w trakcie 
podróży pfalzgrafa Ottheinrichsa z Neuburga do Krakowa jesienią i zimą 1536 roku, i powrotu do ojczystej 
Bawarii w roku następnym. Opracowane przez Angelikę Marsch obrazy stały się niezwykle cennym źródłem 
ikonograficznym dla badaczy miast Niemiec, Czech, Śląska i Małopolski epoki przełomu średniowiecza 
i renesansu. Widoki te są niezwykle szczegółowe, pełne detali i nieistotnych elementów, takich jak płot, 
drzewo czy studnia obok zabudowań zagrody. 

Jednak w zależności od badacza ocena wiarygodności wedut bywa różna. Wobec ostatniej krytyki 
tychże, której autorem jest Marian Kutzner, chciałbym podjąć problem raz jeszcze. Analiza miast Śląska, 
nawet wyrywkowa, pozwala nam ocenić wiarygodność wedut dla miast dużych jak Wrocław oraz małych 
jak Biała. Tym samym uważam, że może to być grupa wiarygodna dla takiej oceny. 
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Problem badawczy obejmuje 20 miast: Białą, Brzeg, Bytom, Czeladź, Głogówek, Koźle, Kożuchów, Le-
gnicę, Nysę, Oławę, Opole, Otmuchów, Paczków, Polkowice, Pyskowice, Strzelce Opolskie, Środę Śląską, 
Toszek, Ujazd i Wrocław. Są to miasta o różnej skali zabudowy, o różnym stanie przebadania. Biorąc pod 
uwagę przede wszystkim te najlepiej znane (ale nie tylko największe!) być może uda się ocenić wiarygod-
ność przedstawień przypisywanych Mathiasowi Gerungowi.

Postery:

I. Małe zamki w małych społecznościach 
– dr Arkadiusz Koperkiewicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański) 

Poster prezentuje wyniki badań archeologicznych prowadzonych z ramienia Instytutu Archeologii Uni-
wersytetu Gdańskiego w latach 2006-2010 na zamkach krzyżackich w Olsztynku (Schloss Hochenstein) 
i Bezławkach (Schloss Bäslack). Obiekty te należą do kategorii najmniejszych założeń obronnych Zakonu 
Krzyżackiego w Prusach, które na ogół nie były przedmiotem badań naukowych. Pomimo zmieniających się 
przez stulecia uwarunkowań politycznych, zmiany funkcji i przeznaczenia, ogniskowały one zawsze wokół 
siebie życie niewielkich społeczności. 

Ze względu na brak dostatecznej ilości przekazów historycznych, badania archeologiczne dostarczają 
danych na temat ich dziejów budowy, zagospodarowania oraz kultury materialnej dawnych mieszkańców. 
Prace archeologiczne stają się początkiem rewitalizacji tych miejsc i budowania poczucia tożsamości wśród 
współczesnych. Małe zamki odkrywane na nowo stają się chlubą miasteczek i przyczyniają się do wzmo-
żenia ruchu turystycznego.

Olsztynek położony jest w południowo-zachodniej części Pojezierza Olsztyńskiego. Zamek zajmuje 
niewielkie wzniesienie w północno-zachodniej części starego miasta. Budowlę murowaną wzniesiono 
w połowie XIV wieku. Fundatorem był komtur z Ostródy Ginther von Hohenstein (1349-1370), któremu 
zbudowane później miasto zawdzięcza swą nazwę. Zamek przez stulecia stanowił centrum administracyj-
no-gospodarcze miasta. Po zniszczeniach II wojny światowej budynki odbudowano dla celów oświatowych 
– i tak jest do dnia dzisiejszego. 

Badania archeologiczne po raz pierwszy dały możliwość rozpoznania pierwotnego założenia, kolejnych 
przebudów i rozplanowania dziedzińca. Odsłonięto dobrze zachowaną studnię, piwnice skrzydła południo-
wego wraz z zejściem, rozpoznano sposób wznoszenia murów obwodowych dziedzińca oraz odsłonięto pod 
skrzydłem wschodnim mury interpretowane jako fundamenty wieży. Pierwsza faza budowy obejmowała 
okres od 2. połowy XIV wieku do zniszczeń w 1414 roku. Wzniesiono wówczas budynek główny w części 
północno-wschodniej, studnię w centrum dziedzińca, mur obwodowy dziedzińca na fundamencie arka-
dowym i być może wieżę w narożniku południowo-wschodnim. Wjazd znajdował się prawdopodobnie we 
wschodnim murze kurtynowym. Drugi etap to odbudowa i rozbudowa prawdopodobnie w 1. połowie XV 
wieku, kiedy to dobudowano jedno skrzydło od strony miasta, a także fosę i przejazd w kierunku miasta. 
Trzecia faza związana jest zapewne z przebudowami na początku XVII wieku. Są to relikty fundamentów 
wkomponowane w części wschodniej, nad studnią oraz adaptacja piwnicy skrzydła południowego. Czwarta 
przebudowa, zmieniająca w istotny sposób układ przestrzenny zamku, to wzniesienie w stylu neogotyckim 
kompleksu zabudowań na cele gimnazjum. W tym kształcie całość przetrwała do dnia dzisiejszego.

W trakcie badań archeologicznych odkryto około 1000 fragmentów kości zwierzęcych. Materiał za-
wierał przede wszystkim szczątki ssaków domowych (85%), a także szczątki ssaków dzikich (10%) i ptaków 
(3%). Najwięcej było kości bydła, świni oraz owcy i kozy. Ptaki reprezentowane były przez szczątki kury, gęsi 
i indyka. Pośród szczątków zwierząt dzikich wydzielono kości dzika, sarny jelenia i łosia. Na wielu kościach 
dostrzeżono ślady obróbki rzeźniczej i kulinarnej.

W czasach pruskich Bezławki znajdowały sie na pograniczu Barcji i Galindii, gdzie rozciągały się połacie 
wielkiej puszczy. Po podboju krzyżackiem wieś znalazła się w komturstwie bałgijskim, w kętrzyńskim okręgu 
prokuratorskim. Lokacja miała miejsce 9 sierpnia 1371 roku. Dokument wystawił komtur Bałgi Ulrich Fricke 
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nadając ”czcigodnemu panu Kreste 44 łany na prawie chełmińskim w Bayslaugken w celu założenia wsi”. 
Istnieje wiele przesłanek świadczących, że trzon stanowiło osadnictwo pruskie.

W literaturze przedmiotu często napotyka się na zdanie, że murowaną strażnicę (Wildhaus) w Bezław-
kach wzniesiono w końcu XIV wieku dla ochrony przed litewskimi najazdami. 

Założenie opiera się na planie regularnego czworoboku sytuowanego dłuższą osią na linii północny-
zachód – południowy-wschód. Dolne partie murów obwodowych i zamku wzniesiono z kamienia polnego, 
zaś powyżej drugiej kondygnacji zamku ściany murowano z cegły. W XVI wieku zamek został adaptowany 
na kościół. W latach 1726-1730 od strony południowo-zachodniej dostawiono masywną wieżę w konstrukcji 
ryglowej. Wydaje się, że dzięki tym adaptacjom do dnia dzisiejszego przetrwała większa część średniowiecz-
nego założenia. Duże prace remontowe wykonano pod koniec XIX wieku, przykrywając wnętrze świątyni 
sklepieniem kolebkowym i montując ozdobne witraże. W tym czasie zapewne kościół został otynkowany. 
W dość dobrym stanie budynek wraz z otaczającym go cmentarzem przetrwał do początków lat 80. XX 
wieku (ryc. 63). W 1988 roku kościół przekazano katolikom i wyremontowano jako filię parafii katolickiej 
w Wilkowie. Wieżę kościelną odrestaurowano w 2008 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Obecnie w Bezławkach odbywają się letnie obozy naukowe dla studentów historii, archeologii, 
architektury i geodezji.

Zamek w Bezławkach uznaje się za jedyną zachowaną najmniejszą formę zamku krzyżackiego – siedziby 
komornika. Badania archeologiczno-architektoniczne pozwoliły zweryfikować stan wiedzy o tym obiekcie 
i zmienić stereotypowe wyobrażenia znane z popularnej ryciny Steinbrechta. W oryginalnym założeniu 
budowli występują cztery kondygnacje. Do dziś na elewacjach czytelne są cztery rzędy strzelnic. Nieskom-
plikowany podział wnętrza przypomina bardziej obronny spichlerz niż typową krzyżacką warownię. Było to 
związane zapewne z koncepcją obrony opierającej się na wykorzystaniu broni strzeleckiej. Przy północno-
wschodnim szczycie budynku odkryto pozostałości bramy. Kwestionuje to dotychczasowe rekonstrukcje 
przedstawiające bramę w centralnej partii murów obwodowych. Wydaje się, że w tym przypadku militarna 
funkcja budowli zdecydowanie dominowała nad administracyjną i gospodarczą. Była to przede wszystkim 
nadgraniczna strażnica, tzw. Wildhaus, dostosowana do lokalnych wymogów militarnych i politycznych. 
Najważniejszym ustaleniem, opartym o badania drewna konstrukcyjnego, jest określenie daty budowy 
zamku na 1377 rok. 

Prace archeologiczne budzą nadzieję na podjęcie działań na rzecz ratowania tego obiektu przed znisz-
czeniem.

II. Zamek Niesytno w Płoninie w świetle badań z lat 2012-2013 
– mgr inż. arch. Piotr Błoniewski (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechnika Wro-
cławska), dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska (Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, 
Politechnika Wrocławska), mgr Tomasz Olszacki (Pracownia Archeologiczna „TRECENTO”, Łódź)

Ruiny zamku Niesytno (ryc. 64) stoją na stromym, skalistym wzgórzu (550 m n.p.m.) stanowiącym skalny 
cypel Wilczej Góry, nad wsią Płonina, we wschodnim grzbiecie Gór Kaczawskich, w odległości 1,5 km od 
Świdnika i 7 km od Bolkowa. W rdzeniu polskiej i niemieckiej nazwy Niesytno – Nimmersath pobrzmiewa 
imię niesytego krwi Niemira, który miał dawniej zamieszkiwać zamek. Zapewne w osobie Niemira prze-
trwała pamięć o historycznej postaci Hayna von Czirn, który jako stronnik husytów i raubritter spowodował 
atak i spalenia swej warowni przez wojska mieszczan w 1432 roku. Wśród następnych pokoleń właścicieli 
zamku, należących do rodziny Zedlitzów, nie było już bowiem tak barwnej postaci. 

Niesytno przedstawia dziś wielopiętrową ruinę, która wyrasta w górę ze stosunkowo szczupłego ob-
rysu na wysokość 27 m. Górny zamek składa się z 8-bocznej wieży mieszkalnej usytuowanej w najwyższym 
punkcie skalnego wzgórza, bronionej pierwotnie całym zestawem szykan jak ostrze, szyja bramna, górne 
wejście i hurdycje. Wieża ta była zarazem wygodną siedzibą z dwoma piętrami „ciepłych izb”, po których 
przetrwały we wnętrzu negatywy drewna na ścianach. Poniżej znajdowały się: zamknięty murem dziedzi-
niec z dużym dwuskrzydłowym domem i dolny zamek, gdzie w 1545 roku stanął renesansowy dwór. 
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Badania zamku rozpoczęły się w 2011 roku, kiedy to dostał się w ręce obecnego właściciela. Na pod-
stawie rozpoznania architektonicznego murów wyodrębniono sześć faz przekształceń, z których cztery 
przypadły na średniowiecze, a najstarsze określić można mianem „skalnego zamku”. Rok 2013 przyniósł 
możliwość odgruzowania dwóch dolnych kondygnacji wieży i rozstrzygające wyniki badań archeologicznych 
w kwestii bezwzględnego datowania trzech pierwszych faz: 

Faza 1 (przed 1432 r.) – kamienny dom z tynkowaną izdebką położony na najwyższym wypiętrzeniu 
skalnym; spalony w wyniku szturmu mieszczan w 1432 roku.

Faza 2 (po 1432 r.) – kamienny dom zamknięty w nieregularny wielobok; od zachodu podbudowany 
sklepionymi komorami, od północy i wschodu obwodem obronnym o nerkowatym planie, założonym po-
niżej starszego domu; 

Faza 3 (lata 70.-80. XV w.) – na zasypisku starszego domu powstała wieża mieszkalna z ostrzem, a poni-
żej, od północy – dziedziniec otoczony murem obronnym, nawarstwionym na relikty spalonych budynków 
gospodarczych; 

Faza 4 (XV-XVI w.) – budynek bramny położony u stóp wieży, wbudowany w zakole „skalnego zamku” 
z 2 fazy; 

Faza 5 (20.-30. lata XVI w.) – rozbudowa domu bramnego o mieszkalne skrzydło wschodnie;
Faza 6 (1545-2. połowa XVI w.) – budowa renesansowego dworu i przekształcenia w obrębie średniego 

zamku. 

III. Badania archeologiczne założenia zamkowego w Człuchowie z lat 2008-2013 
– mgr Maciej Kurdwanowski (Usługi Archeologiczne Maciej Kurdwanowski, Warszawa), dr Michał 
Starski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski) 

W posterze zaprezentowane zostaną wyniki badań archeologicznych założenia zamkowego w Człucho-
wie (ryc. 65). Prace badawcze, na tej drugiej co do wielkości warowni w państwie zakonnym w Prusach, 
prowadzone są systematycznie od 2008 roku przez Instytut Archeologii UW. Objęły one swoim zasięgiem 
część zabudowań dawnego Zamku Wysokiego oraz północną część jego międzymurza. Rozpoznano także 
fragment II oraz III Przedzamcza. 

Rezultaty badań w istotny sposób poszerzają dotychczasową wiedzę o dziejach zamku. Pozwoliły one 
wprowadzić nowe, nieznane dotąd dane do rozplanowania założenia. W trakcie prac pozyskano także 
bardzo liczny zbiór zabytków ruchomych, pozwalających na rekonstrukcję kultury materialnej mieszkań-
ców zamku. Wyniki prac badawczych uwzględniono podczas prowadzonej równolegle rewitalizacji ruin 
zamkowych.

IV. Dzieje grodu i grodziska Piotrówka w Radomiu 
– mgr Katarzyna Solarska (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa) 

Wczesnośredniowieczny gród nad rzeką Mleczną leżał na ważnym szlaku handlowym biegnącym z Rusi na 
Zachód Europy. Toteż z biegiem czasu urósł do miana centrum administracyjnego regionu, o czym świad-
czy m.in. charakter zespołów zabytków pozyskanych z wykopalisk. Zespół osadniczy w Radomiu składa 
się z grodziska Piotrówka (ryc. 66) oraz wieńca otaczających go osad o charakterze otwartym. Pierwsze 
osady datowane są na IX wiek, zaś stałe osadnictwo rozwinęło się dopiero w X wieku. Sam gród natomiast 
wybudowano w drugiej połowie tegoż stulecia, w czasie kiedy kształtowała się monarchia piastowska. 
W metryce samego grodziska zapisany jest także ,,złoty wiek” Radomia (XV-XVI), a także okres totalnej 
modernizacji podjętej u schyłku XVIII wieku, kiedy to na dawnym grodzie założono jeden z najstarszych 
komunalnych cmentarzy w Polsce, zorganizowany wedle reguł Komisji Dobrego Porządku. 

Poster prezentuje obecny stan badań nad radomskim grodziskiem. 
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Ryciny do streszczeń 4. sesji tematycznej: 

Ryc. 43. Podziemne relikty zamku piastowskiego we Wrocławiu 
(fot. M. Chorowska)

Ryc. 44. Zamek Książ w Wał-
brzychu, woj. dolnośląskie. 
Pod koniec XIII wieku Bolko 
I wzniósł w miejscu dzisiejsze-
go Książa lub sąsiadującego 
z nim zamku Stary Książ – wa-
rownię Fürstenberg, której na-
zwa weszła do tytulatury tego 
władcy i jego potomków 
(fot. A. Boguszewicz)
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Ryc. 45. Fragment planu przeglą-
dowego rejonu Miedzianki (pow. 
jeleniogórski, woj. dolnośląskie) 
wykonany przez Schermeiste-
r’a w 1748 roku, odrys z 1784 
roku (oryginał w Archiwum Pań-
stwowym w Katowicach (OBB II 
1072)

Ryc. 46. Zamek Ojców, pow. krakowski, woj. małopolskie 
(fot. M. Wojenka)
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Ryc. 47. Zamek Gołańcz, pow. wągrowiecki, woj. 
wielkopolskie (fot. T. Olszacki)

Ryc. 48. Relikty zamku w Jedzbarku, pow. olsz-
tyński, woj. warmińsko-mazurskie 
(fot. G. Świderski)

Ryc. 49. Strażnica krzyżacka w Bezławkach, pow. 
kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie 
(fot. Ch. Hermann)
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Ryc. 50. Relikty mostu odsłonięte podczas badań interwen-
cyjnych na zamku w Uniejowie, pow. poddębicki, woj. łódzkie 
(Archiwum ARCH-TECH Sp. z o.o., fot. W. Dudak)

Ryc. 51. Głogów, woj. dolnośląskie (fot. R. Mruczek)

Ryc. 52. Zestawienie 
faz rozwojowych za-
budowy na posesji 
przy św. Mikołaja 
71 we Wrocławiu 
w średniowiec zu 
(oprac. M. Krzywka)
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Ryc. 53. Widok ogólny wykopów badawczych – Kraków i Wrocław (fot. T. Kalarus, C. Buśko)

Ryc. 54. Stargard, woj. za-
chodniopomorskie. Stare 
Miasto – widok fragmentu 
kwartału IX w trakcie badań 
archeologicznych, 2008 rok 
(fot. www.4Dfoto.pl)
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Ryc. 55. Puck, woj. po-
morskie. Widok miasta 
od zachodu (fot. K. Trela); 
u dołu wybrane zdjęcia 
z badań archeologicz-
nych i pozyskane zabytki 
ruchome (fot. M. Starski)

Ryc. 56. Bydgoszcz, stan. 603, ulica Mostowa 4, woj. kujawsko-pomorskie. Pozostałości późnośredniowiecznej zabudowy 
drewnianej i nowożytnej murowanej wraz z latryną (fot. W. Siwiak)
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Ryc. 57. Włocławek, woj. 
kujawsko-pomorskie. Bul-
wary im. M.J. Piłsudskiego 
– lokalizacja miejsca badań 
archeologicznych (źródło 
mapy: www.geopor tal.
gov.pl) oraz pozostałości 
drewnianych ulic: a – przy 
kamienicy nr 25 (fot. A. 
Wiktor); b – w południowej 
części ul. Gdańskiej 
(fot. J. Abramów) 

Ryc. 58. Południowy narożnik zamku w Kostrzynie nad Odrą, woj. lubuskie. Rzut poziomy wykopu (fot. K. Socha)
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Ryc. 59. Plan Sobótki (pow. wrocławski, woj. dol-
nośląskie) wg F.B. Wernhera (za: K. Bimler, Die 
schlesischen massiven Wehrbauten, t. 1, Breslau, 
1940, s. 60, ryc. 32)

Ryc. 60. Wrocław, Stare 
Miasto. Wrocław 1204-
1263. Na planie wielkiej lo-
kacji Wrocławia wg J. Roz-
pędowskiego zaznaczono 
dotychczasowe odkrycia: 
1) wały wokół Wrocławia 
(W-1) – kropki; 2) fosy (F-1) 
– kwadraty; 3) wał przy ko-
ściele Bożego Ciała (W-2) – 
elipsa; 4) fosa przy kościele 
Bożego Ciała (F-2) – romb 
(oprac. T.A. Kastek, R. Mru-
czek, J. Rozpędowski)
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Ryc. 61. Piec słodowniczy z przełomu XIII i XIV 
wieku, odkryty na Starym Mieście w Głogowie, 
woj. dolnośląskie (fot. K. Hajzler)

Ryc. 62. Przykładowy slajd z prezentacji: „Meto-
da analizy wedut z 1536/37 roku: od przedsta-
wienia do wyników badań archeologicznych” 
(oprac. A. Przybyłok)

Ryc. 63. Zamek w Bezławkach (pow. kętrzyński, 
woj. warmińsko-mazurskie) na akwareli Zbignie-
wa Szczepanka (wg Zamki Pomorza, Warmii i Ma-
zur, Pelplin, 2011, s. 18)
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Ryc. 64. Ruiny zamku Niesytno w Płoninie, 
pow. jaworski, woj. dolnośląskie (źródło: www.
niesytno.pl/index.php/galeria/175-zamek-w-
2010-roku) 

Ryc. 65. Człuchów, woj. pomorskie. Widok zabu-
dowań przedbramia Zamku Wysokiego odsłonię-
tych podczas badań archeologicznych 
(fot. M. Starski)

Ryc. 66. Główne wejście na grodzisko Piotrówka, 
pow. radomski, woj. mazowieckie 
(fot. K. Solarska)
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Sesja tematyczna 5.  
Archeologia współczesności. Archeologia konfliktu.  
Archeologia martyrologii XX wieku 

Organizator: 

dr Anna Zalewska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Sesja skierowana jest do osób zainteresowanych materialnymi śladami bliskiej przeszłości oraz odpowie-
dziami na pytania typu: czy archeologia jest w stanie i czy powinna ustosunkowywać się w sposób syste-
matyczny i zaplanowany do problematyki współczesności; w jaki sposób/na ile materialne pozostałości 
przeszłości mogą wzbogacić naszą wiedzę na temat rzeczywistości minionej, określanej mianem historii 
współczesnej; jakiego typu wyzwania, trudności, zagrożenia, etc. napotyka(ła) ochrona i/lub reprezentacja 
materialnych pozostałości bliskiej przeszłości; w jaki sposób materialne ślady konfliktów zbrojnych, zbrodni 
i represji XX wieku (które zostały lub mogą zostać rozpoznane z użyciem metod archeologicznych) mogą 
kształtować lub kształtują społeczną świadomość bolesnego dziedzictwa? 

Koncepcja sesji oparta została na dwóch porządkach: z pierwszym porządkiem związana jest proble-
matyka lokalizacji, dokumentowania, interpretacji i tworzenia optymalnej w aktualnych warunkach bazy 
danych i wyników analiz materialnych pozostałości pochodzących z XX-wiecznych konfliktów (zwłaszcza 
pierwszej i drugiej wojny światowej na terenach dzisiejszej Polski) oraz zbrodni popełnionych przez władze 
nazistowskie i komunistyczne. W drugim porządku zawiera się problematyka związana z okresem powo-
jennym, w trakcie którego zachodziły liczne procesy prowadzące do zacierania pamięci materii i mocy 
dowodowej materialnych pozostałości. 

Obok archeologów, na których czynny udział i uczestnictwo w charakterze referentów, słuchaczy, 
dyskutantów bardzo liczymy – do uczestnictwa w sesji zapraszamy również historyków, antropologów, 
muzealników, literaturoznawców, medyków sądowych, kulturoznawców, etnologów oraz wszystkich zain-
teresowanych materialnymi śladami bliskiej przeszłości, ich wartością (dowodową, poznawczą, moralną, 
etc.), ich specyfiką i ich rolami społecznymi.

Referaty:

I. Archeologia współczesności. Archeologia konfliktu

1. Wprowadzenie do problematyki, zarys dziejów i specyfiki badań: archeologia pól bitewnych ver-
sus „archeologia konfliktu” 
– dr Anna Zalewska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), mgr Paweł 
Zawadzki („Tempus” Usługi Archeologiczne Paweł Zawadzki, Świdnica)

Zainteresowanie polami bitew w Polsce sięga co najmniej początku XIX wieku i łączone jest m.in. z działania-
mi wybitnego generała Armii Księstwa Warszawskiego, a jednocześnie miłośnika i kolekcjonera zabytków 
starożytności – Michała Sokolnickiego. W trakcie swej podróży po Niemczech, w latach 1810-1811, badał 
on miejsca związane z militarnymi zmaganiami Legionów Rzymskich, próbując odnaleźć ich materialne po-
zostałości. Jako pierwsze, celowe i systematyczne, badania archeologiczne pól bitewnych na teranie Polski 
wskazywane są prace przeprowadzone w latach 1956-1957 na Psim Polu pod kierownictwem Wandy Sar-
nowskiej. W ich wyniku nie udało się niestety zlokalizować pobojowiska i nie natrafiono na przedmioty czy 
obiekty, które można by łączyć z bitwą. Równie rozczarowujące w opinii wielu komentatorów były badania 



90  

Pól Grunwaldzkich – niewątpliwie najsłynniejsze z dotychczas przeprowadzonych wykopalisk bitewnych 
w Polsce. Ideologiczną i poznawczą motywację tych badań, stymulowała zbliżająca się 550 rocznica bitwy 
grunwaldzkiej. Rocznicowe inspiracje towarzyszyły również wielu innym badaniom pól bitewnych, np. wy-
kopaliskom prowadzonym w 1960 roku na Legnickim Polu w kontekście 720 rocznicy bitwy czy w przepro-
wadzonym w 2011 roku, na skutek oddolnej inicjatywy społecznej, nieinwazyjnym badaniom z użyciem 
metod archeologicznych w kontekście 180 rocznicy bitwy pod Olszynką Grochowską.

Z jednej strony złożoność motywów skłaniających do badań miejsc pobitewnych oraz wyraźna zależ-
ność między kontekstem odkrycia a poznawczym i społecznym obrazowaniem „kontekstu pierwotnego” 
konfliktów zbrojnych, z drugiej zaś strony społeczna ignorancja wobec faktów posiadających elementarne 
znaczenie dla historii Polski i polskiej tożsamości zbiorowej (diagnozowana w ostatnim czasie przez so-
cjologów i traktowana jako jeden z przejawów kryzysu edukacji historycznej) oraz postępująca „alienacja 
historii”, przejawiająca się w obojętności społecznej (m.in. wobec materialnych reliktów konfliktów) wy-
nikającej z przeświadczenia, że historia to „sfera obca”, „pozbawiona znaczenia w indywidualnym kontek-
ście” – skłaniają do (po)traktowania badań pozostałości konfliktu jako „poligonu” archeologii stosownej 
i stosowanej.

Inspirująca w kontekście sygnalizowanych powyżej problemów wydaje się perspektywa „archeologii 
konfliktu”. Przejawia się ona w dążeniach do głębszego zrozumienia zarówno minionych i bieżących znaczeń 
materialnych pozostałości pobitewnego krajobrazu, jak ciągłego „odmładzania zabytków” i aktualizowania 
„krajobrazów upamiętnień”, powstałych i powstających w miejscach konfliktów lub w ich kontekstach.

W referacie przedstawiona zostanie propozycja traktowania wniosków płynących z praktykowania 
„archeologii konfliktu” jako pomocnych w tworzeniu antidotum na wypaczenia (niestety powszechne 
również na „skrwawionych ziemiach” – określenie użyte przez Timothy Snydera dla opisania Wschodniej 
i Środkowowschodniej Europy), towarzyszące często archeologii pól bitewnych, oraz tzw. „czarnej archeolo-
gii”. Zwłaszcza na tym obszarze „kopanie” (a więc destrukcja) tych wyjątkowych miejsc wymaga istotnych 
i uzasadnionych motywacji etycznych i merytorycznych. Badania prowadzone w miejscach konfliktów nie 
powinny być traktowane jako rozrywka czy następstwo nie zawsze szlachetnych pobudek (np. chęci wejścia 
w posiadanie militariów, ciekawostek, „fantów”, „towaru” – pod przykrywką archeologii). „Archeologia 
konfliktu” nie ogranicza się do badania pól bitewnych, lecz odnosi się do wszystkich aspektów danego 
konfliktu, w którego polu równie istotne co miniony konflikt sam w sobie, jest wszystko to, co konflikt ten 
poprzedzało – jego wielowymiarowe i ciągle zmienne następstwa oraz wszystko to, co w związku z danym 
konfliktem utrwaliło się w materialnym „archiwum ziemi” (ryc. 67). 

2. Wraki jednostek z I i II wojny światowej. Mokre groby. Dziedzictwo. Niebezpieczne obiekty 
– mgr Andrzej W. Święch 

Pierwsza i druga wojna światowa uchodzą za najbardziej krwawe konflikty na kontynencie europejskim. 
Walki prowadzone na lądzie, w powietrzu i na wodzie pociągnęły za sobą setki tysięcy ofiar. Morskie szlaki 
i działania na wielu akwenach odegrały tutaj istotną rolę. Widoczne jest to zwłaszcza na przykładzie II 
wojny światowej. 

W trakcie bitew, bombardowań i innych działań, zatonęły setki o ile nie tysiące okrętów. Często za-
bierając ze sobą liczne ofiary w ludziach. Mówimy tutaj o przypadkach, które określić można mianem 
masowych grobów, gdzie ofiary liczone są w tysiącach (np. MV Wilhelm Gustloff, SS Cape Arcona), a także 
bardzo licznych okrętach, gdzie liczba ofiar nie jest tak zatrważająca (np. okręty podwodne). Je również 
należy uznać za mokre groby. 

Wraki jednostek z XX wieku zwykle nie są postrzegane przez archeologów jako interesujące. Można 
powiedzieć, że przynależą one bardziej do obszaru badawczego historyków. Co dziwi, ponieważ obiekty 
z omawianych wojen zdeponowane na lądzie są traktowane jako pełnoprawne źródło archeologiczne. 
Co więcej, statut prawny wielu wraków nie jest jasny. W wielu krajach europejskich nie podlegają one 
ochronie. A w niektórych przypadkach pojawia się problem własności (np. Wielka Brytania – Royal Navy, 
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Norwegia –prywatne przedsiębiorstwa, którym wraki z II wojny światowej zostały odsprzedane zaraz po 
wojnie). Obecna sytuacja każe zwrócić większą uwagę środowiska archeologicznego na ten problem. Tym 
bardziej, że omawiane obiekty cieszą się coraz większym zainteresowaniem różnych grup społecznych. 
W tym amatorów nurkowania, których działalność może mieć charakter destrukcyjny. Stanowią one także 
problem z zakresu ochrony środowiska. Ze względu na swoją specyfikę zawierają szkodliwe substancje 
napędowe itp., które z czasem przedostają się do środowiska. Różnego typu działania mające na celu prze-
ciwdziałanie temu mogą prowadzić do niszczenia elementów jednostek, które powinny być postrzegane 
jako dziedzictwo, a wiele z nich jako mokre groby. 

W moim wystąpieniu chciałbym przedstawić omawiany problem na wybranych przykładach. Nie tyl-
ko z perspektywy europejskiej, ale również odnieść się do Stanów Zjednoczonych i Australii, gdzie tego 
typu obiekty postrzegane są inaczej. Chciałbym przedstawić zarówno kwestie natury archeologicznej, jak 
i ochrony konserwatorskiej, w tym prawnej. 

3. Zanikający potencjał archeologii wojennej regionu kujawsko-pomorskiego
 – prof. dr hab. Jacek Woźny (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego, Bydgoszcz)

Walory regionu kujawsko-pomorskiego dla badań archeologii wojennej są bogate i różnorodne, lecz 
niestety w stadium zanikania. Obszerną kategorią pozostałości militarnych z II wojny światowej są pol-
skie, niemieckie i radzieckie pozycje obronne z lat 1939-1945. Należą do nich (a) umocnienia ziemne , 
(b) drewniano-ziemne oraz (c) żelbetowe, w postaci schronów bojowych , biernych i czynnych. Łączną 
długość linii obronnych oszacować można na 350 km, ilość schronów drewniano-ziemnych na około 190 
obiektów, natomiast żelbetowych na około 80 obiektów. W większości nie posiadają one dokumentacji 
i podlegają stopniowej destrukcji wobec braku ochrony konserwatorskiej. Do drugiej grupy należą kujaw-
sko-pomorskie pobojowiska (np. Krojanty, Włóki), niszczone przez detektorystów i zbieraczy militariów. 
Trzecią kategorię tworzą pozostałości niemieckich poligonów (Heidekraut w Borach Tucholskich – V 2) 
i zakładów zbrojeniowych (DAG Fabrik Bromberg w Bydgoszczy – ryc. 68), tylko w wąskim zakresie chro-
nionych i rewitalizowanych („Exploseum” – filia Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy na części DAG). 
W większości wypadków, po sporządzeniu notatek konserwatorskich, obiekty te zanikają pod presją 
gospodarki leśnej, rozwoju przemysłu i budownictwa mieszkaniowego, jako relikty działań okupanta 
niemieckiego. Podobne zagrożenia dotyczą jednak kolejnej grupy obiektów, obejmujących obozowiska 
i schrony partyzanckie z okresu II wojny światowej w Borach Tucholskich. Skatalogowanie, analiza i na-
ukowe opracowanie potencjału archeologii wojennej regionu kujawsko-pomorskiego nabiera szczegól-
nego znaczenia dla przyszłych pokoleń, pozbawionych możliwości bezpośredniego kontaktu z reliktami 
II wojny światowej.

4. Historia współczesna w konfrontacji ze źródłami archeologicznymi. Badania epizodów II wojny 
światowej i okresu powojennego 
– dr Paweł Konczewski (Pracowania Archeologiczno-Konserwatorska „Antiqua” Paweł Konczewski, 
Trzebnica)

Archeolodzy badając przeszłość korzystają z dwóch głównych kategorii źródeł. Uogólniając są to miejsca 
dawnej działalności ludzkiej i pozostające po niej przedmioty. Badacze historii w dużej mierze opierają się 
na dokumentach pisanych i relacjach świadków lub uczestników zdarzeń. Często jednak te „klasyczne” 
źródła historyczne są niepełne lub sprzeczne w swojej treści. Powoduje to, że przeszłość rekonstruowana 
jest w sposób wysoce niepełny. Historia staje się nieweryfikowalna, a faktyczna wiedza o niej pozostaje 
w sferze bardziej domysłów niż faktów. Uzupełnienia wiedzy historycznej można dokonać poprzez badania 
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archeologiczne. Dzieje się tak, jeśli po badanym zdarzeniu pozostają świadectwa materialne, możliwe do 
odszukania i analizowania przez archeologów. 

Zdarzeniami z przeszłości badanymi coraz częściej przez archeologów także w Polsce, są epizody II 
wojny światowej i z okresu tuż po jej zakończeniu. Jednym z przykładów badań mogą być wykopaliska prze-
prowadzone na cmentarzu parafialnym w Siedlcach, powiat lubiński. Według relacji świadka pochowano 
tam jeńców wojennych – żołnierzy polskich Kampanii Wrześniowej, zmarłych na epidemię tyfusu w 1940 
roku. Na domniemanej mogile jeńców stoi wzniesiony w latach 70. XX wieku upamiętniający ich pomnik. 
Badania wykopaliskowe ujawniły, że pod pomnikiem znajdują się w rzeczywistości groby niemieckiej lud-
ności cywilnej. Jeden z poszukiwanych pochówków żołnierskich został odnaleziony w sąsiedztwie pomnika, 
a kolejny uległ zniszczeniu w trakcie jego budowy. Poszukiwania grobów jeńców wojennych prowadzono 
również nieopodal obozu Stalag VIIIA w Zgorzelcu. Podjęto je w ramach śledztwa dotyczącego zbrodni 
wojennych mających mieć miejsce w tym obozie. Prace wykopaliskowe wykluczyły możliwość istnienia 
grobów we wskazanym miejscu. Badania w parku dworskim w Bronowie, powiat świdnicki, miały na celu 
odnalezienie mogił lotników alianckich poległych w 1944 roku w katastrofie lotniczej. Pozwoliły one ustalić, 
że park z całą pewnością nie był miejscem katastrofy lotniczej, zaś odnalezione dwa groby kryły szczątki 
żołnierzy niemieckich, poległych w 1945 roku. Miejscem upadku samolotu podczas II wojny światowej miał 
być również skraj lasu rosnącego na północ od Oławy. Badania archeologiczne ujawniły tam szczątki aż 
czterech maszyn. Analiza reliktów krajobrazu kulturowego doprowadziła do odkrycia, że spoczywały one na 
zapomnianym niemieckim lotnisku polowym. Pozyskane po anonsach prasowych nowe archiwalia ukazały, 
że odnalezione samoloty zostały zniszczone w okresie powojennym. Uroczysko Hubertus w powiecie gli-
wickim jest domniemanym miejscem pozasądowego mordu na członkach podziemia niepodległościowego, 
dokonanego jesienią 1946 roku przez Urząd Bezpieczeństwa (ryc. 69). Badania archeologiczne doprowadziły 
do odkrycia reliktów wysadzonego w powietrze budynku, szczątków ludzkich oraz wyposażenia wojsko-
wego. Potwierdzają one po części relacje świadków mówiące, że zwabionych podstępem partyzantów 
miano wysadzić w stojącej na uroczysku szopie. Nie pozwoliły jednak na rozwiązanie wielu wątpliwości 
dotyczących badanego zdarzenia.

Badania archeologiczne w opisanych przykładach w sposób radykalny weryfikowały dotychczasową 
wiedzę. Pokazały, że historia w swoim wymiarze lokalnym, dotycząca epizodów konfliktów zbrojnych, bywa 
inna niż przekazywana z pokolenia na pokolenie tradycja. Badania podejmowane były często z przyczyn 
pozanaukowych – nie służyły li tylko celowi czysto poznawczemu. Prowadzono je w ramach działań orga-
nów wymiaru sprawiedliwości lub z przyczyn humanitarnych – potrzeby umożliwienia godnego pochówku 
ofiar działań zbrojnych. Prace miały interdyscyplinarny charakter i wymagały od archeologów współpra-
cy z antropologami, medykami sądowymi, historykami, genetykami i wymiarem sprawiedliwości, a także 
członkami rodzin ofiar i świadkami zdarzeń. Archeolodzy uczestniczący w badaniach m.in. miejsc katastrof 
lotniczych, pól bitewnych czy nowożytnych mogił masowych muszą mieć wiedzę o współczesnej historii 
i kulturze materialnej, przepisach prawnych innych niż przy zabytkach archeologicznych (np. Ustawa o gro-
bach i cmentarzach wojennych, Kodeks postępowania karnego) oraz o metodach pracy innych członków 
zespołu, np. z zakresu kryminalistyki, genetyki czy medycyny sądowej. Dotychczasowa praktyka pokazuje, 
że w trakcie badań archeologicznych odkrywane są ważne źródła informacji do badań nad współczesnością. 
W przekonaniu autora badania archeologiczne nad współczesnością powinny być prowadzone w sposób 
systematyczny, a nie tylko incydentalnie. Pozwoliłyby one na przykład na rozpoznanie pobitewnych krajo-
brazów kulturowych i tym samym na objęcie ich ochroną konserwatorską. Doprowadziłyby zapewne do 
odkrycia szeregu zapomnianych mogił wojennych i w konsekwencji umożliwiły godny pochówek ofiar dzia-
łań zbrojnych. Wyjaśniłyby szereg zdarzeń z przeszłości pozostających obecnie często w sferze domysłów, 
także tych mających charakter zbrodni. Zdaniem autora włączenie się archeologii w badania nad współ-
czesnością powoduje, że przestaje być ona odbierana jako kosztowne hobby garstki pasjonatów, a staje 
się nauką społecznie użyteczną. Bowiem historia współczesna, a w szczególności jej aspekty militarne lub 
kryminalne, pozostaje przedmiotem dużego zainteresowania społecznego. 
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5. O pewnym kuriozalnym znalezisku uzbrojenia ze Stargardu 
– mgr Karol Demkowicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki), mgr Arkadiusz Michalak (Muzeum 
Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy) 

Przydatność archeologii w procesie poznawania historii najnowszej, w tym dziejów II wojny światowej, 
była wielokrotnie potwierdzana w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Nie ulega jednak wątpliwości, że poza 
szczególnymi przypadkami poszukiwań ofiar zbrodni z tego okresu, czyli śladów działań, które w ograniczo-
nym stopniu były przez sprawców dokumentowane, rola badań wykopaliskowych jest czysto pomocnicza 
względem pracy historyków. Trudno spodziewać się, by źródła archeologiczne mogły dostarczyć informacji, 
które zrewolucjonizowałyby wiedzę na temat II wojny światowej w szerszym zakresie. Mogą za to wzboga-
cić obraz tego okresu w skali mikro, na poziomie lokalnym. Pozwalają również niekiedy umieścić wydarzenia 
z konkretnego czasu i miejsca w szerszym kontekście całej machiny wojennej danej strony konfliktu.

Taką szczególną sytuację dobrze obrazuje przypadek znaleziska militariów ze Stargardu Szczecińskiego. 
W trakcie prowadzonych prac ratowniczych w zachodniej części kwartału V, przy dzisiejszej ulicy Grodzkiej, 
w podziemiach dawnej kamienicy nr 21, znaleziono relikty umundurowania (ryc. 70), insygniów, a nade wszystko 
zaskakujący w swojej różnorodności zbiór broni białej i palnej. Analiza tego szczególnego zespołu dostarczyła 
informacji, które mogą być świetnym przykładem owocności współpracy archeologów, historyków, bronioznaw-
ców i – po prostu – pasjonatów-hobbystów. Przypadek stargardzki pokazuje również, że badania nad materia-
łem zabytkowym z czasów najnowszych wymagają nie mniej poważnego podejścia i wszechstronnego przygo-
towania niż tzw. „poważna” archeologia. Mogą też dostarczyć równie cennych i interesujących ustaleń.

6. Wyniki badań sondażowych przeprowadzonych na terenie Fortu nr 2 „Kościuszko” w Krakowie 
– mgr Sławomir Chwałek („Meander” Sławomir Chwałek, Kraków), mgr Radosław Czerniak (Pracownia 
Archeologiczna IN SITU Radosław Czerniak, Wieliczka), mgr Marcin Przybyła („Pryncypat” Pracownia 
Archeologiczna Marcin Przybyła, Kraków) 

W 2011 roku na terenie Fortu nr 2 „Kościuszko” przeprowadzone zostały archeologiczno-architektoniczne 
prace wykopaliskowe (ryc. 71). Badania przeprowadzono na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych 
w Krakowie, zaś prace finansowane były ze środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. 
Celem było uchwycenie istniejących na terenie Fortu załomów murów zewnętrznych bastionów I i II oraz 
kurtyn pomiędzy bastionami I – II i II – III.

Po wstępnym rozpoznaniu geofizycznym założono 22 wykopy, z których 16 zostało pozytywnie zweryfi-
kowanych. W odsłoniętych wykopach natrafiono na pozostałości murowanych fortyfikacji, które istotne były 
dla uchwycenia w terenie zarysu bastionów, kurtyn oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych kazamatów.

Przeprowadzone badania ukazały stan zachowania zachodnich fortyfikacji, fragmentów częściowo 
zniszczonych i zasypanych w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku, tj. bastionów II i III oraz łą-
czącej je skazamatowanej kurtyny. Nie ustalono jedynie stanu zachowania ewentualnie zachowanych części 
kaponier północnej i południowej.

Prace na Forcie nr 2 „Kościuszko” w Krakowie prowadzone były przy współpracy grupy naukowców, tj. 
archeologów, architektów oraz konserwatorów zajmujących się m.in. problematyką Twierdzy Kraków. 

Referat ma na celu przedstawienie wyników badań przeprowadzonych na forcie oraz głównych celów 
z jakimi będzie musiało się zmierzyć miasto Kraków podczas dalszych etapów inwestycji.

7. Wyniki badań oczekującego na zabezpieczenie i upamiętnienie cmentarza staromarcińskiego 
w Poznaniu
 – mgr Piotr Wawrzyniak (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Alina Jaszewska, Zielona Góra)

Początki cmentarza przy parafii św. Marcina w Poznaniu sięgają głębokiego średniowiecza. Pierwotnie był 
on prawdopodobnie zlokalizowany nieopodal wzgórza zamkowego, tuż za murami miasta, a następnie, za-
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pewne od przełomu XIV/XV wieku, wokół kościoła św. Marcina, przy szlaku wiodącym na wschodnie tereny 
Rzeszy Niemieckiej. Cmentarz przykościelny zamknięto dopiero w końcu XVIII wieku i ponownie otwarto 
– w latach 20. następnego stulecia – w rejonie obecnej ul. Towarowej, na przedpolu projektowanej przez 
władze pruskie twierdzy poligonalnej (Festung Posen). W tym miejscu cmentarz funkcjonował przez ponad 
sto lat. Jego południową część zniszczono podczas okupacji niemieckiej, a ostatnich pochówków – ofiar 
walk toczonych przez Armię Czerwoną z niemieckim obrońcami miasta, dokonano tutaj w lutym-marcu 
1945 roku. Po wojnie cmentarz zamknięto i ostatecznie zlikwidowano w końcu lat 50. ubiegłego wieku. Na 
terenie dawnego cmentarza urządzono park. 

Na XIX-wiecznym cmentarzu staromarcińskim grzebano przede wszystkim obywateli miasta Poznania 
(m.in. spoczywał tutaj w latach 1911-1923 Karol Marcinkowski) i mieszkańców obszarów podmiejskich, m.in. 
z Wildy, Łazarza i Jeżyc. Szacuje się, że ostatnie miejsce spoczynku znalazło na nim około 20-25 tysięcy osób. 

Rozpoczęte w ostatniej dekadzie stycznia br. ratownicze badania archeologiczne niewielkiego fragmen-
tu dawnego cmentarza u zbiegu ulic Powstańców Wlkp. i Towarowej dały zaskakujące rezultaty. Na obsza-
rze około 20 arów, w tym pod torowiskiem tramwajowym w ciągu ul. Towarowej (ryc. 72), wybudowanym 
w latach 60. XX wieku na terenie dawnego cmentarza, zarejestrowano relikty ponad 2 tysięcy grobów. Tylko 
w wypełniskach kilkudziesięciu z nich nie odnotowano szczątków ludzkich. Niektóre pochówki znajdowały 
się zaledwie kilkadziesiąt centymetrów pod powierzchnią gruntu, odnotowano groby zalegające tuż pod 
szynami tramwajowymi. Likwidacja cmentarza dokonana kilkadziesiąt lat temu okazała się więc fikcją; usu-
nięto li tylko naziemne atrybuty cmentarza, tj. nagrobki, a pochowane w grobach osoby skazano na wiecz-
ne zapomnienie. Zaplanowana na rok bieżący modernizacja wspomnianych wyżej ulic przyniosła zatem 
nieoczekiwany i wielce kłopotliwy dla miejscowych decydentów skutek. Park im. Karola Marcinkowskiego 
jest w swej istocie nadal cmentarzem, a planowanie jakichkolwiek w tym miejscu inwestycji będzie wielce 
ryzykowne. Problem ten wystąpił w Poznaniu nie pierwszy raz i tylko w przypadku dawnego cmentarza 
żydowskiego przy ul. Śniadeckich poczyniono odpowiednie działania i zabezpieczono oraz upamiętniono 
teren dawnego kirkutu. Miejsca po innych, nieistniejących obecnie nekropolach (głównie z XIX i 1. połowy 
XX wieku) nadal oczekują na zabezpieczenie i upamiętnienie...

8. Archeologia sądowa – możliwości i kierunki badawcze 
– dr hab. Maciej Trzciński (Katedra Kryminalistyki, Uniwersytet Wrocławski) 

Nowe specjalizacje związane z archeologią czasów najnowszych zaczynają coraz intensywniej rozwijać się 
również w Polsce. Pośród tych specjalizacji znalazła się i archeologia sądowa. Mimo tego, że dyscyplina ta 
znana jako forensic archaeology ma już od lat swoją ugruntowaną – zwłaszcza w krajach anglosaskich – 
pozycję, w Polsce wciąż jeszcze bywa anonimowa lub też jest mylnie kojarzona z archeologią sądową.

Okazuje się, że w polskich realiach badania archeologiczno-sądowe mają już swoje tradycje i znajdują 
najczęściej zastosowanie w kontekście badania zbrodni wojennych lub zbrodni ludobójstwa, a ostatnio coraz 
częściej również zbrodni komunistycznych. Ponieważ archeologia sądowa łączy się bezpośrednio ze współ-
pracą archeologów z organami procesowymi w krajach Europy Zachodniej, archeolodzy coraz częściej obec-
ni są na miejscu katastrof masowych, jak również współcześnie popełnianych przestępstw kryminalnych.

Jest sprawą nieuniknioną, że również w Polsce w najbliższych latach archeolodzy będą podejmować 
coraz częściej współpracę z policją oraz prokuraturą w charakterze biegłych lub konsultantów.

9. „Każda najmniejsza kość ma znaczenie…” 
– mgr Agata Thannhäuser (Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), 
dr Łukasz Szleszkowski (Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) 

Badania ekshumacyjne miejsc pochówków ofiar współczesnych systemów totalitarnych wymagają powoła-
nia zespołu wielu specjalistów, reprezentujących różne dziedziny nauki. Prace zespołu archeologicznego są 
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jedną z faz wielopłaszczyznowych badań. Kolejnymi etapami działań są badania sądowo-medyczne, antro-
pologiczne, a następnie genetyczne odnalezionych szczątków, czyli realizacja zadań wchodzących w zakres 
kompetencji medycyny sądowej. Celem jest przeprowadzenie identyfikacji osobniczej, ustalenie prawdopo-
dobnej przyczyny zgonu oraz analiza rodzaju zmian urazowych stwierdzanych na szczątkach oraz ustalenie 
mechanizmu ich powstania. Metodyka powyższych badań podporządkowana jest rygorom wynikającym 
z konieczności zastosowania procedur wymaganych w trakcie tworzenia ekspertyz sądowo-medycznych 
na potrzeby policji i prokuratury. Zasadniczym elementem tej części prac są oględziny sądowo-lekarsko-
antropologiczne szczątków przeprowadzane przez medyka sądowego i antropologa sądowego. Kości po 
oczyszczeniu są układane na stole oględzinowym w porządku anatomicznym i poddane szczegółowym 
badaniom. Niejednokrotnie niewielkie i pozornie mało istotne zmiany na materiale kostnym mogą mieć za-
sadnicze znaczenie dla ustaleń sądowo-medycznych. Są to np. obrażenia postrzałowe drobnych elementów 
szkieletu (żeber, wyrostków kręgów), które mogą pozwolić na ustalenie przyczyny zgonu. Natomiast wygo-
jone przebyte złamania kości mogą być pomocne w typowaniu identyfikacyjnym przed rozstrzygającymi 
badaniami genetycznymi. Badania współczesnych miejsc pochówków z uwagi na szeroki zakres i unikalny 
profil, oprócz zastosowania odpowiedniej metodyki, wymagają ścisłej współpracy pomiędzy specjalistami 
z zakresu archeologii, historii i różnych gałęzi medycyny sądowej.

II. Archeologia martyrologii XX wieku – nowe źródła, teorie i interpretacje

1. Z problematyki badań cmentarzy polskich oficerów i służby państwowych zamordowanych 
w 1940 roku przez NKWD na terenie Rosji 
– prof. dr hab. Marian Głosek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki) 

W dniu 5 marca 1940 roku, w wyniku zbrodniczej decyzji Biura Politycznego KC KPZR, podjęto decyzję o wy-
mordowaniu, zagarniętych w czasie agresji, polskich oficerów i funkcjonariuszy administracji RP. W dniu 3 
kwietnia 1940 roku zaczęto wysyłać transporty Polaków z obozów do miejsc mordu. Na terenie dzisiejszej 
Rosji były to dwa obozy : w Kozielsku i w Ostaszkowie – z pierwszego z nich wywożono do Smoleńska 
i Gniazdowa, zaś z drugiego do Kalinina (dziś Twer). 

Próby wyjaśnienia losów polskich oficerów WP i policjantów podjęto natychmiast, gdy tylko zaistniały 
sprzyjające możliwości polityczne. Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej władze komunistyczne 
w Polsce poddały represji osoby zaangażowanie w poszukiwania polskich oficerów, którzy zaginęli na tere-
nie byłego ZSRR. Na zachodzie Europy „sprawa katyńska” stała się kartą politycznych przetargów i Polacy 
z emigracji niewiele mogli zrobić, lecz ważne, że w miarę możliwości sprawę systematycznie nagłaśnia-
li. Dopiero upadek komunizmu i przemiany polityczne w 1989 roku w naszej części Europy sprawiły, że 
społeczeństwo otwarcie upomniało się o wyjaśnienie losów Polaków na Wschodzie. Ugięły się również 
władze Związku Sowieckiego i w dniu 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że polscy oficerowie zo-
stali rozstrzelani przez NKWD. Zmuszeni również byli do wszczęcia śledztwa, które powierzono Naczelnej 
Prokuraturze Wojskowej Związku Sowieckiego. Pod naciskiem Prokuratora Generalnego RP do śledztwa 
terenowego włączeni zostali również specjaliści polscy. W Polsce od początku założono, że będzie to ekipa 
interdyscyplinarna, wspomagająca śledztwo, w skład której wejdą przedstawiciele różnych nauk, w tym 
archeolodzy. Na terenie Rosji, w 1995 roku, krótkimi – bo 2 tygodniowym śledztwem terenowym obję-
to cmentarz w Miednoje, zaś w Katyniu dochodzenie terenowe trwało 2 dni (ryc. 73). W Polsce podjęto 
decyzję o budowie cmentarzy w miejscach ukrycia zwłok w Miednoje i Katyniu, z poprzedzającymi je 
szerokopłaszczyznowymi badaniami terenowymi. Na terenie Rosji, nie bez trudności, badania przeprowa-
dzono w 1994 i 1995 roku. Niestety, nie wszystkie problemy zostały wyjaśnione, a kontynuacja badań leży 
w rękach polityków.
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2. Archeologowie a ZBRODNIA KATYŃSKA
– prof. dr hab. Maria Magdalena Blombergowa (Łódź) 

Jak dobrze w Polsce wiadomo, po 17 września 1939 roku Armia Czerwona zagarnęła do niewoli kilka-
set tysięcy polskich obywateli, w tym ponad 20 tysięcy oficerów, którzy walcząc z niemieckim najeźdźcą 
znaleźli się na wschodnich terenach Rzeczypospolitej Polski. Po wielokrotnych przemieszczeniach osadzo-
no ich w trzech obozach: Kozielsku w obwodzie Smoleńskim i Ostaszkowie w okolicach Kalinina (obecnie 
Twer) oraz w Starobielsku na Ukrainie. Następnie na mocy decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego 
Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii z 5 marca 1940 roku oficerowie polscy zostali rozstrzelani. Jeńców 
z Kozielska pochowano w lesie Kosogory (powszechna nazwa Las Katyński) pod Smoleńskiem; jeńców ze 
Starobielska rozstrzelano w Charkowie i chowano na terenie VI kwartału leśnego pod tym miastem. Jeńców 
z obozu w Ostaszkowie mordowano w podziemiach budynku NKWD w Kalininie, następnie chowano koło 
wsi Miednoje. Na mocy tej samej decyzji zgładzono około 11 tysięcy jeńców polskich przetrzymywanych 
w więzieniach na terenach zachodnich Białorusi i Ukrainy. Część jeńców z więzień Ukrainy pochowano 
w Bykowni pod Kijowem. O innych miejscach zagłady i pochowania polskich ofiar zbrodni katyńskiej do 
dziś nie mamy informacji.

Wśród ofiar rosyjskiej agresji znajdują się również archeolodzy: Jan Bartys (ryc. 74a), Tadeusz Dobro-
gowski (ryc. 74b), Jan Fitzke (ryc. 74c) – rozstrzelani i pochowani w Katyniu oraz Jan Bryk (ryc. 74d) – aresz-
towany na Ukrainie, ale miejsce jego śmierci i pochowania nie są znane.

Po zakończeniu wojny rodziny nie miały możliwości poszukiwania swoich bliskich, ponieważ temat 
zbrodni katyńskiej był zakazany. Wymienienie nazwy Katyń groziło aresztowaniem i dotkliwym prześla-
dowaniem. Nie można było publikować nekrologów ani odprawiać nabożeństw w intencji zaginionych na 
wschodzie. Jeszcze w 1975 roku w „Księdze zapisów i zaleceń Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji 
i Widowisk” był zapis: „Przy ocenie materiałów na temat śmierci polskich oficerów w Katyniu należy kiero-
wać się następującymi kryteriami:

– nie wolno dopuszczać jakichkolwiek prób obarczania Związku Radzieckiego odpowiedzialnością za 
śmierć polskich oficerów w lasach katyńskich;

– w opracowaniach naukowych można zwalniać sformułowanie w rodzaju „rozstrzelany przez hitle-
rowców w Katyniu”, „zmarł w Katyniu”, „zginął w Katyniu”. Gdy w przypadku użycia sformułowania w ro-
dzaju „zginął w Katyniu” podawana jest data śmierci, dopuszczalne jest określenie wyłącznie po lipcu 1941 
roku.”

Rodziny ofiar Zbrodni Katyńskiej i część społeczeństwa podejmowała próby przypomnienia tych bole-
snych wydarzeń – w niektórych kościołach odprawiane były msze święte w intencji ofiar, na cmentarzach 
przy grobach rodzinnych umieszczano tablice epitafijne, z zagranicy przywożono publikacje zawierające 
spisy imienne oficerów pochowanych w Lesie Katyńskim i ekshumowanych w 1943 roku przez ekipy nie-
mieckie przy udziale Polskiej Komisji Technicznej.

I wśród archeologów byli odważni, którzy już w latach 70. XX wieku podejmowali próby przypomnienia 
i wyjaśnienia Zbrodni Katyńskiej. Jeden z nich to dobrze znany archeolog – Kazimierz Godłowski (1934-
1995) (ryc. 74e), profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazimierz Godłowski został współtwórcą Instytutu 
Katyńskiego w Polsce – oczywiście nielegalnego, który już oficjalnie funkcjonuje do chwili obecnej, lecz 
podejmuje nowe problemy, ma inne cele oraz zadania. Profesor piastował funkcje redaktora „Biuletynu 
Katyńskiego”, „Almanachu Krakowskiego” i wydawnictwa „Wolna Myśl” w latach 1982-1984. Doczekał 
czasu, kiedy Las Katyński został udostępniony rodzinom i prowadzone były prace badawcze na miejscu 
pochowania polskich oficerów oraz przygotowywano plany wybudowania Polskich Cmentarzy Wojennych, 
ale już Go nie było na uroczystości poświęcenia tych nekropoli. Zmarł 9 lipca 1995 roku. 

W latach 80. XX wieku członkowie rodzin ofiar zbrodni katyńskiej zaczęli łączyć się, najpierw w grupy 
nieformalne, podejmujące próby nagłośnienia problemu i zdobycia możliwości apelowania do urzędników 
instytucji państwowych i różnych szczebli rządowych o wystąpienie do rządu ZSRR w sprawie wyjaśnienia 
losów oficerów z obozów w Kozielsku i innych, wówczas jeszcze nieznanych miejsc przetrzymywania pol-
skich jeńców. Pierwsze organizacje pod nazwą Rodziny Katyńskie powstały jesienią 1988 roku w Koninie, 
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Warszawie i Krakowie, w roku następnym – w Łodzi, Lublinie i wielu innych miastach. Głównym celem 
wszystkich rodzin była walka o prawdę o katyńskiej zbrodni, godny pochówek i upamiętnienie ofiar. W po-
łowie 1989 roku przedstawiciele wszystkich „Rodzin” podjęli decyzję o rejestracji organizacji i o powołaniu 
Federacji, która została zarejestrowana 3 grudnia 1992 roku. Stowarzyszenie nawiązało również współpracę 
z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Od czasu przekazania Polsce tak zwanych list wywozowych i ujawnienia nieznanych miejsc pochowania 
ofiar zbrodni katyńskiej Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich dopingowały władze polskie, by wystąpiły do 
stosownych instytucji radzieckich o przeprowadzenie badań w Charkowie i Miednoje oraz o wybudowanie 
w Charkowie, Katyniu i Miednoje Polskich Cmentarzy Wojennych. Na spotkaniach przedstawicieli Rodzin 
Katyńskich z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa padła propozycja, by w ekipach ekshumacyjnych 
uczestniczyli archeologowie. 

Z taką propozycją występował między innymi archeolog ze Szczecina dr Ryszard Wołągiewicz
(19 VI 1933 – 14 I 1994). On i jego rodzina mieli bliskie związki z ofiarami Zbrodni Katyńskiej, ponieważ 

jego ojciec – ppr. rez. Fabian Wołągiewicz oraz stryj – ppr. rez. Antoni Wołągiewicz zostali zamordowani 
w Katyniu. Również żona Ryszarda, także archeolog – Maria Danuta – córka majora Macieja Kalenkiewicza, 
straciła ojca w walce koło miejscowości Surkonty (obecnie Białoruś) 28 VIII 1944 roku.

7 IV 1989 roku Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Szczecinie zostało zarejestrowane, a Ryszard Wo-
łągiewicz został pierwszym jego prezesem. W 1989 roku R. Wołągiewicz zorganizował wystawę p.t. „Katyń 
w albumach rodzinnych”. Prezentował na niej dokumenty, fotografie i pamiątki po jeńcach, dostarczone 
przez ich rodziny. Z materiałów tych powstała publikacja pod tym samym tytułem. Jednocześnie na podsta-
wie zebranych materiałów, ale przed przekazaniem w 1990 roku przez M. Gorbaczowa „List Wywozowych”, 
przygotowywał kolejną publikację, drukowaną w „Wojskowym Przeglądzie Historycznym (nr 1-2: 1990) p.t. 
„Między Kozielskim a Katyniem. O konsekwencjach poznawczych prac wykopaliskowych w Lesie Katyńskim 
w 1943 r.” W artykule tym analizował mechanizm zbrodni wykorzystując zapiski i pamiętniki znalezione przy 
jeńcach w czasie ekshumacji. Na ich podstawie opracował kolejność wywożenia jeńców z obozu do miejsca 
stracenia (WPH 1-2/1990, s. 344-356). Prawidłowość obserwacji R. Wołągiewicza została potwierdzona 
przez tak zwane „Listy wywozowe” pochodzące z archiwów radzieckich.

Planowane systematyczne i kompleksowe prace ekshumacyjne doszły do skutku po kilku latach dysku-
sji z władzami ZSRR – to jest w1994 roku. Patronat i sprawy organizacyjne badań zostały powierzone Radzie 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Za wszystkie prace przygotowawcze, a więc rozmowy z władzami 
Rosji i Ukrainy, powołanie ekip i wyposażenie oraz zabezpieczenie prac bezpośrednio w terenie odpowiadał 
Sekretarz Generalny Rady – mgr Andrzej Przewoźnik powołany na to stanowisko 1 września 1992 roku. Pod 
jego opieką dokonano ekshumacji na cmentarzu w Starobielsku i przeprowadzono badania archeologiczno-
ekshumacyjne w miejscach ukrycia zwłok jeńców z obozów w Katyniu i Miednoje w latach 1994 i 1995 oraz 
Charkowie w latach 1994, 1995, 1996, a następnie w Bykowni pod Kijowem w latach 2001, 2006 i 2007. Po 
Jego tragicznej śmierci w katastrofie lotniczej w Smoleńsku w 2010 roku badania w Bykowni były kontynu-
owane pod opieką prof. dr Andrzeja Krzysztofa Kunerta w latach 2011 i 2012.

Badaniami w Katyniu prowadzonymi w 1994 i 1995 roku kierował archeolog prof. dr hab. Marian Gło-
sek, pracownik Zakładu Archeologii Polski Środkowej IHKM PAN w Łodzi, pracami w Charkowie i Bykowni 
kierował archeolog dr hab. Andrzej Kola z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, natomiast w Mied-
noje dr hab. Bronisław Młodziejowski, antropolog, dyrektor Instytutu Nauk Policyjnych w Legionowie. 
W składzie wymienionych ekspedycji uczestniczyli archeologowie: Wojciech Śmigielski, Maria Magdalena 
Blombergowa, Dominik Abłamowicz, Błażej Muzolf, Gabriel Rycel, Mieczysław Góra, Mirosław Pietrzak, Jan 
Grześkowiak, Piotr Świątkiewicz, Marek Urbański, Wiesława Matuszewska-Kola, Małgorzata Grupa oraz 
studenci archeologii z Łodzi i Torunia.

Ważnym zadaniem ekip badawczych było ustalenie obszaru występowania „dołów śmierci” oraz loka-
lizacja i określenie wielkości wszystkich mogił zbiorowych. Wyniki tych badań posłużyły do rozplanowania 
Polskich Cmentarzy Wojennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz w Bykowni.

Badania nekropoli w Charkowie opracował Andrzej Kola. Wydał je w 2005 roku, z pomocą finansową 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Nakład wyniósł 600 
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egzemplarzy. Materiały z prac badawczych w Miednoje do dziś nie zostały opracowane i praktycznie nie 
są znane, poza krótkimi sprawozdaniami okolicznościowymi. Namiastkę informacji stanowi wydanie al-
bumowe, wydane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa p.t. Katyń. Cmentarze Katyńskie pod 
nazwiskiem Andrzeja Przewoźnika i Krzysztofa Hejke (Warszawa 2010). Materiały z badań prowadzonych 
przez ekipy, wymienianych wielokrotnie miejsc pochówku, zostały wykorzystane w pracy A. Przewoźnika 
p.t. Katyń. Zbrodnia Prawda Pamięć, przygotowanej po śmierci autora przez Jolantę Adamską (Warszawa 
2010). 

3. Archeologia cmentarzy katyńskich w Charkowie (Piatichatki) i w Kijowie (Bykownia) 
– prof. dr hab. Andrzej Kola (Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa) 

Zmiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, w tym pie-
restrojka w ZSRR i rozpad bloku sowieckiego oraz powstanie organizacji Rodzina Katyńska w Polsce, umożli-
wiły rozpoczęcie działań strony polskiej o wyjaśnienie prawdy o zbrodni katyńskiej. Sprawą zasadniczą było 
ustalenie miejsc mordu i pochówku ofiar Starobielska i Ostaszkowa, przy ujawnionym już w 1943 roku przez 
Niemców miejscu pogrzebania w Katyniu ofiar Kozielska. Rekonesansowe badania domniemanych miejsc 
tych pochówków na tajnych cmentarzach NKWD w Charkowie i Miednoje, przeprowadzone w 1991 roku 
przez Prokuraturę Wojskową ZSRR z uczestnictwem ekspertów polskich, ujawniły na nich występowanie 
grobów polskich oficerów z powyższych obozów. W wyniku starań, w latach 1994-1996 strona polska prze-
prowadziła w Charkowie pełne badania archeologiczno-ekshumacyjne cmentarza w Piatichatkach, ujaw-
niając w jego obrębie 75 masowych grobów, w tym 60 grobów zawierających ofiary miejscowych czystek 
NKWD z lat 1938-1940 oraz 15 grobów ze szczątkami jeńców Starobielska. W grobach polskich zalegało 
około 4300 szkieletów z licznymi polonikami, w tym przedmiotów sztuki obozowej wykonanych przez pol-
skich oficerów. Było to o około 500 osób więcej niż liczba Polaków przywiezionych z obozu starobielskiego. 
Podejrzewano, że mogą to być ofiary z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej (3435 osób) którą strona polska 
otrzymała w 1994 roku od Wojskowej Prokuratury Ukraińskiej. Lista ta stanowiła część z ponad 7 tysięcy 
Polaków aresztowanych po 17.IX.1939 roku, więzionych w więzieniach dużych miast Polski Wschodniej 
i zamordowanych w wyniku decyzji Stalina i Biura WKPB z 5 marca 1940 roku. Już wówczas podejrzewano, 
że znaczna część zamordowanych z tej listy Polaków pochowana została na tajnym cmentarzysku NKWD 
w Bykowni pod Kijowem (ryc. 75). Zabiegi strony polskiej o umożliwienie przeprowadzenia prac archeolo-
giczno-ekshumacyjnych w Bykowni urzeczywistniły się dopiero w 2001 roku. Od tego czasu, w latach 2006, 
2007, 2011-12, z przerwami niezależnymi od władz polskich, przeprowadzono w Bykowni pełne rozpoznanie 
cmentarzyska, na którym stwierdzono prawie 210 masowych grobów. Wszystkie były już w przeszłości 
(w latach 1971, 1987 i 1989) poddane niestarannej ekshumacji. Wśród nich – na podstawie około 5200 
polskich i zachodnio-europejskich przedmiotów – 70 grobów uznano za polskie, zawierające szczątki 1992 
osób – ofiar z ukraińskiej list katyńskiej. Wszyscy, podobnie jak i ofiary w grobach miejscowego społeczeń-
stwa, zostali zamordowani na moduł NKWD – strzałem w tył głowy.

4. Poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej na terenie Ukrainy – Poryck-Pawliwka, Ostrówki, Wola Ostro-
wiecka 
– dr Leon Popek (Instytut Pamięci Narodowej, Lublin), mgr Michał Siemiński (Rada Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa), mgr Olaf Popkiewicz (Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa) 

Niniejszy referat stanowi omówienie zagadnień związanych z pracami wykonywanymi na zlecenie Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przez zespoły historyków, archeologów i antropologów na terenie 
Wołynia (ryc. 76). Złożoność owych prac, które noszą wszelkie cechy badań interdyscyplinarnych, stwo-
rzyła potrzebę usystematyzowania działań mających na celu nie tylko identyfikację i zapewnienie godnego 
pochówku ofiar tragicznych wydarzeń z lata 1943 roku, lecz także gromadzenie źródeł archeologicznych 
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weryfikujących ustalenia historyków. Potrzeba ta wynika z faktu, że zbrodnie popełnione zostały przez 
organizację zbrojną, której członkowie uznani zostali na Ukrainie za bohaterów narodowych i źródła histo-
ryczne dotyczące tych wydarzeń są częstokroć negowane przez stronę ukraińską.

Na podstawie doświadczeń nabytych podczas prac archeologiczno- ekshumacyjnych, działania mające 
na celu ekshumację ofiar czystek etnicznych z 1943 roku można podzielić na kilka zasadniczych etapów. 
Doświadczenie nabyte w omawianych wyżej akcjach pozwala nam wyszczególnić poszczególne fazy takie 
jak: kwerenda źródeł historycznych, prospekcja terenu, wyodrębnienie obiektów archeologicznych o cha-
rakterze jam grobowych, odsłonięcie mogił oraz ekshumację. Cały proces wymaga jak najdokładniejszej 
dokumentacji wszystkich wymienionych faz, która umożliwi analizę wyników prowadzonych prac. Powyższy 
referat skupi się na omówieniu poszczególnych faz w oparciu o przykłady pochodzące z przeprowadzonych 
prac archeologiczno-ekshumacyjnych.

Specyfika prowadzonych na Wołyniu prac archeologiczno-ekshumacyjnych wynika głównie z ich aspek-
tu politycznego. Jeśli pominąć kwestie polityczne, prace powyższe w niczym nie odróżniają się od innych 
akcji ekshumacyjnych ofiar ostatniej wojny. W świetle ostatnich dyskusji na temat unifikacji metodyki eks-
humacji poległych żołnierzy niemieckich na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, referat powyższy może stać 
się przyczynkiem do wypracowania pewnego modelu działań ekshumacyjnych jaki zastosować można by 
było w sposób uniwersalny wszędzie tam, gdzie są wymagane ekshumacje nie stanowiące obiektu zainte-
resowania prokuratorskiego.

5. Archeologiczne struktury grobowe totalitaryzmu II wojny światowej na majdanie średniowiecz-
nego grodziska we Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie 
– dr Dominika Siemińska (Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa) 

Ponad tysiącletnie dzieje Włodzimierza Wołyńskiego pozostawiły liczne ślady przeszłości. Nie wszystkie bia-
łe plamy w historii miasta zostały dotąd ujawnione i zbadane. Dotyczy to zarówno dziejów najdawniejszych, 
jak i historii najnowszej. W centrum dzisiejszego miasta, w miejscu dawnego grodziska i zamku Kazimierza 
Wielkiego, założono rezerwat historyczny - Державнийісторико-культурнийзаповідник Стародавній 
Володимир. Pośrodku otoczonego kilkunastometrowymi wałami majdanu znajduje się budynek dawnego 
więzienia. Miejsce to jest odizolowane od pozostałej części miasta, mimo że leży w samym jego centrum. 
Po rozbiorze Polski w 1793 roku miasto znalazło się w zaborze rosyjskim. W tym czasie w miejscu grodziska 
wybudowano więzienie carskie. W latach 1919–1939 Włodzimierz ponownie należał do Polski, był stolicą 
powiatu włodzimierskiego, a więzienie funkcjonowało dalej. Następnie po wkroczeniu Armii Czerwonej 
w 1939 roku, i potem w latach 1945-1954, była to siedziba NKWD, a od czerwca 1941-1945 – Gestapo. 
W 1957 roku w miejscu dawnego więzienia utworzono szpital dla gruźlików. Teren grodziska stał się miej-
scem kaźni ofiar zamordowanych zarówno przez sowieckich, jak i niemieckich okupantów. Przez dziesiątki 
lat panowania systemu komunistycznego wszystkie przypadkowe odkrycia ofiar pochowanych na obszarze 
grodziska były utajniane. Dotyczyło to zarówno prac budowlanych prowadzonych na tym terenie, jak i ar-
cheologicznych, których celem było zbadanie pozostałości XIV-wiecznego zamku.

Pierwsze ekshumacje na terenie dawnego grodziska, a późniejszego więzienia we Włodzimierzu Wo-
łyńskim, zostały przeprowadzone jesienią 1997 roku (ryc. 77). Przy pochowanych tam ofiarach znaleziono 
przedmioty pochodzenia polskiego z lat 30. i 40. XX wieku. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, 
że odkryte szczątki 97 osób należały do obywateli polskich, osób cywilnych i żołnierzy, zamordowanych 
w więzieniu w 1940 roku przez NKWD. Kolejne prace ekshumacyjne zostały przeprowadzone w wyniku 
przypadkowego odkrycia zbiorowej mogiły przez archeologów ukraińskich, prowadzących w 2010 roku 
badania zamku Kazimierza Wielkiego. Odkryte szczątki pierwotnie zostały zinterpretowane jako mogiła 
polskich żołnierzy z lat 1939-1940. W niedalekiej odległości od grobu znaleziono polskie guziki wojskowe, 
wg wzoru z 1928 roku, oraz przedwojenną odznakę Polskiej Policji Państwowej. Domniemywano, że mogą 
tam spoczywać szczątki ofiar z ukraińskiej listy katyńskiej. O tym odkryciu powiadomiono polski konsulat 
w Łucku oraz Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. W 2011 oraz 2012 roku ekspedycja 
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Rady OPWiM prowadziła prace ekshumacyjne i poszukiwawcze na obszarze grodziska. W wyniku prowadzo-
nych badań archeologicznych ujawniono istnienie, oprócz ekshumowanej w 1997 roku, kolejnych czterech 
mogił zbiorowych. Do tej pory całkowicie przebadano dwie z nich. Z grobu oznaczonego nr 1 ekshumowano 
szczątki 514 osób, z grobu oznaczonego nr 2 szczątki 232 osób. Kolejne mogiły zostały odkryte na podsta-
wie przeprowadzonych badań sondażowych, a prace badawcze i ekshumacje będą kontynuowane. Wyniki 
przeprowadzonych badań archeologicznych w latach 2011-2012 są niezwykle zaskakujące, ich interpretacje 
stanowią przedmiot sporu i dyskusji naukowej pomiędzy stroną ukraińską i polską. Przed badaczami po-
jawiło się wiele nowych pytań, które dotąd pozostają bez odpowiedzi. Wymagane jest przeprowadzenie 
szczegółowych badań historycznych, a przede wszystkim kwerend archiwalnych.

6. Pierwsze polskie poszukiwania grobów ofiar września 1939 roku na terenie Białorusi 
– dr Dominika Siemińska (Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa), mgr Adam Kuczyński (Rada 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa) 

Prace archeologiczno-ekshumacyjne prowadzono na mocy porozumienia Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa w Warszawie a Ministerstwem Obrony Białorusi. Przedmiotem prac były domniemane mogiły 
polskich ofiar z września 1939 roku. Realizowane były przez grupę ekspercką ROPWiM, powołaną z Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem profesora Andrzeja Koli, w okresie sierpień-wrzesień 
2009 roku. Prace przeprowadzono w sześciu miejscach na terenie powiatu brzeskiego. We wszystkich 
ekshumowano zbiorowe lub pojedyncze mogiły. Wszystkie wydobyte szczątki zostały pochowane na tere-
nie cmentarza przy kościele parafialnym pw. Zaśnięcia NMP w Kobryniu, w nowo wyznaczonej kwaterze. 
Udało się zidentyfikować tożsamość 5 ekshumowanych osób. W pierwszym etapie prowadzono prace 
ekshumacyjno-archeologiczne w miejscowości Podziemienie koło Kobrynia (ryc. 78). Z terenu istniejącego 
tam cmentarza ekshumowano dwie mogiły zbiorowe, a z nich szczątki 29 i 13 osób. Kolejnym punktem pro-
wadzonych prac było zlokalizowanie i ekshumacja mogiły zbiorowej kilkunastu żołnierzy polskich poległych 
w obronie Kobrynia 18 września 1939 roku. Mogiła znajdowała się na terenie Starego Polskiego Cmentarza 
w Kobryniu. Ekshumowano z niej szczątki 13 żołnierzy – trzech zidentyfikowano dzięki zachowanym woj-
skowym znakom tożsamości. Następny etap prac prowadzono na terenie istniejącego parku miejskiego 
w Kobryniu. Obejmował on odnalezienie kolejnej mogiły zbiorowej żołnierzy poległych we wrześniu 1939 
oraz grobu zamordowanego w 1939 roku właściciela majątku Gubernia II, którego część znajduje się dzisiaj 
w granicach parku. Mimo szeroko zakrojonych badań poszukiwawczych mogiły żołnierzy polskich nie odna-
leziono. Prawdopodobnie została zniszczono podczas budowy przylegającej do parku szkoły. Na podstawie 
danych przekazanych przez pana Stanisława Zielińskiego, grób jego ojca Tadeusza Zielińskiego odnaleziono, 
a szczątki ekshumowano. 

Ze względu na nie zweryfikowane sugestie o pochowaniu ciał kilku polskich żołnierzy, obrońców Ko-
brynia z września 1939 roku przy kaplicy cmentarnej na Starym Cmentarzu Polskim, przeprowadzono tam 
prace sondażowe. Obecnie kaplica znajduje się w obrębie cmentarza przy cerkwi prawosławnej. Nie stwier-
dzono w tym miejscu śladów mogiły zbiorowej.

Na podstawie relacji świadków przeprowadzono również poszukiwania mogił w miejscowościach Me-
fjedowice oraz Ziołowo w okolicy Kobrynia. W lesie około 8 km od miejscowości Gorodec, w Mefjedo-
wicach wskazane zostało miejsce zakopania zwłok zamordowanych dwóch polskich oficerów. W trakcie 
dwudniowej akcji okazało się, że dokonano ekshumacji szczątków kostnych dwóch osób. a przy szkieletach 
znaleziono dobrze zachowane szczątki polskich mundurów z guzikami wojskowymi, z pagonami oficerski-
mi i fragmentami innej odzieży. Podjęto również próbę zlokalizowania i dokonania ekshumacji szczątków 
zamordowanego w Ziołowie koło Kobrynia w nocy z 25/26.IX.1939 roku przez wojska sowieckie polskiego 
generała brygady Stanisława Sołłohuba-Dowoyno. We wrześniu 1939 roku przebywał on w majątku swo-
jej żony w Ziołowie i tu zastała go wojna. Został bestialsko zamordowany przez pierwszy oddział sowiecki 
wkraczający do majątku i pochowany w parku w pobliżu swego dworu. Przeprowadzono próby lokalizacji 
grobu na podstawie sondaży wiertniczych. Ogółem wykonano ponad 50 odwiertów archeologicznych; 
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wszystkie były negatywne i dopiero w kolejnym odwiercie na głębokości około 80 cm natrafiono na nie-
wielką kość ludzką (paliczek). Na tej podstawie założono wykop sondażowy, w którym ukazał się szkielet 
ludzki zalegający w układzie anatomicznym. Zwłoki wrzucono bezładnie do niewielkiego dołu. Identyfikację 
szczątków generała Sołłohuba-Dowoyno wzmacniają stwierdzone tu złote koronki na żuchwie i szczęce oraz 
przedmioty osobiste znalezione przy szczątkach.

7. Badania archeologiczne na terenie byłego obozu zagłady Żydów w Sobiborze, gm. Włodawa, 
w latach 2000-2013 
– mgr Wojciech Mazurek („SUB TERRA” Badania Archeologiczne, Chełm), mgr Yoram Haimi (Izrael) 

Badania archeologiczne na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady Żydów w Sobiborze zapoczątkowane 
zostały w latach 2000-2001 przez ekspedycję Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu pod kierownictwem profesora Andrzeja Koli. W latach 2004-2010 przeprowadzone zostały badania 
wykopaliskowe i nieinwazyjne – geofizyczne, na niewielką skalę, w rejonie na zachód od asfaltowego placu; 
od 2007 roku badania prowadzone są we współpracy polsko-izraelskiej. 

Na dużą skalę prace badawcze zostały rozpoczęte w 2011 roku na zlecenie Komitetu Sterującego 
we współpracy z Fundacją Polsko-Niemieckie „POJEDNANIE” i początkowo z Muzeum Pojezierza Łęczyń-
sko-Włodawskiego we Włodawie, a od 2012 roku z Państwowym Muzeum na Majdanku. Archeologiczne 
badania wykopaliskowe pozwoliły na odsłonięcie licznych struktur związanych z topografią byłego niemiec-
kiego obozu zagłady w Sobiborze. Prowadzenie tych prac powierzone zostało firmie „SUB TERRA” Badania 
Archeologiczne z Chełma, kierownikiem badań był i nadal pozostaje jej właściciel – Wojciech Mazurek, 
prowadzący je we współpracy z archeologiem z Izraela – Yoramem Haimi, który reprezentuje Instytut „YAD 
VASHEM”. 

W latach 2000-2001 ekspedycja prof. Andrzeja Koli, dzięki przeprowadzonym na wielką skalę sondażo-
wym badaniom wiertłem geologicznym, określiła położenie 7 grobów masowych i rozpoznała 5 obiektów 
nieruchomych infrastruktury obozowej. Najważniejszymi wynikami badań na przestrzeni lat 2004-2012, 
ale głównie w sezonie 2011, było pełne rozpoznanie przebiegu tzw. Himmelfahrtstrasse, inaczej zwanej 
„Niebiańską Aleją” czy też „Drogą Wniebowstąpienia”, która prowadziła od Lager II/Obóz II do komór 
gazowych (ryc. 79). Oprócz tego przeprowadzone zostało sondażowe rozpoznanie południowej części La-
ger III/Obozu III oraz rozpoznanie pełnego zasięgu i bardzo prawdopodobne określenie funkcji odkrytego 
w 2001 roku obiektu „E”. Można było jednoznacznie wykluczyć interpretację tego obiektu jako reliktów 
komór gazowych, a jako jego najbardziej prawdopodobną funkcję zaproponowano miejsce po strzelnicy. 
Na południe od grobu masowego 7 odkryty został ponadto kolejny grób masowy nr 8 (obiekt 882), o cha-
rakterze ciałopalnym, a w rejonie na zachód i północ od placu asfaltowego dalsze trzy, również ciałopalne, 
ale o niewielkich rozmiarach. Oprócz tego zadokumentowana została podwójna linia dołków posłupowych, 
będących albo zachodnią granicą pierwszej fazy funkcjonowania tzw. Lager III/Obóz III, gdzie dokonywana 
była bezpośrednia masowa eksterminacja ludności żydowskiej, albo śladem po ogrodzeniu rozgraniczają-
cym rejon grobów masowych 1 i 2 oraz 3-8. 

W trakcie niedawno zakończonych prac badawczych, przeprowadzonych na przełomie jesieni 2012 
i wiosny 2013 roku, stwierdzona została kontynuacja wymienionych wyżej ogrodzeń do około 15 metrów 
za kopiec pamięci oraz rozwidlenie się ich w kierunku zachodnim i wschodnim, tworzące rejon północnego 
ogrodzenia Lager III/Obozu III. 

Nie do końca została rozstrzygnięta kwestia grobowego charakteru masowych grobów 1 i 2. Są ślady 
spalonych kości ludzkich, ale w śladowej ilości, jak w przypadku grobu 1 lub na złożu wtórnym, jak w przy-
padku grobu 2. Grób 7 okazał się być dużo mniejszy, a w jego rejonie odkryte zostały ślady po dwóch miej-
scach spalania ciał ofiar na naziemnych rusztach, zbudowanych z podkładów pod kolejkę wąskotorową. 
Pełne wymiary tych miejsc kremacji nie zostały określone, niezbędna będzie kontynuacja prac wykopali-
skowych w kierunkach wschodnim i zachodnim. Ponad jednym z tych krematoriów została odkryta druga 
już płytka identyfikacyjna holenderskiego 8-letniego chłopca z Amsterdamu, Dawida „Deddie” Zaka, który 
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8 czerwca 1943 roku wyruszył w ostatnią podróż swojego życia z obozu w Westerborku. Na południe od 
jednego z krematoriów zlokalizowany został jeszcze jeden ciałopalny grób masowy, zbliżony w swoim wy-
pełnisku do grobu 1, w którym spalone kości ludzkie pojawiły się na krawędzi północnej jamy grobowej. 
Grób ten, oznaczony jako grób 15, został rozpoznany tylko częściowo, ma kontynuację w kierunku połu-
dniowym i wschodnim. 

Badania te przyniosły również zupełnie nieoczekiwane wyniki. Około 10 metrów na północ od kopca 
pamięci, tuż przy wschodniej ścianie wykopu badawczego, odkryte zostały dwa groby szkieletowe, z któ-
rych jeden zawierał resztki zwłok 6 osobników, w drugim spoczywał tylko jeden osobnik. Kolejny pochówek 
szkieletowy odkryty został dosłownie we wschodniej ścianie wykopu badawczego rejonu grobu 7. Odkryte 
przy zwłokach ślady pozwalają na stwierdzenie, że wszystkie osoby zostały zamordowane i w ubraniach 
zakopane na terenie obozu. Aktualnie weryfikowane są dwie równie prawdopodobne hipotezy na temat 
zamordowanych osób i sprawców tych zbrodni. Pierwsza mówi o grobach żydowskich więźniów, demon-
tujących ślady obozu po powstaniu 14. października 1943 roku, druga mówi o egzekucji członków niepod-
ległościowych oddziałów przez oddziały NKWD lub UB, już po przejściu frontu w 2. połowie 1944 roku, lub 
już po zakończeniu działań zbrojnych II wojny światowej. Odkrycia wszystkich trzech grobów szkieletowych 
przy wschodnich ścianach wykopów badawczych jednoznacznie wskazują na konieczność sprawdzenia 
ewentualnej obecności kolejnych pochówków w kierunku wschodnim. 

Wreszcie około 15 metrów na wschód od asfaltowego placu, na którym stoi obecnie pomnik ofiar 
Sobiboru i kamienna wieża, odkryte zostały ślady po baraku, w którym prawdopodobnie mieszkali więź-
niowie Sonderkommando, zmuszeni przez Niemców do wynoszenia zagazowanych ciał z komór gazowych 
i spalania ich na stosach krematorium. Przy południowej ścianie baraku, opasanego trzema rzędami zasie-
ków, odkryty został zasypany podkop w kierunku wschodniej ściany baraku, którego dno znajdowało się 
poniżej drugiego, najgłębszego rowu z kłębowiskiem drutu kolczastego. Kontynuacja prac w tym kierunku 
pozwoli na potwierdzenie kontynuacji podkopu w kierunku torów kolejowych.

8. Odkrywanie warstw niepamięci. Poszukiwania pochówków ofiar publicznej egzekucji w Zgierzu 
(20.III.1942) 
– dr Olgierd Ławrynowicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki) 

W latach 2012-2013 realizowałem swój autorski projekt weryfikacji archeologicznych w Lesie Lućmierskim 
pod Zgierzem koło Łodzi, w którym uczestniczyli studenci archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Celem ba-
dań było odnalezienie i przebadanie miejsca pochówku na terenie Lasu Lućmierskiego ofiar największej 
publicznej egzekucji w Kraju Warty, czyli egzekucji stu Polaków w dniu 20 marca 1942 roku w Zgierzu (ryc. 
80). Zbrodnia ta była niemieckim odwetem za zastrzelenie dwóch gestapowców przez sierżanta Józefa 
Mierzyńskiego, żołnierza Armii Krajowej. Istotnym elementem badań była weryfikacja istniejących miejsc 
pamięci i związanych z nimi różnych, często sprzecznych informacji. 

Podjęte badania, chociaż dotyczyły miejsca pochówku ofiar II wojny światowej, skoncentrowane były 
na odkrywaniu historii powojennej. Źródłem tajemnicy lokalizacji poszukiwanej mogiły stu Polaków roz-
strzelanych w Zgierzu jest fakt, że osoby te należały do niepodległościowego podziemia związanego z Armią 
Krajową. Pamięć o Polskim Państwie Podziemnym nie mogła być dobrze widziana przez stalinowską władzę 
Polski Ludowej. W okresie późniejszym nastąpił proces nawarstwiania się informacji o różnym poziomie 
wiarygodności, które dziś są coraz trudniejsze do zweryfikowania ze względu na upływ czasu, a w konse-
kwencji coraz mniej liczne i mniej precyzyjne relacje ustne.

W toku badań odkryto miejsce pierwszego pochówku ofiar egzekucji zgierskiej, zawierającego nie-
liczne szczątki kostne oraz elementy garderoby i przedmioty osobiste ofiar, m.in. srebrny sygnet z inicja-
łami. Ustalono, że znajdujące się tam pierwotnie szczątki zostały przeniesione w inne miejsce w wyniku 
powojennej ekshumacji. Przeprowadzona kwerenda archiwalna oraz wywiady ze świadkami potwierdziły, 
że ekshumacja faktycznie została przeprowadzona tuż po zakończeniu działań wojennych. W zbiorach Mu-
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zeum Miasta Zgierza odnaleziono odręczne zapiski, być może brudnopis protokołu ekshumacji stu Polaków 
rozstrzelanych w Zgierzu.

Na podstawie zabranych relacji i archiwalnych fotografii wytypowano miejsce, oznaczone dziś krzy-
żem, w którym miały być pochowane ekshumowane szczątki. Badania archeologiczne doprowadziły do 
odkrycia w tym miejscu powojennego grobu zawierającego liczne szczątki kostne, elementy garderoby oraz 
przedmioty osobiste. Wstępne wyniki badań antropologicznych wykazały, że obok licznych szczątków osób 
dorosłych, w grobie znajdywały się także kości osób małoletnich. Na obecnym etapie badań nie można 
więc jednoznacznie stwierdzić czy w odkrytym pochówku znajdowały się szczątki ofiar egzekucji zgierskiej. 
Być może w ramach powojennej akcji zbierania szczątków ofiar w Lesie Lućmierskim dokonano wspólnego 
pochówku, w którym znalazły się szczątki należące do ofiar egzekucji w Zgierzu oraz osób, które zginęły 
w innych okolicznościach, np. w ramach zbrodni niemieckich z lat 1939-1940. Pochówek ten mógł jednak 
w całości być związany z ofiarami z początkowego okresu wojny lub innego nieznanego nam tragicznego 
epizodu wojennego.

Celem referatu jest przedstawienie na przykładzie projektu poszukiwań miejsc pochówku stu Polaków 
rozstrzelanych w Zgierzu, specyfiki badań z zakresu archeologii czasów najnowszych, wykorzystującej źró-
dła archiwalne (zeznania, wspomnienia, fotografie, rysunki) oraz relacje ustne (członków rodzin ofiar, osób 
znających obszar badań archeologicznych). Walorem tych badań jest wyprzedzenie dalszej biochemicznej 
destrukcji źródeł archeologicznych, dzięki czemu możliwe staje się odkrycie identyfikatorów i datowników 
wykonanych z surowców organicznych (np. dokumenty, elementy garderoby i przybory toaletowe) oraz 
możliwość weryfikacji tożsamości szczątków ofiar poprzez badania genetyczne. 

9. Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów – identyfikacja ofiar terroru komunistycznego eks-
humowanych z Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie 
– dr Andrzej Ossowski (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), dr Tomasz Kupiec (Instytut 
Ekspertyz Sądowych w Krakowie), dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (Instytut Pamięci Narodowej), dr Ja-
rosław Piątek (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), dr Marcin Stefaniak (Instytut Pamięci 
Narodowej), mgr inż. Marta Kuś (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), mgr Milena Bykowska 
(Instytut Pamięci Narodowej), dr Grażyna Zielińska (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), dr 
Łukasz Szleszkowski (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), mgr Agata Thannhäuser (Uniwersytet 
Medyczny we Wrocławiu), prof. dr Marek Edward Jasiński (Institute of Archaeology and Studies of 
Religion, Norwegian University of Science and Technology Trondheim, Norway), dr Anna Zalewska 
(Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin), dr Agnieszka Binczak (Pomorski 
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Pomorski Uniwersytet Me-
dyczny w Szczecinie), dr hab. Mirosław Parafiniuk (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie).
 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Pomorski 
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 28 września 2012 roku, mając na względzie pamięć ofiar zbrodni sys-
temów totalitarnych i dążąc do ograniczenia ich porażającej bezimienności będącej jednym z przejawów 
zaprzeczenia człowieczeństwa pomordowanych, zawarły porozumienie w sprawie Polskiej Bazy Genetycz-
nej Ofiar Totalitaryzmów (PBGOT, www.pbgot.pl). Akt porozumienia w tej sprawie podpisali dr Łukasz 
Kamiński – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz – Rektor 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław 
Komorowski, skierował do uczestników spotkania list, w którym wyraża najwyższe uznanie dla projektu 
Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów oraz zapewnia o wsparciu projektu. Apel z przesłaniem do 
wszystkich rodzin skrzywdzonych o udział w projekcie stworzenia bazy danych DNA, skierowała także Pani 
Zofia Pilecka-Optułowicz, córka rotmistrza Witolda Pileckiego, jednej z ofiar mordu sądowego. 

Idea powstania PBGOT pojawiła się podczas prac identyfikacyjnych ofiar systemu komunistycznego 
i nazistowskiego w związku z problemem z identyfikacją szczątków ofiar. Okazało się, że jesteśmy w stanie 
uzyskać z materiału ekshumacyjnego profile DNA nadające się do badań porównawczych, jednak poja-
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wia się problem ze znalezieniem żyjących krewnych ofiar, koniecznych do przeprowadzenia takich analiz. 
W badaniach identyfikacyjnych kluczową rolę odgrywają badania DNA, zarówno metodą analizy krótkich 
fragmentów powtarzalnych (short tandem repeats-STR), jak i mitochondrialnego DNA (mtDNA). Badania 
DNA z zastosowaniem markerów STR są dzisiaj powszechnie stosowane w identyfikacji osobniczej zarów-
no w zwykłych sprawach kryminalnych, jak i w identyfikacji ofiar katastrof masowych. W przypadku ofiar 
systemów totalitarnych oraz wojen, a szczególnie II wojny światowej, badania DNA są wykonywane incy-
dentalnie. Wiąże się to z wieloma czynnikami. Dużo trudności sprawia wyizolowanie odpowiedniej jakości 
i ilości DNA do przeprowadzenia badań z zastosowaniem markerów STR. Kolejnym problemem jest duża 
ilość ujawnianych ofiar i problem ze znalezieniem materiału porównawczego. Bez zawężenia grupy osób 
poszukiwanych, w dzisiejszych realiach niemożliwe jest wykonanie kompleksowych badań poszukiwawczo-
identyfikacyjnych ofiar II wojny światowej. Dopiero po wykonaniu wstępnych badań identyfikacyjnych 
i znalezieniu domniemanych członków rodzin możliwe jest wykonanie badań porównawczych DNA. Skala 
problemu w Polsce i wielu miejscach Europy, mimo przeszło 60 lat od zakończenia wojny, jest ogromna. 
Stworzenie Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów miało pomóc w prowadzonych pracach identy-
fikacyjnych. PBGOT to strategiczny etap projektu naukowo-badawczego „Poszukiwania nieznanych miejsc 
pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956”. W projekt bazy zaangażowanych jest około 30 
naukowców z kraju i z zagranicy. Jednym z istotnych etapów realizacji celów i zadań PBGOT były badania 
ekshumacyjno-archeologiczne przeprowadzone na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie 
w latach 2012 i 2013. Aktualnie trwa identyfikacja ofiar terroru komunistycznego ekshumowanych z tzw. 
Łączki powązkowskiej (ryc. 81). Dotychczas przeprowadzone badania pozwoliły na identyfikację 16 ofiar 
terroru komunistycznego.

Postery:

I. Pozostałości umocnień polowych z okresu I wojny światowej na stanowisku 15 w Krakowie-Bie-
żanowie 
– mgr Sławomir Chwałek („Meander” Sławomir Chwałek, Kraków), Arkadiusz Korus 

Przed okresem Wielkiej Wojny Kraków poczynił olbrzymie przygotowania w zakresie wykonania prac polo-
wych związanych z budową nowych, półstałych obiektów fortyfikacyjnych. W początkowej fazie przystą-
piono do zabudowy terenów znajdujących się pomiędzy obiektami stałymi, takimi jak np. forty. Stworzono 
nowy obwód „Noyau”, stanowiący rdzeń Twierdzy Kraków. Wszystko powiązane było linią okopów mają-
cych odzwierciedlenie w postaci istniejących już wcześniej kurtyn tworzących główną linię obrony. 

W 1999 roku Krakowski Zespół do Badań Autostrad rozpoczął na terenie wielokulturowego stanowiska 
Kraków-Bieżanów 15 ratownicze badania wykopaliskowe, które prowadzono z przerwami do 2008 roku. 
Prace finansowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W wyniku tych prac odsłonięto m.in. 
pozostałości umocnień polowych pochodzących z czasów I wojny światowej (ryc. 82). Wszystkie obiekty 
odkryte na stanowisku należały do zespołu Wysuniętej Pozycji Polowej „Kaim”, przygotowanej we wrześniu 
1914 roku i stanowiącej przyczółek fortyfikacji polowej wysuniętego przedpola Twierdzy Kraków. Przyczółek 
ten bronił jednego z najsłabszych jej punktów.

Poster przedstawia wyniki prac archeologiczno-historycznych, na podstawie których udało się zlokali-
zować wschodnią linię obrony Twierdzy Kraków podczas ataku Rosjan w grudniu 1914 roku.



  105

Ryciny do streszczeń 5. sesji tematycznej: 

Ryc. 67. Jedna z sal wystawowych In Flanders 
Fields Museum, Ieper (Ypres) (fot. A. Zalewska)

Ryc. 68. Poligon DAG Fabrik Bromberg 
(Bydgoszcz) (fot. J. Woźny)

Ryc. 69. Badania na uroczysku Hubertus (pow. 
gliwicki, woj. śląskie) – na pierwszym planie re-
likty stodoły wysadzonej przez UB w 1946 roku 
(fot. P. Konczewski)
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Ryc. 70. Stargard, woj. zachodniopomorskie. 
Opaska – element umundurowania 
(fot. K. Kwiatkowski)

Ryc. 71. Kraków. Fort II Kościuszko – szczyt Ba-
stionu 2 (fot. S. Chwałek)

Ryc. 72. Poznań, ul. Towarowa, cmentarz staro-
marciński. Badania na miejscu dawnego torowi-
ska tramwajowego (fot. P. Wawrzyniak)
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Ryc. 73. Katyń. Zidentyfikowane w 1995 roku 
mogiły polskich oficerów na tzw. cmentarzu 
PCK, urządzonym po ekshumacji niemieckiej 
w 1943 roku (rys. J.M. Głosek)

Ryc. 74. Jan Bartys (a); 
Tadeusz Dobrogowski 
(wg CAW sygn. Ap 3749) 
(b); Jan Józef Fitzke (c); 
Jan Bryk (wg CAW sygn. 
MN 4.11.1931) (d); Ka-
zimierz Godłowski (wg 
„Biuletyn Katyński” nr 
41:1996) (e)

a b

c d

e
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Ryc. 75. Prace archeolo-
giczne i ekshumacyjne na 
cmentarzu w Kijowie-By-
kowni (Ukraina) (fot. R. Kaź-
mierczak, O. Popkiewicz, D. 
Siemińska)

Ryc. 76. Wołyń (Ukraina). Zbiorowa mogiła za-
mordowanych 30 sierpnia 1943 roku 
(fot. O. Popkiewicz)

Ryc. 77. Włodzimierz Wołyński (Ukraina). Grób 
nr 1 (fot. M. Siemiński)
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Ryc. 78. Podziemienie (Białoruś). Prace ekshumacyjne grobu 
nr 1 (fot. A. Kola)

Ryc. 79. Widok na wykonywane 
wiosną 2011 roku prace doku-
mentacyjne końcowego odcinka 
„Himmelfahrtstrasse” w rejonie 
prawdopodobnej lokalizacji komór 
gazowych pod placem asfaltowym 
z pomnikiem ofiar Sobiboru (fot. 
W. Mazurek)
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Ryc. 80. Uroczystości w Lesie 
Lućmierskim w 6. rocznicę zbrod-
ni zgierskiej – 20 marca 1948 
roku (zbiory Wydziału Kultury 
i Sportu Urzędu Miasta Zgierza)

Ryc. 81. Czaszka jednej z ofiar ekshumowanych z kwatery 
„Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie 
(fot. M. Kuś)

Ryc. 82. Kraków-Bieżanów, stan. 15. Pozostałości umocnień polo-
wych pochodzących z czasów I wojny światowej 
(fot. M. Byrska-Fudali)



Sesja tematyczna 6. 
Polska myśl archeologiczna w przeszłości i obecnie 

Organizator: 

dr hab. Arkadiusz Marciniak (Instytut Prahistorii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Celem sesji jest próba zdefiniowania najważniejszych konceptualizacji polskiej myśli archeologicznej, które 
tworzą oblicze polskiej archeologii. W szczególności podjęta zostanie próba wydzielenia, zdefiniowania, 
scharakteryzowania i nazwania najbardziej dystynktywnych nurtów, podejść, ujęć czy szkół i nadania im 
odpowiedniej rangi w perspektywie historii myśli archeologicznej. 

Dotychczasowe ujęcia dziejów polskiej archeologii koncentrowały się na historii odkryć, dziejach naj-
ważniejszych instytucji i ośrodków czy biografii wybitnych archeologów. Ujęcia aspirujące do bardziej po-
głębionej oceny stanu polskiej archeologii rażą schematyzmem i uproszczeniami, a kategorie używane do 
ich opisu są w dużej mierze nieadekwatne.

Bez wątpienia odczuwalny jest brak dyskusji na temat tradycji intelektualnych polskiej archeologii oraz 
poważnej konceptualizacji jej głównych nurtów, która wykracza poza prezentację listy imponujących odkryć 
czy budowania coraz bardziej szczegółowych schematów chronologicznych.

W rezultacie tych zaniedbań status polskiej archeologii na tle Europy pozostaje w dużej mierze nieokre-
ślony. Brak pogłębionej refleksji na poziomie metajęzykowym i krytycznego odniesienia się do kategorii 
porządkujących myśl archeologiczną uniemożliwia prowadzenie merytorycznej dyskusji zarówno w środo-
wisku polskiej archeologii, jak i na zewnątrz.

Zgłaszane referaty powinny dotyczyć wyłącznie prób konceptualizacji różnych nurtów badawczych 
w polskiej archeologii – zarówno w przeszłości, jak i obecnie – w odniesieniu Dos tanu polskiej archeologii 
w momencie ich kształtowania się oraz w relacji do podobnych inicjatyw mających wówczas miejsce w Eu-
ropie. Oczekujemy referatów o charakterze krytycznym, podejmujących próbę systematycznej i pogłębio-
nej analizy głównych nurtów intelektualnych w polskiej archeologii.

GRUPA TEMATYCZNA II: 
TEORIE I METODY BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
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Referaty:

1. Wprowadzenie 
– dr hab. Arkadiusz Marciniak (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Polska myśl archeologiczna nie doczekała się dotychczas pogłębionej analizy, prób wyodrębnienia jej naj-
ważniejszych nurtów badawczych oraz umiejscowienia w relacji do tradycji intelektualnych i paradygmatów 
badawczych w archeologii europejskiej i światowej. Celem wprowadzenia jest podsumowanie dotychcza-
sowych prób analizy tego zjawiska w polskiej literaturze archeologicznej, prezentacja najważniejszych spo-
sobów konceptualizacji historii tradycji badawczych dyscyplin naukowych oraz sformułowanie oczekiwań 
w stosunku do badań nad polską myślą archeologiczną. 

2. Włodzimierza Antoniewicza obraz starożytnej historii ziem polskich 
– prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie) 

Włodzimierz Antoniewicz w 1928 roku przedstawił pierwszą w naszej literaturze starożytną historię Polski. 
Była oczywiście inspirowana teoriami badaczy niemieckich, co na tyle jej zaszkodziło, że została wyklęta 
i zapomniana. Do tego stopnia, iż gdy powróciła w ostatnich latach do łask, młodzi ludzie nie zorientowali 
się, że podążają drogą już przetartą. To przykład tryumfu pośmiertnego.

3. Etnoarcheologia Włodzimierza Hołubowicza 
– prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie) 

Włodzimierz Hołubowicz (1908-1962) był archeologiem aktywnym zawodowo w okresie przedwojennym 
w wileńskim środowisku naukowym, zaś po wojnie działał jako organizator życia naukowego w Toruniu, 
a następnie we Wrocławiu. W swojej naukowej działalności archeologicznej przywiązywał szczególną 
uwagę do zagadnień metodyki i metodologii badań, publikując wiele pionierskich prac, również na tle 
europejskim, w istotny sposób przyczyniających się do metodologicznej odbudowy polskiej archeologii 
powojennej. 

Godne podkreślenia są zwłaszcza jego wczesne prace terenowe, które można uznać za prekursorskie 
w stosunku do późniejszego pojawienia sie w archeologii amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej nurtu et-
noarcheologicznego. W latach 1937-1939 przeprowadził mianowicie etnograficzne obserwacje wytwarzania 
ceramiki na wiejskich obszarach ówczesnej północno-wschodniej Polski, które po wojnie stały się częścią 
republik radzieckich, a później niepodległych państw Białorusi i Litwy (W. Hołubowicz, Garncarstwo wiejskie 
zachodnich terenów Białorusi, Toruń, 1950). Etnograficzne obserwacje wytwarzania ceramiki kontynuował 
na terenie Albanii w 1952 roku (W. Hołubowicz, Garncarstwo wiejskie Albanii, „Archeologia Śląska”, t. 1, 
1957, s. 5-64). W ten sposób stał się niekwestionowanym, choć zapomnianym, pionierem idei prowadzenia 
terenowych obserwacji etnograficznych przez archeologów w celu uzyskania informacji ważnych dla inter-
pretacji źródeł archeologicznych (ryc. 83). Uzyskaną wiedzę wykorzystywał w swoich pracach dotyczących 
garncarstwa wczesnośredniowiecznych Słowian.

Wysoka ocena kompleksowych obserwacji dokonywanych przez Hołubowicza, który – obok aspektu 
technologicznego – dokumentował także uwarunkowania społeczne wytwarzania naczyń glinianych w spo-
łecznościach wiejskich – winna iść obecnie w parze z refleksją nad tym, dlaczego badania etnoarcheolo-
giczne nie były kontynuowane w archeologii polskiej.
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4. Archeologia osadnicza Janusz Kruka 
– prof. dr hab. Sławomir Kadrow (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski) 

Czterdzieści lat temu ukazały się Studia osadnicze nad neolitem wyżyn lessowych Janusza Kruka. Dały one 
początek rozwijającemu się do dzisiaj znaczącemu nurtowi polskiej archeologii. Był on inspirowany brytyj-
ską szkołą paleoekonomiczną, funkcjonalizmem Grahama Clarka oraz ideami Klubu Rzymskiego. Mocno 
tkwił jednak w kilku tradycjach ówczesnej polskiej archeologii. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych XX wieku przypada okres największych oddziaływań szkoły osadniczej Kruka w archeologii europej-
skiej. Od lat jest punktem odniesienia dla wielu prac z zakresu geografii osadniczej w polskiej archeologii, 
niekoniecznie dorównujących swoim źródłom. 

5. Próba konceptualizacji społecznych aspektów funkcjonowania archeologii i wytworów wiedzy 
archeologicznej we współczesnej Polsce 
– dr Michał Pawleta (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Celem referatu jest analiza społecznego zakresu funkcjonowania wytworów wiedzy archeologicznej, a tak-
że archeologii, we współczesnej Polsce. Aspekty te mieszczą się w polu badawczym określanym mianem 
„archeologia publiczna”. W niniejszym tekście termin ten jest rozumiany szeroko: odnosi się do metod 
prezentowania społeczeństwu osiągnięć archeologii, sposobów interpretowania przeszłości, a także aktyw-
ności ukierunkowanych w stronę publicznego zrozumienia działalności archeologów oraz zaangażowania 
szerszego ogółu społeczeństwa w działania archeologów. Jednym z zadań tak pojmowanej archeologii 
publicznej jest określenie wzajemnych relacji pomiędzy archeologią i społeczeństwem, a tym samym spo-
łecznych powinności archeologii oraz jej roli we współczesnym świecie.

Wystąpienie zachowuje ambicje sformułowania pewnych prawidłowości widocznych w procesach 
uobecniania przeszłości pradziejowej we współczesności, określonych tendencji rozwojowych w tym zakre-
sie oraz wzajemnych relacji pomiędzy nimi. Wychodzi z założenia, że analiza zjawiska obecności przeszłości 
kreowanej archeologicznie we współczesnym świecie jest niemożliwa bez odniesienia się do szerszego 
kontekstu kulturowego. W związku z powyższym odnosi się do wybranych terminów i pojęć z repertuaru 
współczesnej humanistyki, które postrzegane są jako użyteczne narzędzia diagnostyczne, heurystyczne 
oraz eksplanacyjne, dostarczające nowych możliwości spojrzenia na przedmiot badań archeologii i kreowa-
nych za jej pośrednictwem wizerunków przeszłości.

Konceptualizacja obecności i funkcjonowania wytworów wiedzy archeologicznej na płaszczyźnie spo-
łecznej stanowi stosunkowo rzadko eksplorowany na gruncie archeologii polskiej obszar, posiadający jed-
nak – zdaniem autora wystąpienia – znaczny i rozwojowy potencjał dla tejże dyscypliny. W związku z po-
wyższym w wystąpieniu poddane zostaną pod dyskusję zarówno zalety, jak również niebezpieczeństwa 
i uproszczenia kryjące się we współczesnych archeologicznych procesach uobecniania przeszłości (ryc. 
84). Twierdzę ponadto, że aspekty odnoszące się do funkcjonowania wytworów wiedzy archeologicznej 
w przestrzeni społecznej stanowią potencjalnie inspirujące wyzwanie dla teorii i praktyki archeologicznej, 
nie tylko w kontekście polskim, lecz również światowym w XXI wieku.

6. Rola archeologii mediewistycznej w wypracowaniu modelu organizacji grodowej w Polsce 
– dr Tomisław Giergiel (Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 

Archeologia mediewistyczna zmieniła scenariusz powstania państwa polskiego, co okazało się re-
wolucyjnym odkryciem dla historiografii, nie tylko jednak w wizji postrzegania dziejów. Teoria „podboju 
wewnętrznego” dla wielu historyków nie była tylko nową wizją dziejów, ale wpłynęła na to, że zauważyli 
archeologię jako samodzielną naukę i partnerkę w procesie badawczym. 
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Nowa geografia dziejowa, która wyłania się z badań nad powstaniem państwa, skłania do weryfika-
cji modelu jego organizacji, wypracowywanego od lat 20. XX wieku piórami historyków i łopatami (oraz 
piórami) archeologów. Badania te otrzymały nowe impulsy w latach 60. XX wieku, ale ostatnio po stronie 
historycznej zamarły, po części wyczerpując źródła im właściwe. Inaczej w archeologii: pomimo kryzy-
sów finansowych badania trwają i dostarczają nowego materiału, ale także ujęć modelowych. Wystarczy 
wymienić osiągnięcia wielkopolskie (Z. Kurnatowska), śląskie (S. Moździoch), małopolskie (J. Poleski) czy 
mazowieckie (M. Dulinicz). Bardzo słaby oddźwięk tych dokonań w pracach historyków nie usprawiedliwia 
pomijania ich w procesie ewaluacji badawczej modelu organizacji grodowej w Polsce (ryc. 85). Jej wynik, 
również w oczach historyka, może się okazać dla historiografii równie rewolucyjny jak wspomniana na 
początku zmiana scenariusza powstawania państwa.

Płaszczyznę współpracy, ale raczej pod względem metodologicznym, dała poznańska konferencja Ar-
chaeologia versus historiam. Może przyszedł czas skonsumować wyniki tej konferencji i publikacji pokon-
ferencyjnej na gruncie oceny najnowszych osiągnięć archeologii mediewistycznej w wypracowaniu modelu 
organizacji grodowej w Polsce – modelu, którego budowę zazwyczaj przypisują sobie historycy. 

7. Reinterpretacje – nowe wyzwania ostatnich dekad w archeologii polskiej 
– dr hab. Kazimierz Grążawski (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet War-

mińsko-Mazurski w Olsztynie) 

Referat będzie poruszał kwestie nowych zjawisk w archeologii polskiej ostatnich dekad, kiedy w okresie 
transformacji ustrojowej i boomu inwestycyjnego archeologia stała się jednym z elementów przemian, tak 
w zakresie badań stosowanych, jak i podstawowych. Zmienił się paradygmat rekonstrukcji dziejów w kon-
tekście weryfikacji dotychczasowych ustaleń. Powstaje zatem problem istnienia archeologii w nowym 
krajobrazie kulturowym, jej promocji, priorytetów, funkcji społecznej. Pozostaje wiele zaniechań w zakresie 
ochrony konserwatorskiej, ale i metod edukacji studentów nauk humanistycznych – tu funkcjonują stare 
podręczniki i heurystyka bez refleksji historycznej. Zachodzi potrzeba reinterpretacji dotychczasowych 
dokonań i próba projekcji przyszłych kierunków w nawiązaniu do zjawisk zachodzących u zagranicznych 
sąsiadów.
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Ryciny do streszczeń 6. sesji tematycznej: 

Ryc. 83. Biskupin, Drugi Archeologiczny Obóz 
Szkoleniowy, 1952. Prof. Włodzimierz Hołubo-
wicz demonstruje studentom technikę wytwa-
rzania naczyń glinianych (za: J. Lech, Between 
captivity and freedom: Polish archaeology in the 
20th century, „Archaeologia Polona”, t. 35-36, 
1997-1998, s. 25-222, fig. 26)

Ryc. 84. Przeszłość zmaterializowana. Skansen 
Karpacka Troja w Trzcinicy, woj. podkarpackie 
(fot. M. Pawleta)

Ryc. 85. Gród w Łagowie (pow. kielecki, 
woj. świętokrzyskie) wskazywany przez jego 
właściciela (fot. T. Giergiel)
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Sesja tematyczna 7. 
Aplikacja nowych technologii  
w badaniach wykopaliskowych i niedestrukcyjnych

Organizator: 

mgr Andrzej Gołembnik (Zespół Archeologiczno-Konserwatorski Andrzej Gołembnik, Ostrówek)

Powodem, dla którego w ramach Pierwszego Kongresu Archeologii Polskiej podjęto się organizacji sesji te-
matycznej poświęconej zastosowaniom w archeologii najnowszych technik i technologii jest z jednej strony 
dynamiczny rozwój technik pomiarowych i dokumentacyjnych, idących w parze z rozwojem przestrzennych 
baz danych obsługiwanych przez coraz wydajniejsze procesory, z drugiej zaś strony nieustający wzrost za-
interesowania tymi rozwiązaniami, szczególnie ze strony młodych naukowców. Zdecydowano się przy tym 
tematykę sesji poszerzyć, otwierając ją dla tych, którzy najnowsze rozwiązania pragną wykorzystywać na 
polu bezinwazyjnej prospekcji terenowych. 

Ta niewątpliwie korzystna tendencja, a więc efektywne narzędzia w rękach młodych ludzi, wymaga stwo-
rzenia platformy wymiany poglądów i dyskusji, bowiem jak dotychczas żadna ze znanych mi uczelni nie uczy 
studentów podstaw metodyki badawczej, opartej na zastosowaniu sprzętu i oprogramowania nowej generacji. 
Dynamiczny rozwój w tych dziedzinach tworzy nowy nurt w historii archeologii, nurt promujący badaczy o dużej 
wrażliwości i wyobraźni, wykorzystujących do maksimum możliwości jakie niesie rozwój technologiczny. Nie za-
wsze jednak są to ludzie o wystarczającym poziomie wiedzy ogólnej i działania części z nich mogą budzić niepokój. 
Pamiętać należy także i o tym, że przy obecnym poziomie edukacji, niesprawnym systemie organizacyjnym służb 
konserwatorskich i wadliwych uregulowaniach prawnych opieki nad zabytkami, beztroskie zastosowanie nowych 
technik, szczególnie na rynku komercyjnym przynosić może niepowetowane straty. Nie zmienia to faktu, że roz-
wój archeologii znalazł się w korzystnym dla nauki punkcie zwrotnym i należy w związku z tym dołożyć wszelkich 
starań, aby entuzjazm jaki wyzwalają nowe technologie stał się impulsem do trwałych zmian jakościowych. 

Jedynym rozsądnym działaniem w dobie rewolucji technologicznej jest zatem zapewnienie możliwości 
twórczej konfrontacji metod, sposobów, a przede wszystkim zestawienia opinii ludzi, którzy na co dzień 
pracują z nowymi technologiami. Takim właściwym kierunkiem działania jest powołanie w naszym kra-
ju oddziału CAA, a także zapowiedź rozpoczęcia działania Komisji ds. aplikacji nowych technologii przy 
Stowarzyszeniu Naukowym Archeologów Polskich. Takim też działaniem jest organizacja specjalnej sesji, 
w ramach Pierwszego Kongresu Archeologii Polskiej. 

Oczekujemy od referentów i słuchaczy zaangażowania i otwartości podczas dyskusji. Najciekawsze gło-
sy z dyskusji będą bowiem publikowane w materiałach pokonferencyjnych. Na zakończenie warto podkre-
ślić, że Stowarzyszenie Naukowe Archeologii Polskiej patronować będzie wszelkim działaniom związanym 
z rozwojem metodyki opartej na aplikacji nowych technologii.

Referaty:

1. Lotnicze skanowanie laserowe jako nowe źródło danych w badaniach nad średniowiecznym kra-
jobrazem kulturowym 
– mgr Maria Legut-Pintal (Politechnika Wrocławska) 

Pozyskanie i udostępnienie danych z lotniczego skanowania laserowego (ALS) zebranych w programie ISOK 
zapoczątkowało swego rodzaju rewolucję w polskiej archeologii. Otrzymanie numerycznych modeli terenu 
w dobrej rozdzielczości niesie ze sobą niezwykły potencjał badawczy, a obecnie stało się dostępne dla sze-
rokiego grona odbiorców. W niniejszym referacie zaprezentowano wyniki jednego z pierwszych projektów 
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związanych z wykorzystaniem gotowych danych z projektu ISOK do badań nad historycznym krajobrazem 
kulturowym, które dobrze oddają potencjał metody. 

Przedmiotem badań były zamki i siedziby obronne położone na terenie dawnego księstwa biskupów 
wrocławskich, zwanego księstwem grodkowskim lub nyskim, obejmującego tereny środkowo-południowego 
Śląska (ryc. 86). Obiekty te charakteryzowały się słabym stanem zachowania i rozpoznania. Znaczna część 
obiektów nie posiadała zachowanej substancji architektonicznej i nie była obiektem badań archeologicznych; 
większość obiektów nie posiadała planów warstwicowych. Dane z lotniczego skanowania laserowego pozwo-
liły na wygenerowanie numerycznych modeli terenu, które po poddaniu analizie pozwoliły na ponowne zin-
terpretowanie układu przestrzennego budowli, rozpoznanie stanu zachowania i zagrożeń dla tych obiektów 
ze strony czynników antropogenicznych i procesów erozji. Uzupełnieniem analiz stały się kwerendy źródeł 
pisanych, które pozwoliły na zestawienie informacji historycznych z jej materialnymi świadectwami. 

Numeryczne modele terenu stworzyły również możliwość identyfikacji innych form przekształcania 
krajobrazu przez człowieka, wśród nich pozostałości działalności górniczej czy przekształceń sieci rzecznej. 
Ponadto wykorzystanie numerycznych modeli terenu pozwoliło na spojrzenie na funkcjonowanie obiektów 
obronnych z szerszej perspektywy, a tym samym na lepsze rozpoznanie kontekstu – ich funkcjonowania 
w krajobrazie oraz relacji z siecią osadniczą.

2. LiDAR – nowe narzędzie badania historii lasów 
– dr Janusz Budziszewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie), prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie), dr Jacek Wysocki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie) 

Obszary leśne przez dziesięciolecia traktowane były przez archeologów jako niedostępne szczegółowej 
penetracji. Stosowane w Polsce od kilku lat lotnicze skanowanie laserowe (LiDAR) diametralnie zmieniło tą 
sytuację. Opracowywane w tej technologii precyzyjne Numeryczne Modele Terenu ukazują dane zarów-
no o geologicznej budowie terenu, jak i zabytkach archeologicznych posiadających własną formę tereno-
wą (grodziskach, wałach podłużnych, kurhanach czy kopalniach), nawet jeśli jest ona śladowo zachowana 
(ryc. 87A, B). Jednak najliczniej w obrazowaniach LiDAR-owych znajdujemy pozostałości gospodarki rolnej 
oraz infrastruktury wojennej z ostatnich kilku stuleci. Badania obu tych dziedzin nie mają tradycji w polskiej 
archeologii – otwierają się tu zatem zupełnie nowe pola badawcze dla naszej dyscypliny. 

Lotnicze skanowanie laserowe terenu zostało wykorzystane przez autorów w ostatnich trzech latach 
w kilku projektach badawczo-konserwatorskich: na terenie Starego Kraju w woj. lubuskim, w dolinie rzeki 
Wel w woj. warmińsko-mazurskim, podczas badań pozostałości pradziejowego górnictwa krzemienia w woj. 
świętokrzyskim i mazowieckim, a także poszukiwań pradziejowych kurhanów w woj. lubelskim oraz analiz 
słynnego grodziska w Trzcinicy, woj. podkarpackie.

Te pilotażowe projekty pokazują, że szczegółowe Numeryczne Modele Terenu generowane wg zupełnie 
innych zasad niż w tradycyjnej geodezji ujawniają niespodziewane szczegóły rzeźby nawet na zdawałoby się 
wyjątkowo dobrze rozpoznanych obiektach (Krzemionki, Trzcinica). Konieczne jest zatem w skali kraju uzu-
pełnienie wyników poszukiwań prowadzonych w ramach AZP już nie tylko o prospekcję lotniczą obszarów 
ornych, ale także o interpretację danych z lotniczego skanowania laserowego obszarów leśnych.

3. Analiza map archiwalnych i obrazów satelitarnych oraz wykorzystanie mobilnego GIS w prospekcji 
terenowej zagrożonych wybranych stanowisk w okolicach Luksoru 
– mgr Julia M. Chyla (UniGIS Kraków; Computer Aplications and Quantitative Methods in Archaeology 
– Poland, CAA Polska), mgr Wojciech Ejsmond (Warszawa) 

W ostatnich latach ekspansja pól uprawnych i osad w okolicach Luksoru spowodowała zagrożenie dla stano-
wisk archeologicznych znajdujących się u zbiegu pustyni i terenów użytkowanych rolniczo. W związku z tym 
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zaistniała pilna potrzeba ewidencji dziedzictwa archeologicznego, zanim zostanie zniszczone przez współ-
czesną gospodarkę. Projekt realizowany od stycznia 2013 roku miał na celu rekonesans na wybranych, naj-
bardziej zagrożonych stanowiskach archeologicznych, datowanych na Okres Pre- i Wczesnodynastyczny.

Prospekcja terenowa została poprzedzona szczegółową analizą map archiwalnych, dotychczasowych 
publikacji oraz obrazów satelitarnych. Po wykonaniu georeferencji, dokonano analiz dostępnych obrazów 
satelitarnych, jak LANDSAT czy CORONA (analizy polegały m.in. na zmianach kanałów barwnych, zmianach 
światła gamma, wektoryzacji obszarów rolnych i położenia Nilu w XIX wieku czy porównania ze stanem 
obecnym w celu rekonstrukcji paleomorfologii badanego obszaru). Na podstawie wyników analizy wska-
zano kilka najbardziej zagrożonych stanowisk archeologicznych z Okresu Pre- i Wczesnodynastycznego, 
a następnie wewnątrz nich wybrano i zlokalizowano interesujące obiekty, w celu zweryfikowania ich cha-
rakteru w czasie badań terenowych.

Tak zebrane dane zsyntezowano wewnątrz Archeologicznego Systemu Informacji, a następnie prze-
konwertowano na potrzeby mobilnego GIS. Ta innowacyjna technika dokumentacyjna została wypróbo-
wana podczas przeprowadzania prospekcji terenowej w okolicach Luksoru. W celu weryfikacji dokładności 
wyników badań użyto również ręcznego GPS. Następnie dokonano obliczenia błędu i kontroli jakości po-
miarów. Tak pozyskane dane terenowe dołączono do wcześniej stworzonego Archeologicznego Systemu 
Informacji. 

Efektem końcowym projektu było określenie lokalizacji stanowisk bezpowrotnie zniszczonych, wska-
zanie obszarów o największej wartości poznawczej, na których w ostatnich latach znacząco wzrosło zagro-
żenie, a także wskazanie czynników stanowiących największe niebezpieczeństwo dla stanowisk archeolo-
gicznych (ryc. 88).

4. Użycie foto-skaningu na zamku Chojnik i Gryf. Nowe metody dokumentacji w zderzeniu z proble-
mami badawczymi i konserwatorskimi 
– inż. arch. Anna Kubicka (Politechnika Wrocławska)

Podczas stacjonarnych badań wykopaliskowych na zamku Chojnik oraz własnych prac inwentaryzacyjnych 
za zamku Gryf autorka miała okazję wykorzystać foto skaning do celów badawczych i dokumentacyjnych 
(ryc. 89). Znajdujące sie na terenie dawnego księstwa jaworskiego wymienione wyżej zamki są szczególnymi 
siedzibami rodowymi, na których nie przeprowadzono do tej pory badań archeologicznych. Dysponujemy 
natomiast dokumentacją architektoniczną wykonaną w latach 50. XX wieku. Na podstawie źródeł pisanych 
warownie datuje się na połowę XIV wieku. Później ulegały one kilkakrotnym przebudowom, z których ich 
nowożytna faza zasługuje na szczególną uwagę. 

Uchwycenie faz budowy na obiektach wymaga interdyscyplinarnych badań oraz sporządzenia doku-
mentacji, która w możliwie jak najszerszy sposób uchwyci relacje kolejnych etapów prac budowlanych. 
Bardzo przydatnym narzędziem do tego celu jest foto skaning, który pozwala utworzyć wirtualny model 
obiektu na podstawie serii wykonanych zdjęć. Można go przetwarzać w dowolnej skali, orientacji itp. Przy 
tym jest szybki w obsłudze i generowaniu różnego typu dokumentacji, takich jak fotogrametria, rzuty, 
przekroje. Pracując na takim modelu naszej analizie nie podlega tylko jego geometria, ale także tekstura, 
która zostaje odwzorowana z oryginalnego obiektu.

Na wybranych przykładach dokumentacji archeologiczno-architektonicznej zostaną zaprezentowane 
poszczególne etapy tworzenia modelu wraz z możliwościami i ograniczeniami foto skaningu podczas prac 
w terenie. Celem, jaki przede wszystkim autorka chce osiągnąć w dokumentacji prac na Chojniku i Gryfie 
jest większa i szybsza precyzja pomiarów, jak największa liczba uzyskanych danych oraz jak najmniejsze 
skomplikowanie procesu. Produkt finalny wynika z opracowania w terenie i nie powinien się kończyć na 
samym modelu. Zestawienie tradycyjnie wykonanej dokumentacji z modelem 3D dostarcza większej ilości 
danych o obiekcie, co między innymi pomaga w rozwiązywaniu problemów badawczych i konserwator-
skich. 
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5. Możliwości i ograniczenia w zastosowaniu metody skanowania z oświetleniem strukturalnym do 
trójwymiarowej dokumentacji zabytków archeologicznych 
– mgr Eryk Bunsch (Muzeum Pałac w Wilanowie), dr hab. inż. Robert Sitnik (Instytut Mikromechaniki 
i Fotoniki, Politechnika Warszawska) 

Metoda skanowania z oświetleniem strukturalnym pozwala na precyzyjny pomiar kształtu powierzchni 
przedmiotów zabytkowych. W zależności od potrzeb możliwe jest wykonywanie dokumentacji z różnymi 
rozdzielczościami przestrzennymi. Wybór mniejszej rozdzielczości (na przykład na poziomie 100 punktów 
pomiarowych na mm2 powierzchni przedmiotu) pozwala na relatywnie szybką pracę i daje możliwość do-
kumentowania nawet dużych powierzchni (do kilkudziesięciu metrów kwadratowych). Taka precyzja po-
miaru gwarantuje szczegółowe odwzorowanie kształtu przedmiotu, może być jednak niewystarczająca do 
odwzorowania pewnych niuansów jego faktury. Dlatego na potrzeby szczegółowych badań analitycznych 
lub dla wizualizacji niuansów estetycznych szczególnie skomplikowanych obiektów możliwe jest zwiększe-
nie rozdzielczości przestrzennej pomiaru (nawet do 10000 punktów pomiarowych na mm2). Oczywiście 
zwiększenie rozdzielczości pomiaru przekłada się na konieczność wykonania większej liczby skanów kierun-
kowych, geometrycznie rosnącą ilość danych wymagających przetworzenia, jak również potrzebę zapew-
nienia lepszych warunków pomiarowych. Przygotowując projekt dokumentacyjny należy przede wszystkim 
zdefiniować minimalną rozdzielczość przestrzenną pomiaru, która pozwoli na zadokumentowanie wszyst-
kich interesujących nas cech powierzchni mierzonych przedmiotów. Posiadając tą wiedzę należy dobrać do 
wykonania zadania odpowiedni system pomiarowy. W tym momencie ważne jest osiągnięcie kompromisu 
pomiędzy stopniem skomplikowania systemu a jego wydajnością. Najbardziej wydajne są systemy w pełni 
zautomatyzowane, w których zarówno proces zbierania danych pomiarowych, jak i ich przetwarzania nie 
wymaga dodatkowej pracy ludzkiej. System pomiarowy jest w nich zamontowany najczęściej na końcówce 
ramienia robota przemysłowego. W czasie procesu dokumentacyjnego robot sterowany przez komputer 
sam przesuwa głowicę pomiarową z jednego położenia do kolejnego. Równocześnie wykonywane jest au-
tomatyczne dokładanie do siebie efektu poszczególnych skanów kierunkowych i wyznaczanie optymalnej 
pozycji do wykonania kolejnego pomiaru. Trzeba jednak pamiętać, że taki stopień automatyzacji znacząco 
wpływa na mobilność takich systemów i znacznie zwiększa wymagania dotyczące warunków pracy, jakie 
trzeba im zapewnić (klimatyzowane pomieszczenia, brak wibracji). Z tego względu możliwości zastosowania 
ich bezpośrednio na stanowiskach archeologicznych są niewielkie i wymagają raczej transportu wyznaczo-
nych do zadokumentowania przedmiotów do pracowni pomiarowych. Z drugiej strony w warunkach misji 
archeologicznej możliwe jest zastosowanie systemów wymagających wprawdzie większego zaangażowa-
nia personelu i oferujących mniejszą dokładność pomiaru, ale charakteryzujących się znacznie większą 
tolerancją na wpływ warunków zewnętrznych. Najprostsze wersje systemów pomiarowych montowane 
na statywach fotograficznych mogą być zasilane z przenośnych generatorów w dalszym ciągu zapewniając 
możliwości dokumentacyjne nieosiągalne przy zastosowaniu tradycyjnych metod wizualizacyjnych (foto-
grafia i rysunek dokumentacyjny).

W ramach dotychczasowej współpracy Muzeum Pałac w Wilanowie z zespołem z Wydziału Mecha-
troniki Politechniki Warszawskiej zeskanowanych zostało ponad sto obiektów: od liczących kilkadziesiąt 
milimetrów wysokości gem, poprzez liczne obiekty ceramiczne i rzeźbiarskie (ryc. 90), piaskowcowe wazy 
z wystroju ogrodu, aż po powierzchnię ścian i sufitu całego pomieszczenia.

6. Palatium na Ostrowie Lednickim – skaning laserowy i dokumentacja fotogrametryczna jako spo-
sób inwentaryzacji stanu zachowania obiektu 
– mgr Karol Czajkowski (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa) 

W lipcu 2011 roku Zespół ds. Inwentaryzacji Zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa, na zlecenie 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, wykonał dokumentację pomiarową lednickiego palatium (ryc. 
91). W skład dokumentacji wchodził skan laserowy oraz fotogrametryczne zobrazowanie ruin. Podczas 
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referatu zostaną przedstawione wyniki opracowania, jak również podstawowe zagadnienia metodyki prac 
terenowych i gabinetowych. Postaramy się pokrótce przedstawić proces pozyskania danych skanerem 
laserowym i problematykę zastosowania na tym stanowisku fotogrametrii naziemnej bliskiego zasięgu. 
Opowiemy również o sposobach opracowania danych zarejestrowanych w terenie – rejestracji skanów, 
budowania modelu mesh, teksturowania, eksportu ortofotoplanów i przekrojów, a także publikacji wyni-
ków prac na serwerze Europeana. 

7. iArcheo – nowoczesne metody dokumentacji stanowiska archeologicznego przy Placu Teatralnym 
w Warszawie 
– dr hab. Bogdan Bobowski (Instytut Historii, Uniwersytet Zielonogórski), dr Maciej Krzywka, mgr 
Alan Jaskot 

Celem referatu jest prezentacja implementacji nowych technologii dokumentacyjnych na stanowisku ar-
cheologicznym przy Placu Teatralnym w Warszawie. Na stanowisku warszawskim odkryto relikty: budynku 
Marywilu wybudowanego w XVII wieku, wcześniejszego horyzontu związanego z działkami Jana Zamoyskie-
go i Lipskich oraz późniejsze relikty założenia lindleyowskiego. Autorzy przedstawią teoretyczne założenia 
zastosowanego systemu oraz praktyczne aspekty pracy z nowymi technologiami dokumentacyjnymi. Przed-
stawiona zostanie mobilna platforma dostępu do bazy danych oraz praktyka pracy na tabletach w terenie. 
Wdrożony system scala relacje związane z danymi opisowymi oraz dokumentacją fotograficzną i graficzną. 
Intencją autorów jest prezentacja możliwości prowadzenia w terenie bezpiecznej dokumentacji w formie 
elektronicznej – paperless archaeology. Przedstawione zostaną doświadczenia w użyciu skanera i oprogra-
mowania do fotoskaningu na konkretnym przykładzie badań przy Placu Teatralnym w Warszawie. Autorzy 
zaprezentują kilka przykładów porównawczych dla zastosowanych rozwiązań. Zaprezentowana zostanie 
technika wykonywania zdjęć do ortofotoplanów przy użyciu dronów. Przedstawione zostaną praktyczne 
możliwości pracy z urządzeniami pomiarowymi GNSS (ryc. 92). Autorzy przedstawią również możliwości 
oprogramowania open source zastosowanego w technice dokumentacyjno-pomiarowej. 

Podstawowym zamierzeniem referatu jest prezentacja nowej technologii dokumentacyjnej na przy-
kładach oraz porównanie zastosowanego rozwiązania z innymi metodami dokumentacyjnymi.

8. Podstawy metodyczne badań wykopaliskowych w dobie masowego wykorzystania zaawansowa-
nych technologii – szansa czy pułapka 
– mgr Andrzej Gołembnik (Zespół Archeologiczno-Konserwatorski Andrzej Gołembnik, Ostrówek) 

Rozwój metodyki archeologicznych badań wykopaliskowych był, jest i będzie zależny od tempa zmian 
technologicznych, wykorzystywanych przez archeologów w czasie prac terenowych. To powolne z początku 
tempo dawało czas archeologom na przyswojenie nowej technologii i wypracowanie adekwatnych rozwią-
zań dla nowych możliwości. Ta kontrolowana przez archeologów ewolucja metodyki badań terenowych 
trwała do początków ostatniej dekady ubiegłego stulecia. Był to czas powolnego upowszechnienia się 
metody stratygraficznej i monochromatycznego, konturowego sposobu dokumentowania dokonywanych 
odkryć. Być może z czasem i ten sposób wykonywania terenowej dokumentacji znalazłby swoje twórcze 
rozwinięcie, gdyby nie początek rewolucji zapoczątkowanej rozwojem fotografii cyfrowej. 

Szybkie, niekontrolowane wdrożenie programów pozwalających na obróbkę wykonanych zdjęć, dyna-
miczny rozwój technik fotogrametrycznych 2D, a następnie 3D i wreszcie wprowadzenie do badań skanerów 
laserowych, zachwiało podstawami dotychczasowej metodyki badawczej. Proces ten zbiegł się w czasie ze 
zmianą charakteru wykonywanych w terenie prac. Preferowaną formą prowadzenia prac wykopaliskowych 
stały się badania ratownicze. Uproszczona formuła badawcza i towarzyszące temu zjawisku pogorszenie 
warunków wykonywania pracy, przy równoczesnym rozwoju archeologii komercyjnej spowodowały, że 
nowe technologie stały się bardziej „środkiem wyrazu”, niźli sposobem gwarantującym precyzję wykonywa-
nych prac. Jest to niepokojące zjawisko, zważywszy na fakt, że w większości przypadków nowe technologie 
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wykorzystywane są przez ludzi o niewielkim doświadczeniu terenowym. Pamiętać przy tym należy, że tylko 
nieliczne uczelnie wprowadziły do swoich programów zajęcia dotyczące zasad użycia zaawansowanych 
technologii, a przy tym żadna z nich nie podjęła próby połączenia nowych technik ze sposobami prowa-
dzenia prac wykopaliskowych. Powstała zatem pustka, otwierająca pole do popisu dla badaczy, dla których 
sprawność obsługi nowoczesnych urządzeń i zastosowania najnowszych systemów komputerowych stała 
się celem samym w sobie. 

Pojawił się także inny problem, związany z możliwością właściwego archiwizowania i wykorzystywania 
rezultatów badań zadokumentowanych przy użyciu najnowszych technologii przez odbiorcę wyników prac 
i urzędy konserwatorskie. W dobie dynamicznych zmian technik i technologii trudno jest określić ramy, 
których archeolog nie powinien przekraczać. Trudno nawet jest dziwić się, że ich nie ma. Problem jednak 
istnieje, a powyższa uwaga dotyczy szczególnie archeologii komercyjnej, gdzie kierujący się rachunkiem 
ekonomicznym archeolodzy prześcigają się w aplikacji najnowszych sposobów dokumentacyjnych, ewi-
dentnie skracających proces wykonywania rejestracji dokonywanych odkryć. Przekazywana dokumentacja 
wykonywana jest przy tym nie zawsze przy użyciu oryginalnego oprogramowania, co może stwarzać do-
datkowe problemy. Istnieje zatem obowiązek wskazania rozwiązań akceptowalnych, tych podstawowych, 
zapewniających rozwój nauce i tych, które powinny pozostać w sferze eksperymentu, a nie komercyjnego 
zastosowania. 

Pamiętać przy tym należy, że nowoczesne techniki pomiarowe i dokumentacyjne nie mają w arche-
ologii alternatywy i że przyszłość tej nauki zależy od tempa wdrożenia nowoczesnych rozwiązań. Próbą 
rozwiązania przedstawionych powyżej problemów były badania prowadzone na terenie Rezydencji Wi-
lanowskiej. Przykład ten może być dobrą ilustracją rangi problemu i podstawą dla dyskusji o podstawach 
metodycznych badań prowadzonych z użyciem nowych technologii (ryc. 93). 

Postery:

I. Fotografia lotnicza w programach AZP 
– mgr Wiesław Stępień 

Archeologiczny monitoring lotniczy ujawnia wiele stanowisk archeologicznych oraz uzupełnia obraz już 
znanych o nowe elementy istotne do określenia powierzchni stanowiska i jego granic. Na jego podstawie 
możemy wstępnie ustalić funkcję oraz morfologię terenu potrzebną do odtworzenia pierwotnego krajo-
brazu i jego wpływu na lokalizację stanowiska. Fotografia lotnicza z powodzeniem może być podstawą do 
planowania dalszych etapów badań. Od nieinwazyjnych po wykopaliskowe.

Monitoring lotniczy powinien być uwzględniany przy rozpoznaniu terenowym w ramach planowanych 
etapów badawczych Archeologicznego Zdjęcia Polski i włączony do GIS. Przykłady zastosowania fotografii 
lotniczej do realizacji badań nieinwazyjnych, sondażowych i wykopaliskowych ilustrują stanowiska w Kał-
dusie, gm. Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, Zarzeczewo, gm. Fabianki, pow. włocławski, Pikutkowo, 
gm. Brześć kujawski, woj. kujawsko-pomorskie (ryc. 94), Osłonki, pow. Brześć Kujawski oraz lokalizacja 
XV-wiecznej Nieszawy w granicach miasta Toruń.

II. Weryfikacja archeologicznych badań powierzchniowych przy pomocy GIS 
– mgr Magdalena Bryk (Computer Aplications and Quantitative Methods in Archaeology – Poland, 
CAA Polska), mgr Julia M. Chyla (UniGIS Kraków; Computer Aplications and Quantitative Methods in 
Archaeology – Poland, CAA Polska) 

Badania powierzchniowe to od lat 80. XX wieku najbardziej rozpowszechniona, niedestrukcyjna metoda 
poszukiwania stanowisk archeologicznych. W Polsce każde z odkrytych stanowisk posiada własną, opisową 
kartę (KESA), a wyniki badań gromadzone są w ramach krajowego systemu ewidencji stanowisk archeolo-
gicznych, opartego na naukowo-konserwatorskim programie Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP). 
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Weryfikacja lokalizacji stanowisk archeologicznych wymagana jest podczas aktualizacji gminnych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, badaniach przedinwestycyjnych czy prowadzenia nowych badań 
powierzchniowych. W takim przypadku jednocześnie przeprowadzana jest kontrola stanu zachowania 
znanych stanowisk w celu wskazania tych najbardziej zagrożonych, a przez to zwiększeniu ich ochrony lub 
rozpoczęcia prac wykopaliskowych. Weryfikacja lokalizacji stanowisk archeologicznych umożliwia również 
zbadanie możliwości nowych technologii i aplikacji.

Dotychczas podczas prac terenowych używano papierowych arkuszy map w skali 1:25000 dla ob-
szaru około 35 km2 z zaznaczoną lokalizacją wielu stanowisk oraz pojedynczych kart KESA ze szczegółową 
lokalizacją każdego ze stanowisk. Wymagało to stałego dostępu w warunkach polowych do dużej ilości 
dokumentacji. W dzisiejszych czasach użycie urządzeń mobilnych, wspieranych aplikacjami GIS, znacznie 
usprawnia proces badawczy, wcześniejsze przygotowania oraz aktualizację informacji o weryfikowanych 
stanowiskach. Zebrane w ten sposób cyfrowe dane stanowią podstawę do stworzenia Systemu Informacji 
Archeologicznej, który może posłużyć przyszłym badaniom archeologicznym, planowaniu ochrony dzie-
dzictwa kulturowego podczas przeprowadzania inwestycji oraz działaniom administracyjnym w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego.

Poster ma na celu prezentację metody wprowadzania danych z KESA do aplikacji mobilnych na pod-
stawie ogólnodostępnych geoportali oraz sposób wykorzystania i skuteczność w terenie przygotowanych 
wcześniej materiałów na przykładzie dwóch gmin – Góra Kalwaria (woj. mazowieckie) i Śrem (woj. wiel-
kopolskie). Wypracowany schemat zostanie przedstawiony przy pomocy dwóch środowisk – GoogleEarth 
oraz ArcPad na urządzeniach mobilnych.

III. Nowoczesna prospekcja terenów leśnych. LiDAR, GIS i GPS w służbie archeologii – krok po kroku 
– lic. Michał Jakubczak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie), lic. Michał Szubski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie) 

Poster prezentuje poszczególne etapy obróbki danych pozyskanych przy użyciu nowoczesnych technologii 
prospekcyjnych (m in. LiDAR, GPS). Etapy przedstawione na posterze to: chmura punktów pozyskana przez 
skaning LiDAR, jej wizualizacja poprzez triangulację (TIN) oraz cieniowanie, następnie analizy GIS z uwzględ-
nieniem numerycznego modelu terenu z mapą jako teksturą i naniesienie na nią punktów GPS pochodzą-
cych z weryfikacji terenowej (ryc. 95). Całość opierać się na przykładzie danych pozyskanych w wyniku 
badań Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

IV. Nowe metody eksploracji naczyń z grobów ciałopalnych. Wstępne wyniki badań 
– mgr Agata Hałuszko (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Marek Grześkowiak (Insty-
tut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), dr n. med. Przemysław Jaźwiec (Zakład Radiologii Lekarskiej 
i Diagnostyki Obrazowej, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Wrocław), mgr Mateusz Krupski 
(Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Agata Sady (Muzeum Śląskie w Katowicach), mgr 
Andrzej Dwojak (Badania Archeologiczne „DWOJAK” Andrzej Dwojak, Wrocław), mgr Wojciech Łęcki 
(Badania Archeologiczne „DWOJAK” Andrzej Dwojak, Wrocław) 

Poster przedstawia wstępne wyniki badań eksploracji urn i naczyń przystawnych ludności kultury łużyckiej. 
Prezentowane rezultaty są efektem wspólnej pracy osób z różnych dziedzin naukowych: radiologów, gene-
tyków, botaników, chemików, antropologów i archeologów. Przy użyciu najnowszych technik badawczych 
zarówno nieinwazyjnych jak i inwazyjnych możliwe jest nowatorskie spojrzenie na cały przebieg eksploracji 
naczyń, składających się na zespół grobowy. Głównym celem zaprezentowanego posteru jest przedstawie-
nie samej procedury badawczej i możliwości jakie można uzyskać w efekcie jej stosowania. Stwarza ona 
nowe perspektywy odtwarzania obrządku pogrzebowego. Wykorzystanie najnowszych metod radiologicz-
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nych z użyciem wielorzędowego tomografu komputerowego pozwala na zobrazowanie zawartości naczynia 
i odróżnienie przystawek od popielnic. Na tym etapie widoczne jest ułożenie przepalonych kości, czasami 
możliwa jest wstępna ocena wieku osobnika oraz ciężaru kości, można określić jednolitość lub jej brak 
w grubości ścianek naczynia itp. Wszystkie kolejne etapy należą już do metod inwazyjnych, począwszy od 
zabezpieczenia mikrostruktury warstwowej wypełniska naczynia, poprzez standardową eksplorację przez 
antropologa, ocenę makroszczątków przez botanika, na badaniach genetycznych i chemicznych kończąc 
(ryc. 96).

V. Projekt nieinwazyjnych badań grotów włóczni z cmentarzyska w Końskich, pow. konecki 
– mgr Artur Sierosławski (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) 

Projekt nieinwazyjnych badań grotów włóczni z cmentarzyska w Końskich, woj. kieleckie powstał w oparciu 
o wyniki dotychczas prowadzonych badań metaloznawczych tej kategorii zabytków. Celem projektu było 
przeanalizowanie możliwość rozpoznania cech konstrukcyjnych wczesnośredniowiecznych grotów włóczni 
przy użyciu nieniszczących metod analitycznych. 

Pierwszym etapem było przeprowadzenie badań makroskopowych polegających na oględzinach po-
wierzchni grotów pod niewielkim powiększeniem. Etap drugi polegał na wykonaniu zdjęć rentgenowskich. 
W ramach projektu przebadano 7 z 12 grotów włóczni odkrytych podczas badań wykopaliskowych wcze-
snośredniowiecznego cmentarzyska.

Wynikiem przeprowadzonych badań było rozpoznanie w wytypowanej grupie zabytków 3 grotów wy-
konanych techniką zgrzewania w taki sposób, że na powierzchniach ich liści widoczne były wzory stworzone 
przez zastosowanie żelaza o różnym stopniu nawęglenia, bądź z bliżej nieokreśloną domieszką (ryc. 97). 

VI. Zapomniane grodziska. Niedestrukcyjne badania średniowiecznych założeń obronnych 
– mgr Maksym Mackiewicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), dr Mirosław Furmanek 
(Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), mgr Bartosz Myślecki (Instytut Archeologii, Uniwersy-
tet Wrocławski), mgr Paweł Zawadzki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski) 

Poster przedstawia wyniki rozpoznania wczesnośredniowiecznych obiektów obronnych zlokalizowanych 
na Śląsku. Do projektu wybrano obiekty mocno zniszczone, praktycznie nieczytelne terenowo. Metodyka 
badań zakładała wyłącznie działania nieinwazyjne. Zastosowanie różnych narzędzi, takich jak fotografia 
lotnicza i satelitarna, analiza danych z lotniczego laserowego skanowania terenu, prospekcja geofizyczna 
oraz badania powierzchniowe, pozwoliły rzucić nowe światło na te zapomniane założenia.

Oprócz wyników prospekcji, istotnym elementem badań jest opis przyjętego systemu pracy, charakte-
rystyka wykorzystanych źródeł, sposobów ich interpretacji oraz przedstawienie możliwości i ograniczenia 
metody.
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Ryciny do streszczeń 7. sesji tematycznej: 

Ryc. 86. Numeryczny model te-
renu wykonany na podstawie 
danych z lotniczego skanowania 
laserowego – zamek Gryżów – 
profil, podkreślenie zboczy i wi-
doki 3d (oprac. M. Legut-Pintal)

Ryc. 87. Straszyn, gm. Grodzicz-
no, woj. warmińsko-mazurskie. 
A – Numeryczny model zale-
sionego terenu ujawniający 
pozostałości średniowiecznego 
gródka rycerskiego i dworu, 
opuszczonej wsi oraz dawnego 
użytkowania rolniczego pól; B – 
Białka, stan. 5, (leśnictwo Namu-
le), woj. lubelskie. Wczesnośre-
dniowieczne cmentarzysko kur-
hanowe leżące na powierzchni 
pradziejowych pól zniszczonych 
głębokimi wcięciami erozyjny-
mi (zbiory Instytutu Archeologii 
UKSW w Warszawie)

A

B
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Ryc. 88. Gebelein, Egipt, sezon 2013 
(fot. i oprac. W. Ejsmond, J.M. Chyla)

Ryc. 89. Przykład zastosowania foto skaningu 
(oprac. A. Kubicka)
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Ryc. 90. Wizualizacja w module internetowym 
efektu skanowania figury biskwitowej (pokazana 
możliwość swobodnego operowania wirtualnym 
źródłem światła) (oprac. E. Bunsch)

Ryc. 91. Palatium na Ostrowie Lednickim – mo-
del mesh (Zespół d/s Inwentaryzacji Zabytków 
NID)

Ryc. 92. Warszawa, Plac Teatralny. Zastosowanie 
urządzenia pomiarowego GNSS i quadrokoptera 
do dokumentacji planu stanowiska archeologicz-
nego (fot. B. Bobowski)
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Ryc. 93. Pola zastosowań nowoczesnych technologii w archeologii 
(oprac. A. Gołembnik)

Ryc. 94. Pikutkowo, gm. Brześć Kujawski, woj. 
kujawsko-pomorskie (fot. W. Stępień)

Ryc. 95. Obraz 3D pola gór-
niczego „Skałecznica Duża” 
oraz jego podział ze wzglę-
du na różne typy rzeźby 
nakopalnianej (oprac. M. 
Jakubczak, M. Szubski)
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Ryc. 96. Badanie CT urny 20/22 
ze stanowiska Rolantowice 2/50 
w Specjalistycznym Centrum 
Medycznym S.A. w Polanicy-
Zdroju (fot. A. Hałuszko)

Ryc. 97. Grot z cmentarzyska w Końskich (woj. kieleckie), grób nr 53. Zdjęcie RTG liścia grotu (a), zdjęcie 
RTG liścia grotu z zaznaczonymi śladami zabiegów kowalskich (b) (fot. Artur Sierosławski)
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Sesja tematyczna 8. 
Badania interdyscyplinarne w archeologii

Organizatorzy: 

dr hab. Maria Lityńska-Zając (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków)
mgr Grzegorz Skrzyński (Muzeum Ziemi PAN, Warszawa)

Środowisko przyrodnicze ma istotny wpływ na sposób życia społeczeństw ludzkich. Od rytmów i zasob-
ności przyrody szczególnie wyraźnie uzależniony był człowiek w przeszłości. Zależność ta miała jednak 
charakter dwukierunkowy, ponieważ – dostosowując się do środowiska – człowiek jednocześnie, w sposób 
świadomy lub nieświadomy, wywoływał zmiany w otaczającym go świecie w obszarach swojego byto-
wania. Efekty wzajemnych oddziaływań w czasach pre- i wczesnohistorycznych są zapisane w różnych 
źródłach archeologicznych oraz osadach naturalnych. Ich badaniem, oprócz archeologii, zajmują się nauki 
przyrodnicze, takie jak m.in. antropologia fizyczna, dendrochronologia, archeobotanika, archeozoologia, 
palinologia, geomorfologia i paleogeografia, genetyka, fizyka czy chemia. Dopiero wieloaspektowe po-
dejście i współpraca między humanistami a przyrodnikami daje możliwość pełnej odpowiedzi na pytania 
nurtujące badaczy, zarówno archeologów i historyków, jak i naukowców zajmujących się naukami ścisłymi. 
Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że wzajemne relacje pomiędzy archeologią a naukami przyrodni-
czymi różnie się układały. Obecnie, przy wzrastającej roli badań podstawowych i uzyskiwaniu coraz 
bardziej znaczących odpowiedzi na nurtujące nas problemy, możemy postawić następujące pytania: 
Czy archeologia w pełni wykorzystuje stwarzane możliwości? Czy metodyka pozyskiwania źródeł przez ar-
cheologów jest prawidłowa? Czy w pełni i wzajemnie potrafimy zinterpretować i wykorzystać dane uzyska-
ne dzięki analizom specjalistycznym: archeologicznym i przyrodniczym? Dlatego liczymy na udział w tej sesji 
przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którzy przedstawią swoje propozycje i pomysły na współpra-
cę z archeologami oraz zaprezentują własne doświadczenia płynące z dotychczasowej współpracy.

Referaty:

1. O potrzebie badań interdyscyplinarnych w archeologii 
– dr hab. Kazimierz Grążawski (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski w Olsztynie) 

Ostatnie dziesiątki lat w polskiej archeologii to widoczne nasilenie się badań odnoszących się do szerszego 
ujmowania rekonstrukcji dziejów na podstawie badań interdyscyplinarnych, odzwierciedlających relacje 
człowiek-środowisko. Badania nad paleośrodowiskiem i zachodzącymi weń interakcjami między biotopem 
a jego eksploatacją przez człowieka (antropopresja), jego przekształcenia czy wreszcie rekonstrukcja pro-
cesu dziejowego, stają się coraz częściej warunkiem sine qua non wielu poszukiwań zespołów badawczych, 
skupiających wielu specjalistów nauk przyrodniczych, antropologów, historyków czy wreszcie archeologów, 
z inspiracji których realizowane są tego typu projekty. Wzajemna weryfikacja wyników analiz pozwala przy-
bliżać się do rzeczywistości, ale i stawiać nowe pytanie o możliwości poznania przy zastosowaniu nowego 
instrumentarium badawczego.

Przy całym optymizmie co do możliwości pełnego poznania procesów przemian kulturowych, należy 
jednak mieć świadomość wielu obiektywnych ograniczeń i tego rodzaju refleksja powinna towarzyszyć 
naszym dociekaniom dotyczącym przedmiotu badań.

Tego typu wnioski wypływają z doświadczeń zespołów badawczych jakie podejmowały w ostatnich 
dziesięcioleciach badania interdyscyplinarne (tu: omówione kilka przykładów takich prac). Nie zawsze bo-
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wiem mamy do czynienia z wieloaspektowym spektrum źródeł jakie są do naszej dyspozycji, nie zawsze ich 
jakość pozwala nam na wyciąganie adekwatnych wniosków i stawianie hipotez. Stąd szukanie odniesień 
w innych dyscyplinach może przyczynić się do wypełnienia luk fragmentarycznego obrazu opisywanej 
rzeczywistości (ryc. 98). 

Nową inicjatywą takiego podejścia do przedmiotu badań jest utworzone ostatnio Uniwersyteckie Cen-
trum Badań Interdyscyplinarnych na UWM w Olsztynie „Probalticum”, skupiające naukowców z różnych 
ośrodków w kraju i za granicą, a nakierowane na realizację projektów w strefie wschodniobałtyckiej i ob-
szarze Warmii i Mazur.

2. Studia archeobotaniczne w Karpatach. Metody, wyniki i problemy badawcze 
– dr hab. Maria Lityńska-Zając (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków), dr Magdalena Moskal-
del Hoyo (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków), mgr Katarzyna Cywa (Instytut Botaniki im. 
W. Szafera PAN, Kraków)

Rośliny otaczające człowieka w miejscach jego bytowania, ze względu na swoje specyficzne właściwości, 
mają ogromne znaczenie gospodarcze i służą dzisiaj człowiekowi do różnych celów. O ich znaczeniu w daw-
nej gospodarce możemy się wypowiedzieć m.in. na podstawie wyników analizy szczątków makroskopowych 
zachowanych na stanowiskach archeologicznych. Wyniki te pozwalają również na śledzenie historii lokalnej 
flory i roślinności oraz umożliwiają rekonstrukcję warunków środowiskowych, jakie panowały w bezpo-
średnim sąsiedztwie siedzib ludzkich. Przystępując do interpretacji danych należy pamiętać, że z całego 
bogactwa flory do naszych czasów zachowuje się tylko jej niewielka część. Wpływa na to szereg czynników, 
z których za najważniejsze uznać można budowę organów roślinnych, sposób występowania roślin w przy-
rodzie, selektywną działalność człowieka oraz cały szereg tzw. procesów podepozycyjnych, działających 
w złożu. Ważnym czynnikiem determinującym ocenę znalezisk jest ich kontekst archeologiczny. Nie bez 
znaczenia pozostaje także sposób eksploracji obiektów archeologicznych, pobierania prób oraz laborato-
ryjnego przygotowania zebranego materiału. 

Badania makroskopowych szczątków roślinnych pozyskiwanych na stanowiskach archeologicznych 
zlokalizowanych w Karpatach polskich były prowadzone sporadycznie. Obejmowały one materiały z kilku 
stanowisk, na których eksplorowano obiekty o różnym charakterze (jamy gospodarcze i posłupowe, piece 
garncarskie oraz paleniska) i różnej przynależności chronologiczno-kulturowej (ryc. 99). Na stanowiskach 
tych analizowano różnorodny materiał botaniczny, taki jak: owoce i nasiona oraz drewna (np. Moszczenica 
Wyżna, Janowice, Wróblowice), tylko drewna (np. Piwniczna, Żerków) oraz odciski roślinne na polepie (np. 
Sanok). Ze względu na warunki panujące w złożach, tylko diaspory i drewna zachowane w postaci okazów 
spalonych uznane zostały za odpowiadające wiekiem obiektom archeologicznym, w których zalegały. 

Lista taksonomiczna uzyskana w wyniku oznaczenia materiału subfosylnego z poszczególnych stano-
wisk, przeprowadzonego zgodnie z procedurami właściwymi dla archeobotaniki, pozwoliła na wskazanie 
najważniejszych roślin uprawianych w poszczególnych przedziałach chronologicznych. Były nimi głównie 
zboża. Najstarsze poziomy kulturowe przyniosły dominację pierwotnych pszenic oplewionych płaskurki 
Triticum dicoccon i samopszy T. monococcum. W nawarstwieniach kultury łużyckiej występowały przede 
wszystkim resztki prosa zwyczajnego Panicum miliaceum, które zapewne ówcześnie odgrywało istotną rolę 
w strukturze zasiewów. Materiały z okresu rzymskiego pokazują, że w uprawach utrzymała się zarówno 
pszenica płaskurka, jak i proso, choć dominującą rolę przejął wtedy jęczmień zwyczajny Hordeum vulgare. 
Współwystępujące z resztkami zbóż rośliny zielne dzikie pozwoliły m.in. na ocenę siedlisk, na których za-
kładane były pola uprawne. 

Pozostałości drewna, znajdowane na omawianych stanowiskach archeologicznych, to w przeważającej 
części drewno opałowe, użytkowane w gospodarstwach domowych.



  131

3. Roślinne zabytki w nawarstwieniach średniowiecznego Krakowa – nieudana próba opanowania 
chaosu czy pomocna ręka w archeologii? 
– dr Aldona Mueller-Bieniek (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków), dr hab. Adam Walanus 
(Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków), mgr Emil 
Zaitz (Muzeum Archeologiczne w Krakowie) 

Średniowieczne nawarstwienia miejskie z reguły obfitują w szczątki organiczne, w tym m.in. diaspory roślin-
ne, które możemy znaleźć zachowane przede wszystkim w postaci storfiałej, jak również w formie zwęglo-
nej lub zmineralizowanej (ryc. 100). Pochodzenie szczątków roślin mogło być wielorakie, nawet w obrębie 
jednej próbki. Badania archeobotaniczne średniowiecznego Krakowa prowadzone są w Instytucie Botaniki 
PAN od prawie stu lat. Wyniki tych opracowywanych w jednolity sposób analiz zostały podsumowane 
i poddane reinterpretacji. Ekologiczne właściwości znalezionych roślin, kombinacje gatunków, nie tylko 
pospolicie spotykanych w materiałach archeobotanicznych, lecz również tych rzadkich, mogą wskazywać 
na charakter gospodarczy danych próbek nawet wtedy, gdy nie dysponujemy takimi informacjami arche-
ologicznymi.

4. Przemiany ekosystemów wodno-bagiennych i ekspansja roślinności antropogenicznej na terenie 
Gdańska (od V do XV wieku), w oparciu o dane paleoekologiczne z miejskich stanowisk archeolo-
gicznych 
– dr Joanna Święta-Musznicka (Katedra Ekologii Roślin, Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Małgorza-
ta Latałowa (Katedra Ekologii Roślin, Uniwersytet Gdański) 

Multidyscyplinarne badania paleośrodowiskowe, prowadzone w Gdańsku od 15 lat na prawie 30 stanowi-
skach archeologicznych, dostarczają danych niezbędnych dla kompleksowej rekonstrukcji historii przyrod-
niczej miasta. Analiza pyłkowa, mikrofosyliów pozapyłkowych, makroszczątków i analizy geochemiczne po-
zwalają odtworzyć zmiany lokalnego środowiska. Szczególną uwagę zwrócono na przemiany ekosystemów 
wodno-bagiennych, które stanowiły ważny element przestrzeni miasta i czynnik ekologiczny decydujący 
o jakości życia mieszkańców. 

W okresie poprzedzającym ekspansję osadniczą, teren Gdańska był zalesiony, a zbiorowiska olszowe 
były najważniejszym składnikiem lokalnej roślinności. W próbkach, datowanych na okres od II do IX wie-
ku, udział olszy sięga około 50%, a frekwencja pyłku roślin zielnych jest niewielka i nie przekracza 13%. 
Dominacja w osadach pozostałości organizmów wodnych i bagiennych wskazuje, że ważnym elementem 
krajobrazu były płytkie zbiorniki, prawdopodobnie budujące rozwinięty system starorzeczy. Stopniowy 
rozwój przestrzeni miejskiej w okresie średniowiecza związany był z regulacją sieci hydrologicznej. Spowo-
dowało to odlesienia i ograniczenie siedlisk wodno-bagiennych. W próbkach datowanych na okres od X 
do XV wieku udział pyłku olszy maleje do 2-7%, przy jednoczesnym spadku udziału szczątków organizmów 
wodnych. Nadal wysoka jest reprezentacja pozostałości organizmów bagiennych (nawet 59%), co sugeruje, 
że w wielu rejonach średniowiecznego Gdańska, niezależnie od rozwoju osadnictwa, nadal istniały siedliska 
bagienne (ryc. 101). 

Do rekonstrukcji warunków środowiska przyrodniczego w Gdańsku wykorzystano również wyniki analiz 
geochemicznych osadów naturalnych i warstw kulturowych. Warstwy naturalne, które akumulowały się 
w zbiornikach wodnych, wyróżnia wysoki udział materii mineralnej. Niewielki udział materii organicznej 
oraz niskie wartości węgla w stosunku do azotu sugerują pochodzenie substancji organicznych przede 
wszystkim ze środowiska wodnego. Wysokie wskaźniki Fe/Ca i Fe/Mn wskazują na znaczący poziom trofii 
ekosystemów wodnych oraz panujące okresowo warunki redukcyjne. Okresy ekspansji roślinności bagien-
nej były związane z akumulacją osadów organicznych. Zmiana stosunku żelaza do wapnia i żelaza do miedzi 
ilustruje spadek poziomu eutrofizacji i poprawę warunków tlenowych w lokalnych ekosystemach. Wzrost 
aktywności antropogenicznej spowodował również wzbogacenie siedlisk w fosfor i azot oraz zanieczysz-
czenie ich metalami ciężkimi (wzrost udziału miedzi, cynku i ołowiu). 
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Analiza składu taksonomicznego próbek datowanych na okres związany z rozwojem miasta wskazuje 
na wysoki udział roślin typowych dla wilgotnych łąk i pastwisk, które na obrzeżach miasta występowały 
jeszcze w czasach nowożytnych. Natomiast nagromadzenie pyłku roślin owadopylnych oraz zarodników 
grzybów koprofilnych jest związane z transportem paszy dla zwierząt i obecnością ich odchodów na terenie 
miasta. Szczątki roślin uprawnych i chwastów są śladem aktywności gospodarczej prowadzonej w sąsiedz-
twie stanowisk. Jednakże zakładamy, że pola uprawne nie znajdowały się w najbliższej okolicy miejsca 
badań. Wysokie wartości pyłku zbóż są wynikiem transportu i przechowywania zbóż.

W latach 2006-2009 badania były finansowane w ramach grantu MNiSW N30508131/3181, a w latach 
2011-2014 z grantu Narodowego Centrum Nauki (2011/01/B/ST10/04020).

5. Analizy paleofitosocjologiczne na podmokłych stanowiskach archeologicznych – nowe metody 
i perspektywy badawcze 
– mgr Grzegorz Skrzyński (Muzeum Ziemi PAN, Warszawa)

Makroskopowe szczątki roślinne na podmokłych stanowiskach archeologicznych ulegają konserwacji w wy-
niku procesu humifikacji. Wysoki poziom wód gruntowych zapewnia warunki beztlenowe wpływające w po-
zytywny sposób na utrwalenie i zachowanie w dobrym stanie pozostałości roślin. 

Większość z polskich stanowisk archeologicznych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 
lub zbiorników wodnych, zapewniających odpowiednie warunki dla beztlenowej konserwacji materii or-
ganicznej. Okolice te mogą stanowić rezerwuar szczątków roślin pozyskiwanych z naturalnych depozytów, 
będących w dalszej kolejności przedmiotem badań botanicznych. 

Listy oznaczonych taksonów roślin z tych stanowisk mogą być podstawą do przeprowadzenia badań 
fitosocjologicznych oraz powiązanych z nimi analiz biologicznej różnorodności ekosystemów roślinnych, 
zmienionych pod wpływem działalności ludzkiej. Wyniki tych badań dostarczą botanikom nowych danych 
o antropogenicznych przemianach flory, natomiast dla archeologów stanowić będą całkowicie nowe źródło 
do interpretacji w zakresie dynamiki przemian osadniczych zachodzących w skali pojedynczego mikrore-
gionu.

6. Wyniki interdyscyplinarnych badań przeprowadzonych w 2009/2010 roku na rynku w Gniewko-
wie, woj. kujawsko-pomorskie 
– dr Joanna Abramów, mgr Arkadiusz Wiktor („Archbot” Pracownia Archeologiczna i Archeobotanicz-
na Arkadiusz Wiktor, Skulsk) 

Badania archeologiczne już dawno przestały obejmować tylko i wyłącznie analizę masowych materiałów 
typowo archeologicznych, takich jak ceramika naczyniowa czy kości zwierzęce. W kręgu zainteresowań 
wielu ośrodków badawczych znajduje się przeszłość kulturowo-przyrodnicza. Doskonałym tego przykładem 
są opracowania dla wielu stanowisk z rejonu Wielkopolski, m.in. Ostrowa Lednickiego, Poznania, Gniezna, 
a także w rejonie Pomorza, m.in. Gdańska czy Kołobrzegu. Nie zawsze jednak istnieje możliwość realizo-
wania dużych, wieloletnich projektów badawczych. Bardzo często codziennością archeologa są nadzory 
archeologiczne oraz wyprzedzające badania ratownicze związane z realizacją inwestycji budowlanej. Sta-
nowią one również doskonałą okazję do pozyskania różnorodnych materiałów źródłowych. 

Takimi właśnie pracami były ratownicze badania archeologiczne przeprowadzone przy rynku w Gniew-
kowie, woj. kujawsko-pomorskie, na przełomie 2009 i 2010 roku. W trakcie kilku miesięcy, z kilku wyko-
pów badawczych pozyskano materiał zabytkowy (ceramikę naczyniową, fragmenty kafli oraz przedmioty 
wydzielone), jak również pobrano próby do analiz archeobotanicznych (obejmujących zarówno oznaczenia 
wydzielonych diaspor, jak również węgli drzewnych) oraz archeozoologicznych (ryc. 102). 

W trakcie wystąpienia zaprezentujemy wyniki przeprowadzonych badań oraz pierwsze rezultaty ana-
liz specjalistycznych. W wyniku wstępnych analiz pozostałości roślinnych stwierdzono obecność szcząt-
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ków roślin uprawnych, m.in.: żyta zwyczajnego (Secale cereale), pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum) 
i jęczmienia zwyczajnego (Hordeum vulgare). Obecne były także diaspory roślin zielnych, w tym chwastów 
segetalnych, np. kąkolu polnego (Agrostemma githago), chabra bławatka (Centaurea cyanus) czy komo-
sy białej (Chenopodium album); chwastów miejsc ruderalnych, np. rumianu psiego (Anthemis cotula) czy 
łoczygi pospolitej (Lapsana communis). Stwierdzono także pozostałości drzew i krzewów, w tym dębu lub 
leszczyny (Quercus/Corylus) i graba (Carpinus sp.). Pierwsze informacje dotyczące analizy węgli drzewnych 
wykazały, że materiałem budulcowym była sosna zwyczajna (Pinus sylvestris). Z kolei materiał kostny, za-
wierał pozostałości zwierząt hodowlanych: bydła, konia, świni oraz psa. Obecne były także szczątki kury. 
Na niektórych fragmentach kości zanotowane zostały zmiany patologiczne. Badania zrealizowane przez 
Pracownię Archeologiczną i Archeobotaniczną Arkadiusz Wiktor stanowią uzupełnienie dotychczasowej 
wiedzy na temat archeologiczno-przyrodniczej przeszłości Gniewkowa.

7. Gospodarka rolna i użytkowanie roślin we wczesnośredniowiecznym Poznaniu w świetle analizy 
źródeł archeobotanicznych 
– dr Joanna Koszałka (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań) 

Jedną z podstaw źródłowych specyfikacji gospodarczych struktur miasta Poznania w okresie wczesnego 
średniowiecza stanowią makroskopowe pozostałości roślin. Pochodzą one z terenu zespołu grodowego na 
Ostrowie Tumskim, należącego do centralnych ośrodków obronnych państwa pierwszych Piastów. Znaczną 
część zgromadzonego i bogatego zbioru znalezisk tworzą szczątki roślin uprawnych oraz zbieranych ze stanu 
dzikiego, użytkowanych w celach konsumpcyjnych, leczniczych, przemysłowych oraz magicznych. Odkryte 
szczątki to głównie pozostałości produktów rolnych, pochodzących z osad rolniczych, tworzących gospo-
darcze zaplecze poznańskiego grodu; część z nich mogła także stanowić przedmiot handlu. Ustalono, że 
największe znaczenie w gospodarce rolnej zespołu osadniczego miasta Poznania miały rośliny zbożowe. Na 
terenie warowni odnotowano: proso, pszenicę, żyto, jęczmień i owies, których pozostałości zarejestrowano 
w postaci nagromadzeń zwęglonych ziarniaków, zmagazynowanych w drewnianych zbiornikach, jamach 
zasobowych i – przypuszczalnie – w workach, jak i pojedynczych znalezisk, rozproszonych w warstwach 
kulturowych, często w kontekście wskazującym na ich przetwórstwo (ryc. 103). Ważną rolę w gospodarce 
wczesnośredniowiecznej warowni odgrywały także warzywa, owoce, przyprawy i rośliny techniczne, po-
zyskiwane najprawdopodobniej z okolicznych upraw ogrodowych i sadowniczych. Ich użytkowanie doku-
mentują między innymi liczne pozostałości grochu, bobu, soczewicy, kapusty i ogórka, a także lnu, maku, 
chmielu czy konopi. Z pozostałości owoców znaleziono pestki wiśni, czereśni, winorośli, brzoskwini oraz 
śliwy. Podstawowe produkty żywnościowe uzupełniano roślinami zbieranymi ze stanu dzikiego. Szczególnie 
często na terenie grodu spotykano pozostałości orzechów laskowych i mięsistych owoców (maliny, jeżyny, 
poziomki). Rośliny pozyskiwane z naturalnych zasobów środowiska stanowiły także ważne źródło środków 
leczniczych i surowców przemysłowych, wykorzystywanych w różnych dziedzinach rzemiosła oraz jako 
karma dla zwierząt. 

8. Badania szczątków roślinnych z pochówków w kryptach grobowych Archikatedry w Przemyślu 
z XVIII wieku
– dr Katarzyna Pińska (Cerealia Archaeobotanical Services, Gdańsk), dr hab. Anna Drążkowska (Insty-
tut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

Badania szczątków roślin odnalezionych w kontekście pochówków grobowych w kryptach należą do rzadko-
ści, nie tylko w Polsce, ale również na terenie całej Europy. Tymczasem stanowią one istotne uzupełnienie 
badań archeologicznych. Dostarczają cennych danych na temat wykorzystywania materiału roślinnego 
podczas ceremonii pogrzebowych w przeszłości.
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Przedmiotem analizy jest materiał roślinny pozyskany podczas badań archeologicznych prowadzonych 
w krypcie Archikatedry Przemyskiej, z pochówków trzech biskupów przemyskich oraz jednego dziecię-
cego. Badania archeobotaniczne wykonano w ramach projektu badawczego pt.: „Kultura funeralna elit 
I Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy 
interdyscyplinarnej” (finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”), kierowanego przez prof. dr hab. Annę Drążkowską. Materiał 
przeznaczony do badań pochodzi z wnętrza trumien: z materaców, poduszek, pończochy oraz bukieciku 
umieszczonego na szczątkach ludzkich.

Analiza archeobotaniczna materiału z pochówków wykazała obecność szeregu niezwykle interesu-
jących i rzadko notowanych gatunków. Wśród najliczniej notowanych gatunków roślin należy wymienić 
m.in.: lebiodkę pospolitą Origanum vulgare L., hyzop lekarski Hyssopus officinalis L., goryczkę krzyżową 
Gentiana cruciata L. Wystąpiły tu również gatunki takie jak: dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum 
L., proso zwyczajne Panicum miliaceum L. Na szczególną uwagę zasługuje wysokie nagromadzenie dość 
rzadko notowanych roślin, takich jak: bazylia pospolita Ocimum basilicum L. i rozmaryn lekarski Rosmarinus 
officinalis L.

Wiele z odnotowanych roślin to zioła, którym w przeszłości przypisywano cechy magiczne oraz nada-
wano rozbudowaną symbolikę. Niektóre z nich charakteryzują się barwnymi, ozdobnymi kwiatami, a także 
silnym zapachem. Skład poszczególnych prób jest odrębny i sugeruje nieprzypadkową kompozycję okre-
ślonych gatunków roślin.

9. Opracowanie materiału ceramicznego z Brzezia 17 (woj. małopolskie) w skali mikro- i makrosko-
powej – wykorzystanie metod badawczych z zakresu mineralogii i technik cyfrowych 
– dr Anna Rauba-Bukowska (Archeometria Anna Rauba-Bukowska, Kraków), mgr Kalina Juszczyk 
(Archeometria Anna Rauba-Bukowska, Kraków), dr Agnieszka Czekaj-Zastawny (Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN, Kraków) 

Stanowisko nr 17 w Brzeziu (gm. Kłaj, woj. małopolskie), usytuowane jest w strefie źródliskowej Tusznicy – 
lewobrzeżnego dopływu Raby. W latach 2000-2007 przeprowadzono tu szerokoprzestrzenne ratownicze 
prace wykopaliskowe wyprzedzające budowę autostrady A-4 na odcinku Kraków-Tarnów. Na przebadanym 
obszarze ponad 6 ha odkryto 2784 obiektów związanych z kulturami z okresu neolitu (głównie z kulturą 
ceramiki wstęgowej rytej) i epoki brązu oraz ponad 110 tys. zabytków ruchomych. W bogatym materiale 
ceramicznym bardzo ciekawą grupę stanowi blisko sto fragmentów ceramiki importowanej ze wschodnio-
linearnego kręgu kulturowego z terenów wschodniej Słowacji. Są to fragmenty naczyń grupy Tiszadob-Ka-
pušany, łączące się z horyzontem czasowym, na który przypada rozwój fazy nutowej KCWR (koniec VI tys. 
BC) i kultury bukowogórskiej, łączonej z wczesną fazą żeliezowską KCWR.

W koncepcji opracowania materiału ceramicznego przewidziano wykonanie analiz specjalistycznych. 
Do badań wytypowano kilkadziesiąt fragmentów naczyń KCWR oraz ceramiki wschodniolinearnej. Wy-
konano badania mineralogiczno-petrograficzne oraz granulometryczne cienkich szlifów. Podczas badań 
ustalono skład mineralny i opisano tekstury mas ceramicznych. Zidentyfikowano między innymi źródła 
surowców ilastych oraz wyodrębniono różne rodzaje domieszek. W celu zobrazowania form i zdobnictwa 
naczyń, przy pomocy programów do grafiki 3D, wykonano trójwymiarowe rekonstrukcje wybranych naczyń 
(ryc. 104). Utworzono interaktywną bazę powstałych modeli 3D, która będzie rozszerzana w miarę postępu 
prac badawczych. 

Rezultaty powyższych analiz w połączeniu ze studiami nad formami i ornamentyką pozwoliły na precy-
zyjniejsze określenie miejsc pochodzenia ceramiki importowanej. Umożliwiły także porównanie technologii 
wykonywania ceramiki w obu kręgach kulturowych.
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10. Intencjonalny charakter obiektów popularnie określanych jako „korzeniaki” 
– mgr Sławomir Chwałek („Meander” Sławomir Chwałek, Kraków), prof. dr hab. Ireneusz Malik (Ka-
tedra Paleografii i Paleoekologii Czwartorzędu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski) 

W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań archeologicznych w ramach tzw. dużych inwestycji linio-
wych. Jednym z problemów, który okazał się dość istotny dla badaczy, było określenie charakteru obiektów 
nie zawierających żadnego materiału zabytkowego. Kolejnym „słabym” punktem były obiekty, których an-
tropogeniczny charakter pozostawiał wiele do życzenia. Obiekty – popularnie zwane „korzeniakami” (ryc. 
105) – należały do tej właśnie grupy, która w wielu opracowaniach potraktowana została bardzo ogólnie. 
Jednak współczesne badania archeologiczne, opierające się na współpracy naukowców z ogólnie pojętych 
nauk o ziemi, potrafią postawić wiele pytań i hipotez na temat tego rodzaju obiektów. Dzięki powiązaniu 
różnych metod, podczas badań profili archeologicznych możemy otrzymać pełniejszą rekonstrukcję śro-
dowiska przyrodniczego. 

Problem analizy obiektów-korzeni (nie wykrotów) można po części rozwiązać dzięki wspólnej pracy 
i doświadczeniu badaczy zajmujących się naukami takimi jak m.in.: geomorfologia, geologia, paleopedologia 
czy paleobotanika.

Referat ma na celu przedstawienie głównych wytycznych, za pomocą których możemy dokładniej okre-
ślić genezę oraz charakter tego typu obiektów oraz zadać sobie podstawowe pytanie: czy obiekty-korzenie 
mogą powstawać w sposób intencjonalny.

11. Radomski zespół osadniczy – zakres prac interdyscyplinarnych oraz perspektywy badawcze 
– mgr Katarzyna Solarska (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa) 

Od 2009 roku, z inicjatywy władz miasta i miejscowego samorządu, rozpoczęto interdyscyplinarny projekt 
badawczy dotyczący promowania historycznych korzeni Radomia. Do współpracy przy projekcie zapro-
szono IAE PAN, IA UW, IA UKSW (ponadto w ramach grantu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
przygotowywane jest kompleksowe opracowania stanowiska nr 4 (osada i cmentarzysko), wchodzącego 
w skład radomskiego kompleksu osadniczego). 

Zespół osadniczy w Radomiu składa się z grodziska „Piotrówka” oraz wieńca otaczających go osad 
o charakterze otwartym (ryc. 106). Pierwsze osady datowane są na IX wiek, zaś stałe osadnictwo rozwinęło 
się w X wieku, a sam gród najpewniej wybudowano w 2. połowie tegoż stulecia, w czasie kiedy kształtowała 
się monarchia piastowska. Stan zachowania grodziska pozwala ponadto prześledzić przemiany organizacji 
oraz funkcji tego miejsca, obrazującego kolejne etapy rozwoju miasta. 

Program prac badawczych w obrębie radomskiego kompleksu koncentruje się przede wszystkim na 
intensywnych badaniach archeologicznych, prowadzonych w obrębie osad oraz na grodzisku. Charakter 
znalezisk pozwala nakreślić różne aspekty życia codziennego najstarszych mieszkańców Radomia. W tym 
celu konieczna jest także współpraca z naukowcami z wielu specjalizacji. Samodzielny projekt badaczy 
prowadzi zespół dr Piotra Szwarczewskiego – są to badania geologiczno-geomorfologiczne zmierzające 
do odtworzenia zmian krajobrazu doliny rzeki Mlecznej w pradziejach i średniowieczu (wyniki tych prac 
przyczynią się m.in. do programu renaturalizacji koryta rzeki Mlecznej).

 Istotnym punktem badań stały się datowania dendrochronologiczne, odnoszące się do stanowiska nr 
2 (osada), gdzie udało się odsłonić pozostałości konstrukcji drewnianych. Interesujące ustalenia przynoszą 
również analizy archeobotaniczne. Podjęto także propedeutyczne prace zmierzające do opracowania ma-
teriałów archeozoologicznych. Szczególnie duży zbiór kości zwierzęcych (odpady pokonsumpcyjne, odpady 
produkcyjne) pochodzi z wykopów sytuowanych na grodzisku.

W historii samego grodziska zapisał się okres totalnej modernizacji podjętej u schyłku XVIII wieku, 
kiedy to na dawnym grodzie założono jeden z najstarszych komunalnych cmentarzy w Polsce. Wstępne 
prace antropologiczne zarysowały stan kondycji zdrowotnej ówczesnej społeczności. 
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Badania w obrębie radomskiego kompleksu osadniczego generują olbrzymi zasób informacji, których 
analiza i odpowiednia interpretacja posiada większe walory poznawcze – właśnie dzięki interdyscyplinarnej 
współpracy. 

12. Badania środowiska i ich rola w poznaniu przeszłości Amazonii 
– mgr Beata Golińska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński) 

Niezwykłą rolę w poznaniu przeszłości Amazonii odgrywają studia nad środowiskiem i jego modyfikacja-
mi przez dawne społeczności zamieszkujące obszary lasu tropikalnego. Za najbardziej ewidentny dowód 
obecności dużych grup ludzkich w Amazonii uznaje się „czarne ziemie” (Amazonian Dark Earths; ADE), 
charakteryzujące się wysoką zawartością węgla drzewnego, nadającego im typowy, ciemnobrązowy lub 
czarny kolor, zdecydowanie wyższym pH w stosunku do otaczających gleb oraz zwiększoną koncentracją 
substancji odżywczych pochodzenia roślinnego. Z reguły ADE związane są z dużą koncentracją ceramiki, 
przedmiotów kamiennych, szczątków zwierzęcych i roślinnych. Amazońskie czarne ziemie dostarczają nie-
ocenionej informacji o dawnym osadnictwie czy gospodarce prekolumbijskich społeczeństw Amazonii. 
Pod względem ich właściwości ADE stanowią ważny magazyn substancji odżywczych, umożliwiając rozwój 
produkcji rolniczej na tym nieprzyjaznym dla człowieka terenie. Za kluczowy składnik formowania się tych 
gleb uznaje się długotrwałe, stałe osadnictwo, a wielkość oraz kształt może być porównywalny do śladów 
po historycznych mieszkańcach lasu tropikalnego. Uważa się je za dzieło Indian, którzy w mniej lub bardziej 
świadomy sposób wzbogacali glebę węglem drzewnym, odpadami organicznymi oraz ceramiką. 

Poprzez tworzenie modeli opartych na eksperymentach, badaniach archeologicznych i etnograficznych 
wynosimy ważną lekcję o początkach i kształtowaniu się ADE. Formowanie się ADE jest celowym wysiłkiem 
prekolumbijskich społeczeństw, jednym z wielu działań podjętych przez nie w celu poprawienia jakości 
zbiorów, jest częścią globalnego procesu akumulacji różnorodnych sedymentów na ludzkich stanowiskach 
osadniczych. ADE są zatem bezpośrednimi dowodami na intensywną uprawę pól, sadów owocowych, przy-
domowych ogrodów, a także modyfikacje otaczającego lasu przez setki, a nawet tysiące Indian Amazoń-
skich. ADE są zarazem dowodem na istnienie rozległego i licznego osadnictwa w prehistorycznej Amazonii 
i artefaktem samym w sobie (ryc. 107).

Długoterminowe, stałe osadnictwo na terenie Amazonii miało być kluczowym składnikiem formowania 
się ADE. Bazując na wynikach badań wykopaliskowych na stanowiskach prekolumbijskich, obserwacjach 
historycznych oraz etnograficznych i współczesnych analogiach założyć należy, że ADE zaczęły tworzyć się 
w warunkach osiadłego trybu życia, który z kolei jest rezultatem przemian kulturowych. Interesujące wąt-
ki w tę dyskusję wprowadza ekologia historyczna, której podstawowym założeniem jest teza, że rdzenne 
społeczności nie zaadaptowały natury, lecz raczej poprzez zwykłą ludzką kreatywność, technologię oraz 
instytucje kulturowe stworzyły świat taki, jaki chciały. Społeczeństwa amazońskie mogły zatem być zdol-
ne do zmiany poziomów glebowych, poprawy dostępu do substancji odżywczych, zmiany w hydrologii, 
w wegetacji roślin czy w końcu stworzenia nowych, produktywnych gleb. Termin „stworzyć” zawiera skalę 
i znaczenie tego, co społeczności indiańskie zrobiły, by udoskonalić środowisko, w którym egzystowały, 
pracy jaką wykonały, aby przenieść organiczne pozostałości z kontekstu mieszkalnego na pola uprawne, 
wycinania i usuwania drzew, a także systematycznego wypalania lasu i sawanny. 
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Postery:

I. Środowisko przyrodnicze przedostatniego interglacjału (MIS 7) – czasu pojawienia się najstarszego 
osadnictwa paleolitycznego w strefie wyżyn na północ i wschód od Karpat 
– prof. dr hab. Maria Łanczont (Zakład Geoekologii i Paleogeografii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie), prof. dr hab. Teresa Madeyska (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa), dr hab. 
Krzysztof Cyrek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Oleksandr 
Sytnik (Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakiewicza, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Lwów), 
prof. Andryi Bogucki (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Narodowy Uniwersytet im. I. Franko, 
Lwów), dr hab. Maryna Komar (Instytut Nauk Geologicznych i Muzeum Historii Naturalnej, Narodowa 
Akademii Nauk Ukrainy, Kijów), dr Maciej T. Krajcarz (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa), 
mgr Magdalena Sudoł (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Magdalena 
Krajcarz (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa) 

W ostatnich latach, w południowej Polsce i zachodniej Ukrainie, odkryto kilka stanowisk paleolitycznych 
w osadach, które na podstawie danych geologicznych są datowane na czas odpowiadający morskiemu 
stadium izotopowemu tlenu (MIS) 7, czyli szeroko rozumianego przedostatniego interglacjału. Wśród tych 
stanowisk dwa są szczególnie ważne ze względu na obecność zespołów artefaktów krzemiennych oraz 
ich położenie w wyraźnie zróżnicowanych i dobrze zbadanych profilach osadów. Na innych stanowiskach 
znaleziono pojedyncze wyroby krzemienne w podobnej sytuacji stratygraficznej, co potwierdza wiek tego 
najstarszego na tym terenie osadnictwa paleolitycznego.

Jednym z tych kluczowych miejsc jest otwarte stanowisko lessowe Hluboczek Wielki, położone w pa-
śmie Miodoborów na Podolu w sąsiedztwie doliny Seretu, a drugim jaskinia Biśnik, usytuowana w środko-
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wej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wspólną cechą zespołów wyrobów krzemiennych repre-
zentujących MIS 7 na obu stanowiskach jest stosowanie techniki lewaluaskiej (Cyrek 2012). 

Hluboczek Wielki (ukr. Velykyi Glybochok) jest znanym od 1979 roku, badanym do 2012 roku, ważnym 
wielowarstwowym stanowiskiem paleolitycznym (Boguckyj et al. 2009; Łanczont et al. w druku; Sytnyk et al. 
2010), położonym w obrębie kopalnej depresji krasowej, wypełnionej i nadbudowanej lessem, co udokumen-
towały badania elektrooporowe. Na stanowisku, oprócz warstw kulturowych: I – późnopaleolitycznej i II – 
górnopaleolitycznej, znaleziono trzy poziomy osadnictwa środkowopaleolitycznego: III-B – wśród osadów pe-
dokompleksu S1, Gorochiw (MIS 5); III-A w interstadialnym poziomie Ternopil, rozdzielającym less L2, Tyasmyn 
(MIS 6) oraz III – w obrębie zespołu gleb S2 (tj. S2-II i S2-I), Korsziw (MIS 7), który podścielony jest lessem 
L3, Dniepru (MIS 8). Wiek poziomów kulturowych określany jest na podstawie ich usytuowania w złożonej 
sekwencji lessów i gleb kopalnych; uwzględniono także wyniki datowania TL i IRSL oraz analiz paleomagne-
tycznych. W seriach próbek z tych osadów wykonano analizy litologiczne, geochemiczne, paleopedologiczne, 
malakologiczne i palinologiczne oraz analizy stosunków izotopów trwałych, które wykorzystano w interpreta-
cji paleośrodowiska. Najstarszy znaleziony in situ inwentarz, złożony z 19 zabytków środkowopaleolitycznych 
wykonanych z surowca lokalnego, położony był w poziomie eluwialnym korszowskiej gleby starszej S2-II, 
a kilka wyrobów krzemiennych znaleziono powyżej warstwy kulturowej, w poziomie akumulacyjnym tej gleby. 
Obie gleby mają złożony charakter kompleksów gleb leśnych i leśno-stepowych, osady lessowe je oddzielające 
(intra-interglacjalne ochłodzenie) wykazują ślady działalności procesów mrozowych i denudacyjnych. Pokrywa 
roślinna charakteryzowała się współwystępowaniem płatów lasów mieszanych i roślinności stepu łąkowego, 
w optymalnych częściach interglacjału w skład lasów wchodziły ciepłolubne drzewa liściaste. Okresy ciepłe 
były nieco chłodniejsze od ostatniego interglacjału i od warunków współczesnych (ryc. 108).

Jaskinia Biśnik, badana od 1991 roku, jest stanowiskiem wielowarstwowym, zawierającym oprócz 
młodszych poziomów kulturowych, dwadzieścia jeden faz poziomów środkowopaleolitycznych (Cyrek et al. 
2010; Cyrek et al., w druku). Najstarszy znaleziony in situ inwentarz zabytków środkowopaleolitycznych – 
A7, jest datowany na przedostatni okres interglacjalny (Krajcarz, Cyrek 2011). Inwentarz ten odkryto wyłącz-
nie w wewnętrznych partiach jaskini i składają się na nań wyroby krzemienne, kości zwierzęce oraz relikty 
palenisk (Cyrek et al. w druku). Wiek inwentarza określono na podstawie pozycji klimatostratygraficznej, 
przy wykorzystaniu metod litologicznych, geochemicznych, palinologicznych, analiz stosunków izotopów 
trwałych, analiz stopnia zwietrzenia gruzu i kości, a także na podstawie datowań TL i analiz paleomagne-
tycznych. Stadium izotopowe tlenu 7 reprezentowane jest w jaskini Biśnik przez dwie warstwy geologiczne 
19 i 19a, wykształcone w postaci próchnicznych pyłów i glin pylastych z gruzem. Sedymentację warstw 
przedostatniego interglacjału bezpośrednio poprzedziła intensyfikacja ruchów masowych, szczególnie 
spływów błotnych. Zaawansowany stopień zwietrzenia gruzu wapiennego i kości, jak też wysokie wartości 
stosunku izotopowego δ18O, wskazują na łagodne warunki klimatyczne podczas MIS 7 (Krajcarz, Madeyska 
2012). Analizy fitogenicznych biomarkerów (Krajcarz et al. 2010) oraz badania palinologiczne wskazują, że 
szata roślinna wokół jaskini miała wówczas charakter stepowy i leśno-stepowy (ryc. 108). 

Badania na stanowisku Hluboczek Wielki sfinansowano częściowo ze środków MNiSW – projektów 
badawczych nr NN306 426 234 oraz nr 691/N-UKRAINA/2010. Badania izotopowe w jaskini Biśnik sfinan-
sowano ze środków NCN – projektu badawczego nr N N307 061540. Badania archeologiczne i geologiczne 
w jaskini Biśnik sfinansowano ze środków MNiSW – projektu badawczego nr N N109 318237.
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II. Rekonstrukcja pierwotnej rzeźby lessowej w rejonie stanowiska magdaleńskiego w Klementowi-
cach (Wyżyna Lubelska) w świetle analiz pedologicznych i GIS
 – mgr Tadeusz Wiśniewski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), 
dr Przemysław Mroczek (Zakład Geoekologii i Paleogeografii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie), dr Jan Rodzik (Roztoczańska Stacja Naukowa w Guciowie, Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie) 

Autorzy zrekonstruowali dawną powierzchnię topograficzną zbocza i dna doliny, z okresu po zakończe-
niu akumulacji lessu w późnym glacjale, a przed rozwojem pokrywy glebowej w holocenie. Rekonstrukcji 
dokonano dla potrzeb odtworzenia pierwotnego zasięgu stanowiska kultury magdaleńskiej (~13 ka BP), 
położonego na lessowym Płaskowyżu Nałęczowskim, jednym z mezoregionów Wyżyny Lubelskiej. Jest 
to najbardziej wysunięte w kierunku północno-wschodnim stanowisko tej kultury, o współrzędnych: N – 
51º20’27”, E – 22º8’57”.

Badania archeologiczne prowadzono tu w latach 1981-82 oraz 2007-11. Znaleziono około 30 tys. za-
bytków kamiennych i krzemiennych, rozmieszczonych do głębokości 70 cm od współczesnej powierzchni 
terenu, na obszarze około 350 m2. Otwarte stanowisko zostało częściowo zniszczone wskutek uprawy roli 
na stoku, zaś część zabytków została przemieszczona.

W holocenie rozwinął się na tym obszarze las grądowy. Wykształciły się pod nim gleby płowe o roz-
budowanym profilu i zróżnicowanej głębokości od 1 m na garbach, do 3 m w obniżeniach. Wyróżniają 
się one sekwencją łatwo rozpoznawalnych, różnobarwnych poziomów: A-Eet-Bt1-Bt2-BC-C-Ca. Skutkiem 
współczesnej uprawy roli jest planacja drobnopromiennej rzeźby lessowej, powodująca redukcję profilu 
glebowego na garbach i nadbudowę w obniżeniach.
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W wykopach archeologicznych pobrano próby z poszczególnych poziomów glebowych do badań gra-
nulometrycznych i mikromorfologicznych, w celu sprecyzowania ich genezy. W 2011 roku wykonano 120 
sondowań glebowych w siatce 10 × 10 m z pomiarem ich lokalizacji i rozpoznaniem poziomów w poszcze-
gólnych profilach. Na podstawie udokumentowanej wielkości redukcji lub nadbudowy profilu glebowego 
określono zmiany powierzchni topograficznej w każdym punkcie. Dane te posłużyły do konstrukcji mapy 
topograficznej powierzchni pierwotnej w programach GIS oraz obliczeń bilansu przemieszczonej masy gleby 
w obrębie stanowiska (ryc. 109).

Stwierdzono znaczną planację rzeźby terenu. Deniwelacja w obrębie stoku o wysokości 8 m i nachyleniu 
4° zmniejszyła się o 15%. Zmienił się profil stoku: zniwelowany został wieńczący go niewielki garb, natomiast 
wypełniło się zagłębienie bezodpływowe – pierwotnie o głębokości około 1,5 m. W obrębie stanowiska 
archeologicznego stwierdzono miejscami obniżenie dawnej powierzchni, nie przekraczające 0,5 m. W tych 
miejscach nastąpiło przemieszczenie materiału archeologicznego i jego redepozycja do 10 m odległości.
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III. Dieta mięsna mieszkańców oazy Serachs (południowy Turkmenistan) we wczesnej epoce żelaza 
– dr Joanna Piątkowska-Małecka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski), mgr Marcin Wagner 
(Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski) 

Od kilku lat na terenie oazy Serachs w południowym Turkmenistanie prowadzone są prace wykopaliskowe 
na nielicznych stanowiskach archeologicznych. Jednym z nich jest stanowisko w Topaz Gala Depe, badane 
w latach 2009-2012, gdzie odkryto m.in. pozostałości świątyni ognia datowanej na wczesną epokę żelaza. 
W jej głównym pomieszczeniu (nr 1) znaleziono fragmenty ołtarza ognia oraz naczynia zasobowego służące-
go do przechowywania świętych popiołów (ryc. 36A, B). W 2012 roku przeprowadzono także badania sonda-
żowe na sąsiednim stanowisku w Oyukly Depe, położonym w odległości około 25 km na północ od świątyni. 
Miejsce to jest identyfikowane z centrum administracyjnym całej oazy Serachs we wczesnej epoce żelaza 
(900-650 p.n.e.). Z obu stanowisk, oprócz licznych fragmentów ceramiki, wydobyto także zwierzęce szczątki 
kostne, które poddano analizie archeozoologicznej. Na jej podstawie dokonano próby odtworzenia hodowli 
i konsumpcji mięsa wśród mieszkańców oazy Serachs oraz diety kapłanów użytkujących świątynię. 

Materiał kostny zidentyfikowano pod względem gatunkowym i anatomicznym, określono wiek i płeć 
zwierząt oraz ich morfologię. Porównano skład gatunkowy szczątków znalezionych w świątyni w Topaz Gala 
Depe i pochodzących z pomieszczenia o charakterze kuchenno-gospodarczym znajdującym się w Oyukly 
Depe. Z przeprowadzonej analizy archeozoologicznej wynika, że w gospodarce zwierzęcej mieszkańców oazy 
Serachs podstawową rolę odgrywały gatunki udomowione. Szczątki ssaków dzikich, głównie gazeli, stanowiły 
niewielki udział, nie przekraczający 1%. Wśród pozostałości kostnych zwierząt udomowionych dominowała 
owca i koza (około 85%), znacznie mniejszy był udział bydła (około 7%) i świni (około 2%), a nieliczne należały 
do osła i psa (łącznie około 5%). Skład gatunkowy szczątków ze świątyni w Topaz Gala i centrum administra-
cyjnego w Oyukly Depe był bardzo podobny. Stwierdzić więc można, że te same gatunki zwierząt – głównie 
owca i koza – wykorzystywane były w obu tych miejscach, mających różny charakter i przeznaczenie.
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Rozkłady anatomiczne szczątków owcy i kozy z obu stanowisk wskazują, że reprezentowane były 
wszystkie części ciała tych zwierząt. Najwięcej było wartościowych pod względem konsumpcyjnym frag-
mentów tuszy, należących do tułowia oraz bliższych odcinków obu kończyn, mniej zaś małowartościowych 
części tuszy związanych z głową i dalszymi odcinkami kończyn wraz z członami palcowymi. Potwierdza to, że 
zarówno ubój i rozbiór tuszy, jak i konsumpcja mięsa odbywały się na zasiedlonym obszarze. Nie stosowano 
też selekcji przy wyborze określonych części tuszy owiec i kóz na terenie świątyni.

Analiza wieku wykazała, że wśród szczątków małych przeżuwaczy udział kości osobników zabitych 
w młodym wieku, przed osiągnięciem dojrzałości morfologicznej (poniżej 3-3,5 roku życia), na obu sta-
nowiskach kształtował się na poziomie około 7,5%. Oznacza to, że prowadzona hodowla miała charakter 
ekonomiczny, czyli taki, w którym zapewnione były właściwe proporcje między osobnikami zabijanymi 
w celu uzyskania mięsa do konsumpcji i pozostawianymi w celu przyżyciowego użytkowania. Wyodrębnio-
no pojedyncze fragmenty należące do samic i samców, jednakże mała ich liczba uniemożliwia wysnuwanie 
wniosków na temat proporcji liczbowych obu płci.

Owce hodowane przez ludność zamieszkującą tereny oazy Serachs należały do dużej formy, o wy-
sokości w kłębie około 70 cm, kozy zaś reprezentowały formę małą, o wzroście nie przekraczającym 69 
cm. Bydło należało do formy brachycerycznej – cechowało się ono małymi i średnimi rozmiarami ciała, 
a wysokość w kłębie wynosiła od 110 do 140 cm. Nieliczne szczątki świni należały do formy udomowionej, 
niskorosłej, o wzroście około 50 cm. Wysokość osłów w kłębie wynosiła około 110 cm.

Na fragmentach kostnych z Topaz Gala Depe i Oyukly Depe zaobserwowano ślady związane z przygo-
towywaniem mięsa do konsumpcji. Były to przede wszystkim ślady rąbania i cięcia widoczne głównie na 
fragmentach kości długich i kręgach owcy i kozy. Ślady na kościach i stan zachowania szczątków wskazują, 
że były to resztki pokonsumpcyjne. Oprócz nich, w świątyni na stanowisku Topaz Gala Depe, w południowo-
wschodniej części pomieszczenia służącego do przechowywania świętych popiołów, znajdował się pochó-
wek psa. Szkielet był ułożony w porządku anatomicznym, na lewym boku, z głową skierowaną na zachód. 
Szczątki należały do dorosłego psa, średniej wielkości, o wysokości w kłębie około 40 cm.

Podsumowując, podstawą diety ludności zamieszkującej oazę Serachs we wczesnej epoce żelaza była 
jagnięcina i baranina, w niewielkim stopniu uzupełniania mięsem wołowym i wieprzowym. Owce i kozy 
odgrywały wiodącą rolę zarówno gospodarce, stanowiąc głównie źródło zaopatrzenia w mięso i wełnę, 
jak też w sferze sacrum.

IV. Wczesnośredniowieczne urządzenia grzewcze i magazynowe w świetle eksperymentów arche-
ologicznych
 – mgr Małgorzata Krasna-Korycińska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie; www.archeoconcept.blogspot.com) 

W trakcie badań nad kulturą kulinarną na wczesnośredniowiecznym Mazowszu, natrafiłam na liczne i zróżni-
cowane obiekty archeologiczne, stanowiące zaplecze kuchenne osiedli i pojedynczych domostw. Analiza ich 
rozplanowania i zawartości pozwala na określenie funkcji w gospodarstwie domowym, a przede wszystkim 
w aspekcie kulinarnym codziennego życia. Więcej informacji przynosi budowa rekonstrukcji takich obiek-
tów- urządzeń grzewczych (pieców, jam, palenisk) oraz magazynowych (skrzyń i jam zasobowych). Dzięki 
uważnej obserwacji i licznym pomiarom, przy zastosowaniu urządzeń analitycznych, udaje się wyjaśnić 
szereg wątpliwości dotyczących technicznych możliwości zaplecza wczesnośredniowiecznego domostwa. 
Pierwszy etap badań eksperymentalnych dotyczył wydajności, osiągnięć grzewczych oraz funkcjonalności 
dwóch typów urządzeń: piecyka kopułkowego oraz paleniska zagłębionego w podłożu. Przeprowadzo-
no pomiary kamerą termiczną oraz gotowano w nich używając replik naczyń spójnych chronologicznie 
z obiektami. Wśród obiektów magazynowych do analizy wybrano płytkie jamy (najczęściej spotykane na 
Mazowszu obiekty, o nieokreślonej zwykle funkcji), traktując je eksperymentalnie jako jamy zasobowe (ryc. 
110). Już pierwszy eksperyment pozwolił na sformułowanie istotnych postulatów badawczych związanych 
z badaniem wykopaliskowym ich wypełnisk.
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V. Nowe znaleziska borówki bagiennej Vaccinium uliginosum ze stanowiska nr 2 w Radomiu 
– mgr Sylwia Wajda (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski), mgr Grzegorz Skrzyński (Muzeum 
Ziemi PAN, Warszawa) 

Materiał do badań archeobotanicznych pobrano podczas wykopalisk archeologicznych prowadzonych 
w 2011 roku na terenie wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w dolinie rzeki Mlecznej w Ra-
domiu. Pochodził on z pozostałości zabudowań odkrytych na podmokłym terenie podgrodzia grodziska 
„Piotrówka”. Lokalizacja szczątków budynku na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych pozwoliła na 
zachowanie części elementów konstrukcyjnych oraz nagromadzonej wewnątrz materii organicznej w stanie 
zhumifikowanym.

Analizom poddano próbki pochodzące z warstwy kulturowej, pobrane z różnych części poziomu użyt-
kowego wnętrza budynku. W wyniku flotacji pozyskano m.in. storfiałe nasiona borówki bagiennej Vacci-
nium uliginosum (ryc. 111).

Pozostałości borówki bagiennej na stanowiskach archeologicznych w Polsce są niezmiernie rzadkie. 
Znalezisko to, w połączeniu z danymi geo- i etnobotanicznymi na temat tego gatunku, stanowi ciekawy 
aspekt interpretacyjny w prowadzonych badaniach archeologicznych.

VI. Dane archeobotaniczne na mapie Polski
 – mgr inż. Paweł Kućmierz (Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-
Hutnicza, Kraków), dr hab. Maria Lityńska-Zając (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków), dr 
hab. Adam Walanus (Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza, 
Kraków), mgr inż. Bartłomiej Ślipek (Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Gór-
niczo-Hutnicza, Kraków) 

Poster będzie prezentował wyniki pracy nad interfejsem aplikacji opartej na Google Maps, której celem 
jest wizualizacja zawartości archeobotanicznej bazy danych (ryc. 112). Wyniki są przedstawione na ogól-
nodostępnej, darmowej internetowej mapie Polski. Baza danych połączona z mapą zawiera informacje 
dotyczące stanowisk archeologicznych z danymi o szczątkach, z podziałem na kultury. Baza zawiera infor-
macje o ponad 57 tysiącach szczątków paleobotanicznych. Prezentowana aplikacja nanosi na mapę Polski 
punkty (stanowiska) z zaznaczoną liczbą szczątków zaklasyfikowanych do wybranej kultury. Baza danych 
jest otwarta, więc w przyszłości może być ona uzupełniane o kolejne rekordy, które dynamicznie będą 
umieszczane na mapie.

VII. Archeologia doświadczalna w Polsce 
– lic. Justyna Kuriga (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Justyna 
Orłowska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Grzegorz Osipowicz 
(Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Archeologia eksperymentalna to „ta gałąź archeologii, która usiłuje interpretować kulturę materialną, 
technologię czy sposoby życia w przeszłości poprzez eksperymenty naukowe” (Callahan 1999, s. 4). Brak 
zrozumienia dla jej założeń, głównie ze strony części środowiska akademickiego powoduje, że w Polsce czę-
sto nie kojarzy się ona z badaniami naukowymi, a wnioski wysuwane na podstawie prac doświadczalnych 
są traktowane jako spekulacje. Prezentowany poster ma na celu przybliżenie głównych założeń metody 
oraz przedstawienie wyników wybranych eksperymentów realizowanych przez polskich badaczy w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat.
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VIII. Znaczenie analiz fizykochemicznych w archeologii, na przykładzie badań z rejonu Krakowa 
– dr inż. Marta Wardas-Lasoń (Centrum Badań Nawarstwień Historycznych, Akademia Górniczo-Hutni-
cza, Kraków), dr inż. Aldona Garbacz-Klempka (Centrum Badań Nawarstwień Historycznych, Akademia 
Górniczo-Hutnicza, Kraków) 

W badaniach archeologicznych podstawowe znaczenie mają przedmioty związane z działalnością człowieka 
i wszelkie ślady jego funkcjonowania, zarejestrowane w określonej czasoprzestrzeni. Analizy fizykochemicz-
ne prowadzone na materiale pochodzącym ze stanowisk archeologicznych dotyczą artefaktów lub kontek-
stu ich znalezienia, a więc nawarstwień archeologicznych. Realizowane są w celu określenia właściwości, 
pochodzenia lub sposobu wytworzenia materiału, z którego wykonane zostały budowle oraz przedmioty 
świadczące o obecności lub charakterze działalności człowieka. Interesujące jest także ustalenie genezy sta-
nu ich zachowania, która jest pochodną właściwości fizykochemicznych miejsca znalezienia artefaktów oraz 
ich jakości. Przedmiot i miejsce jego depozycji oddziałują na siebie – tempo destrukcji przedmiotu zależy od 
wielu czynników, z kolei erozja bądź korozja artefaktów zapisuje się w jego otoczeniu w postaci anomalii 
fizykochemicznej, która w ziemi lub w glebie uzewnętrznia się w formie anomalii geochemicznej. 

Zauważalne przekształcenie środowiska przyrodniczego następuje przede wszystkim w wyniku prowadze-
nia określonej intensywnej lub długotrwałej działalności gospodarczej. Niekiedy na anomalie natury antropo-
genicznej nakładają się uwarunkowania geogeniczne. W niektórych przypadkach fizjografia lub klęski naturalne 
są w stanie zafałszować fakt istnienia anomalii wartości „tłowych”, charakterystycznych dla lokalnych uwarun-
kowań geośrodowiskowych. Podstawowymi wskaźnikami określającymi poziomy zasięg takich przekształceń 
i ich „migrację” w obrębie pionowego układu warstw ziemi są odczyn pH, obecność rozpuszczalnych soli wy-
rażana wartością PEW (przewodność elektrolityczna właściwa) czy dostępność tlenu określana jednostkami 
potencjału oksydacyjno-redukcyjnego Eh. Bardziej zaawansowane badania pozwalają na identyfikację składu 
chemicznego artefaktu i produktów jego niszczenia, a także interakcji z materią ośrodka jego depozycji. 

Badania geochemiczne na stanowiskach archeologicznych, zwłaszcza w rejonach objętych współczesną 
antropopresją, muszą być prowadzone na reprezentatywnym materiale środowiskowym, co jest szczególnie 
istotne w wypadku występowania niejednorodnego pod względem geologicznym podłoża. Wiele bowiem 
naturalnych czynników może generować w komponentach wtórne zasolenie, zakwaszenie, występowanie 
koncentracji substancji zużywających tlen, wskutek czego wskaźnik oksydacyjno-redukcyjny, tzw. potencjał 
Eh, może wykazywać wartości anomalne. W oparciu o pobrane próbki gruntów z nawarstwień stratygraficz-
nie i funkcjonalnie zidentyfikowanych przez archeologów, a więc z uwzględnieniem obecności artefaktów 
potwierdzających poszczególne rodzaje działalności rzemieślniczej, podejmowane są próby wyznaczenia 
dla nich charakterystycznych wartości wskaźników fizykochemicznych (ryc. 113). 

IX. Centrum Badań Nawarstwień Historycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – zasto-
sowanie nowoczesnych metod badawczych w archeologii 
– prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy (Centrum Badań Nawarstwień Historycznych, Akademia Gór-
niczo-Hutnicza, Kraków), dr inż. Aldona Garbacz-Klempka (Centrum Badań Nawarstwień Historycznych, 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków), dr inż. Marta Wardas-Lasoń (Centrum Badań Nawarstwień 
Historycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) 

Powołane w 2012 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Centrum Badań Nawarstwień Historycz-
nych działa w celu wykorzystywania doświadczeń i dorobku naukowo-badawczego, bazy lokalowej i apa-
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ratury badawczej uczelni dla rozwoju wszechstronnej współpracy w zakresie dydaktyki i analiz naukowych 
służących badaniom, konserwacji i ochronie dziedzictwa archeologicznego, kulturowego, przyrodniczego 
i przemysłowego.

Centrum ma stanowić międzydziedzinową platformę integracji środowisk naukowych stosujących in-
terdyscyplinarne metody w badaniach nawarstwień historycznych (ryc. 114), które traktowane są jako 
źródło wiedzy o przeszłości i umożliwiają prowadzenie badań porównawczych. W działalności Centrum 
wykorzystywana jest metodologia nauk współpracujących: inżynierii materiałowej, geologii, geochemii, 
geofizyki, mikrobiologii, górnictwa, metalurgi, odlewnictwa, przeróbki plastycznej, ceramiki oraz archeo-
logii. W badaniach metali, żużli, szkła i ceramiki, a także składników abiotycznych gleby i ziemi stosowane 
są różnorodne metody badań składu chemicznego i fazowego oraz struktury tych materiałów (m.in. XRF, 
SEM-EDS, RS, SIMS, AFM, LA-ICP-MS). Oznaczane są także fizykochemiczne wskaźniki jakości środowiska 
depozycji artefaktów (metodami bezpośrednimi i pośrednimi). Uzupełnieniem badań są obserwacje makro- 
i mikroskopowe, pomiary bezdotykowe (skanowanie 3D) oraz wizualizacje w postaci cyfrowej. 

Ryciny do streszczeń 8. sesji tematycznej: 

Ryc. 98. Ogólny schemat badań in-
terdyscyplinarnych (oprac. K. Grą-
żawski)
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Ryc. 99. Lokalizacja i datowanie stanowisk archeobotanicznych: paleolit – Jaskinia Obłazowa; kultury ceramiki wstęgowej rytej 
– Łoniowa, stan. 18, Gwoździec, stan. 2, Żerków; kultura łużycka z epoki brązu – Brzozowa, stan. 107-65/104, Janowice, stan. 
106-65-61/2010, Tworkowa, stan. 107-63/80, Wróblowice, stan. 106-65-57/201, Zakliczyn, stan. 107-64-8; epoka brązu – Trzci-
nica, stan. 1; okres rzymski i wczesny okres wędrówek ludów – Lesko, stan. 4, Moszczenica Wyżna, stan. A i C, Piwniczna, Rytro, 
Pakoszówka, stan. 1 i 32, Sanok, stan. 54 (oprac. M. Lityńska-Zając i zespół) 

Ryc. 100. Część średnio-
wiecznej próbki arche-
obotanicznej pod powięk-
szeniem, około 40x 
(fot. A. Mueller-Bieniek)
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Ryc. 101. Uproszczony diagram z ul. Pszennej w Gdańsku: stosunek AP/NAP, 
wybrane krzywe drzew, organizmów wodnych i bagiennych oraz wyniki wy-
branych analiz geochemicznych (oprac. J. Święta-Musznicka w programie 
POLPAL)

Ryc. 102. Gniewkowo, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie. Po-
zostałości budynku (mieszkalnego?) w wykopie nr 2 (fot. A. Wiktor)

Ryc. 103. Poznań-Ostrów Tumski. Stępa nożna odkryta na Placu Katedral-
nym (za: W. Hensel, Poznań w zaraniu dziejów od paleolitu do połowy XIII 
wieku n.e., Wrocław, 1958)
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Ryc. 104. Rekonstrukcja trójwymiarowa naczynia kultury bukowogórskiej oraz obraz płytki cienkiej wykonanej z tego 
naczynia (oprac. J. Ożóg, K. Juszczyk, A. Rauba-Bukowska)

Ryc. 105. Szklarka Mielęcka, stan 
6, pow. kępiński, woj., wielkopol-
skie. Rzut poziomy ara z obiekta-
mi-korzeniami (fot. S. Chwałek)

Ryc. 106. Radomski kompleks 
osadniczy (fot. D. Krasnodębski)



148  

Ryc. 107. Zasięg horyzontu ADE – lokalizacja naj-
ważniejszych stanowisk (za: German 2004; Kern 
et al. 2003; Lehmann 2003; Mora 2003; Neves 
et al. 2003; Neves et al. 2004; Rebellato et al. 
2009; Schaan et al. 2009; Schmidt 2009). A – 
skupiska ADE, B – pojedyncze stanowiska ADE, 
C – współczesne miasta; 1 – Manaus; 2 – Santa-
rém; 3 – Wyspa Marajó (oprac. B. Golińska)

Ryc. 108. Zestawienie wyników badań przyrodniczych najważniejszych lessowych i jaskiniowych stanowisk paleolitycznych 
w strefie peri- i meta karpackiej. Gleby: 1 − poziom humusowy, 2 − poziom przemywania, 3a − poziom wmywania, 3b − poziom 
brunatnienia, 4 − subarktyczna gleba brunatna, 5a − gleba glejowa, 5b − ślady oglejenia, 6 − less. Procesy geologiczne: 7 − sedy-
mentacja eoliczna lessu, 8 − procesy deluwialno-eoliczne, 9 − procesy soliflukcyjne, 10 − powierzchnia erozyjna, 11 − pseudomor-
fozy klinów lodowych, 12 − szczeliny z pierwotnym wypełnieniem mineralnym, 13 − struktury soliflukcyjne. Osady jaskiniowe: 14 
− ostrokrawędzisty gruz wapieni, 15 −zaokrąglony, zwietrzały chemicznie gruz wapienny. Roślinność: 16 − roślinność tundrowa, 
17 − roślinność stepowa i łąkowa, 18 − drzewa pionierskie, 19 − drzewa iglaste, 20 − drzewa liściaste. Skład fauny: 21 − gatunki 
leśne, 22 − gatunki stepowe, 23 − gatunki tundrowe, 24 − gatunki eurytopowi. Ślady paleolitu: 25 − sylwetki czarne − warstwy 
kulturowe lub artefakty in situ, sylwetki białe − redeponowane artefakty (wg Łanczont, Madeyska, w druku, nieco zmienione 
i uzupełnione)
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Ryc. 109. Klementowice, stan. 20, pow. puławski, woj. lubel-
skie. Wyniki analiz w otoczeniu stanowiska archeologiczne-
go: rozkład sond glebowych (A); głębokość stropu odwap-
nienia lessów (B); wielkość erozji glebowej na tle modelu 
rzeźby terenu – pierwotnej (C) i współczesnej (D) 
(oprac. T. Wiśniewski, P. Mroczek, J. Rodzik)

Ryc. 110. Profil eksperymentalnej jamy zasobowej 
(fot. M. Krasna-Korycińska)
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Ryc. 111.Radom, stan. 
2, woj. mazowieckie. Po-
zostałości wczesnośre-
dniowiecznego budynku 
(A) oraz odkryte w nim 
jedno z nasion borówki 
bagiennej (Vaccinium uli-
ginosum) (B) (fot. S. Waj-
da, G. Skrzyński)

Ryc. 112. Ilość szczątków 
kultury trzcinieckiej dla 
poszczególnych stano-
wisk archeologicznych, 
zaznaczona na mapie 
Polski (oprac. P. Kuć-
mierz, B. Ślipek)
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Ryc. 113. Przykładowy 
przebieg zmiennośc i 
wartości wskaźników fi-
zykochemicznych w ob-
rębie nawarstwień ar-
cheologicznych obejmu-
jących zarówno poziomy 
użytkowe, jak i osady 
calcowe (oprac. M. War-
das-Lasoń, A. Garbacz-
Klempka)

Ryc. 114. Badania archeologiczne w obrębie 
Starego Miasta w Krakowie prowadzone z wy-
korzystaniem interdyscyplinarnych metod ana-
litycznych (Rynek Główny od strony ul. św. Jana 
– góra, Plac Szczepański – dół) 
(fot. M. Wardas-Lasoń)
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Sesja tematyczna 9. 
Archeologia podwodna w Polsce – stan badań i perspektywy rozwoju

Organizator: 

dr hab. Andrzej Pydyn (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Od kilku dekad rozwój archeologii podwodnej w Polsce był ściśle związany z działalnością dwóch ośrodków: 
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz Zakładu Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Jednak ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania ta gałęzią archeologii, cze-
go rezultatem jest zwiększenie liczby realizowanych projektów badan podwodnych w kraju i za granicą. 
Jednocześnie realizowane są nowe programy dydaktyczne i popularyzatorskie. Jednak pojawiły się i nowe 
zagrożenia dla stanowisk podwodnych, co wiąże się koniecznością podjęcia wyzwań konserwatorskich.

Celem sesji będzie zaprezentowanie dorobku poszczególnych ośrodków badawczych oraz polskich 
badaczy działających poza granicami kraju.

Referaty:

1. O potrzebie badań interdyscyplinarnych w archeologii podwodnej na przykładzie stanowisk w Po-
widzu i Polanowie 
– dr hab. Andrzej Pydyn (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

Jezioro Powidzkie – o powierzchni 1175 hektarów, położone na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej – jest naj-
większym akwenem Wielkopolski (ryc. 115). Jest to również jedno z najgłębszych jezior w tej części Polski 
(46 metrów), a jego średnia głębokość wynosi 11,5 m. Podstawowy kształt nadają temu akwenowi dwie 
długie rynny o stosunkowo mało rozwiniętej linii brzegowej. Zbiornik ten znajduje się 26 km na południo-
wy-wschód od Gniezna oraz 28 km na północny-zachód od Konina. Po reformie administracyjnej z 1999 
roku jezioro Powidzkie znalazło się w obrębie powiatu słupeckiego, a dokładnie na terenie gmin Powidz, 
Ostrowite i Słupca.

Przypadkowe odkrycia stały się impulsem do realizacji projektu systematycznych penetracji podwod-
nych strefy brzegowej jeziora Powidzkiego. Ich wynikiem było odnalezienie 14 punków archeologicznych 
związanych z działalnością ludzką w okresach od późnej epoki brązu, przez średniowiecze, po czasy no-
wożytne. Poza tym zlokalizowano i określono zasięg dwóch stanowisk archeologicznych związanych ze 
schyłkową fazą łużyckich pól popielnicowych.

Omawiane osady funkcjonowały w środowisku wyraźnie zmodyfikowanym przez człowieka, kilkadzie-
siąt lat po upadku tzw. grodów typu biskupińskiego, z których cztery najbliższe znajdowały się w odległości 
od 8 do 12 kilometrów od jeziora Powidzkiego. W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora do dzisiaj nie udało się 
zlokalizować żadnej osady tego typu. 

Bardzo cenną częścią badań archeologicznych prowadzonych na stanowiskach podwodnych w Powidzu 
i Polanowie były analizy przyrodnicze. Wykonane badania paleoekologiczne, botaniczne, dendrologiczne 
oraz analizy zwierzęcych szczątków kostnych pozwoliły lepiej zrozumieć gospodarkę i środowisko, w jakim 
żyła ludność schyłkowej fazy kultury łużyckich pól popielnicowych w rejonie jeziora Powidzkiego.
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2. Wczesnośredniowieczne mosty międzyrzecza Łaby i Wisły. Uwagi o interpretacji struktur palowych 
i zróżnicowaniu konstrukcyjnym mostów 
– dr Gerard Wilke (Kilonia, Niemcy)
Na podstawie aktualnego stanu badań wczesnośredniowiecznych mostów na tym obszarze, obecnie dyspo-
nujemy informacjami o mostach w 81 miejscowościach. Na terenie Niemiec znajdują się one w 47 miejsco-
wościach (Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Schlezwik-Holsztyn), a na terenie Polski w 34 
miejscowościach (Pomorze, Wielkopolska i Kujawy – ryc. 116). W niektórych miejscowościach dokumen-
towano relikty 2 lub 3 mostów, można więc ich ogólną liczbę aktualnie szacować na 101 obiektów. Mosty 
te w większości przypadków biegły do grodów, niekiedy do osad usytuowanych pierwotnie na wyspach 
jeziornych. 

Mimo dużego przyrostu bazy źródłowej dotyczącej wczesnośredniowiecznych mostów, stan badań 
nad nimi jest nadal niezadawalający, zwłaszcza w zakresie rekonstrukcji tych dzieł inżynierskich. Na ogół 
relikty mostów odkrywane pod lustrem wód prezentują się w postaci struktur palowych, pochodzących 
z konstrukcji nośnych jarzem mostowych. Sporadycznie lub prawie zupełnie brak jest takich elementów 
mostu, które pozwalałyby na odtworzenie ich nawodnych rozwiązań konstrukcyjnych – belek jarzmowych, 
belek z wrąbieniami czy dranic z jezdni mostowych. W tych elementach mieszczą się różne parametry 
wielkościowe, najistotniejsze dla rekonstrukcji mostów. Dalszym krokiem ułatwiającym rekonstrukcje czy 
też odtworzenie przebiegu mostów są analizy przestrzenne struktur palowych, oparte na badaniach den-
drochronologicznych. Jak dotąd badania takie wykonano na reliktach 36 mostów.

Dotychczasowe badania pozwoliły na wydzielenie czterech głównych typów konstrukcji mostów pa-
lowo-jarzmowych. Typ 1 – to najprostsze mosty oparte na dwóch palach pionowo wbitych w dno, połą-
czonych belką jarzmową. Typ 2 – to prawie analogiczne mosty jak typ 1, gdzie pary pali pionowo wbite 
w dno i połączone belką jarzmową z dwoma otworami wsparte były z każdej strony ukośnymi przyporami. 
Typ 3 – to mosty już bardziej stabilne, składające się z jarzem opartych na dwóch kilkupalowych wiązkach 
filarowych, połączonych również belką jarzmową z dwoma otworami. Typ 4 – stanowi zupełnie odmienną 
konstrukcję, gdzie jarzma oparte były na kilku palach, usytuowanych w jednorzędowym układzie i połą-
czonych belką przy pomocy wiązań ciesielskich. Dalsze badania przepraw mostowych rozszerzą zapewne 
naszą wiedzę o konstrukcji mostów na terenie słowiańskiego międzyrzecza Łaby i Wisły. Obecnie w wielu 
przypadkach nie zawsze możemy wyjść jeszcze poza próby ich rekonstrukcji.

3. Podstawowe typy konstrukcji mostów drewnianych w Europie 
– mgr Krzysztof Radka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Referat omawia podstawowe typy konstrukcji mostów drewnianych (ryc. 117), jakie wznoszono w Europie 
w różnych okresach chronologicznych. Zawarto w nim informacje o przeprawach, które pozyskano w wy-
niku badań archeologicznych oraz zachowane w źródłach pisanych czy ikonograficznych.

Pierwsze, najbardziej prymitywne konstrukcje łączyły osady nawodne z lądem stałym. Z jednej strony 
miały za zadanie umożliwić mieszkańcom łatwy dostęp do domostw, a z drugiej ułatwiały obronę przed 
wrogiem. Były to przeprawy określane mianem „prostych”. Model konstrukcji składał się z dwóch pali pio-
nowych posadowionych w dnie, połączonych nad lustrem wody poziomą belką oczepową lub jarzmową. 
Na kolejnych takich belkach układano płaskie dranice tworzące ciąg komunikacyjny. Inne szczegóły kon-
strukcyjne tego rodzaju przepraw rekonstruowane są na podstawie analogii etnograficznych.

Kolejny model konstrukcyjny przepraw określany, jako „poprzeczny pojedynczy”, wiążemy z cywilizacją 
celtycką. Pojawia się wówczas nowy bodziec wznoszenia przepraw – obok ciągów komunikacyjnych łączących 
osiedla mieszkalne na wyspach z lądem, przeprawy prowadzą do ośrodków religijnych (La Tene). Wznoszone 
przez Celtów konstrukcje są bardziej złożone, posiadają większą ilość pali pionowych (3-5), łączonych nad 
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lustrem wody tak samo jak w pierwszym typie konstrukcji. Taki pojedynczy filar wsparty jest dodatkowo po-
chylonymi przyporami. Pomiędzy jarzmami (oczepami) pojawiają się kolejne elementy konstrukcyjne zwane 
legarami. Ich wprowadzenie umożliwia układanie głównej części mostu – jezdni poprzecznie do osi założenia, 
co znacznie ułatwia transport kołowy. Część jezdna wykonywana już była nie tylko z dranic, ale również prze-
połowionych lub całych belek. Szczeliny między nimi wypełniane są wiórami, mchem lub innym materiałem. 
Prawdopodobnie w tych konstrukcjach pojawiają się również belki wzdłużnie ograniczające jezdnie (krawęż-
niki). Ten typ konstrukcji przejmują również budowniczowie rzymscy, którzy przeprawy drewniane wznoszą 
nie tylko w miastach, ale także na traktach handlowych czy w celach militarnych. To chyba właśnie dzięki tym 
dwóm cywilizacjom założenia „poprzeczne” stają się powszechne w Europie. Odnotowujemy je na stanowi-
skach skandynawskich czy słowiańskich, gdzie są rozwijane i doskonalone do czasów nam współczesnych.

Trzeci typ konstrukcji to założenia wiązkowe, które wydają się być charakterystyczne głównie dla obszaru 
słowiańszczyzny zachodniej. Pojedynczy filar składa się w nich z dwóch grup (wiązek) pali posadowionych w dnie 
pod różnym kątem. Schodzą się one nad lustrem wody w jednym punkcie, gdzie nakładano na nie belkę jarzmo-
wą. Dalsze elementy konstrukcyjne są już analogiczne jak w przypadku mostów celtyckich, z tym że jezdnia ukła-
dana jest głównie z płaskich dranic. Mosty tego rodzaju spotykamy najczęściej na głębszych jeziorach, gdzie pro-
wadzą do dużych ośrodków władzy plemiennej lokalizowanych na wyspach. Obok funkcji społecznej stanowiły 
one również element ciągu komunikacyjnego związanego z handlem czy sprawowaniem kontroli plemiennej. 

Zaprezentowane typy konstrukcji odzwierciedlają główne modele przepraw drewnianych, jakie wzno-
szono na obszarze Europy. Oczywiście w różnych jej częściach mogły one ulegać pewnym modyfikacjom, 
które doprowadziły do powstawania nowych rozwiązań. Były to najczęściej zmiany wymuszone warunka-
mi klimatycznymi, specyfiką przeszkody wodnej, przez jaką mosty prowadziły (kaszyce – rzeki Rosji), czy 
wreszcie chęciom zwiększenia trwałości założenia.

4. Problemy i wyzwania archeologii wód płytkich na przykładzie stanowiska Długie 14 w Jeziorze 
Długim/Modzeworwskim 
– mgr Mateusz Popek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Paweł 
Stencel (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Małgorzata Mileszczyk 
(Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski) 

Archeologia podwodna jest bardzo zróżnicowanym i szerokim działem archeologii. Pod pojęciem „podwod-
na” można rozumieć wraki leżące na dużych głębokościach, zatopione krajobrazy kulturowe, obiekty w rze-
kach i wiele innych. Z tego powodu archeologia podwodna wykształciła wiele wyspecjalizowanych działów, 
które różnią się od siebie metodyką, co jest spowodowane głównie zróżnicowaniem środowiska, w jakim 
pracują badacze. W prezentowanym referacie chcielibyśmy podkreślić zarówno problematykę badań arche-
ologicznych na bardzo małych głębokościach, jak również ułatwienia jakie generuje takie środowisko. Spo-
strzeżenia będą omawiane na przykładzie badań archeologicznych na Jeziorze Długie, gm. Izbica Kujawska. 

W 2012 roku zespół Zakładu Archeologii Podwodnej IA UMK w Toruniu dostał zgłoszenie od Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej o zabytkach archeologicznych wydobywanych przez turystów 
z Jeziora Długiego. Po wstępnych oględzinach potwierdzono występowanie tam stanowiska archeologiczne-
go. W październiku tego roku przeprowadzono wstępną inwentaryzację i dokumentację stanowiska. 

Opisywane stanowisko znajdowało się na niewielkiej głębokości, od 0,8 do 2,0 m, co generowało za-
równo szereg utrudnień, jak i udogodnień, wynikających przede wszystkim z poziomu wody. Pierwszym 
utrudnieniem była niemalże zerowa widoczność i duży poziom wegetacji na stanowisku. Drugim proble-
mem było wybranie odpowiedniej metody dokumentacji dla takiego stanowiska. Trzecim problemem była 
szybka degradacja stanowiska przez turystykę wodną. Z drugiej jednak strony zastane warunki wiązały się 
z pewnymi udogodnieniami. Po pierwsze, archeolodzy mogli pracować pod wodą dłużej i w bardzo bez-
piecznych warunkach. Komunikacja pomiędzy kierownikiem prac a nurkiem była zdecydowanie ułatwiona. 
Również zagadnienia logistyczne były zdecydowanie prostsze do rozwiązania. 
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Po uwzględnieniu wszystkich udogodnień i pokonaniu przeciwności stanowisko zostało zinwentaryzowa-
ne zaledwie w 3 dni, a wyniki tej inwentaryzacji zostaną przedstawione w poniższym referacie (ryc. 118).

5. Wstępne wyniki nieinwazyjnych badań podwodnych na Wiśle na obszarze miasta Krakowa 
– mgr Sławomir Chwałek (Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „STATER”, Kraków)

Wisła od zarania dziejów była ważną arterią komunikacyjną i handlową, łączącą ziemie leżące w granicach 
historycznej Małopolski i ogólnie pojętej Polski południowo-wschodniej z terenami położonymi na północy. 
Tędy spławiano do portów bałtyckich m.in. płody rolne oraz sól z żup wielickich i bocheńskich. Pozostałością 
wielusetletniej, bardzo intensywnej aktywności żeglugowej są – jak sądzimy – liczne wraki i relikty przystani 
zalegające w obrębie obecnego koryta rzeki oraz jej starorzeczy i terenów przylegających. Ponadto źródła 
historyczne wspominają o licznych przeprawach i brodach lokalizowanych w okolicach Krakowa. W związku 
z powyższym, w ramach projektu dofinansowanego ze środków MKiDN (Program: Dziedzictwo Kulturowe, 
priorytet: Ochrona Zabytków Archeologicznych) oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Archeologów 
Terenowych „STATER”, w kwietniu 2013 roku rozpoczęły się badania koryta Wisły w okolicach Krakowa (od 
stopnia wodnego „Kościuszko” do stopnia wodnego „Przewóz” – około 26 km) (ryc. 119). Mają one na celu 
m.in. lokalizację za pomocą urządzeń hydroakustycznych i weryfikację wraków oraz innego typu stanowisk 
archeologicznych zalegających w obrębie obecnego koryta rzeki. Pierwsze, ciekawe wyniki tych poszukiwań 
postaramy się zaprezentować w trakcie prelekcji.

6. Od badań nad dawnym szkutnictwem ku archeologii łodzi i statków w Polsce 
– dr hab. Waldemar Ossowski (Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku) 

Archeologia morska, czyli badania nad materialnymi pozostałościami działalności człowieka na obszarach mor-
skich oraz połączonymi z nimi drogami i zbiornikami wodnymi, w znacznej mierze koncentruje się na wrakach 
łodzi i statków. Chociaż wspomniana definicja obejmuje wiele innych obiektów archeologicznych takich jak por-
ty, zalane obszary lądów i osiedli nadmorskich, to wraki jednostek pływających pozostają najbardziej charakte-
rystycznym i najliczniej reprezentowanymi typami stanowisk archeologicznych badanych przez archeologów.

W ostatnich latach obserwujemy znaczy wzrost liczby rejestrowanych obiektów tego typu w polskich 
obszarach morskich i wodach śródlądowych (ryc. 120). Spowodowane jest to przede wszystkim rozwojem 
urządzeń hydroakustycznych wykorzystywanych przez instytucje zajmujące się administracją, gospodarką 
czy badaniami naukowym, a także firmy prywatne wykonujące rozpoznanie dna morskiego pod kątem reali-
zacji nowych inwestycji planowanych w tej strefie. Szereg nowych wraków zostało rozpoznanych w efekcie 
prac inwentaryzacyjnych prowadzonych systematycznie przez archeologów z Działu Badań Podwodnych 
Centralnego Muzeum Morskiego, nie tylko w podczas prac w morzu, lecz również w zbiornikach śródlą-
dowych. Niektóre z nich – te, które znajdowały się w kolizji z planowanymi inwestycjami, były w ostatnich 
latach przebadane wykopaliskowo w ramach archeologicznych prac ratowniczych. 

Referat stanowić będzie próbę krótkiego podsumowania dotychczasowych osiągnięć w zakresie ba-
dań dawnych jednostek pływających w Polsce oraz próbę nakreślenia nowych perspektyw badawczych, 
szczególnie w odniesieniu do jednostek z okresu historycznego.

W referacie wskazane zostaną ograniczenia z zakresu przedmiotu i metod badań w ramach dotych-
czasowych studiów nad szkutnictwem w Polsce. Zamiast tego zaproponowany zostanie termin archeologia 
łodzi i statków, który przez niektórych badaczy utożsamiany jest z terminem: archeologia morska. Podejście 
takie, stosowane w zagranicznych ośrodkach naukowych zajmujących się archeologią morską, w ostat-
nich dwóch dziesięcioleciach zaowocowało szeregiem projektów badawczych, które w sposób znaczący 
poszerzyły wiedzę na tematów odkrywanych wraków. Badania te pokazały niezwykłą wartość uzyska-
nych informacji źródłowych oraz zróżnicowały konteksty, w których dawne jednostki pływające mogą być 
umieszczane. Wypracowanych zostało również szereg metod badawczych, w tym nowe metody wyko-
nywania dokumentacji oraz rekonstrukcji jednostek pływających, wymagających wdrożenia w praktyce 
archeologicznej w naszym kraju.
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7. Wrak osiemnastowiecznego statku “De Jonge Seerp” z Zatoki Gdańskiej 
– mgr Tomasz Bednarz (Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku) 

Wrak statku „De Jonge Seerp”, określanego przed identyfikacją jako W-27, odkryto w 1985 roku. Obiekt 
znajduje się w Zatoce Gdańskiej, na głębokości 26 metrów. Konstrukcję wraka stanowią: stępka o długości 
26 m, 31 denników, klepki poszycia ułożone na styk, nadstępka o długości 17 m z gniazdem masztu oraz 
7-metrowy ster. 

Podczas 13 sezonów badawczych uzyskano ponad 10000 zabytków, a wśród nich: elementy ożaglowania, 
uzbrojenia, naczynia miedziane, ceramiczne i szklane, rzeczy osobiste załogi, elementy wyposażenia kuchni itp. 

Badany wrak stanowi pozostałości płaskodennego statku handlowego typu kuff o długości około 30 m. 
Niektóre zabytki z wraka oraz elementy konstrukcji, jak np. zdobienie w kształcie liścia koniczyny głowicy 
steru czy tabakiera z flamandzkimi inskrypcjami, wskazywały, że wrak stanowi pozostałości jednostki pły-
wającej o holenderskim pochodzeniu. Na podstawie analiz monet, żetonów ołowianych i dat na klepkach 
drewnianych stwierdzono, że statek zatonął pod koniec XVIII wieku, najprawdopodobniej w 1791 roku.

W czerwcu 1791 roku odnotowano zdarzenie, które należy wiązać z wrakiem statku „De Jonge Seerp”. 
Przed urzędem prezydującego burmistrza miasta Gdańska zeznania w sprawie katastrofy morskiej złożył szy-
per John Campion z Whitby, szyper statku „The Recovery”, który 11 czerwca 1791 roku, we wczesnych godzi-
nach porannych, zderzył się przy silnym wietrze z holenderskim kuffem „De Jonge Seerp”, dowodzonym przez 
szypra Johannesa Leendersa. Ten ostatni po zderzeniu przechylił się na sterburtę i wkrótce potem zatonął.

Johannes Leenderts regularnie pojawia się w rejestrach Sundu, gdzie figuruje jako szyper z Harlingen 
(Fryzja). Statek pod jego dowództwem przeszedł Sund m.in. 8.06.1791 roku. Na wraku odkryto zabytki 
potwierdzające identyfikację wraka W-27 jako pozostałości statku „De Jonge Seerp”. Są to: drewniana 
deska z częściowo zatartym napisem „JONGE SEERP”, mosiężny tłok pieczętny z inicjałami „JL” (Johanes 
Leenderts) (ryc. 121) oraz pieczęć woskowa z herbem miasta Harlingen. 

W zbiorach Miejskiego Archiwum w Amsterdamie znajduje się dokument z 17 lipca 1786 roku, o na-
zwie „Monster Rolle van de Officeiren en Matrosen”, gdzie pojawia się nazwa statku „De Jonge Seerp”, 
nazwisko szypra – Johannes Leenderts oraz skład załogi statku na rejs na Morze Śródziemne. 

Johannes Leenderts urodził się w Harlingen 20 października 1757 roku. Kiedy zakończył pracę jako 
szyper, został szefem portu w Harlingen. Zmarł 6 maja 1828 roku w wieku 71 lat.

8. Projekt utworzenia Działu Badań Podwodnych Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
– mgr Lech Trawicki (Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni) 

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, założone w 1953 roku, jest najstarszą placówką muzealnictwa 
morskiego w Polsce. Pracownicy muzeum, od początku jego istnienia, musieli zabiegać o pozyskanie stałej 
siedziby umożliwiającej gromadzenie i naukowe opracowywanie zbiorów. W 1969 roku opuszczono tym-
czasową siedzibę w przedwojennej wilii. Od tego czasu zbiory były przechowywane w różnych obiektach 
na terenie Gdyni. Do 2012 roku Muzeum Marynarki Wojennej udostępniało zwiedzającym swoje wystawy 
na okrętach muzeach: ORP Burza (od 1960 roku) i ORP Błyskawica (od 1976 roku) oraz na plenerowej Eks-
pozycji Broni i Uzbrojenia Morskiego. Dopiero w 2002 roku rozpoczęto budowę nowej siedziby muzeum, 
otwartej ostatecznie 28 listopada 2012 roku.

Wśród zgromadzonych około 20 tysięcy muzealiów, cześć pozyskano w wyniku prac archeologicznych. 
Już we wrześniu 1953 roku do zbiorów MMW trafiły fragmenty burty łodzi słowiańskiej i wiosło przekazane 
przez Muzeum Archeologiczne w Łodzi. W 1955 roku pozyskano ponad 150 militariów ze Składnicy Muze-
alnej w Oliwie. Większość z nich pochodziła z badań lub odkryć sprzed 1945 roku, z czego część zabytków 
była wydobyta ze środowiska wodnego, w tym średniowieczne działo relingowe i żeliwne lufy szwedzkich 
armat okrętowych. W tym samym czasie do zbiorów pozyskano uzbrojenie wydobyte z wraku ORP Gryf 
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(ryc. 122) oraz pamiątki wydobyte z wraku ORP Wicher zatopionych 3 września 1939 roku. W ciągu ostat-
nich lat placówka pozyskała kilkadziesiąt muzealiów odnalezionych podczas prac podwodnych, m.in.: nie-
mieckie torpedy ćwiczebne, trał akustyczny i amerykański silnik lotniczy Pratt and Whitney z B 24 Liberator. 
Wszystkie te muzealia pochodziły z przypadkowych odkryć lub robót podwodnych przy usuwaniu wraków. 
Brak stałej siedziby i szczupłość kadry uniemożliwiały MMW prowadzenie własnych badań podwodnych. 
Paradoksalnie, to nurkowie MW byli od 1936 roku pionierami archeologicznych badań podwodnych w Bi-
skupinie. W latach siedemdziesiątych XX wieku okręty i nurkowie marynarki brali udział w badaniach i wy-
dobyciu wraku W-5 „Miedziowca”. W ostatnich latach nurkowie MW wykonywali prace przy wrakach na 
dużych głębokościach na rzecz Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Ostatnia wyprawa ORP Lech 
w celu weryfikacji domniemanego wraku legendarnego okrętu podwodnego ORP Orzeł wykazała, że Ma-
rynarka Wojenna może wykonywać, przy pomocy nurków, prace inwentaryzacyjne do głębokości 100 m.

Historia militarna rejonu Zatoki Gdańskiej oraz dzieje PMW w okresie II wojny światowej umożliwiają 
realizowanie archeologicznych projektów podwodnych, związanych z profilem naszego Muzeum. Na dnie 
Zatoki spoczywają pozostałości polskich wraków z 1939 roku oraz kadłuby okrętów topionych po 1945 roku. 
Zmiany statusu portu wojennego na Helu oraz liczne inwestycje w obrębie baz marynarki wojennej stwarzają 
potrzebę badań ratowniczych, podczas których można spodziewać się pozyskania cennych pamiątek z okre-
su ich użytkowania. Uzasadnieniem takich działań jest historia wraków polskich okrętów, które po wojnie 
były poddane rozbiórce i tylko nieliczne ich pozostałości trafiły do zbiorów muzealnych. Dlatego naturalny 
wydaje się postulat utworzenia Działu Badań Podwodnych realizującego cele statutowe MMW oraz promu-
jącego osiągnięcia Marynarki Wojennej w historii powstania i rozwoju archeologii podwodnej w Polsce.

9. Znaleziska kotwic u podnóża przylądka Aju-Dah na Krymie. Crimea Project Underwater Expedi-
tion 
– mgr Magdalena Nowakowska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski), mgr Piotr Prejs (In-
stytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski), mgr Viaczeslav Gerasomov (Narodowa Akademia Nauk 
Ukrainy, Filia Symferopol) 

Polsko-ukraińskie przedsięwzięcie „Crimea Project – Underwater Expedition” realizowane jest od 2007 
roku. Jego celem jest odkrywanie, eksploracja oraz ochrona przed zniszczeniem i rabunkiem wraków, kotwi-
cowisk i innych stanowisk podwodnych położonych u południowych wybrzeży Krymu. Kierownikiem badań 
z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego jest Magdalena Nowakowska, ze strony 
ukraińskiej badaniami kieruje Viaczesław Gerasimov z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy – Symferopol. 
Od 2008 roku ekspedycję wspierają instruktorzy z Warszawskiego Klubu Płetwonurków i działającego przy 
nim Muzeum Nurkowania. 

W ciągu pięciu sezonów prace badawcze skupiły się głównie na weryfikacji znanych już archeologicz-
nych stanowisk podwodnych, publikowanych przez badaczy ukraińskich, oraz poszukiwaniu nowych miejsc. 
Teren poszukiwań zamykał się wokół przylądka Aju-Dah przez zatokę Karasan, po niewielki przylądek Mys 
Plaka i skały Małe Adalary zamykające zatokę od strony wschodniej . 

Rozpoznanie przylądka Aju-Dach, będącego niewątpliwie w przeszłości ważnym punktem nawigacyj-
nym, przyniosło zlokalizowanie szeregu nowych zabytków, głównie kotwic. Największym zaskoczeniem było 
zlokalizowanie kilkunastu fragmentów oraz kilku całych kotwic w zatoce Panair u podnóża Aju-Dahu. Były 
to zarówno żelazne kotwice o charakterystycznych T - kształtnych łapach (ryc. 123), które można łączyć 
z żeglugą w czasach bizantyjskich, jak i nowożytne, pochodzące zapewne ze statków, które cumowały tu 
w XVIII-XIX wieku. 

Zatoka Panair niewątpliwie wykorzystywana była jako kotwicowisko; wysoko wystające głazy wokół 
przylądka nie pozwalają na bezpieczne podejście do brzegu, łodzie można kotwiczyć na granicy zalegających 
pod wodą głazów i piasku, który rozciąga się aż po głębię Morza Czarnego. 
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Postery:

I. Monitoring podwodnych stanowisk archeologicznych za pomocą drewna współczesnego – zało-
żenia i doświadczenia 
– mgr inż. Magdalena Komorowicz (Instytut Technologii Drewna, Poznań), mgr Iwona Pomian (Cen-
tralne Muzeum Morskie w Gdańsku), dr Hanna Wróblewska (Instytut Technologii Drewna, Poznań), 
dr hab. inż. Andrzej Fojutowski (Instytut Technologii Drewna, Poznań) 

Postępujący w ostatnich latach rozwój techniki sprzyja odkryciom wielu archeologicznych obiektów, zwłasz-
cza (zalegających pod wodą) wraków drewnianych. Zgodnie z Konwencją UNESCO o Ochronie Podwodnego 
Dziedzictwa Kulturalnego z 2001 roku, dla podwodnych obiektów archeologicznych, jako pierwszą i ko-
rzystną możliwość ochrony przed podjęciem innych działań, uznaje się formę ochrony in situ. Zapewnienie 
skutecznej ochrony metodą in situ wymaga jednak interdyscyplinarnego podejścia, m.in. oceny wpływu 
środowiska naturalnego, wiedzy dotyczącej procesów rozkładu w tym środowisku czy też monitorowania 
wystąpienia zagrożenia inwazyjnego gatunku świdraka okrętowego (Teredo navalis). Jednym ze sposobów 
obserwacji wpływu środowiska naturalnego na stanowisko archeologiczne może być zastosowanie moni-
toringu z zastosowaniem prób drewna współczesnego. 

We współpracy z Centralnym Muzeum Morskim, m.in. w ramach projektu MACHU (“Managing of 
Cultural Heritage Underwater”) podjęto badania nad wpływem środowiska Morza Bałtyckiego na właści-
wości współczesnego drewna umieszczonego w rejonie stanowisk archeologicznych. Celem badań było 
monitorowanie zmian zachodzących na podwodnych stanowiskach archeologicznych poprzez obserwację 
zmian zachodzących w drewnie współczesnym po różnych okresach ekspozycji. Do oceny zmian przygoto-
wano próbki współczesnego drewna liściastego (dąb, buk, brzoza) oraz iglastego (sosna – biel i twardziel). 
Próbki drewna zostały umieszczone w pobliżu reliktów średniowiecznego portu w Pucku (Zatoka Pucka) 
oraz w wodach Zatoki Gdańskiej, na stanowisku archeologicznym przy wraku Solen (ryc. 124A), które ma 
być przekształcone w archeologiczny park podwodny.

Badane zestawy próbek, po różnych okresach ekspozycji, wyłowiono z wody morskiej i poddano 
wstępnej ocenie organoleptycznej, a następnie badaniom fizycznych, chemicznych i biologicznych właści-
wości drewna. Oznaczono ubytek masy i gęstość drewna, odczyn drewna (pH), wytrzymałość na zginanie 
i moduł sprężystości, wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien, podatność na rozkład powodowany przez 
grzyby Coniophora puteana i Trametes versicolor, a także zawartość głównych (celuloza, lignina, pentozany) 
i ubocznych składników chemicznych drewna (substancje rozpuszczalne w wodzie, etanolu i 1% wodnym 
roztworze NaOH, substancje mineralne). 

Uzyskane wyniki wskazują widoczne i wymierne zmiany w drewnie współczesnym zanurzonym w wo-
dzie morskiej. Stwierdzono znaczną zmianę barwy próbek, zaobserwowano zasiedlenie powierzchni próbek 
przez skorupiaka (Balanus improvisus) i małża (Mytilus trossulus) oraz kolonie siatecznika bałtyckiego (Elec-
tra crustulenta) (ryc. 124B). W porównaniu z próbkami kontrolnymi badane próbki charakteryzowały się 
spadkiem gęstości, ubytkiem masy drewna, spadkiem wytrzymałości na zginanie i na ściskanie. Stwierdzono 
znaczący wzrost zawartości składników mineralnych, wzrost odczynu pH, nieznaczny spadek zawartości 
celulozy, zmniejszenie zawartości substancji rozpuszczalnych w wodzie, etanolu i 1% wodnym roztworze 
NaOH. Badania wykazały również znaczny wzrost podatności drewna na rozkład powodowany przez grzyby 
podstawczaki. 

Kontynuacja obserwacji zmian zachodzących w drewnie współczesnym umieszczonym na stanowiskach 
archeologicznych może być przydatna jako wskaźnik zmian do celów ochrony i monitorowania podwodnego 
dziedzictwa kulturowego. 



  159

Ryciny do streszczeń 9. sesji tematycznej: 

Ryc. 115. Lokalizacja jeziora Powidzkiego (mapa 
według wydawnictwa ARTEM) 
(oprac. K. Radka)

Ryc. 116. Ostrów Lednicki. Modelowa rekonstrukcja 
przyczółka mostu „gnieźnieńskiego”. Przykład konstruk-
cji mostu typu 3 (wg G. Wilke)

Ryc. 117.Podstawowe typy konstrukcji mostów: A – pro-
sta; B – poprzeczna; C – wiązkowa (rys. K. Radka) 
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Ryc. 118. Mapa batymetryczna stanowiska Dłu-
gie 14 (pow. włocławski, woj. kujawsko-pomor-
skie) z planigrafią zabytków (oprac. P. Stencel)

Ryc. 119. Projekt „Wisła 2013” 
– prace z sonarem 
(fot. A.W. Święch)

Ryc. 120. Wydobycie czę-
ści dziobowej XVIII-wiecznej 
szkuty wiślanej z Martwej Wi-
sły w rejonie Gdańska w 2012 
roku (fot. W. Ossowski)
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Ryc. 121. Pieczęć z inicjałami „JL” pochodząca ze statku „De Jonge 
Seerp” (fot. T. Bednarz)

Ryc. 122. Wrak stawiacza min ORP Gryf zato-
pionego 3 września 1939 roku. Zdjęcie z 13 lip-
ca 1954 roku – statek Polskiego Ratownictwa 
Okrętowego Neptunia holuje wydobytą część 
rufową na złom. Do dnia dzisiejszego zacho-
wało się niewiele pamiątek po największym 
okręcie II RP (reprodukcja ze zbiorów MMW, 
autor nieznany)

Ryc. 122. Znalezisko kotwicy T-kształtnej u podnóża przylądka Aju-
Dah na Krymie (fot. M. Nowakowska)
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Ryc. 124. Próbki drewna 
umieszczone na pod-
wodnym stanowisku ar-
cheologicznym – wrak 
Solen (A) (kadr z filmu T. 
Bednarza – CMM); próbki 
drewna zasiedlone w róż-
nym stopniu przez organi-
zmy morskie po upływie 
jednego roku ekspozycji 
podwodnej w Morzu Bał-
tyckim (B) (fot. H. Wró-
blewska – ITD)

A

B
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Sesja tematyczna 10. 
Interpretacje kultury symbolicznej w badaniach archeologicznych 

Organizatorzy: 

dr Joanna Wawrzeniuk (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie)
prof. dr hab. Jacek Woźny (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego, Bydgoszcz)

Celem sesji jest pokazanie nowych tendencji badawczych oraz prezentacja najnowszych badań archeolo-
gicznych związanych z miejscami kultu i szeroko rozumianą kulturą duchową w społeczeństwach pradzie-
jowych i wczesnośredniowiecznych.

Referaty:

1. Ideowe i naukowe źródła interpretacji miejsc kultowych 
– prof. dr hab. Jacek Woźny (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy)

Poznawanie i interpretowanie pradziejowych miejsc kultowych zawsze uwarunkowane było wieloma 
czynnikami zewnętrznymi, o charakterze ideologicznym i naukowym. W budowaniu narracji historycznej 
najważniejszą rolę posiadały ramy ideologiczne konstruowanego obrazu przeszłości. Wyróżnić można za 
Jerzym Topolskim trzy rodzaje ideologii potencjalnie wpływające na narrację historyczną: ideologię histo-
ryka jako członka społeczeństwa, identyfikującego się z takimi czy innymi jego grupami, ideologię historyka 
jako jednostki zamierzającej osiągnąć określone cele naukowe oraz ideologię historyka jako należącego do 
profesjonalnej grupy badaczy przeszłości. Ideologia zewnętrzna nieustannie wpływała na etos uczonych 
i profesjonalną etykę naukową, co przeanalizować można w oparciu o dzieje interpretacji wybranych miejsc 
kultowych. Ponadto rozwój wiedzy o tych obiektach nie przebiegał w sposób równomierny. Dominowały 
długotrwałe okresy względnej równowagi, kiedy interpretacje naukowe opierały się na ogólnie przyjętych 
wzorach badawczych. Według Thomasa S. Kuhna, były to paradygmaty normalnie rozwijającej się nauki. 
Zmiana ustalonego standardowo sposobu obserwacji rzeczywistości następowała dość rzadko i wiązała się 
z modyfikacją obowiązujących paradygmatów. Uczeni kierując się nowym paradygmatem stosowali nowe 
narzędzia badawcze i odkrywali nowe obszary rzeczywistości. Sprawiało to, że inaczej widzieli świat, który 
był przedmiotem ich badania. Celem referatu jest zweryfikowanie tego, w jakim stopniu na interpretację 
pradziejowych miejsc kultowych oddziaływała ideologia zewnętrzna badaczy, jak natomiast przejawiały 
się zmiany paradygmatów naukowych, przekształcające pogańskie mogilniki w miejsca centralne wspólnot 
terytorialnych (ryc. 125).

2. Archeologia kognitywna wobec problemu genezy symboliki 
– prof. dr hab. Andrzej Piotr Kowalski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański) 

Referat będzie próbą konfrontacji dwóch podejść w kwestii pochodzenia symboliki. Jedno z tych podejść 
określić można jako „zewnętrzne”, w ramach którego obecność symboliki jest wyprowadzana z oglądu 
danych archeologicznych. Drugie – „wewnętrzne” podejście usiłuje wskazać na symbolikę jako kulturową 
potencjalność. Wówczas jej wymiar kognitywny może być oceniany przez pryzmat społecznie ukształtowa-
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nej świadomości istnienia znaków w funkcji symboli. Omówione zostaną niektóre stanowiska archeologów 
kognitywnych i kontrowersje wynikające z nakreślonej tu teoretycznej dychotomii. Zakwestionowane będą 
koncepcje redukujące genezę symboli do neuronalnych mechanizmów rzekomo fundujących procesy po-
znawcze człowieka pradziejowego (ryc. 126).

3. Świat symboliczny łowców mezolitycznych 
– dr Tomasz Płonka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski) 

Rozpatrując kulturę symboliczną powinniśmy wziąć pod uwagę cały szereg źródeł, których znaczenie wy-
kracza poza sferę utylitarną. Należą do nich szeroko rozumiane przedmioty sztuki, ozdoby, użytkowanie 
pigmentów, instrumenty muzyczne, a także konteksty rytualne. Najbardziej oczywistymi przykładami tych 
ostatnich są pochówki, pozostałości innych rytuałów są rzadziej spotykane. Szczególnie interesujące wy-
daje się spojrzenie na kulturę symboliczną z punktu widzenia zjawisk społecznych rozgrywających się we 
wczesnym holocenie.

Szczególnie dobre źródła do poznania kultury symbolicznej znane są z północno-zachodniej Europy, 
z uwagi na dobre warunki zachowania zabytków i specyficzną historię badań. Stanowią one bogatą i zróżni-
cowaną bazę dociekań nad sferą duchową życia społeczeństw mezolitycznych. Niestety, wiele z nich można 
umieścić jedynie w bardzo szerokich ramach chronologicznych.

Korzenie świata symbolicznego społeczności mezolitycznych tkwią w kulturze łowców schyłkowopale-
olitycznych. W przeciwieństwie do tych ostatnich społeczeństwa wczesnoholoceńskie były bardziej lokalne. 
Przykładem innej cyrkulacji symboli był charakterystyczny motyw pasm linii zygzakowatych. Ich znacze-
nie wiązało się najprawdopodobniej ze wzrostem znaczenia środowiska wodnego w gospodarce i życiu 
symbolicznym grup schyłkowopaleolitycznych i wczesnomezolitycznych. Pod koniec paleolitu motyw ten 
rozpowszechnił się na terenie północnej Europy, począwszy od Walii aż po Mazury. W starszym mezolicie 
nabrał on znaczenia miejscowego i występował przede wszystkim na stanowiskach z obszaru południo-
wej Skandynawii. Można przypuszczać, że zjawisko to było efektem zamykania się grup mezolitycznych, 
bardziej lokalnego ich charakteru, a zatem wiązało się z istnieniem silniej wyrażonych granic pomiędzy 
społecznościami.

W młodszym mezolicie te cechy lokalne były reprezentowane jeszcze wyraźniej. Zjawisko to można 
zaobserwować na przykładzie przedmiotów ornamentowanych z terenu Jutlandii i Zelandii, reprezentu-
jących specyficzne odmienności stylistyczne. Można zakładać, że pogłębienie się lokalnych cech kultury 
symbolicznej wiąże się ze wzrostem osiadłości grup późnomezolitycznych. Innym wyrazem tego zjawiska 
jest pojawienie się cmentarzysk z większą liczbą pochówków. Wzrost sedentyzmu wiąże się z intensyfikacją 
wykorzystywania środowiska wodnego, szczególnie wybrzeża morskiego. Znajduje to swą ilustrację w świe-
cie symboli – w rozpowszechnieniu się wzorów sieciowych i skomplikowanych ornamentów pasmowych, 
nawiązujących do urządzeń rybackich.

W świecie symboli mezolitycznych wyraźnie odzwierciedlają się zjawiska związane z życiem społecz-
nym i gospodarczym społeczności łowców i zbieraczy żyjących w północnej Europie we wczesnym holo-
cenie (ryc. 127).

4. Problematyka badań nad symboliką zwierząt w rytuałach pogrzebowych w społecznościach ar-
chaicznych w epoce kamienia na ziemiach polskich 
– mgr Jadwiga Lewandowska (Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin) 

Zwierzęce szczątki kostne – oraz przedmioty z nich wykonane – rejestrowane w trakcie badań archeologicz-
nych są pozostałościami różnych aspektów kulturowej działalności człowieka. Rejestrowana archeologicznie 
konfiguracja szczątków kostnych nie jest przypadkowa – zawiera potencjalnie istotny nośnik informacji 
o udziale gatunków zwierząt w różnorodnych działaniach społeczności pradziejowych. Interpretacja sym-
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boliki zwierząt w rytuałach pogrzebowych społeczności archaicznych stanowi skomplikowany przedmiot 
badawczy pod wieloma względami. Wymienić należy przede wszystkim ograniczone możliwości źródłowe 
związane z niepiśmiennym typem źródeł, fragmentaryczność tychże źródeł, a przede wszystkim przepaść 
kulturową pomiędzy twórcami a interpretatorami. Bardzo powszechne w praktyce badawczej jest także 
zaliczanie przedmiotów o nierozpoznawalnej funkcji do kategorii kultowych. Wynika to w dużej mierze 
z zakorzenionej w praktyce badawczej polskiej archeologii konieczności nadania artefaktom funkcji oraz 
powszechnego założenia, że analiza funkcjonalna całkowicie wyczerpuje problem interpretacyjny. 

Same źródła materialne bez podstawy teoretycznej, opartej na zgłębianiu systemów normatywnych 
dla społeczeństw pradziejowych zaczerpniętych z nauk o religioznawstwie i filozofii kultury, nie zapewnią 
poprawnej analizy badawczej. Wydaje się, że ostatnio rozwija się w archeologii świadomość, że znajdowane 
i klasyfikowane przez archeologów przedmioty – w tym przypadku kości zwierząt dzikich – istniały kiedyś 
w działaniu i doświadczeniu ówczesnych ludzi (Kowalski 1994, 2001a, 2001b), a akceptowany przez tych 
ludzi porządek aksjologiczno-symboliczny nadawał im odpowiednie właściwości i wartości (Znaniecki 2000). 
Problematyka symboliki zwierząt w rytuałach pogrzebowych społeczności archaicznych epoki kamienia 
wymaga interdyscyplinarnych studiów, wykorzystujących wyniki badań nadal słabo ze sobą powiązanych 
dyscyplin, np. archeologia, archeozoologia, antropologia kulturowa, socjolingwistyka, semiotyka, filozofa, 
religioznawstwo (ryc. 128).

Literatura:

Kowalski A.P.
1994 Próba relatywizacji zagadnień gospodarczych neolitu do hipotetycznych reguł kulturowych w społeczno-
ściach wczesnotradycyjnych, [w:] Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej, red. L. Czerniak, Grudziądz, 
s. 7-20.
2001a Myślenie przedfilozoficzne. Studia z filozofii kultury i historii idei, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 
Poznań.
2001b O wyobrażeniu metamorfozy i doświadczeniu magicznym w kulturze wczesnotradycyjnej, [w:] Czy meta-
morfoza magiczna rekompensuję brak symbolu, red. J. Kmita, Poznań, s, 19-93.
Znaniecki F.
2000 Narzędzie rozumienia: współczynnik humanistyczny, [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tek-
stów, red. A. Mencwel, Warszawa, s. 561-564.

5. Z badań nad grobowcami bezkomorowymi w kulturze pucharów lejkowatych. Cmentarzysko 
w Lublinie-Sławinku, stanowisko 1-2 
– mgr Marta Polańska (Muzeum Lubelskie w Lublinie) 

Badania wykopaliskowe prowadzone na stanowisku 1-2 na Sławinku w Lublinie umożliwiły odkrycie m.in. 
rozległej strefy funeralnej, w obrębie której znajdują się cztery różnoczasowe cmentarzyska: kultury pu-
charów lejkowatych, kultury ceramiki sznurowej, wczesnośredniowieczne i nowożytne. 

Stanowisko, położone na wschodnim skraju Płaskowyżu Nałęczowskiego, dostarcza szczególnie wielu 
istotnych danych do studiów nad obrządkiem pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Badania sła-
winkowskiej nekropoli ujawniły jej złożoną strukturę przestrzenną. Tworzyły ją monumentalne grobowce 
(ryc. 129), groby płaskie oraz obiekty towarzyszące. W tym spójnym założeniu dominującymi elementami 
były cztery monumentalne obiekty architektury grobowej, o drewniano-ziemnej konstrukcji. Wzniesione 
zostały na planie bardzo wydłużonych trapezów/trójkątów, mały długość od 30 do ponad 50 m, ich maksy-
malna szerokość wynosiła 6-9 m, zaś pierwotna wysokość szacowana jest na 2,5-3 m. Wzdłuż dwóch gro-
bowców odkryto rozległe jamy wybierzyskowe. Wyniki badań dowodzą, że w najszerszej – czołowej partii 
monumentów znajdowały się naziemne, prostokątne w planie budowle słupowe, z wejściem w szczytowej 
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ścianie grobowców. Były to zapewne pomieszczenia o wyjątkowym, ceremonialnym charakterze, umożli-
wiające żyjącym obrzędowy kontakt z przodkami. W trakcie rozpoznawania tych budowli zadokumento-
wano interesujące szczegóły konstrukcji oraz natrafiono na kilka depozytów kultowych. W grobowcach 
umieszczano od 1 do 3 grobów zasypanych, a niekiedy także wybrukowanych i otoczonych kamieniami. 
Słabo zachowanym pochówkom szkieletowym towarzyszyło wyposażenie w postaci pojedynczo odkrywa-
nych naczyń lub narzędzi krzemiennych. Obok monumentów odsłonięto bezinwentarzowe groby jamo-
we z różnymi wariantami konstrukcji kamiennych. Ich eksploracja ujawniła stosowanie wobec niektórych 
zmarłych szczególnych praktyk rytualnych. Badania nekropoli w Lublinie-Sławinku, pomimo poważnego 
stopnia jej zniszczenia, pozwoliły na zarejestrowanie także innych ważnych faktów związanych z tą sferą 
obrzędowości społeczności „pucharowych”. 

6. Pałac w Knossos jako synonim labiryntu i Telesterion w Eleusis jako jego rzeczywiste odwzoro-
wanie, czyli jak Grecy okresu archaicznego postrzegali kulturę minojską 
– mgr Małgorzata Karpik (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki) 

Celem referatu jest ukazanie zmian w odbiorze pojęcia „labirynt” w Grecji okresu archaicznego na przykła-
dzie wydobytych podczas ekspedycji archeologicznych ówczesnych monet i ceramiki, a przede wszystkim 
etapów przebudowy miejsca kultu misteriów eleuzyńskich zwanego Telesterionem. Jednocześnie przed-
stawiony zostanie możliwy wygląd pałacu w Knossos na podstawie badań prowadzonych na Krecie przez 
Arthura Evansa w latach 1899-1905 (ryc. 130).

7. Warriors, heroes and gods, the religious implications of weapon depositions in the Polish Early 
Bronze Age 
– dr Louis D. Nebelsick (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie) 

During the Early Bronze Age the deposition customs affecting weapons, in particular halberds, daggers 
and swords, show clear regional patterning. In south east and south central Europe weapons are used as 
signifiers of social distinction within flat cemeteries. On the northern fringe of the Únětice region weapons 
are integrated into the monumental display which accompanied ostentatious burial while in the north Eu-
ropean plain and Scandinavia weapon graves are extremely rare. Weapons are deposited independently 
of human bodies in all these regions, with water finds dominating in the north. During the development 
of the Early Bronze Age this pattern is modified as a result of intensive north south communication and 
exchange. This differentiation can be seen with remarkable clarity in Poland which sees areas with Scan-
dinavian and central European cultural regions separated by moraine belts but in dynamic contact thanks 
to the Odra and Vistula corridors. 

In this paper the ritual and religious background of this phenomenon and the dynamic changes it 
undergoes with the role of bronzes in communication between men, heroes and gods considered to be 
a crucial factor.

8. Przydatność ikonografii naskalnej z epoki brązu w interpretacji kultury symbolicznej społeczeństw 
kultury pól popielnicowych 
– mgr Sławomir Górka (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział Lubuski)

Ryty naskalne (ryc. 131) traktuje się jako źródło archeologiczne przy rekonstrukcji kultury symbolicznej 
terenów, na których występują lub – jak na przykład w przypadku rytów skandynawskich – jako źródło 
do rekonstrukcji (pra)germańskiej religii. Zupełnie odrębnym zagadnieniem jest sam problem funkcji, jaką 
pełniły ryty naskalne. Wydaje się, że najwłaściwszym postępowaniem badawczym powinno być określe-
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nie najpierw funkcji (która warunkowała treść symboliczną motywu), a dopiero potem symboliki znaków. 
Jednak mimo licznych prób wyjaśnienia ich funkcji problem ten pozostaje w dalszym ciągu otwarty. Kon-
frontacji ikonografii alpejskiej i skandynawskiej z plastyką figuralną i ikonograficzną np. kultury łużyckiej 
czy kultury pomorskiej towarzyszy zasada “luźnych skojarzeń”. Nie analizuje się w ogóle układów ikono-
graficznych, w których wystąpił określony motyw. Ma to niemałe znaczenie, biorąc pod uwagę pewne 
uderzające zbieżności i analogie, zachodzące w różnych dziedzinach działalności człowieka, zaobserwowane 
między społecznością alpejską i skandynawską a ludnością zamieszkującą Europę Środkową. Owe zbieżności 
i analogie są szczególnie wyraźne w dziedzinie nadbudowy ideologicznej, choć z całą pewnością nie można 
stwierdzić, że ryty naskalne są kluczem do rozszyfrowania niejednej zagadki z zakresu wierzeń ludności 
kultury pól popielnicowych.

Ryty naskalne zapewne były używane do obrzędów lub co najmniej do przygotowań do później wy-
konywanych ceremonii. Niezbędne były pewne formy graficznego wyrazu, aby bóstwo i jego obecność 
unaocznić. Taką formę wyrazu stanowiły przedstawienia określonych symboli, charakterystycznych dla 
natury istot nadprzyrodzonych. 

Można zaobserwować wiele uderzających podobieństw zachodzących między “sztuką naskalną” Skan-
dynawii a obszarami alpejskimi. Są to podobieństwa tematyczne i kompozycyjne. Te podobieństwa świad-
czyłyby m.in. o tym, że kultura symboliczna w epoce brązu na dużych obszarach Europy była do siebie 
zbliżona (przynajmniej w niektórych aspektach). Wspólne są wątki mitologiczne, kosmologiczne, obyczaje 
religijne i symbole. Teren Europy Środkowej w okresie dominacji kultur kręgu pól popielnicowych oraz 
później był obszarem, na który oddziaływały w większym lub mniejszym natężeniu m.in. dwa ośrodki o roz-
winiętej na szerszą skalę ikonografii naskalnej: północnoitalsko-alpejski oraz skandynawski. Niewykluczone, 
że same tylko ikonograficzne sceny narracyjne znane z ceramiki kultury łużyckiej z HaC i HaD pojawiły się 
właśnie w wyniku kontaktu z rysunkami skalnymi północnych Włoch, a może również południowej Skan-
dynawii. Wraz z obustronnymi oddziaływaniami bezpośrednimi, np. w dziedzinie garncarstwa, obrządku 
pogrzebowego czy potwierdzonymi przez importy, pewne idee religijne i koncepcje ideologiczne – obok 
przedmiotów eksportowanych czy importowanych – również mogły przenikać z określonych terenów na 
sąsiednie, unifikując kulturę duchową epoki brązu i epoki żelaza Europy Środkowej. Świadczyłaby o tym 
analogiczna symbolika kultowa oraz analogie zachodzące między ikonografią naskalną a plastycznymi mo-
tywami figuralnymi kultur kręgu pól popielnicowych. 

Jeśli można mówić o ciągłości kulturowej od epoki brązu w Skandynawii, o kontynuacji w obrębie 
jednego ludu, to nosiciele kultur epoki brązu w Skandynawii musieliby mówić językiem (pra)germańskim 
– językiem indoeuropejskim. Można więc pytać o indoeuropejskie religijne wyobrażenia, które zawierały 
pewne wspólne cechy, np. odczuwanie bóstw osobowych czy nadawanie im imion. Być może w pewnym 
stopniu dopuszczalne jest unifikowanie i porównywanie pewnych aspektów religii, wykazując wspólne 
elementy niektórych koncepcji religijnych ludności zachodnich terenów kultury łużyckiej i Skandynawii 
w epoce brązu i żelaza. Wydaje się, że istnieje możliwość i zarazem konieczność korzystania z ikonografii 
naskalnej, choć problem jest trudny pod względem metodycznym, z uwagi na brak wypracowanych metod 
badań religioznawczo-porównawczych w tym kierunku.

9. Kultura okresu halsztackiego i kultura okresu lateńskiego jako wynik zmiany paradygmatów 
– dr Tomasz Gralak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski) 

Poszukując przyczyn zmiany kultury materialnej zazwyczaj wskazuje się, że miały one źródło w gwałtow-
nych przemianach politycznych, klimatycznych i społecznych. Nie wykluczając tych czynników należy jed-
nak podkreślić, że kultura materialna jest właściwie realizacją kultury duchowej i ideologii poszczególnych 
społeczeństw. Zanim zostanie wytworzony jakikolwiek obiekt lub przedmiot, wcześniej zawsze jest projekt, 
który następnie jest realizowany. Właściwie jest to więc realizacja idei, niemalże w platońskim rozumieniu 
tego słowa. Dlatego też szukając przyczyn zmiany kulturowej przeprowadzono analizę kognitywistyczną wy-
tworów kultur okresu halsztackiego i lateńskiego. W jej wyniku ustalono, że w pierwszym z nich dominowa-
ło przekonanie, że wszystko składa się z wielu elementów, zazwyczaj bardzo do siebie podobnych. Wskazuje 
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na to analiza metrologiczna planów budowli. Do ich rozplanowania używano powtarzalnej jednostki miary 
oraz powtarzalnych modułów budowlanych. Podobnie rozplanowane były ornamenty geometryczne znane 
z ceramiki tego okresu, w ten sposób przedstawiano postacie ludzkie i zwierzęce (ryc. 132). Powtarzalne lub 
multiplikowane elementy spotykane są również na przedmiotach metalowych. Przekonanie o powtarzal-
ności dotyczyło więc zarówno wytworów kultury, jak i sposobów postrzegania człowieka. Wyniki analizy 
kognitywistycznej znajdują dokładne analogie w opisie struktury świata przedstawionym przez Platona 
w dialogu Timajos. Natomiast ornamentyka typowa dla okresu halsztackiego wyraźnie nawiązuje do cera-
miki greckiej okresu geometrycznego. 

Ludność kultury lateńskiej zrywa z tym paradygmatem. W kulturze materialnej zaczynają dominować 
wyobrażenia kuli, koła, spirali lub linii falistej. Stanowią one główne motywy ornamentacyjne przedmiotów 
codziennego użytku. Często narzędziem, przy pomocy którego je wykonywano był cyrkiel. Także w wypad-
ku budownictwa, na podstawie badań w Manching, można stwierdzić, że w celu rozplanowania budynków 
wielokrotnie wykreślano koła. Zmienił się również sposób postrzegania człowieka. Powtarzającym się mo-
tywem ornamentacyjnym jest głowa ludzka często z zaznaczonymi dużymi półkulistymi oczami. W obu wy-
padkach przedstawienia te można traktować jako specyficzne wyobrażenia kuli. Wyjaśnienie tej fascynacji 
kołem i kulą znów można odnaleźć w pismach greckich filozofów. Według niektórych z nich (np. Arystoteles 
O duszy) tak właśnie ma wyglądać dusza ludzka oraz szerzej – wewnętrzna struktura świata. 

10. Kręgi kamienne w Odrach – symbolika przestrzeni 
– mgr Jerzy Czerniec (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa) 

Początki badań na stanowisku nr 1 w Odrach sięgają XIX wieku. Na sporządzonym przez G.V. Hirschfelda 
planie z 1874 roku, który dotąd nie znalazł się w polu zainteresowań badaczy, widnieje aleja z ustawionych 
kamieni o długości 140 m, która nie zachowała się do czasów współczesnych. Ponad 130-letni okres ba-
dawczy obfitował w powstanie wielu teorii dotyczących pochodzenia i funkcji tego stanowiska.

Birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej okalające kręgi kamienne (ryc. 133) badacze łączą z Go-
tami, a koliste formacje ze zwyczajami gromadzenia się na thingach. W celu pogłębienia możliwości po-
znawczych, dokonano interpretacji symboliki przestrzeni w oparciu o synkretyczny model kultury magicznej 
A.P. Kowalskiego. Z tej perspektywy nie rozróżnia się w kulturze sfer: światopoglądowej, komunikacyjnej 
i utylitarnej jako autonomicznych. Normy narzucone przez mit stanowią zarówno źródło i cel, oraz sposób 
funkcjonowania w kulturze. Realizacja podjętych działań odbywa się w każdej z tych sfer i jest jednocześnie 
manifestacją światopoglądu, czynnością utylitarną oraz aktem komunikacji.

W wyjaśnieniu symboliki przestrzeni oparto się na metaforach z Hymnów Rygwedy, opisujących ko-
smologię oraz jej aspekty związane ze sferą rytualną. Pierwotny akt zabicia przez Indrę demonicznego 
Wrytry rozumiany jest jako pokonanie chaosu i ciemności, bezruchu i zamknięcia. W akcie tym bierze udział 
Wisznu, trzema krokami wyznaczający przestrzeń i stwarzający trzy światy. Trzy ślady Wisznu określają 
między innymi drogę słońca na nieboskłonie. Trójpodział w tradycji indoeuropejskiej odnosi się również 
do społeczności, gdzie wyróżnia się warny: kapłanów, rycerzy i wytwórców-rolników. Pochodzenie każdej 
z warn bierze swój początek z innego aktu kosmologicznego – samoofiary praistoty Puruszy, która jest 
dawcą życia. Poprzez ofiarę dokonuje samopodziału, wyznacza kardynalne kierunki oraz porządkuje świat. 
Jest to metafora wyłonienia się mikro- i makrokosmosu. Kreacji towarzyszy Uszas – jutrzenka łączona z pla-
netą Wenus, jako dawczyni mowy i światła, symbolizowanymi przez sznur lub lejce. Atrybuty te używane 
są przez kapłanów-wieszczów wspomagających akt stworzenia, którzy poprzez recytację i napięcie sznura 
dokonują podziału świata. W strukturze przestrzennej kręgów istnieje porządek odpowiadający powyższej 
narracji. Trzy linie wyznaczają trzy azymuty wschodu i zachodu słońca. Zarówno kręgi, jak i ich pozycje 
musiały być wyznaczone za pomocą sznura. Struktura przestrzenna kręgów pozwala na rozpoznanie w niej 
symboliki kosmologicznej. Trzy kręgi wyznaczają kardynalne kierunki świata tworząc trójkąt, który zawiera 
w sobie złotą proporcję. Jest to stosunek matematyczny określony stałą Fi=1,6, rozpoznawalny w złożonych 
strukturach materii ożywionej i nieożywionej. Złoty podział spotykany jest w strukturach mikro- i makroko-
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smosu. Tajemnice geometrii strzeżone były między innymi przez bractwo pitagorejskie. Połączenie muzyki 
i matematyki było sposobem na poszukiwania harmonii i piękna. Służył do tego tetraksys rozumiany jako 
ciąg liczb od 1+2+3+4=10 dających dekadę – symboliczną liczbę wszechświata, ale także formę zalążko-
wą, z której rodzą się podstawowe stosunki o harmonicznych własnościach. Znalazło to naśladownictwo 
w systemie tonalnym: unison, czyli stosunek 1:1; w przypadku stosunku 2:1 występuje oktawa; następnie 
3:2 jako kwinta; oraz 4:3 jako kwarta. Starożytni odnaleźli prawo stosunków prostych. Za pomocą suwa-
ka – którym zmieniali długość drgającej struny – odkryli, że długości jej były odwrotnie proporcjonalne 
do liczby drgań. Wymienione własności występują w kolejnych parach kręgów, tworzących przestrzenny 
obraz tetraksysu. W sferze religijnej starożytnej Grecji podobną symbolikę kamieni odnajdujemy w kulcie 
Appolla, któremu poświęcone były kamienie tzw. Omfalosy; omf – oznacza theia chledon – czyli Głos Boga, 
gdyż rdzeń fe wchodzi w skład słowa femi – mówić, myśleć, oraz feme – wróżebne słowa , wieszczenie, głos, 
dźwięk, zatem Omfe znaczy: wypowiadać Om. Ta święta sylaba w Rygwedzie jest pierwotnym dźwiękiem, 
za przyczyną którego następuje kreacja.

Kamienne kręgi w ujęciu magiczno-synkretycznej kultury są przestrzenną reprezentacją kosmologicz-
nych aspektów związanych z kreacją i przemianą świata. Naśladując pierwotny akt stworzenia, uobecniają 
i jednocześnie komunikują złożone struktury nadając im walor harmonii.

11. Jak ugryźć „wampira”? Kontrowersje w archeologicznych interpretacjach kultury symbolicznej 
– dr Leszek Gardeła (Snorrastofa – Medieval and Cultural Centre, Reykholt, Islandia) 

Naukowe rozważania nad sferą wierzeń i rytuałów dawnych społeczności, które zamieszkiwały ziemie 
polskie w pradziejach i średniowieczu, prowadzone są już od przeszło stu lat. Choć podobne dyskusje 
zainicjowane zostały przez historyków, religioznawców i antropologów kultury (etnologów), to wkrótce 
śmiało włączyli się do nich również archeolodzy. Badania interdyscyplinarne cieszą się nieustającym powo-
dzeniem i niejednokrotnie przynoszą bardzo wymierne rezultaty, ale mimo to często dostrzec można dość 
bezrefleksyjne podejście archeologów do stosowania terminów zaczerpniętych z innych dziedzin huma-
nistyki – szczególnie religioznawstwa. W pracach archeologów od przeszło 50 lat pojawiają się określenia 
typu: „pochówek atypowy”, „pochówek antywampiryczny”, „zabytek kultowy”, „przedmiot o znaczeniu 
apotropaicznym”, „amulet”. Te doskonale znane wszystkim „słowa klucze” stały się w pewnym momencie 
tak powszechne, że całkowicie zatraciły swoje pierwotne znaczenie. Można wręcz powiedzieć, że zamiast 
tłumaczenia określonych zjawisk stanowią one niezbyt wyrafinowaną ucieczkę od głębszych interpreta-
cji. Celem tego referatu będzie próba rewaluacji rozmaitych terminów, które nagminnie i bezrefleksyjnie 
pojawiają się w archeologii polskiej, a szczególnie w archeologii religii. Czy należy je całkowicie porzucić? 
A może wystarczy tylko je doprecyzować? Jak na podobne zagadnienia zapatrują się badacze z innych kra-
jów europejskich i innych środowisk naukowych? Co należy uczynić, aby interpretacje kultury symbolicznej 
stały się poważnym i stałym elementem współczesnych badań nad pradziejami ziem polskich? (ryc. 134).

12. Cmentarzyska jako materialny wyraz kryzysu społecznego? Symboliczna interpretacja cmenta-
rzysk przełomu średniowiecza na ziemiach polskich 
– dr Adriana Ciesielska (Zakład Zasobów Poznawczych Człowieka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Kalisz) 

W archeologii istnieje głęboko zakorzenione przekonanie, że strukturę społeczną badanych społeczeństw 
można rekonstruować na podstawie rezultatów badań wykopaliskowych cmentarzysk oraz na podstawie 
badań osadniczych. Zatem chcąc analizować przemiany struktury społecznej na obszarze między Odrą 
a Wisłą na przełomie starożytności i średniowiecza należy wziąć pod uwagę źródła archeologiczne uzyska-
ne w trakcie badań cmentarzysk datowanych na okres wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza. 
Okazuje się jednak, że cmentarzysk tych oraz osad jest niewiele, w dodatku mają niesłychanie kontrower-
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syjne datowanie. W moim referacie zamierzam zmierzyć się z problemem rekonstrukcji/konstrukcji sytuacji 
społecznej w sytuacji, gdy w źródłach archeologicznych obserwujemy wyrazy kryzysu społecznego, a nie 
stabilnej sytuacji rozwojowej.

13. Współczesne interpretacje kultury symbolicznej dawnych Słowian 
– dr Joanna Wawrzeniuk (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-

szawie)

Podejmowane w przeszłości liczne próby rekonstrukcji kultury symbolicznej dawnych Słowian, rozumianej 
jako szeroki zespół pogańskich wierzeń, doprowadziły do wypracowania kilku modeli badawczych. Należą 
do nich metoda historyczna (prezentowana przez S. Urbańczyka czy J. Strzelczyka), etnologiczno-religio-
znawcza (ostatnio wyeksponowana przez A. Szyjewskiego) oraz historyczno-religioznawcza (A. Gieysztor). 
Na końcu tego zestawienia umieszcza się metody: archeologiczną (np. J. Gąssowski), czy też historyczno-
archeologiczną (L.P. Słupecki). Mimo długoletnich poszukiwań reliktów dawnych wierzeń, ciągła niekom-
pletność danych doprowadziła do pesymizmu badawczego rekonstrukcji religii pogańskich Słowian. Dobitną 
puentą takiego stanowiska było wygłoszone przez S. Urbańczyka, na konferencji w Kielcach w 1968 roku, 
stwierdzenie, że „historia badań nad religią Słowian jest historią rozczarowań”, co następnie powtarzane 
było przez kolejnych, zajmujących się tą tematyką, badaczy.

Celem referatu jest ponowna weryfikacja tego stwierdzenia poprzez prezentację punktu widzenia mło-
dego pokolenia archeologów zajmujących się „odtwarzaniem” przedchrześcijańsko-słowiańskich wierzeń 
na ziemiach polskich. Nowe perspektywy badawcze nie byłyby oczywiście możliwe, gdyby nie nowe źródła 
archeologiczne pozwalające na tego rodzaju interpretacje (ryc. 135). W teraźniejszych badaniach nad kultu-
rą symboliczną dawnych Słowian, przyjmując niedosyt informacji płynący ze źródeł pisanych, szeroko sięga 
się po analogie etnograficzne, zapisy folkloru, w kontekście definicji religioznawczych. Można też mówić 
o inspiracjach płynących z nurtu procesualno-kognitywnego i psychologii poznawczej, nurtu postprocesu-
alnego czy archeologii kulturoznawczej. Na bazie powyższego autorka chciałaby zapoczątkować dyskurs 
nad potrzebą i niebezpieczeństwami badań kultury symbolicznej.

14. Badanie materialnych wytworów kultury a poznanie religii wczesnośredniowiecznych Słowian 
Zachodnich 
– mgr Paweł Szczepanik (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Poznanie rzeczywistości mitycznej wczesnośredniowiecznych Słowian Zachodnich przez pryzmat materialnych 
wytworów kultury wciąż budzi wiele kontrowersji, spowodowanych głównie niewielką liczbą źródeł pisanych 
związanych z interesującą nas problematyką. Wydaje się jednak, że to właśnie dzięki tej kategorii źródeł – 
których liczba stale rośnie – i wykorzystaniu ustaleń antropologicznych, językoznawczych i religioznawczych, 
poznanie religii konkretnej społeczności żyjącej w przeszłości wydaje się być o wiele bardziej realne. 

Problemem, od którego należy rozpocząć rozważania nad tą problematyką są kwestie definicyjno-
teoretyczne. To właśnie właściwe nazwanie konkretnych przedmiotów, w odniesieniu do roli jaką pełniły 
w konkretnych kontekstach kulturowych, umożliwia przypisanie im właściwych znaczeń. Koniecznym wy-
daje się być zastąpienie powszechnie stosowanego terminu „przedmiot kultowy” przez określenia bardziej 
precyzyjne. 

Świat przedmiotów kultur typu tradycyjnego to świat przedmiotów świętych, rekwizytów rytualno-
obrzędowych, rekwizytów magicznych czy fetyszy religijnych, gdzie sam akt kreacji nowych bytów mate-
rialnych związany jest bezpośrednio ze sferą transcendentną. Kolejnym problemem ogromnie istotnym wy-
daje się być kwestia antropomorfizacji i miniaturyzacji wytworów materialnych, będąca prawdopodobnie 
wyrazem rozbudowanych interpretacji religijno-mitycznych. 
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To właśnie próba interpretacji konkretnych artefaktów w takim kontekście pozwoli na właściwą in-
terpretację ich roli w systemie religijnym wczesnośredniowiecznych Słowian Zachodnich, a co za tym idzie 
– poznanie tego ostatniego (ryc. 136).

15. Możliwości poznawcze archeologii w toku identyfikacji wczesnośredniowiecznych ośrodków 
kultu pogańskiego na Słowiańszczyźnie
 – mgr Kamil Kajkowski (Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, Bytów), mgr Andrzej Kuczkowski (Muzeum 
w Koszalinie) 

W literaturze przedmiotu, w badaniach nad zagadnieniem identyfikacji wczesnośredniowiecznych ośrod-
ków kultu pogańskiego na Słowiańszczyźnie podkreśla się, że powinny one wyjść od wspólnego mianownika 
archeologii i antropologii kulturowej (społecznej). Trzeba jednak stwierdzić, że pod pojęciem owego wspól-
nego mianownika – bazy wyjściowej do badań nad ośrodkami kultu, rozumieć należy raczej archeologię 
oraz religioznawstwo. Dopiero w momencie pozyskania optymalnej liczby danych zebranych w oparciu 
o źródła archeologiczne i religioznawcze zasadnym wydaje się skonfrontowanie ich z pozostałymi dziedzi-
nami wiedzy wchodzącymi w skład antropologii ogólnie rozumianej tu jako nauka o człowieku. 

Aby spróbować udzielić odpowiedzi na tytułowe zagadnienie, w pierwszym rzędzie niezbędne wydaje 
się wskazać na charakter źródła archeologicznego przez pryzmat jego treści. 

Związki źródeł archeologicznych z przedchrześcijańską sferą sakralną są trudno definiowalne. Problem 
bowiem leży już w samej naturze sacrum, które może manifestować się w każdym miejscu, poprzez każdy 
przedmiot, słowa i gest. Należy też podkreślić, że archeolog w zasadzie nie rekonstruuje dawnych wierzeń, 
a jedynie materialne korelaty i/lub miejsca sprawowania aktów religijnych. W ujęciu modelowym owe akty 
współwystępują zawsze, a co za tym idzie także ich analiza musi współwystępować z kilkoma innymi zjawi-
skami: miejscem kultu (fizycznym obszarem/strukturą odbywania aktów religijnych), wyobraźnią kultową 
(wyobrażenia łączące się z religią), atrybutami religijnymi (wszystko to, co wykorzystywane jest w działa-
niach religijnych), uczestnikami aktów religijnych (wszystkie osoby aktywnie bądź pasywnie biorące udział 
w obrzędach) oraz samych praktyk kultowych w rozumieniu aktów i gestów używanych i wykorzystywanych 
w obrzędowości wraz z ich znaczeniem i funkcją. 

Zarysowane powyżej problemy interpretacyjne szczególnie widoczne są w przypadku rekonstrukcji 
kultury minionych społeczności przez pryzmat źródeł archeologicznych. Źródła te, z definicji „nieme”, nie 
mogą zaoferować całościowego oglądu w interesującej nas tutaj kwestii. Poza tym istnieje poważne za-
grożenie wynikające z kierowania się przez określonego badacza wyznacznikami sakralności należącymi 
do jego epoki lub wykształcenia – naukowego kierunku wpływającego na wnioski interpretacyjne. O ile 
w przypadku badania wytworów kultury ludzkiej (artefaktów) ich funkcjonalne zakwalifikowanie (I etap 
procesu poznawczego) jawi się nam jako „obiektywny proces myślowy”, o tyle dalsze rozpatrywanie tego 
artefaktu (etap II) w zarejestrowanym kontekście archeologicznym (rekonstrukcja) zależy już jedynie od 
indywidualnego nastawienia badawczego. W tym miejscu zaznaczyć jednak należy, że na pierwszym etapie 
procesu poznawczego wytwory, którym nie zdołano przypisać żadnej funkcji utylitarnej (związać z jakąś 
pokreśloną typologią), często arbitralnie przypisuje się do bliżej nie sprecyzowanej funkcji sakralnej lu-
b/i symbolicznej. Tym samym, w trakcie prowadzonych studiów, otrzymujemy źródło już „zinterpretowane”. 
Określony badacz swojej analizy dokonuje bowiem za pomocą narzędzi rozumowych oferowanych mu przez 
uznany przez niego za najlepszy kierunek interpretacyjny, funkcjonujący w określonym czasie rozwoju myśli 
naukowej. W skrajnych przypadkach dochodziło również do wprzęgnięcia archeologii w proces ideologizacji 
związany z określonymi celami politycznymi (zob. np. Piotrowska 2004). Jak zaś podkreślał wielki humanista 
Claude Lévi-Strauss: „Oczywiście posiadam przekonania polityczne, tak jak wszyscy. […] Ale owa postawa 
polityczna nie uległa zmianie przez sam fakt, że zostałem etnologiem. Pozostaje jakby zewnętrzna i prawie 
nieprzenikalna dla refleksji…” 
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16. Gesty pokutne we wczesnośredniowiecznej obrzędowości pogrzebowej 
– dr Arkadiusz Koperkiewicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański) 

Przyjęcie chrześcijaństwa w Polsce w 2. połowie X wieku wiązało się z rewolucyjnymi zmianami w obrzę-
dowości pogrzebowej. Główna zmiana polegała na zarzuceniu ciałopalenia. Upowszechnienie inhumacji 
postrzega się jako bezpośrednią konsekwencję wprowadzenia nowej religii. Istnieje jednak wiele praktyk 
pogrzebowych trudnych do jednoznacznej interpretacji. Na przełomie XII i XIII wieku cmentarze lokowane 
były już wyłącznie przy kościołach. Ustalają się wówczas pewne normy pogrzebowe, jak np. zanik zwyczaju 
wyposażania czy układanie zmarłych głowami na zachód. Na wielu nekropolach pomiędzy X/XI i XIII wie-
kiem obserwuje się występowanie pochówków nietypowych. Odstępstwa dotyczą najczęściej sposobu 
ułożenia ciała. Dotyczy to zwykle niewielkiego procentu grobów, ale zjawisko to jest powtarzalne.

Groby nietypowe charakteryzują takie cechy jak: skurczona pozycja ciała, ułożenie zmarłego na boku 
lub na brzuchu, różne warianty ułożenia rąk, brak wyposażenia, peryferyczna lokalizacja, nietypowa orien-
tacja (ryc. 137). Praktyki takie zwykło się nazywać „antywampirycznymi”, a groby pochówkami „wam-
pirów”. W wielu przypadkach stwierdzono, że część pochówków może mieć młodszą metrykę. Świad-
czyłoby to o wykorzystywaniu starych cmentarzy do grzebania zmarłych wykluczonych z chrześcijańskiej 
społeczności. Tego typu zachowania potwierdzają źródła etnograficzne. Zwrócono uwagę, że cechą wielu 
pochówków nietypowych jest układ ciała ze skurczonymi nogami i rękami złożonymi na barkach. W ikono-
grafii od czasów starożytnych wskazać można istnienie uniwersalnego kanonu wyobrażania tzw. gestów 
rozpaczy. W referacie zaproponowano zatem zmianę podejścia do tradycyjnej interpretacji pochówków 
nietypowych.

Należy rozważyć możliwość występowania w średniowiecznej obrzędowości pogrzebowej gestów po-
kutnych, jako bardziej zrozumiałej w interpretacji i w zgodzie z duchem epoki formy ekspresji, nie kłócą-
cej się z eschatologią chrześcijańską. Jako przykłady przywołano znane ekscentryczne pochówki możnych 
ówczesnego świata. Wiązały się one często ze szczególnym rodzajem pobożności, przebłagania za grzechy 
własne lub przodków. 

W konkluzji stwierdzono, że typowa dla wczesnośredniowiecznych pochówków „wampirycznych” nie-
typowa pozycja ciała, może być bardziej zrozumiała jako przykład chrześcijańskiej pozycji pokutnej czy też 
„gestu ostatniej szansy”. 

17. W drodze po koronę. O bazylikach dwuchórowych i transepcie okcydentalnym w architekturze 
Przemyślidów w 2. połowie XI wieku 
– mgr Kamila Oleś (Uniwersytet Karola w Pradze; Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu) 

Skomplikowana historia badań architektoniczno-archeologicznych bazyliki na praskim grodzie wciąż po-
zostawia wiele pytań bez odpowiedzi. Przeszło stuletnia praktyka wykopaliskowa to historia rozwoju me-
todyki i metodologii badań architektoniczno-archeologicznych, na przestrzeni której – przez wzgląd na 
brak zaawansowanej technologicznie prospekcji i eksploracji archeologicznej – utracono wiele informacji 
o zabytku, a jednocześnie pozyskano dane, na podstawie których kształtuje się w celach rekonstrukcji bryłę 
bazyliki romańskiej św. Wita, Wacława i Wojciecha. Najlepszą możliwość testowania licznych interpretacji 
odsłoniętych w czasie badań wykopaliskowych reliktów architektonicznych stanowi analiza zabytku w szer-
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szym, europejskim kontekście ówczesnych tendencji architektonicznych, rozpatrywanych w świetle relacji 
politycznych, dziejowych. Architektoniczne relikty romańskiej bazyliki na praskim grodzie ukazują historię 
tej budowli jako dzieje symbolu aspiracji do utworzenia w Pradze arcybiskupstwa. Metropolia w owym 
czasie świadczyła o suwerenności kraju, a także stanowiła podstawę w staraniach o koronę. Architekto-
nicznym przejawem tych dążeń była bazylika św. Wita, Wacława i Wojciecha oraz bazylika św. Piotra na 
Wyszehradzie. Plan bazyliki św. Wita, Wacława i Wojciecha to architektoniczna wypowiedź manifestu zło-
żona z cytatów architektonicznych. W proweniencji formy architektonicznej praskich bazylik znak zapytania 
stanowi wpływ krakowskiej architektury – tzw. kościoła św. Gereona oraz katedry na Wawelu.

Prototypem treści praskiej bazyliki są przebudowywane w 1. połowie XI wieku kościoły Reichsstift Ra-
tyzbony oraz niezwykła architektura katedry św. Marcina w Moguncji. Z grupy tych obiektów zaczerpnięto 
program dwuchórowej dyspozycji przestrzennej bazyliki, w którym w sposób szczególny akcentowana jest 
zachodnia część kościoła, której komponentami są: transept okcydentalny – chór zachodni – krypty. Plan 
architektoniczny praskiego kościoła dla wielu badaczy ma archaiczny, ottoński charakter (np. Líbal 1983, 
65). Jednak analizując poszczególne fazy rozbudowy katedry w Moguncji, to ta architektonicznie najbardziej 
zbliżona do realizacji praskiej pochodzi z końca lat 30. XI wieku. Podobnie datuje się rozbudowy kościołów 
o kompleks zachodni w Bawarii. Zatem różnica trzydziestu lat, przy wciąż żywej i potrzebnej Przemyślidom 
myśli ideologicznej i politycznej związanej z tego typu założeniem, nie stanowi formy archaicznej, a wręcz 
przeciwnie – w pełni wykorzystuje aktualne tendencje relacji Cesarstwo – Czechy. Forma bazyliki na Hrad-
czanach powtarza rozwiązania ottońskie, które w 1. połowie XI wieku, poprzez dostawienie transeptu 
i chóru zachodniego, ulegają nowej redakcji (ryc. 138). Dwuchórowa bazylika z transeptem zachodnim, 
starania o papieską zgodę na noszenie mitry czy wykreowanie grodu praskiego na wzór rezydencji cesar-
skiej z cesarską architekturą katedry stanowiły narzędzia Przemyślidów w pretensjach do korony, którą 
uzyskali w 1085 roku.

Literatura:

Líbal D.
1983 Praha románská – architektura, [w:] Praha středověká, red. E. Poche, Praga, s. 53-119. 

Ryciny do streszczeń 10. sesji tematycznej: 

Ryc. 125. Megalit w Wietrzychowicach, pow. wło-
cławski, woj. kujawsko-pomorskie (fot. J. Woźny)
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Ryc. 126. Opracował Andrzej P. Kowalski

Ryc. 127. Pobiel, stan. 10, pow. górowski, woj. dolnośląskie. 
Ryt czworonoga na odnodze poroża jelenia (1) wraz z sekwen-
cją powstawania linii rytych (2) (wg „Archäologisches Korre-
spondenzblatt”, t. 40, z. 3; fot. M. Diakowski)

Ryc. 128. Scena w jaskini 
Lascaux (wg Breuila, za: W. 
Antoniewicz, Historia sztuki 
najdawniejszych społeczeństw 
pierwotnych, część 1, Warsza-
wa, 1956)
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Ryc. 129. Lublin-Sławinek, stan 
1-2. Grobowiec I w trakcie badań 
(fot. M. Polańska)

Ryc. 130. Wyobrażenia Greków okresu archaicz-
nego a rzeczywistość pałacu w Knossos (oprac. 
M. Karpik na podstawie materiałów dostępnych 
w Internecie)
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Ryc. 131. Głaz z Mikowic, pow. namysłowski, woj. opolskie, z terenu cmentarzyska kultury 
łużyckiej (oprac. graficzne S. Górka na podstawie artykułu: E. Petersen, Die Steinritzung 
von Lampersdorf, “Altschlesische Blätter”, t. 12, 1937, s. 10, ryc. 1 i 2)

Ryc. 132. Wojkowice, stan. 15, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie. Ceramika naczynio-
wa zdobiona motywami typowymi dla okresu halsztackiego (rys. K. Świątek wg T. Gralak 
Osadnictwo ludności kultury łużyckiej ze stanowiska Wojkowice 15, gm. Żórawina, pow. 
Wrocław, [w:] Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, red. B. Gediga, z. 10, cz. VIII, Wro-
cław, 2010, s. 7-260)
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Ryc. 133. Kamienny krąg w Odrach, pow. chojnicki, woj. pomorskie 
(fot. P. Michalski)

Ryc. 134. Artystyczna rekonstrukcja 
grobu 146 z cmentarzyska wczesnośre-
dniowiecznego w Cedyni (rys. M. Kuźma 
©Leszek Gardeła & Mirosław Kuźma)

Ryc. 135. Brązowy idol z Siegersleben, Ldkr. Börde, Niemcy, prawdopodobnie XII 
wiek. (za: www.lda-lsa.de/landesmuseum_fuer_vorgeschichte/fund_des_monat-
s/2012/januar/)

Ryc. 136. Deska z wyobrażeniem twarzy, Ralswiek, Kr. Rügen, Niemcy, IX wiek (za: 
Europas mitte um 1000, t. 3, Katalog, red. A. Wieczorek, H.-M. Hinz, Stuttgart, 
2000, s. 136, ryc. 05.01.06)
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Ryc. 137. Pochówek z cmentarzyska w Kałdusie 
(pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie) 
jako przykład jednej z „typowych, nietypowych 
pozycji” ułożenia ciała zmarłego na cmentarzy-
skach wczesnośredniowiecznych (fot. P. Biarda)

Ryc. 138. Praski Gród. Plan ar-
chitektoniczny kościoła Spity-
gniewa, po 1060 roku 
(za: D. Líbal 1983, s. 64)



Sesja tematyczna 11. 
Zawód archeologa w Polsce. Stan obecny i perspektywy

Organizatorzy

mgr Alina Jaszewska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Alina Jaszewska, Zielona Góra)
mgr Hanna Pilcicka-Ciura (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)

Sesja odnosi się do najważniejszych aspektów wykonywania zawodu archeologa w naszym kraju.
1. Przede wszystkim powinniśmy zastanowić się nad etosem zawodu archeologa, czyli wartościami, 

normami i wzorami postępowania naszej grupy zawodowej. Czy takowe posiadamy? Jeśli nie – to co należy 
zrobić, ażeby archeolodzy szanowali swój zawód?

2. Etyka wykonywania zawodu archeologa – pomimo tego, że dokumentujemy pozyskane dla arche-
ologii źródła, to jednak je niszczymy. Dlatego tak istotne jest, aby dokumentowanie było rzetelne oraz 
wykorzystywało wszelkie dostępne metody naukowe i badawcze, a czasami wybiegało „do przodu” – nie 
zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć materialne „przejawy” egzystencji człowieka; być może w przyszłości 
nasi następcy będą w stanie je wyjaśnić. Szczególną uwagę należałoby zwrócić na następujące problemy:

– etyka badań archeologicznych a teorie filozoficzne;
– historia badań archeologicznych w kontekście etyki;
– czynniki kształtujące współczesną etykę badań archeologicznych;
– traktowanie szczątków ludzkich: metody analizy szczątków ludzkich i ich aspekty etyczne; groma-

dzenie i udostępnianie szczątków ludzkich w ramach ekspozycji muzealnych; status szczątków ludzkich 
w kontekście filozoficznym i religijnym;

- miejsce etyki w kształceniu uniwersyteckim archeologów;
3. System prawny ochrony dziedzictwa archeologicznego oraz standardy wykonywania zawodu arche-

ologa – czy obecnie obowiązujące prawo dostatecznie respektuje potrzeby archeologii? Jeśli nie – w jakim 
kierunku powinny iść ewentualne zmiany?

GRUPA TEMATYCZNA III: 
ARCHEOLOGIA JAKO ZAWÓD
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4. Metodyka badań archeologicznych – jakie powinny być standardy badań archeologicznych? Czy 
obecnie obowiązujące(?) mają odpowiednią rangę?

5. Archiwizowanie czy magazynowanie (przechowywanie) zabytków archeologicznych?
6. Odbiór społeczny zawodu archeologa – co archeolodzy powinni i mogą zrobić, aby przywrócić ar-

cheologię i swój zawód społeczeństwu?
7. Prawa autorskie a badania archeologiczne.

Referaty:

1. Zawód archeologa w Polsce: początki – rozwój – stan obecny 
– prof. dr hab. Jacek Lech (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa), mgr Hanna Pilcicka-Ciura 
(Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)

Zawód archeologa w Polsce zaczął kształtować się w ostatnich dekadach XIX wieku, częściowo odmiennymi 
drogami w każdym z trzech zaborów. Już w tym wczesnym okresie zaznaczyły się specjalizacje w ramach tej 
nowej profesji: wykładowcy uniwersyteckiego, konserwatora zabytków i muzealnika. Pozytywny wpływ na 
profesjonalizację archeologii w Polsce miały przemiany polityczne, ideologiczne i cywilizacyjne w Europie 
w 1. połowie XX stulecia, w tym odrodzenie się państwa polskiego w końcu 1918 roku i powstawanie no-
wych instytucji archeologicznych w latach II Rzeczypospolitej (Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków 
Archeologicznych, Państwowe Muzeum Archeologiczne). W II RP przepisy prawne pozostawiały margines 
dla działania archeologów-amatorów. Pełne uzawodowienie i ogromne przyspieszenie rozwoju archeolo-
gii nastąpiło w pierwszych latach PRL w związku z realizacją Programu Badań nad Początkami Państwa 
Polskiego i utworzeniem Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN. Zaznaczył się wówczas wyraźniejszy 
podział na archeologów-badaczy (placówki PAN), archeologów-nauczycieli akademickich (uniwersytety), 
archeologów-muzealników (muzea) i archeologów-konserwatorów (służba ochrony zabytków).

Ważnym etapem była transformacja gospodarcza zapoczątkowana w 1989 roku, która w szybkim tem-
pie doprowadziła do rozbudowy silnego rynku usług, w tym w zakresie badań archeologicznych. Doprowa-
dziło to do powstania zupełnie nowej grupy zawodowo zajmującej się archeologią – zarówno zdobywającej 
doświadczenie terenowe, jak i organizującej opracowania naukowe wykonanych prac wykopaliskowych.

Zmiany ustrojowe ułatwiły archeologom możliwość zrzeszania się w ramach stowarzyszeń czy też 
fundacji działających na rzecz archeologii.

Schyłek XX i początek XXI wieku charakteryzuje także znaczny wzrost liczby studentów oraz możliwo-
ści studiowania archeologii w ośrodkach uniwersyteckich, w których archeologii dotąd nie było: Gdańsk, 
Szczecin, Bydgoszcz, Pułtusk, Rzeszów i poszerzenie oferty studiowania w uznanych ośrodkach uniwersy-
teckich. Obecnie można zauważyć podnoszenie konkurencyjności oferty edukacyjnej oferowanej przez 
poszczególne ośrodki.

W początkach XXI wieku nastąpiła także istotna zmiana w systemie kształcenia na poziomie uniwersy-
teckim poprzez wprowadzenie tzw. systemu bolońskiego – według tego systemu po trzech latach studiów 
uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera, stopień magistra po następnych dwóch latach nauki, 
a trzeci stopień – doktorat, po kolejnych 4-5 latach. 

2. Archeologia – pomiędzy pasją a zawodem. Dylematy etyczne archeologa przełomu wieków 
– dr hab. Sławomir Moździoch (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław) 

W zamierzeniu autora tematyka referatu ma dotyczyć dylematów etycznych towarzyszących wszystkim, 
którzy podjęli się wykonywania pracy (zawodu?) archeologa – dylematów, które powstają i wymagają 
rozwiązania zarówno na etapie kształcenia, jak i po ukończeniu studiów. Poruszane kwestie dotyczą za-
gadnienia jakości i etyki kształcenia przyszłych archeologów, problemów powstających na etapie wykony-
wania prac wykopaliskowych oraz opracowywania ich wyników. Autor odnosi się do, i porównuje sytuację 
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etyczną archeologa z drugiej połowy XX wieku oraz archeologa XXI wieku. Referat ma w zamierzeniu autora 
stanowić jedną z wielu wysuwanych dotychczas propozycji naprawy sytuacji związanej z pozyskiwaniem, 
ochroną i popularyzacją zabytków. Czy właściwą?

Nie trzeba dodawać, że wyrażone w referacie opinie są i pozostaną wysoce subiektywne. Zdaniem 
autora, naprawa sytuacji zaistniałej w archeologii polskiej w latach ostatnich, przy założeniu, że wymaga 
ona jakiejkolwiek naprawy, jest możliwa tylko w atmosferze dyskusji. Dyskusji takiej służyć ma między 
innymi Kongres Archeologii Polskiej.

3. Prawno-etyczny wymiar szczątków ludzkich 
– mgr Magdalena Rutyna (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie) 

W większości przypadków pochówki badane przez archeologów pochodzą z kultur minionych 
lub z czasów tak odległych, że nie czujemy się z nimi związani (ryc. 139). Dlatego przyjmujemy, 
że ważność dawnych ceremonii już nie obowiązuje. Najczęściej dylematy etyczne (np. czy moż-
na naruszać grób) zostają przemilczane, a szczątki ludzkie w imię nauki sprowadza się do katego-
rii źródeł, obiektów badawczych i eksponatów. Jednak nie dla wszystkich społeczności martwe cia-
ło traci tożsamość. Problemy pojawią się w momencie, gdy potomkowie dawnych kultur wciąż żyją.  
W ramach niniejszego referatu przedstawione zostaną przepisy prawne dotyczące zwłok i szczątków ludz-
kich w Polsce. Zaprezentowana zostanie również kwestia restytucji i statusu prawnego szczątków ludzkich 
w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Izraelu i Wielkiej Brytanii. Omówię także dylematy 
etyczne związane z naruszaniem pochówków i badaniem martwego ciała.

4. Badania archeologiczne – usługa czy badania naukowe? 
– mgr Alina Jaszewska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Alina Jaszewska, Zielona Góra)

Po 1989 roku zdecydowana większość badań archeologicznych prowadzonych w Polsce związana jest z re-
alizacją różnego rodzaju inwestycji, głównie infrastrukturalnych. Ma to związek przede wszystkim ze zmia-
nami gospodarczymi zachodzącymi w naszym kraju, ale również z obowiązującą międzynarodową doktryną 
ochrony dziedzictwa archeologicznego, zgodnie z którą nie należy badać stanowisk archeologicznych, które 
nie są narażone na zniszczenie.

Poza badaniami archeologicznymi związanymi z procesami inwestycyjnymi, a nazywanymi często ar-
cheologią inwestycyjną lub kontraktową, realizowane są również projekty badawcze finansowane głównie 
z budżetu centralnego oraz przez wojewódzkich konserwatorów zabytków, sporadycznie przez urzędy mar-
szałkowskie lub inne instytucje samorządowe. Ponieważ jednak stanowią one margines badań archeolo-
gicznych – a ponadto finansowanie takich projektów narzuca im wysoki poziom naukowy, często również 
stosowanie innowacyjnych technologii – więc nie będę się nimi zbyt szczegółowo zajmowała. Podkreślę 
jedynie ich znaczenie dla wprowadzania standardów badań archeologicznych.

A jak sytuacja wygląda w przypadku badań archeologicznych wykonywanych na zlecenie jednostek 
państwowych, samorządowych, firm i osób prywatnych? Wszyscy wiemy, że badania archeologiczne powin-
ny być prowadzone na zbliżonym, ale wysokim poziomie naukowym, uwzględniającym osiągnięcia naukowe 
i technologiczne. W końcu wszystkich archeologów – niezależnie czy pracują w instytucjach państwowych, 
akademickich, czy w firmach prywatnych – obowiązują te same standardy. Jednakże nie zawsze tak się dzie-
je. Jakie są tego przyczyny? Niski poziom etyki, niewspomagany systemem kontroli i brak standardów? Skla-
syfikowanie badań archeologicznych jako usługi, a nie badań naukowych? Bezwzględne podporządkowanie 
Prawu zamówień publicznych? A może działalność znacznej części archeologów w firmach prywatnych, 
co przez część środowiska archeologów wskazywane jest jako przyczyna kiepskiego poziomu naukowego 
badań archeologicznych? Będę próbowała poszukać przyczyn tego stanu rzeczy, zwłaszcza w kontekście 
wydzielenia grupy tzw. archeologów prywatnych. Czy to faktycznie oni ponoszą winę za obecną sytuację 
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w archeologii? Czy może jednak prowadzący prywatną firmę archeologiczną mogą wykonywać i wykonują 
badania archeologiczne na wysokim poziomie naukowym?

5. Uwarunkowania metodyczne i konserwatorskie a praktyka wykonywania zawodu archeologa 
w kontekście archeologii inwestycyjnej w Polsce 
– mgr Zbigniew Misiuk (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa), mgr Hanna Mackiewicz (Naro-
dowy Instytut Dziedzictwa, Olsztyn) 

Biorąc pod uwagę powierzchnię badań, liczbę rejestrowanych zabytków archeologicznych i wielkość fi-
nansowania, przeważająca większość terenowych badań archeologicznych w obecnym czasie to prace 
przedinwestycyjne. Należy tu przede wszystkim wymienić badania prowadzone w związku z inwestycjami 
drogowymi finansowanymi przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad oraz prace powszechnie 
określane jako wykopaliska „miejskie”, chociaż de facto odnoszą się ogólnie do badań na stanowiskach 
o proweniencji historycznej. 

Obie grupy badań dostarczają doskonałych przykładów obrazujących możliwości i ograniczenia funk-
cjonowania systemu konserwatorskiego względem ochrony zabytków archeologicznych. Dotyczy to przede 
wszystkim warunków zawartych w pozwoleniach na prowadzenie badań archeologicznych, aspektów kon-
serwatorskich prowadzenia samych prac oraz kontroli ich wyników ze strony wojewódzkich konserwatorów 
zabytków.

Zarówno badania drogowe, jak i miejskie pozwalają opisać powszechne tendencje w metodyce badań 
terenowych oraz opracowania ich wyników. Podkreślić tu należy brak bliższych, prawnie obowiązujących 
wytycznych metodycznych. Wpływa to niekorzystnie na badanie stanowisk wielowarstwowych, o skom-
plikowanej stratygrafii i zachowanych reliktach architektury drewnianej i murowanej. Brak odpowiednich 
szczegółowych wymogów metodycznych umożliwia zaniżanie jakości prowadzonych prac, w celu reduko-
wania kosztów i czasu trwania badań, co nierzadko podważa sens samych prac, tracących cechy badań 
archeologicznych (ryc. 140).

6. Czy w archeologii funkcjonują prawa autorskie i ich ochrona? 
– mgr Renata Wiloch-Kozłowska (Pracownia Archeologiczna Renata Wiloch-Kozłowska, Gdańsk)

Z pewnością w przypadku badań archeologicznych mamy do czynienia z dwoma „nurtami”, tzn. z badaniami 
archeologicznymi/wykopaliskowymi oraz sprawozdaniami i opracowaniami wyników badań.

W obecnie obowiązującej praktyce badania archeologiczne można „oddzielić” od sprawozdań i opra-
cowań wyników badań, tzn. nie musi ich wykonywać ta sama osoba czy instytucja. Ale brak jest prawnych 
uregulowań w odniesieniu do „dysponowania” dokumentacją z badań i zabytkami archeologicznymi na 
etapie przed przekazaniem ich do archiwizacji.

Prostsza sprawa jest w przypadku publikacji wyników badań, ponieważ autor artykułu/książki podpi-
suje umowę z wydawcą. Natomiast pozostaje nieuregulowana kwestia korzystania z materiałów archeolo-
gicznych, gdyż znaczna ich część nie została przekazana do odpowiednich jednostek zajmujących się ich 
archiwizacją. Na dodatek archiwizowanie zabytków archeologicznych zostało pozostawione samo sobie 
i w konsekwencji często nie wiemy, gdzie się znajdują.

Porządkowanie kwestii związanych z prawami autorskimi należałoby rozpocząć od działań bieżących, 
aby w tym zakresie nie czynić opóźnień; jednakże należałoby znaleźć rozwiązania w odniesieniu do prawa 
opracowania materiałów zalegających w magazynach archeologicznych i pozostających w dyspozycji ar-
cheologów.

7. Badanie wśród studentów archeologii na temat ich wyboru i przyszłych oczekiwań zawodo-
wych 
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– mgr Jakub Wrzosek (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa)

Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadził w dniach od 13 do 28 lutego 2012 roku, badania ankietowe 
dotyczące kwestii związanych z kształceniem w zawodzie archeologa oraz postaw studentów wobec wyko-
nywanego w przyszłości zawodu. Badanie było kierowane zarówno do studentów, jak i do władz instytutów 
archeologii, z jedenastu uczelni wyższych w Polsce. Jego celem było zebranie danych na temat obecnego 
sposobu kształcenia w zawodzie archeologa oraz stosunku do zawodu jego obecnych adeptów. 

Ankieta składała się z dwóch części: pierwszej – w wersji tradycyjnej (papierowej), adresowanej do 
kierowników instytutów archeologii oraz części drugiej – wypełnianej na stronie internetowej, skierowanej 
do studentów archeologii. Część pierwsza miała charakter jawny, część druga była anonimowa. W bada-
niach udział wzięło 118 studentów.

8. Czy kodeks etyki wykona pracę za nas? Problematyka teorii i praktyki działania w ujęciu filozofii 
racjonalistycznej oraz jej antytezy postmodernistycznej: studium przypadku
 – dr Aleksander Dzbyński (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski) 

Juergen Habermas, najbardziej wpływowy filozof naszych czasów w dziedzinie przywracania projektu 
oświeceniowego, rozwinął koncepcję rozumu komunikacyjnego (w opozycji do rozumu instrumentalnego 
Adorno i Horkheimera). Rozum komunikacyjny ma się tak do rozumu instrumentalnego jak mentalność 
bourgeois do mentalności citoyen, inaczej: mentalność egotycznego utylitarysty do mentalności zaangażo-
wanego w życie publiczne światłego obywatela. Działanie komunikacyjne zachodzi wtedy, „kiedy uczestnicy 
koordynują plany działania nie przez egocentryczną kalkulację (szans) sukcesu, lecz przez akty dochodzenia 
do porozumienia”. W działaniu komunikacyjnym uczestnicy stawiają własny sukces na drugim planie. Ha-
bermas zaproponował model idealnej sytuacji komunikacyjnej, który warto tu zaprezentować (ryc. 141).

Habermas został skrytykowany przez wielu filozofów za uprawianie utopistyki. Zarzucano mu, że zre-
dukował fenomen rozumności do zwykłej procedury, lekceważąc przy tym fakt, że poznanie rozumności 
danej procedury samo nie jest procedurą. Owo poznanie pojawia się na mocy “samooczywistego wglądu” 
(Baumgartner). 

Spojrzenie „z ukosa” na powyższy problem ukazuje nam ciekawą perspektywę. Jest to niewątpliwie 
spojrzenie ponowoczesne, którego dawcą był filozof i psychoanalityk Jacques Lacan, jednak obecnie naj-
bardziej znanym jego interpretatorem jest słoweński filozof Slavoj Żiżek. Czy zmiana niemieckiego racjo-
nalizmu na francuską psychoanalizę rzuca nowe światło na relację: kodeks etyki versus społeczność, która 
go tworzy? 

Podmiot domniemanej wiary (lub wiedzy) to zjawisko, które stanowi trzeci biegun w debacie na temat 
racjonalności, procedury, spisanego kodeksu etyki itp. Kultura – jak pisze Żiżek – to właśnie określenie tych 
wszystkich rzeczy, które robimy, choć tak naprawdę nie wierzymy w nie wcale, nie bierzemy ich całkiem na 
serio. Zawężając problem możemy zapytać czy kodeks etyki i dobrych obyczajów nie uzewnętrznia naszej 
wiary w sprawiedliwość właśnie po to, aby móc go zignorować, kiedy będzie to nam na rękę? 

W świetle przedstawionych modeli teoretycznych chciałbym zaprezentować studium przypadku.
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Ryciny do streszczeń 11. sesji tematycznej: 

Ryc. 139.  Biskupin, pow. żniński, woj. kujawsko-
pomorskie. Szkielet 35-letniej kobiety znaleziony 
w pobliżu długiego domu 
(źródło: wikimedia.org)

Ryc. 140.  Przykład zniszczeń substancji zabyt-
kowej dokonanych w trakcie budowy na terenie 
stanowiska archeologicznego (fot. Z. Misiuk)

Ryc. 141.  Habermasowska koncepcja rozumu 
komunikacyjnego (oprac. A. Dzbyński)
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Sesja tematyczna 12. 
Muzea w archeologii – archeologia w muzeach

Organizatorzy: 

dr Wojciech Brzeziński (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)
dr Jacek Górski (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)

Prowadzący proponują formułę dyskusji panelowej jako sposobu przedstawienia najważniejszych proble-
mów polskiego muzealnictwa archeologicznego.

W pierwszej części zaproszeni paneliści przedstawią problemy w szerszej perspektywie, która obejmie:
– teoretyczne koncepcje muzeum ( w tym muzeum archeologicznego) w XXI wieku, ich rolę i miejsce 

w społeczeństwie, kierunki rozwoju i zagrożenia, w tym sytuację muzeów w Polsce dobie decentralizacji;
– muzea a służby konserwatorskie – instytucje odpowiedzialne za zachowanie dziedzictwa archeolo-

gicznego; ich wzajemne relacje.
Druga część sesji, również w formie dyskusji panelowej, obejmie wybrane problemy szczegółowe:
muzea czy magazyny archeologiczne – instytucje muzealne wobec napływu źródeł i problem akcesji 

materiałów archeologicznych z badań ratowniczych;
– koncepcja tzw. ośrodków magazynowo-studyjnych jako miejsc przechowywania i udostępniania ma-

teriałów oraz szersza kwestia statusu zabytków archeologicznych – muzealia czy archiwalia;
– problemy inwentaryzacyjne oraz zasady dostępu do zbiorów w świetle ostatnich inicjatyw legisla-

cyjnych.

Referaty:
Sesja w formie dyskusji panelowej (część 1):

1. Teoretyczne koncepcje muzeum ( w tym muzeum archeologicznego) w XXI wieku. Rola i miejsce 
muzeum w społeczeństwie 
– dr hab. Dorota Folga-Januszewska (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie) 

Lata 90. XX wieku i pierwsza dekada XXI wieku niemal na całym świecie były czasem głębokich przemian 
koncepcji, modelu i funkcji muzeów. Był to także czas nienotowanej wcześniej muzealizacji świata, za-
pewne pierwszej tak powszechnej i szerokiej reakcji na globalizację i wirtualizację. Rola muzeów zmieniła 
się diametralnie. Z instytucji kolekcjonerskich i badawczych stały się „fabrykami edukacyjnymi”, nowym 
typem instytucji kultury i nauki, realizujących nieobowiązkową, całożyciową edukację i pełniących wiele 
ról społeczno-politycznych. Historia wszystkich dziedzin w muzeach ożyła. Muzea przeszły od akumulacji 
śladów do akumulacji opowieści (narracji). 

Za zmianami struktury i funkcji musiały przyjść zmiany modelu i sposobu zarządzania, te zaś mają 
istotny wpływ na społeczne oddziaływanie muzeów. Trzy współistniejące obecnie modele muzeów:

– Muzeum „tradycyjne”;
– Muzeum kompetencyjne;
– Muzeum jako obszar twórczości, czy też muzeum jako działanie.
Są to trzy odmienne koncepcje organizacji i działania współczesnego muzeum, uważane za równo-

prawne. Mają wyraźny wpływ na sposób prezentacji, metody komunikacji z widzem, odbiór, sposób funk-
cjonowania w regionach. Przedmiotem referatu będzie syntetyczne ukazanie podstawowych cech każdego 
z tych modeli.
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2. Muzea a służby konserwatorskie i instytucje odpowiedzialne za zachowanie dziedzictwa archeolo-
gicznego, ich wzajemne relacje itp.
 – mgr Michał Grabowski (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa) 

Ratyfikując w 1996 roku Europejską Konwencję o ochronie dziedzictwa archeologicznego tzw. Kartę Mal-
tańską, Polska zobowiązała się do ,,zorganizowania odpowiednich miejsc przechowywania pozostałości 
archeologicznych, które zostały przeniesione z ich pierwotnego miejsca” (art. 4, ust. III). 

Rozwój infrastruktury z początku lat 90. XX wieku zapoczątkował gwałtowny, trwający do dzisiaj, wzrost 
ilości wydawanych przez wojewódzkich konserwatorów zabytków decyzji na prowadzenie badań archeolo-
gicznych oraz ogromnie zwiększył powierzchnie ratowniczych badań archeologicznych. Proporcjonalnie 
wzrosła również ilość pozyskiwanych ruchomych zabytków archeologicznych. Niestety, problemy z maga-
zynowaniem zabytków, podkreślane już podczas tzw. akcji milenijnej, gwałtownie przybrały na sile, a brak 
wdrożonego przez państwo zestandaryzowanego systemu przechowywania jest odczuwalny do dzisiaj. 

Dlatego tak niezwykle istotne są inicjatywy poszczególnych muzeów, ośrodków uniwersyteckich czy 
innych podmiotów prowadzących duże badania archeologiczne stworzenia składnic czy też ośrodków stu-
dyjno-magazynowych, które mogą stać się w przyszłości przykładem dobrych praktyk i zapoczątkować 
proces tworzenia państwowych centralnych składnic zbiorów archeologicznych.

Aby tak się stało potrzebne są zmiany w obowiązującym prawie oraz standardy przechowywania, 
zabezpieczenia oraz konserwacji zabytków archeologicznych wypracowane i przyjęte przez najważniejsze 
podmioty zajmujące się tym zagadnieniem. 

Część 2:

3. Muzea czy magazyny archeologiczne – instytucje muzealne wobec napływu źródeł i problem 
akcesji materiałów archeologicznych z badań ratowniczych 
– mgr Leszek Lenarczyk (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie) 

Na podstawie kilkuletnich obserwacji prowadzonej przez Ośrodek Magazynowo-Studyjny w Głogowie moż-
na zauważyć niepokojące zjawisko. Bardzo niewielka część ratowniczych badań archeologicznych, mimo 
wcześniejszych badań powierzchniowych (a czasami nawet sondażowych) kończy się pozyskaniem zabyt-
ków ruchomych, nawet na stanowiskach w centrach miast o rodowodzie średniowiecznym. W skali roku 
(obserwacja z 5 lat) nie przekracza to średnio 5%! 

Odrębnym zagadnieniem jest przedstawianie zapewnień o przyjęciu zabytków w depozyt przez np. mu-
zeum lalek, które nie ma zbiorów archeologicznych, warunków magazynowych czy też umiejscowione jest na 
drugim końcu Polski. Jeszcze groźniejszym problemem jest wystawianie zapewnień przez tzw. pseudomuzea, 
czyli jednostki organizacyjne nie będące muzeami w świetle Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku. 
To właśnie nasze środowisko doprowadziło do tego, że zapewnienia wydają tzw. muzea dysponujące piecząt-
ką z nazwą muzeum w nagłówku, a będące np. prywatną osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

Przejmowaniem, przechowywaniem i konserwacją zabytków pozyskanych w trakcie badań powinny zająć 
się ośrodki magazynowe-studyjne. Służby konserwatorskie nie są w stanie w obecnym kształcie kontrolować 
nawet ekip terenowych, a co dopiero rozliczać decyzje administracyjne. Braki kadrowe, finansowe i struktura 
sprzed reformy administracyjnej uniemożliwiają sprawne działania. Pozbawienie autonomii poprzez podpo-
rządkowanie wkz wojewodom, a nie Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego pogłębia swoisty chaos, 
jako że Narodowy Instytut Dziedzictwa w jakimś stopniu dubluje poprzez swoje oddziały strukturę wkz.

18 stycznia 2010 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski uroczyście zainau-
gurował funkcjonowanie Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie. Jego 
zadaniem jest przyjmowanie i przechowywanie ruchomych zabytków archeologicznych pozyskanych drogą 
badań ratowniczych na inwestycjach południowo-zachodniej Polski. Oprócz przechowywania i poddawania ar-
tefaktów procesowi konserwacji (stąd właśnie w Ośrodku najlepiej w Polsce wyposażona pracownia konserwa-
torska) zabytki te są i będą udostępniane gwoli poddania ich badaniom wszystkim zainteresowanym. Jednostka 
bowiem dysponuje pracowniami dla badaczy będących spoza instytucji, a także tzw. pokojami gościnnymi.
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4. Masowy napływ masowych zabytków – dylematy archeologa i muzealnika  
– dr Jacek Górski (Muzeum Archeologiczne w Krakowie) 

W ostatnich latach, w związku z prowadzeniem wielkich prac wykopaliskowych poprzedzających różnego 
rodzaju inwestycje, byliśmy świadkami niespotykanego w dziejach naszej nauki przyrostu źródeł. W zdecy-
dowanej większości przypadków są to powtarzalne pod względem chronologicznym i archeometrycznym 
ułamki ceramiki i wyroby krzemienne. Mają one głównie znaczenie naukowe, a ich wartość muzealna i 
wystawiennicza jest znikoma. Instynkt archeologa nakazuje przyjmowanie do muzeów takich, niekiedy 
bezcennych źródeł informacji o przeszłości. Natomiast świadomość muzealnika podpowiada, że będą one 
jedynie generowały koszty w postaci przechowywania i inwentaryzacji, do czego zobowiązuje stosowne 
prawo. Obecnie muzea coraz częściej są postrzegane wyłącznie jako miejsca prowadzenia działalności kul-
turalnej, a nie instytucje chroniące dziedzictwo kulturowe. Rodzi to praktykę, wynikającą również ze złej 
sytuacji finansowej, nieprzyjmowania do muzeów dużych serii zabytków archeologicznych.

 Pytanie zasadnicze brzmi: czy masowe zabytki archeologiczne powinny być wprowadzane do mu-
zealnych systemów inwentaryzacyjnych, ze wszystkimi tego konsekwencjami? Może należy czynić starania, 
aby nadać im statut prawny porównywalny z archiwaliami? Urealniłoby to ich znaczenia jako źródeł infor-
macji i nie wprowadzałoby mylnego przekonania o znaczącej wartości muzealnej. Wydaje się, że powinny 
być one przechowywane w sieci ośrodków magazynowych przy muzeach o profilu archeologicznym.

5. Aktualne problemy udostępniania wiedzy o zabytkach w muzeach archeologicznych 
– mgr Agnieszka Jaskanis (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) 

Do końca XX w. udostępnianie społeczeństwu wiedzy o zbiorach zgromadzonych w muzeach miało utrwalo-
ną przez setki lat historii muzeów formę prezentacji eksponatów na wystawach oraz publikacji naukowych 
i popularnonaukowych.

W dobie powszechnego stosowania technologii cyfrowych pojawiły się nowe zadania i wyzwania dla 
muzeów, przede wszystkim w odniesieniu do rejestrowania informacji, które składają się na wiedzę o mu-
zealiach oraz rozwiązań sieciowych, stosowanych w komunikacji naukowej, instytucjonalnej i społecznej. 

Muzea stanęły przed koniecznością i potrzebą stworzenia, prowadzenia i nieustannego unowocześnia-
nia elektronicznych systemów gromadzenia źródłowej informacji o przechowywanych zabytkach. Coraz 
częściej w muzeach przechowuje się również rejestracje cyfrowe muzealiów, procesów badawczych i kon-
serwatorskich oraz działań popularyzatorskich. Obliguje to do technologicznego przygotowania muzeów 
do przyjęcia i trwałego przechowywania tych zasobów wiedzy, ich przetwarzania i udostępniania. 

Nowe, „ucyfrowione” zadania muzeów muszą uwzględniać dotychczas wypracowane w środowisku arche-
ologicznym sposoby dokumentacji wiedzy o zabytkach oraz obowiązujące w muzealnictwie i konserwatorstwie 
regulacje prawne, a także sprostać wymaganiom rozwijającej się technologii . Cyfrowa forma zapisu wiedzy 
o zabytkach powinna być stosowana w trakcie archeologicznych badań terenowych, a także na różnych etapach 
prac badawczych i proceduralnych związanych z instytucjonalną ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. 
Wobec tego konieczna wydaje się współpraca całego środowiska archeologicznego w tworzeniu i udostępnia-
niu zasobów wiedzy o zabytkach archeologicznych za pomocą cyfrowej platformy komunikacji społecznej.

Postery:

I. Archeologia w Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim 
– mgr Magdalena Wałaszewska (Muzeum Ziemi Kociewskiej, Starogard Gdański) 

Muzeum Ziemi Kociewskiej (MZK) w Starogardzie Gdańskim powstało 10 września 1980 roku. Jego logo 
jest już bezpośrednim nawiązaniem do archeologii, gdyż stanowi je tzw. „scena jazdy zmarłego w zaświaty” 
umieszczona na słynnej popielnicy twarzowej z Grabowa. 
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Poster prezentuje fotografie, rysunki oraz skrótowe informacje tekstowe dokumentujące działalność 
archeologiczną prowadzoną na przestrzeni lat przez MZK (ryc. 142). 

Do archeologicznej aktywności zaliczyć można nie tylko wykopaliska, które prowadzone były we współ-
pracy z archeologami związanymi z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku i zaowocowały nie tylko pozyska-
niem zabytków, lecz przyniosły również ciekawych informacji (badania na wzgórzu św. Jana w 2001 roku, 
badania mające na celu zlokalizowanie siedziby Joannitów w 2006 roku oraz badania grodziska w Owidzu 
w 2006, 2008 i 2009 roku). Godne polecenia są także wystawy – stała, znajdująca się w Baszcie Narożnej, 
prezentująca zdjęcia oraz zabytki z wykopalisk, przedstawiająca najdawniejsze dzieje miasta i regionu oraz 
czasowe, jak chociażby zorganizowana przy współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu wystawa „Gotfryd 
Ossowski. U źródeł nowoczesnej archeologii” lub będąca pokłosiem prac wykopaliskowych „Gród w Owidzu 
– wczoraj, dziś, jutro”). W MZK odbyły się konferencje: „Dziedzictwo kulturowe Kociewia w świetle badań 
naukowych – stan i perspektywy” (15.09.2006) oraz „Pradzieje Pojezierza Starogardzkiego” (26.10.2012). 
Ponadto wydawane są publikacje – szereg artykułów o tematyce archeologicznej znajduje się w rocznikach 
muzealnych „Rydwan” i w suplemencie do nich: „Owidz – przeszłość i przyszłość. Wykopaliska archeolo-
giczne na grodzisku w Owidzu”; ponadto wydano folder: „Owidz. Warownia na kupieckim szlaku”. Muzeum 
angażuje się również w edukację dzieci i młodzieży z zakresu archeologii organizując warsztaty, festyny 
(np. w 2006 roku „Z archeologią za pan brat”), lekcje muzealne oraz prelekcje wzbogacane o prezentacje 
multimedialne, a także autentyczne zabytki. O archeologii nie zapominamy również w Noc Muzeów. 

II. Obwodowe Muzeum Historyczno-Artystyczne w Kaliningradzie (Kaliningradskij oblastnoj istoriko-
chudožestviennyj muzej) w polskich badaniach nad Bałtami Zachodnimi 
– dr Mirosław Rudnicki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki), Konstantin N. Skvorcov (Instytut 
Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa) 

Poster dotyczy współpracy polskich badaczy z Muzeum Historyczno-Artystycznym w Kaliningradzie 
(ryc. 143). Muzeum to jest największą placówką muzealną w Obwodzie Kaliningradzkim i przejęło spuściznę 
dawnego Prussia-Museum w Królewcu. Współpraca polsko-rosyjska obejmuje badania nad zabytkami i ar-
chiwaliami dotyczącymi badań niemieckich sprzed II wojny światowej oraz współpracę w zakresie badań te-
renowych na terenie Obwodu Kaliningradzkiego i opracowywania współcześnie pozyskanych zabytków.
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Ryciny do streszczeń 12. sesji tematycznej: 

Ryc. 142. Rekonstrukcja grobu skrzynkowego 
ludności kultury pomorskiej w Muzeum Ziemi Ko-
ciewskiej w Starogardzie Gdańskim 
(fot. M. Wałaszewska) 

Ryc. 143. Siedziba Obwodowego Muzeum Histo-
ryczno-Artystycznego w Kaliningradzie 
(fot. S. Kowal)
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Sesja tematyczna 13. 
Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym 

Organizator: 

dr Jacek Wysocki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Problemy konserwatorstwa archeologicznego są aktualnie najbardziej palącymi i wymagającymi zdecy-
dowanej interwencji ze strony środowiska archeologicznego. Środowisko konserwatorskie, pozbawione 
refleksji teoretycznej i zepchnięte na margines problematyki zarówno archeologicznej, jak i ochrony za-
bytków, nie jest w stanie wydźwignąć się z zapaści, w jakiej się znajduje, bez pomocy całego środowiska 
archeologicznego. A przecież to od środowiska konserwatorskiego w znacznej mierze zależy przyszłość 
ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce.

Zgłoszone referaty dotyczą zarówno problematyki organizacji konserwatorstwa archeologicznego, jak 
i zarządzania dziedzictwem archeologicznym w XXI wieku.

Referaty:

1. Współczesna doktryna ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym na świecie 
– prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie) 

Współczesną doktrynę konserwacji dziedzictwa archeologicznego, która ukształtowała się w ostatnich 
dwóch dekadach XX wieku, charakteryzują dwie ważne zasady: priorytet dla konserwacji in situ oraz – jako 
niezbędna konsekwencja tego priorytetu – filozofia konserwacji zapobiegawczej. Zasady te są wspólne dla 
ogólnej doktryny konserwatorskiej, w której przełomowym momentem dla kwestii powszechnej akceptacji 
priorytetu dla konserwacji in situ było przyjęcie przez australijski komitet narodowy ICOMOS w 1979 roku 
pierwszej wersji Karty z Burra, w której stwierdzono, że budynek historyczny czy inne dzieło kultury ludzkiej 
powinno pozostać w miejscu swojego historycznego położenia. W najnowszej wersji Karty z Burra zasada 
ta brzmi następująco (art. 9): „Fizyczne położenie danego miejsca jest częścią jego znaczenia kulturowego. 
Budowla, obiekt lub inny składnik miejsca powinien pozostać w swojej historycznej lokalizacji. Relokalizacja 
jest z gruntu nie do przyjęcia, chyba że jest to jedyny sposób na zachowanie danego miejsca”.

W odniesieniu do dziedzictwa archeologicznego momentem przełomowym w procesie zmiany filozofii 
w kierunku konserwacji stanowisk archeologicznych in situ stała się Karta Lozańska, czyli Międzynarodowa 
Karta Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym, opracowana w 1989 roku i przyjęta przez 
ICOMOS w roku następnym. Czytamy w niej np., że „ogólnym celem zarządzania dziedzictwem arche-
ologicznym powinna być ochrona zabytków i stanowisk in situ” (art. 6) oraz dalej, że „cel akademickiego 
kształcenia archeologów powinien uwzględniać zmianę w polityce konserwatorskiej, polegającą na dawa-
niu pierwszeństwa zachowania stanowisk in situ przed ich badaniem wykopaliskowym” (art. 8). Wreszcie, 
priorytet dla konserwacji dziedzictwa archeologicznego in situ znalazł wyraz także w międzynarodowych 
konwencjach: w Europejskiej konwencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawionej) z 1992 roku 
(tzw. Konwencji Maltańskiej) oraz w Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego z 2001 
roku. W Konwencji Maltańskiej priorytet ten wyrażony jest jeszcze w formie słabszej, zrelatywizowanej do 
okoliczności. Czytamy tu: „Każda Strona zobowiązuje się do stosowania środków fizycznej ochrony dziedzic-
twa archeologicznego, zapewniając, stosownie do okoliczności [...] konserwację i zachowanie dziedzictwa 
archeologicznego, jeżeli jest to możliwe na miejscu” (art. 4) oraz dalej „każda Strona zobowiązuje się [...] do 
zapewnienia – jeśli przedmioty dziedzictwa archeologicznego zostały znalezione podczas zagospodarowania 
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terenu – ich konserwacji na miejscu, jeśli jest to możliwe” (art. 5). Natomiast jednoznacznie sformułowana 
została zasada priorytetu dla konserwacji in situ w Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kultu-
rowego, która stwierdza: „Zachowanie in situ podwodnego dziedzictwa kultury będzie uważane za wybór 
priorytetowy” (art. 2.5). Jest to zresztą sformułowanie przeniesione niemal dosłownie z wcześniejszej Mię-
dzynarodowej Karty Ochrony i Zarządzania Podwodnym Dziedzictwem Kulturowym przyjętej przez ICOMOS 
w 1996 roku (tzw. Karty Sofijskiej), gdzie czytamy, że „Zachowanie podwodnego dziedzictwa kulturowego 
in situ powinno być rozważane jako priorytetowa ewentualność” (art. 1).

W tymże samym 1996 roku odbył się w San Antonio kongres narodowych komitetów ICOMOS obu 
Ameryk, który przyjął ważny dokument, znany jako Deklaracja z San Antonio. Również i w tym dokumen-
cie normatywnym zawarta została zasada preferencji dla zachowania stanowisk archeologicznych in situ: 
„świadectwa oryginalnej stratygrafii muszą być zachowane, aby przyszłe pokolenia mogły poddać je ana-
lizie przy użyciu bardziej zaawansowanych technik od tych, które istnieją dzisiaj”.

Ta zmiana zasad konserwacji dziedzictwa archeologicznego: od wykopalisk ratowniczych jako rutyno-
wej czynności podejmowanej każdorazowo w przypadku pojawienia się zagrożenia dla stanowiska arche-
ologicznego do poszukiwania możliwości likwidacji zagrożenia bez wykopalisk i zachowania stanowiska 
archeologicznego in situ, dokonała się w wyniku dwóch, całkowicie odmiennych czynników – z jednej strony 
wpływ na to miały zmiany dokonujące się w sposobie postrzegania dziedzictwa archeologicznego, a zwłasz-
cza koncepcja źródeł archeologicznych jako nieodnawialnego zasobu, z drugiej zaś strony na przyjęcie tej 
zasady wpłynęły w pewnym stopniu także czysto praktyczne, a nawet ekonomiczne przesłanki wynikające 
z przyjęcia w rządowym dokumencie PPG 16 zasady głoszącej, że „kto niszczy, ten płaci”, a zatem obcią-
żania inwestorów kosztami badań wykopaliskowych i opracowania ich wyników. Okazało się bowiem, że 
w wielu przypadkach znacznie łatwiej i taniej będzie znaleźć takie rozwiązanie konfliktu, które nie będzie 
wymagało podejmowania wykopalisk ratowniczych, np. w wyniku zmiany projektu inwestycji. 

Na początku XXI wieku pojawiły się jednak poważne wątpliwości co do tego, czy filozofia konserwacji 
zapobiegawczej jest słuszna w odniesieniu do dziedzictwa archeologicznego. Wątpliwości te wynikają z:

- rozwijającego się w wielu krajach zjawiska detektoryzmu, czyli amatorskiego i destrukcyjnego rozko-
pywania stanowisk archeologicznych w celu wydobycia z nich znalezisk metalowych;

- braku możliwości monitorowania procesów rozkładu substancji zabytkowej na stanowiskach pozo-
stawionych w stanie autentycznym (ryc. 144), bez badań wykopaliskowych, dla przyszłych pokoleń (nie 
wiadomo np. co dzieje się z warstwami archeologicznymi pod naciskiem współczesnej zabudowy w wa-
runkach miejskich, czy na meliorowanych gruntach w warunkach wiejskich);

- deregulacji państwowych służb konserwatorskich i przekazywania odpowiedzialności za dziedzictwo 
archeologiczne władzom samorządowym, podejmującym decyzje często pozbawione podstaw w wiedzy 
na temat wymogów konserwacji;

- społecznych oczekiwań dokonywania przez archeologów nowych spektakularnych odkryć, coraz 
rzadszych wskutek schładzania gospodarki i zmniejszania się liczby inwestycji wymagających ratowniczych 
badań archeologicznych, co równocześnie powoduje także zmniejszenie możliwości zatrudnienia dla ar-
cheologów.

Te okoliczności powodują, że po ponad dwudziestu latach akceptacji filozofii konserwacji zapobiegaw-
czej dziedzictwa archeologicznego, pojawiają się obecnie ponownie poglądy, że najwłaściwszym sposobem 
ochrony stanowisk archeologicznych jest ich całkowite przebadanie wykopaliskowe. 

2. Głos w dyskusji o skuteczności funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa archeologicznego 
– dr hab. Maciej Trzciński (Katedra Kryminalistyki, Uniwersytet Wrocławski) 

Problematyka ochrony dziedzictwa archeologicznego od lat jest przedmiotem wielu dyskusji. Ze względu 
na specyficzny charakter przedmiotu ochrony prawnej, jak również rodzaju istniejących zagrożeń, spra-
wowanie skutecznej ochrony nad zabytkami archeologicznymi bywa – jak wiemy – w polskich realiach 
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trudne. Jest sprawą oczywistą, że wypracowanie w doktrynie jednego uniwersalnego modelu ochrony, 
który sprawdzać się będzie na przestrzeni lat, okazało się u nas nieosiągalne. Obok obiektywnych i wciąż 
niezmiennych zagrożeń dla dziedzictwa archeologicznego, jakimi są różnego rodzaju inwestycje budowlane, 
jak również wciąż obecna przestępczość związana z okradaniem i niszczeniem stanowisk archeologicznych, 
ujawniły się dodatkowe – niejako „wewnętrzne” – zagrożenia, wynikające z niewydolności obowiązującego 
systemu ochrony dziedzictwa archeologicznego. Mankamenty te dotyczą w pierwszym rzędzie regulacji 
prawnych, którym coraz częściej zarzuca się brak spójności oraz to, że nie przystają do aktualnych realiów 
panujących w kraju. Kolejne słuszne – jak się wydaje – uwagi dotyczą praktyki stosowania obowiązujących 
przepisów przez organa administracji państwowej. Zbyt duża uznaniowość, a niekiedy ich bezczynność, nie 
przyczynia się do sprawowania skutecznej ochrony nad zabytkami archeologicznymi. Nierozstrzygniętą wy-
daje się wciąż kwestia związana z problematyką prowadzenia na terenie kraju poszukiwań zabytków przez 
amatorów. W tym kontekście nawet w środowisku archeologów coraz częściej podnoszony jest postulat 
dotyczący zmiany definicji zabytku archeologicznego.

Wciąż newralgiczną i nierozwiązaną kwestią jest sprawa magazynowania zabytków archeologicznych. 
Praktyka dowodzi, że w kontekście tzw. materiału masowego placówki muzealne mają zasadniczy problem 
z zapewnieniem przestrzeni magazynowej. 

Problematyka sprawowania skutecznej ochrony nad dziedzictwem archeologicznym to nie tylko dobre 
regulacje prawne oraz ich sprawne i konsekwentne stosowanie, lecz również zapewnienie polityce ochron-
nej należytego finansowania. Nie bez znaczenia w doktrynie ochrony dziedzictwa archeologicznego jest rów-
nież stałe podnoszenie świadomości społecznej. Niestety – okazuje się, że mimo wielu zabiegów nie udało 
się póki co wypracować skutecznie funkcjonującego systemu ochrony dziedzictwa archeologicznego.

3. Stan organizacji i systemu ochrony dziedzictwa archeologicznego – próba diagnozy. Spojrzenie 
konserwatora 
– mgr Jacek Koj (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie) 

W referacie pokrótce omówione zostaną: organizacja służb konserwatorskich w latach 1975-89 i ich funk-
cjonowanie w ramach struktur urzędów wojewódzkich z zapleczem merytorycznym w postaci biur doku-
mentacji zabytków i ośrodków archeologiczno-konserwatorskich; transformacja ustrojowa w 1989 roku 
i powstanie Państwowej Służby Ochrony Zabytków istniejącej do 1996 roku; zmiany organizacyjne w 1996 
roku oraz przekazanie kompetencji z zakresu ochrony zabytków wojewodom, sprawującym ochronę zabyt-
ków przy pomocy wojewódzkiego konserwatora zabytków; organizacja i funkcjonowanie Wojewódzkich 
Urzędów Ochrony Zabytków od 2002 roku, z uwzględnieniem skutków reformy terytorialnej. 

W chwili obecnej około 60 inspektorów służby konserwatorskiej, bez pomocnego zaplecza, zawiaduje 
niemal pół milionem stanowisk archeologicznych, z których około 7500 wpisanych jest do rejestru zabyt-
ków. Do tego dochodzą obszary historycznych miast, parków i ogrodów oraz strefy ochronne wyznaczone 
w planach zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji obciążenia czynnościami administracyjnymi (zi-
lustrowane kilkoma danymi statystycznymi), zmieniającymi się przepisami i różnego rodzaju zagrożeniami, 
nie jest możliwa właściwa realizacja ochrony dziedzictwa archeologicznego. Tak naprawdę nie zdefiniowano 
nawet realnych zagrożeń dla dziedzictwa archeologicznego – powszechnie podaje się, że największym za-
grożeniem są wielkie inwestycje. Te jednak są na ogół objęte działaniami konserwatorskimi i efekty tego 
są widoczne. W skali kraju nie prowadzi się np. monitoringu (bo i kto miałby to robić) tego, co dzieje się na 
nieużytkach, ugorach, gruntach „niczyich” i nie wypracowano jednolitych i skutecznych form przeciwdzia-
łania dewastacji i niszczenia stanowisk archeologicznych.

Przedstawione zagadnienia dają niestety negatywną odpowiedź na pytanie czy istnieje w Polsce sys-
tem ochrony dziedzictwa archeologicznego.
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4. Ustawa o ochronie zabytków. Prawie 10 lat doświadczeń praktyka w zakresie ochrony archeolo-
gicznej 
– mgr Magdalena Nowak (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi)

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami obowiązuje już prawie 10 lat i tyle samo trwa moja 
praca w ochronie zabytków. W moim wystąpieniu poruszone zostaną problemy związane ze stosowaniem 
w praktyce Ustawy przed zmianami oraz w jej obecnym kształcie. 

Omówię problemy z przepisami, które ze względu na brak korelacji z przepisami wykonawczymi są 
przepisami martwymi. Omówię również trudności z korelacją Ustawy z innymi przepisami prawa, np. Usta-
wą o planowaniu przestrzennym czy Kodeksem postępowania administracyjnego. 

Poruszony zostanie również temat rozporządzenia dotyczącego prowadzenia m.in. badań archeologicz-
nych, a szczególnie kwestia dokonanych w nim zmian i jak one wpłynęły na praktykę konserwatorską. 

Kolejna część będzie poświęcona będzie interpretacjom Ustawy przez prawników, prokuratorów i pla-
nistów, wynikających ze zbyt dosłownego przywiązania do litery prawa z pominięciem jego ducha.

Na koniec zostaną przedstawione propozycje dotyczące konkretnych zmian, które usprawniłyby pracę 
urzędów konserwatorskich oraz wspomogłyby pracowników służb konserwatorskich w poprawnym wy-
konywaniu obowiązków. 

Całość wystąpienia będzie ukierunkowana na próbę odpowiedzi na pytanie czy obowiązujące prawo 
o ochronie zabytków wymaga drastycznych zmian, czy wystarczy jeszcze tylko kilka kolejnych drobnych 
poprawek, aby prawo to było skuteczne.

5. Ochrona i opieka nad zabytkami archeologicznymi – aspekt finansowo-prawny 
– mgr Łukasz Stelmaszczyk (Warszawa)

Referat będzie skupiał się na zobrazowaniu zasad finansowania opieki nad zabytkami archeologicznymi. 
W tym zakresie będą miały zastosowanie ogólne zasady dotyczące wszystkich zabytków, z pewnymi od-
rębnościami dla zabytków archeologicznych. 

Od strony prawnej kwestie te reguluje w szczególności Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. ochronie i opiece 
nad zabytkami. Ustawodawca odróżnia na jej gruncie ochronę zabytków sprawowaną przez organy admi-
nistracji publicznej od opieki nad zabytkami, która sprawowana jest przez jego właściciela lub posiadacza. 
Opieka nad zabytkiem przejawia się zapewnieniem warunków: 

– naukowego badania i dokumentowania zabytku; 
– prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; 
– zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; 
– korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; 
 – popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury. 
Najważniejsza kwestia dotyczy realizacji drugiego z w/w warunków, jakim jest wykonywanie prac kon-

serwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku. Działania te, w przypadku zabytków 
będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, są finan-
sowane ze środków finansowych przyznanych odpowiednio przez dysponentów części budżetowych, bądź 
jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki sektora finansów publicznych mogą przybierać określone 
formy organizacyjno-prawne, różniące się sposobem prowadzenia gospodarki finansowej. W związku z tym 
należy przeanalizować, która z nich jest korzystniejsza przy prowadzeniu działalności w zakresie posiadania 
zabytków. 

W przypadku zabytków wpisanych do rejestru osoba fizyczna lub jednostka samorządu terytorialne-
go będąca ich właścicielem może dodatkowo ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa 
przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Szczególnym rodzajem wsparcia jest możliwość udzielenia dotacji na badania 
archeologiczne. Ponadto dotacje celowo są udzielane również przez poszczególne sejmiki województwa. 
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Przeanalizuję poszczególne kwestie związane z udzieleniem tych dotacji (przeznaczenie dotacji, wysokość, 
tryb udzielenia itp.) na konkretnych przykładach, w których wykorzystano ten rodzaj wsparcia. 

Ponadto, analizując źródła finansowania działań w zakresie opieki nad zabytkami, należy wspomnieć 
również o środkach z Unii Europejskiej przyznawanych bądź w ramach krajowych Programów Operacyjnych 
(PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka,) ale przede wszystkim w oparciu o Re-
gionalne Programy Operacyjne. W tym zakresie przyjrzę się rozwiązaniom stosowanym w poszczególnych 
województwach. Należy pamiętać, że właściwe kończy się obecna perspektywa finansowa obowiązująca 
w latach 2007-2013 i trwa programowanie nowej obejmującej lata 2014-2020. W ramach dostępnych ma-
teriałów przeanalizuję, jakie będą możliwości uzyskania dofinansowania na działania w zakresie opieki nad 
zabytkami po 2014 roku.

6. Rejestr i ewidencja stanowisk archeologicznych w Polsce – analiza zasobu i możliwości 
– mgr Michał Grabowski (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa), mgr Agnieszka Niemirka (Na-
rodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa) 

Narodowy Instytut Dziedzictwa, jako instytucja odpowiedzialna za gromadzenie dokumentacji związa-
nej z rejestrem i ewidencją zabytków archeologicznych z obszaru całego kraju, dokonuje bieżących analiz 
omawianych zbiorów w ujęciu ogólnopolskim (ryc. 145). Ewaluacji podlegają różnorakie aspekty, m.in. 
dynamika wpisów do rejestru zabytków i ewidencjonowania stanowisk, rodzaje obiektów obejmowanych 
ochroną czy zróżnicowane standardy postępowania w poszczególnych województwach. Analizy obejmują 
również zagadnienia związane ze skutecznością ochrony oraz zasadnością obejmowania wpisem do rejestru 
poszczególnych zabytków w świetle obowiązującej doktryny konserwatorskiej, regulacji prawnych oraz 
rozwoju gospodarczego kraju i związanych z tym inwestycji.

Narodowy Instytut Dziedzictwa, będąc dysponentem przedmiotowych danych, opracowuje kolejne 
elementy spójnej strategii ochrony zabytków. Dąży również do standaryzacji działań, związanych z ewi-
dencjonowaniem stanowisk i wyznacza kierunki rozwoju programu AZP. Wprowadza ponadto nowoczesne 
metody zarządzania dziedzictwem, czego przykładem jest powstająca geoprzestrzenna baza o zabytkach.

W oparciu o wyżej zarysowane zagadnienia przedstawione zostaną propozycje postępowania z zabyt-
kami, zarówno rejestrowymi, jak i ewidencyjnymi, które poprawią skuteczność ich ochrony. 

Referat skierowany jest zarówno do służb konserwatorskich, odpowiedzialnych za właściwe przygo-
towanie dokumentacji rejestrowej i zarządzanie dziedzictwem, jak i archeologów prowadzących badania 
w Polsce, szczególnie te związane z programem AZP. 

7. Problem ochrony tzw. „płaskich” stanowisk archeologicznych objętych wpisem do rejestru za-
bytków 
– mgr Agnieszka Krawczewska (Powiatowy Konserwator Zabytków, Poznań)

Wpis do rejestru zabytków uważany jest za „najwyższą” formę ochrony zabytków – ostateczną, nienaruszal-
ną i niepodważalną. O ile uznamy, że wpis do rejestru zabytków grodziska jest słuszny i celowy, gdyż często 
widoczny i spektakularny, to wpis do rejestru osady tzw. „płaskiej” nie budzi już takich emocji, a nawet 
powoduje uczucie zwątpienia, a nierzadko gorący sprzeciw właściciela gruntu.

W kontekście pracy konserwatora zabytków, który winien kierować się zasadą zrównoważonego roz-
woju, czyli brać pod uwagę słuszny interes społeczny jakim jest ochrona zabytków oraz słuszny interes 
strony, wpis do rejestru zabytków stanowi z jednej strony silną podstawę prawną, by konsekwentnie były 
respektowane wynikające z tego faktu zalecenia konserwatorskie, a z drugiej strony tworzy pytanie co 
zrobić, aby chronić stanowisko wpisane do rejestru, które nie posiada własnej formy krajobrazowej?

Jeszcze większy dylemat pojawia się w konfrontacji z rozstrzygnięciem tych zagadnień przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Biorąc pod uwagę definicję zabytków, która za taki uważa: „nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części 
lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej 
epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość 
historyczną, artystyczną lub naukową”, to wpis do rejestru powinien wskazywać na zabytek o wybitnych 
wartościach, którego ochrona powinna być priorytetowa dla służby konserwatorskiej.

A zatem po co nam stanowiska w rejestrze? A dokładniej tzw. „płaskie” stanowiska? Czy mamy je 
zachować dla przyszłych pokoleń, które zastosują nowe techniki badawcze, ponieważ wiemy, że nawet 
najlepiej prowadzone badania archeologiczne są swoistego rodzaju destrukcją takiego stanowiska? A może 
zachować zabytek w formie nienaruszonej, bez jakiejkolwiek ingerencji? 

Czy jako konserwator zabytków mogę zabronić zabudowy tzw. stanowiska „płaskiego” wpisanego do 
rejestru zabytków? A może pozwolić w szczególny sposób je zagospodarować, aby nie zostało unicestwio-
ne? A może po prostu wyrazić zgodę na zabudowę pod warunkiem przebadania stanowiska zgodnie ze 
standardami badań? Ale co wtedy naprawdę pozostanie w rejestrze? Stanowiska przecież już nie będzie…

Zakaz zabudowy czy zakaz jakiegokolwiek zagospodarowania uznany w moim przekonaniu za właściwy 
powoduje, że zarządzanie takim zasobem dziedzictwa archeologicznego (czyli stanowiskami w rejestrze 
zabytków) jest wyzwaniem i koniecznością nabycia umiejętności „plastycznego” formułowania wskazań 
konserwatorskich.

Podważanie kwestii takiego zakazu zabudowy w kontekście przepisów Ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, która nie formułuje tego wprost, może wydawać się z jednej strony słuszne, ale 
tym samym oznacza – w szczególności dla właściciela nieruchomości – przyzwolenie na zabudowę takiego 
stanowiska (ryc. 146).

Czy wpis do rejestru zabytków jest zatem najlepszą ochroną dla stanowisk archeologicznych?

8. Zabytek archeologiczny w krajobrazie kulturowym 
– dr Jacek Wysocki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 

Krajobraz kulturowy jest aktualnie pojęciem modnym i nie w pełni zrozumiałym zarówno dla urzędników, 
legislatorów, jak i naukowców. Krajobrazem kulturowym jest wszystko, co współcześnie otacza człowieka. 
Są to zatem elementy geologiczne, przyrodnicze i kulturowe. Proporcje między nimi bywają oczywiście 
różne i w tym przypadku możemy mówić o zróżnicowanym stopniu antropogenizacji krajobrazów, od natu-
ralnych – których już na ziemi prawie nie ma – po krajobrazy zurbanizowane, czy przemysłowe – w których 
niemal zanikają ich naturalne komponenty.

Przekształcenia antropogeniczne prowadzą do zmian krajobrazów, a w zależności od ich charakteru 
i intensywności krajobrazy bywają klasyfikowane jako wartościowe, interesujące, harmonijne lub zdewasto-
wane, zdegradowane, zniszczone. Określenia te dotyczą zarówno stopnia przekształceń antropogenicznych, 
jak i ich charakteru. Bywają krajobrazy silnie przekształcone i ukształtowane przez działalność człowieka, 
a mimo to uznawane za interesujące, czy też wartościowe, ale bywają również krajobrazy o niewielkim 
stopniu ingerencji antropogenicznej, które są uznawane za zdewastowane, czy wręcz zniszczone.

Jednym z ważniejszych komponentów krajobrazów jest kompleks elementów materialnych, a niekie-
dy również niematerialnych, określanych jako dziedzictwo kulturowe. Należą do nich wszystkie składniki 
zainwestowania danego terenu, a więc nie tylko obiekty architektoniczne i budowlane oraz ich zespoły, 
czy też kompleksy zieleni urządzonej, których postrzeganie jest powszechne, ale również mniej oczywiste 
elementy, takie jak układy komunikacyjne, sieć hydrograficzna, czy rozłogi pól uprawnych, traktowane 
często jako naturalne elementy krajobrazu, choć w istocie są także wynikiem działalności człowieka. Nawet 
niektóre elementy rzeźby terenu i – wydawałoby się tak naturalne elementy jego pokrycia jak lasy – są dziś 
w istocie często elementami antropogenicznymi. W tej liczbie znajdują się także stanowiska archeologicz-
ne i to zarówno te posiadające własną formę krajobrazową i z tej racji łatwo dostrzegalne w terenie, jak 
i grodziska, wały podłużne, groble, kurhany, grobowce megalityczne oraz tak zwane stanowiska płaskie, 
które wprawdzie nie są widoczne z perspektywy oka ludzkiego znajdującego się zwykle blisko powierzchni 
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ziemi, ale są jak najbardziej dostrzegalne z lotu ptaka; a przecież z tej perspektywy także coraz częściej 
obserwujemy krajobrazy.

Ponieważ krajobrazy są strukturami najbardziej dynamicznymi i wciąż podlegają przekształceniom na 
skutek działania czynników przyrodniczych i antropogenicznych, a ze względu na ich ogromny wpływ na 
jakość życia społeczeństw i jednostek zostały uznane za kompleks wymagający szczególnej pieczy, w celu 
ochrony najwartościowszych z nich została uchwalona Europejska Konwencja Krajobrazowa, której sygna-
tariuszem jest również Polska. Konwencja ta obliguje nasz kraj do wprowadzenia ustawodawstwa ochron-
nego w tej dziedzinie, które powinno być spójne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i przyrody, 
ochrony zabytków i planowania przestrzennego. Niestety, mimo upływu ponad 10 lat od ratyfikowania EKK 
nie ma polskiej ustawy w tej dziedzinie.

Aktualnie zabytkom archeologicznym posiadającym własną formę krajobrazową zagrażają liczne nie-
bezpieczeństwa w związku z różnymi aspektami współczesnego rozwoju gospodarczego. Urbanizacja, roz-
wój infrastruktury komunikacyjnej, a także pojawianie się nowych form zainwestowania terenu i krajobrazu 
(np. elektrownie wiatrowe – ryc. 147) powodują zagrożenia dla ich ekspozycji. Natomiast rozwój rolnictwa 
wielkoobszarowego oraz zmiany w sposobie prowadzenia gospodarki leśnej powodują fizyczne zagrożenia 
ich istnienia na skutek rozorywania i całkowitej niwelacji terenów, a w tym przypadku dotyczy to także 
płaskich stanowisk archeologicznych. Poważnym zagrożeniem stają się także nieprzemyślane pomysły two-
rzenia „skansenów archeologicznych”, o charakterze destrukcyjnym dla substancji zabytkowej, forsowane 
przez samorządy lokalne, niestety często przy współudziale archeologów.

Współcześnie zabytek archeologiczny w krajobrazie nie jest chroniony w żaden specjalny sposób, poza 
standardowym wpisaniem go do rejestru zabytków. Nie można uznać za skuteczne takich form ochrony 
jak uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy wpisanie do gminnej lub 
wojewódzkiej ewidencji zabytków. Konieczne jest wypracowanie w ustawie krajobrazowej nowych form 
ochrony zabytków archeologicznych w krajobrazie, zapewniających im nie tylko odpowiednie wyekspono-
wanie, ale wręcz fizyczne przetrwanie. Dlatego też reprezentacja środowiska archeologicznego powinna 
brać czynny udział w jej tworzeniu.

9. Ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego w polskiej strefie Bałtyku 
– mgr Iwona Pomian (Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku) 

Dlaczego morskie dziedzictwo kulturowe powinno być chronione? To pytanie poprzedzało wszelkie dyskusje 
na temat metod i zakresu ochrony w krajach, w których udało się lub próbuje się stworzyć odpowiednie 
przepisy. Zwłaszcza wraki statków budziły wiele emocji. Traktowane przez stulecia jako skarby niczyje, 
cel poszukiwań żądnych przygód nurków wydawały się najprostszą drogą do zdobycia bogactwa i sławy. 
W wielu częściach świata to, co ukryte w morzu ciągle jest tak właśnie postrzegane. Jednak coraz częściej 
doceniane są inne niż merkantylne wartości zabytków skrytych pod powierzchnią wody.

Poza wszystkimi argumentami używanymi do uzasadnienia konieczności chronienia dziedzictwa kul-
turowego na lądzie należy pamiętać, że znaleziska podwodne to bardzo niewielka w porównaniu do lądo-
wych liczba zabytków. Wraki statków stanowią zwarty zespół obiektów wzajemnie ze sobą powiązanych, 
dających się precyzyjnie datować i stanowiących przez swą zwartość swego rodzaju wyznacznik dla badań 
związanych z okresem, z którego pochodzą (ryc. 148). Podwodne stanowiska archeologiczne, a zwłaszcza 
wraki, mają niezwykłą siłę oddziaływania i dzięki temu doskonale spełniają rolę dydaktyczno-edukacyjną 
w propagowaniu wiedzy o historii morskiej. 

Wprowadzona w 2003 roku Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami po raz pierwszy wy-
raźnie określiła, że dziedzictwo kulturowe znajdujące się pod wodą jest chronione na takich samych zasa-
dach jak na lądzie. Wprowadziła konieczność współpracy służb konserwatorskich z organami administracji 
morskiej w zakresie wydawania pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych oraz poszukiwanie 
zabytków ruchomych przy użyciu sprzętu do nurkowania na polskich obszarach morskich.
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Sposób postępowania z podwodnym dziedzictwem kulturowym regulowany jest również przez Ustawę 
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 
r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.). 

Czy za zmianami w prawie poczyniono niezbędne kroki, by zabytki znajdujące się pod wodą otoczyć 
należytą opieką? Czy istnieje system zarządzania podwodnym dziedzictwem kulturowym Bałtyku? W jaki 
sposób kwestie te uwzględniane są przy planowaniu przestrzennym na morzu? Jak w tych działaniach może 
pomóc ratyfikacja Międzynarodowej Konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego 
podpisanej w Paryżu w 2001 roku?

10. Dziedzictwo archeologiczne w strategiach rozwojowych polskich samorządów. Zapisy martwe 
czy żywe? 
– mgr Grzegorz First (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński) 

Referat jest próbą spojrzenia na umiejscowienie zapisów dotyczących zarządzania, ochrony oraz rozwo-
ju dziedzictwa archeologicznego w dokumentach strategicznych polskich regionów. Strategie rozwojowe 
stanowią istotny punkt odniesienia dla działań podejmowanych przez władze samorządowe, szczególnie 
regionalne oraz – co niezwykle ważne – dla podjęcia decyzji o ich finansowaniu. Działalność placówek 
muzealnych, promocja dziedzictwa i wspieranie badań dotacjami celowymi coraz częściej przyjmuje – czy 
powinno przyjmować – formę strategii, czyli myślenia i działania długofalowego, uporządkowanego i zorien-
towanego między innymi na cele. Kwestie dziedzictwa archeologicznego stanowić bowiem powinny obiekt 
zainteresowania nie tylko archeologów, konserwatorów, planistów przestrzennych, ale także decydentów 
lokalnych, którzy w coraz większym zakresie są także odpowiedzialni za ochronę dziedzictwa.

W referacie zostanie poruszona kwestia adekwatności zapisów w dokumentach strategicznych do 
praktyki działań, w tym finansowania ze środków krajowych i zagranicznych. Przegląd zapisów wskazuje 
na coraz częstsze traktowanie dziedzictwa archeologicznego jako szansy na rozwój, promocję regionu, 
wsparcie potencjału turystycznego, kulturowego czy naukowo-badawczego. Powstaje ciekawe pytanie – 
czy strumień korzyści płynie także w drugim kierunku, czyli od regionu do dziedzictwa i jego otoczenia? 
Czy zapisy i praktyka ich stosowania służy tylko rozwojowi społeczności, czy tym samym także dziedzictwu 
archeologicznemu, środowisku archeologicznemu, konserwatorskiemu, naukowemu?

Przypadek polskich regionów zostanie zestawiony z zapisami strategicznymi regionów europejskich, 
których podejście może stanowić „dobrą praktykę”. Konieczne jest także wskazanie relacji ze szczeblem 
krajowym, dysponującym źródłami rządowymi na wspieranie i ochronę dziedzictwa archeologicznego. 
W końcu istotne jest także zestawienie celów w obszarze tematycznym dziedzictwa archeologicznego 
z potrzebami i realnymi możliwościami oraz „zapleczem” danego obszaru w zakresie stanu dziedzictwa 
archeologicznego.

11. Planowanie przestrzenne w ochronie dziedzictwa archeologicznego – czy to skuteczny instru-
ment prawny? 
– mgr Krzysztof Spychała (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu) 

Ochronę obiektów zabytkowych, w tym stanowisk archeologicznych, prowadzi się nie tylko na podstawie 
Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisach wykonawczych – rozporządzeniach 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ustawa w art. 18-20 wskazuje, że przy sporządzaniu i aktu-
alizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), studiów, analiz, strategii rozwoju 
województwa, powiatów i gmin uwzględnia się ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami oraz zasady ich 
ochrony. 

Bardzo ważnym dokumentem jest Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy 
tej ustawy określają podstawowe cele, które należy osiągnąć w kształtowaniu ładu przestrzennego obsza-



198  

ru, np. gminy lub pojedynczej działki gruntowej. W art. 2 ustawa ta „ładem przestrzennym” określa „takie 
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach 
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe 
oraz kompozycyjno-estetyczne”. 

Prowadzenie polityki przestrzennej na terenie jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, zgodnie 
z art. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy do jej zadań własnych.

Ochrona ładu przestrzennego, jego zachowanie oraz zapewnienie prawidłowego (zrównoważonego) 
rozwoju stanowią podstawową przesłankę dla ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego. Tak więc dokładne określenie, na rysunku planu oraz w tekście planu, ilości (wykazu) stanowisk 
archeologicznych lub stref ich ochrony, określenie ich granic oraz informacji o zasadach ochrony zabytku 
archeologicznego (zakaz lub możliwość inwestycji), wymóg badań wyprzedzających lub nadzoru arche-
ologicznego przy wykonywaniu prac ziemnych, może być podstawowym elementem ochrony stanowisk 
archeologicznych.

Według naszego doświadczenia prawidłowy zapis o ilości i o ochronie stanowisk archeologicznych 
w tekście mpzp oraz ich lokalizacja na rysunku mpzp zdecydowanie zwiększa możliwości ochrony zabytku 
archeologicznego (ryc. 149).

12. Narodowy Instytut Dziedzictwa jako wsparcie merytoryczne służb konserwatorskich w zakresie 
ochrony dziedzictwa archeologicznego 
– mgr Jakub Wrzosek (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa), mgr Ewa Prusicka-Kołcon (Naro-
dowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa) 

Wsparcie merytoryczne jakie Narodowy Instytut Dziedzictwa udziela wojewódzkim konserwatorom za-
bytków podzielić można na trzy rodzaje. Pierwszy z nich to konsultacje i opinie wyrażane na różne tematy, 
najczęściej dotyczące wpisów do rejestru zabytków, dokumentacji z przeprowadzonych badań czy spraw 
związanych z problematyką kategoryzacji zabytków. Drugi obszar działań to badania wykopaliskowe o cha-
rakterze ratowniczym wykonywane na stanowiskach zagrożonych lub badania powierzchniowo-sondażowe 
czy prace pomiarowe realizowane w celu wyjaśnienia jakiegoś problemu o charakterze konserwatorskim 
(ryc. 150). Trzecim rodzajem wsparcia jest organizacja spotkań i wymiany informacji na temat najważniej-
szych i najbardziej aktualnych zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa archeologicznego.

13. Współpraca w zakresie badań archeologicznych na linii konserwator zabytków – inwestor – ar-
cheolog 
– mgr Ryszard Kołomański (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Ryszard Kołomański, Jelenia 
Góra) 

W referacie autor przedstawi realia współpracy archeologa z wojewódzkimi urzędami ochrony zabytków 
przy okazji realizacji badań archeologicznych wykonywanych w związku z prowadzonymi działaniami in-
westycyjnymi. 

W ostatnich latach na terenie całego kraju mamy do czynienia z dużą intensywnością wszelkiego ro-
dzaju prac ziemnych. Duża część z nich obłożona jest obowiązkiem zapewnienia wykonania badań arche-
ologicznych (ryc. 151). Taka sytuacja skutkuje koniecznością wzajemnej współpracy inwestora, archeologa 
i służb konserwatorskich. Współpraca ta prowadzona jest w oparciu o przepisy Ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, nr 162, poz. 1568), jak również wydanego do niej Rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwa-
torskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych 
i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 11 
sierpnia 2011 r. Nr 165 poz. 987).
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Zauważa się jednak, że nie zawsze to współdziałanie przebiega prawidłowo, a wówczas najsłabszą stro-
ną zwykle jest archeolog. W praktyce problemy wynikają przede wszystkim z powodu braku rozróżnienia 
w cytowanych na wstępie przepisach badań prowadzonych w formie nadzoru archeologicznego od innych 
badań np. badań ratowniczych, badań wyprzedzających (kwestia żądanych załączników do wniosku) oraz 
przejmowania przez muzea zabytków z przeprowadzonych badań, które to zabytki zgodnie z obowiązują-
cym prawem stanowią własność Skarbu Państwa.

Poruszona w referacie problematyka opiera się na codziennych doświadczeniach autora, który przez okres 
10 lat pracował w służbach konserwatorskich, a od przeszło 20 lat prowadzi własną firmę archeologiczną. 

14. Adaptacje obiektów zabytkowych – archeologia w służbie projektanta 
– mgr Radosław Herman (ARCH-TECH sp. z o.o., Łódź), mgr Wojciech Dudak (ARCH-TECH sp. z o.o., 
Łódź)

Proces adaptacji obiektu zabytkowego do nowych funkcji stwarza dla niego potencjalne zagrożenia i moż-
liwości. Jest to okres szczególnej aktywności dla środowisk związanych z ochroną i badaniem zabytków 
architektury. Choć zintensyfikowanie w ostatnich latach prac adaptacyjnych często komentowane jest 
krytycznie, warto podkreślić, że adaptacja obiektów historycznych jest procesem naturalnym i w zasadzie 
jedynym skutecznym sposobem ratowania obiektów o nieaktualnej funkcjonalności. Jest to proces o ugrun-
towanej tradycji, a alternatywą dla niego jest jedynie destrukcja celowa lub naturalna. 

Choć adaptacje zabytków architektury kreowane są przez zespoły projektowe, to ze względów kon-
serwatorskich i badawczych udział w nich powinni brać naukowcy z różnych dziedzin. Wśród nich coraz 
bardziej docenianą grupą są archeolodzy o specjalizacji architektonicznej. Obecnie następuje ewolucja 
sposobu podejścia inwestorów od „szykan” konserwatorskich, za jakie uważane są badania archeologiczne, 
w kierunku uświadamiania sobie korzyści z właściwego zastosowania archeologii w procesie projektowania 
i przygotowania inwestycji. Przedstawimy nasze doświadczenia osiągnięte poniekąd dzięki perspektywie, 
jaką daje nam połączenie wiedzy i doświadczenia archeologicznego oraz architektonicznego (w zakresie 
znajomości zarówno historii architektury, metodyki badań, jak i projektowania architektonicznego). Do-
świadczenia ostatnich lat pozwalają nam zilustrować kilkoma przykładami specyfikę różnych realizacji zmie-
rzających do adaptacji zabytków. Za przykłady posłużą adaptacje zamków w Lidzbarku Warmińskim (ada-
ptacja przedzamcza na centrum konferencyjno-hotelowe), Uniejowie (remont obiektu wraz z przekształce-
niem otoczenia, przebudowa wnętrz), Muszynie (ekspozycja i zabezpieczenie murów, projekt adaptacji na 
restaurację) i Ełku (projekt adaptacji na centrum hotelowo-konferencyjne) – ryc. 152. Opisywane obiekty 
są tak różne, jak różne były ich koleje, włącznie z procesem inwestycyjnym wieńczącym najnowszy etap 
ich historii. We wszystkich przeprowadzono badania archeologiczne związane bezpośrednio lub pośrednio 
z planami inwestycyjnymi właściciela. Sposób i podejście służb konserwatorskich za każdym razem było 
inne, choć charakteryzował je brak długofalowego planu dotyczącego ochrony tych wyjątkowych zabytków. 
Konsekwencje takiego stanu rzeczy miały różny, nie zawsze negatywny skutek. Przykłady te ilustrują też 
różną świadomość właścicieli zabytków - od szybkiego i względnie taniego zysku po długotrwałe planowa-
nie i budowanie dobrej marki w oparciu o autentyczność historyczną.

Na tym tle rola archeologów ciągle w dużej mierze zależy od indywidualnej wiedzy i osobowości bada-
cza czy zespołu. Czasem osiągalna jest równowaga między uwarunkowaniami ekonomicznymi a potrzebami 
konserwatorskimi i naukowymi. Pomaga w tym wyraźnie określony cel prowadzonych prac oraz jasno zde-
finiowane korzyści i zagrożenia, jakie dla inwestora i projektanta wiążą się z badaniami archeologicznymi. 
Pomocne jest powiązanie przyczyno-skutkowe wyników badań z planami inwestycyjnymi oraz przydatność 
wyników badań dla potrzeb projektantów. Wymaga to jednak od archeologów wyjścia poza ścisłe ramy 
zawodu i odpowiedniego podejścia konserwatorów.
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15. Promowanie nowego modelu ochrony dziedzictwa archeologicznego poprzez program MKiDN 
Dziedzictwo kulturowe: ochrona zabytków archeologicznych. Podsumowanie rezultatów projektów 
z lat 2011-2012 
– mgr Agata Byszewska (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa) 

Nowoczesna ochrona zabytków archeologicznych skupia się przede wszystkim na zachowaniu zasobów 
dziedzictwa archeologicznego dla następnych pokoleń, które będą dysponowały bardziej zaawansowanymi 
narzędziami badawczymi. Niszczący charakter badań wykopaliskowych sprawia, że powinny one być stoso-
wane jedynie wówczas, gdy jest to absolutnie niezbędne. Zachowanie stanowisk archeologicznych in situ 
daje możliwości prowadzenia różnego rodzaju badań o charakterze nieniszczącym. Niezbędnym elementem 
prawidłowej strategii ochrony dziedzictwa jest upowszechnianie wyników przeprowadzonych badań.

Takie podejście do zachowanych zasobów dziedzictwa promuje i wspiera Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego poprzez dofinansowanie projektów konserwatorsko-badawczych w ramach programu „Dzie-
dzictwo kulturowe” priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych”. W ramach tego priorytetu w latach 
2011-2012 były finansowane następujące grupy zadań:

1. Ewidencja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych metodą badań powierzchniowych; 
2. Nieinwazyjne badania archeologiczne, niezwiązane z planowanymi bądź realizowanymi inwestycja-

mi, wykorzystujące nowoczesne metody i sprzęt; 
3. Opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań arche-

ologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków.
Zadania dofinansowane w latach 2011-2012 przyniosły wymierne efekty w postaci wykonanych róż-

nymi nieniszczącymi metodami dokumentacji stanowisk archeologicznych oraz pozyskanych zabytków 
ruchomych, a także publikacji opracowań wyników badań prowadzonych na przestrzeni ostatnich 50 lat. 
Zaowocowały również szeregiem doświadczeń, które mogą być wykorzystane do kształtowania i modyfi-
kacji standardów w dziedzinie ochrony dziedzictwa archeologicznego. 

16. Geoprzestrzenny system ewidencjonowania obiektów Archeologicznego Zdjęcia Polski na ob-
szarze ziemi chełmińskiej 
– mgr Jerzy Czerniec (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa), dr inż. Krystian Kozioł (Katedra 
Geomatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Bartłomiej Bęgziak (COWI Polska sp. z o.o., 
Bielsko Biała), Roman Orlikowski (Geopolis sp. z o.o., Włocławek) 

Projekt „AZPGEO – Geoprzestrzenny system ewidencjonowania obiektów Archeologicznego Zdjęcia Polski 
na obszarze ziemi chełmińskiej” (ryc. 153), powstał w celu stworzenia cyfrowej ewidencji nieruchomych 
zabytków archeologicznych. Projekt został oparty na złożeniach i praktyce konserwatorskiej. Jednym z jego 
zadań jest poprawa procedur związanych z ochroną dziedzictwa archeologicznego.

Priorytetowym zadaniem było przeniesienie danych przestrzennych oraz treści kart AZP do cyfrowej 
bazy danych. W efekcie nastąpiła identyfikacja poprawnej lokalizacji 6566 nieruchomych zabytków ar-
cheologicznych w obrębie 49 obszarów na ziemi chełmińskiej. Narodowy Instytut Dziedzictwa przekazał 
na cele projektu: strukturę bazy danych, siatkę arkuszy AZP w postaci cyfrowej oraz słowniki dla danych 
opisowych.

W wyniku prac związanych z modyfikacją oraz implementacją tych danych powstała cyfrowa baza 
danych PostGIS, która została powiązana ze środowiskiem oprogramowania OPEN GIS DESKTOP. Digitali-
zacja danych AZP oraz uruchomienie serwisów WMS, zgodnie z wymogami dyrektywy INSPIRE, zapewniła 
dostęp do wiarygodnych i aktualnych danych georeferencyjnych. Stanowią one część infrastruktury danych 
przestrzennych, która budowana jest zgodnie z wytycznymi ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzen-
nej. W ramach tego założenia powstał geoportal na bazie oprogramowania GeoServer, który udostępnia 
usługi sieciowe.
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Architektura systemu ma charakter modułowy, który odpowiada elementom analogowego zasobu 
AZP. Są to:

– Strona logowania;
– Formularz do edycji i przeglądania danych AZP;
– Geoportal;
– Moduł zapytań do bazy.
– Dostęp do systemu ma charakter hierarchiczny z możliwością dodawania użytkowników:
– Administrator – zarządzanie użytkownikami oraz administracja bazą danych;
– Użytkownik zaawansowany – przeglądanie, edycja, analiza danych;
– Użytkownik – przeglądanie, analiza danych;
– Gość – przeglądanie.
W ramach projektu przeprowadzono analizy przestrzenne, które pozwoliły na dokonanie w bazie da-

nych aktualizacji zasobu AZP. W efekcie odnowiono dane dotyczące administracji, zaktualizowano takso-
nomię gleb oraz oznaczenia kartograficzne dla wycinków map. Przeprowadzono analizy cyfrowych siatek 
podziału arkuszy AZP oraz danych geometrycznych. Obie polegały na weryfikacji topologicznej danych 
przestrzennych. Celem analiz było wykrycie anomalii w położeniu obiektów względem siebie, względem 
okien siatki oraz ich raportowanie.

Pilotażowy charakter projektu pozwolił na przetestowanie ustalonych przez NID standardów, wykorzy-
stanych w ramach budowy zintegrowanego systemu informacji o zabytkach. Przyczyni się on do poprawy 
zarządzania i ochrony dziedzictwa archeologicznego przez Urząd Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Toruniu. Stworzy możliwości dla rozwoju nieinwazyjnych metod w rozpozna-
waniu zagrożeń dla dziedzictwa archeologicznego. Projekt powstał w zgodzie z duchem Konwencji Mal-
tańskiej.

17. Problematyka konserwacji reliktów architektonicznych in situ przy zastosowaniu konstrukcji 
zabezpieczających w Polsce na przełomie XX i XXI wieku 
– mgr inż. arch., M.Sc.A. Ewa M. Charowska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie)

Ostatnie dwudziestolecie zaowocowało w Polsce wzmożoną aktywnością w zakresie konserwacji reliktów 
architektonicznych in situ poprzez konstrukcję budowli zabezpieczających (ryc. 154). Wpłynęły na to nowe 
możliwości finansowania takich przedsięwzięć wynikające z obecnej sytuacji polityczno-ekonomicznej kraju, 
wzmożonej roli administracji samorządowej, nasilenia badań archeologicznych oraz przykłady rozwiązań 
zagranicznych. Powstały nowe, kosztowne realizacje, takie jak: Podziemny Kraków na Rynku Starego Mia-
sta w 2010 roku, Genius Loci na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w 2012 roku czy Hala Targowa w Gdańsku, 
oddana po generalnym remoncie w 2005 roku. Wybudowano interesujące konstrukcje o mniejszej skali, 
np. w Bielsku-Białej w 2003 roku czy dwie wcześniejsze z lat 90. XX wieku w Warszawie: w bramie pałacu 
Jabłonowskich i na ul. Żelaznej 57. Powstał szereg mniejszych realizacji konserwujących fragmenty śre-
dniowiecznych murów i bram; przykładem są Płock i Radom czy oddane w 2013 roku Muzeum Interpre-
tacji Zabytku w Warszawie. Nowe możliwości technologiczne oraz inicjatywy administracyjno-społeczne 
stwarzają realne możliwości konserwacji reliktów w istniejącej tkance miejskiej, czego przykładem może 
być ochrona reliktów Szkoły Łacińskiej w Malborku . Analizując historię istniejących starszych przykładów 
ochrony reliktów poprzez konstrukcje zabezpieczające, m.in. w Krakowie, w Legnicy, w Wiślicy, w Gnieznie, 
w Trzemesznie jak i innych miejscowościach zauważamy, że problematyka konserwacji in situ jest złożona 
i niekończąca się w momencie oddania zadaszenia do użytku. Należy przyjąć, że zakończenie budowy staje 
się dopiero prawdziwym początkiem działań konserwatorskich. 

W swoim referacie pragnę przedstawić i przeanalizować przykłady zarówno nowych, jak i zmoder-
nizowanych konstrukcji zabezpieczających relikty in situ, powstałych w ostatnim dwudziestoleciu w Pol-
sce, z którymi zapoznałam się osobiście w okresie ostatnich kilku lat. Zasygnalizuję kryteria, które należy 
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uwzględnić podejmując świadomą decyzję o konserwacji zabytków poprzez zadaszenia, uwzględniającą 
obowiązek nadzoru technicznego i finansową odpowiedzialność za stan konstrukcji zabezpieczającej w ta-
kim samym stopniu, jak za konserwację reliktów architektonicznych. 

18. Podróż w czasie. Rekonstrukcja czy destrukcja? 
– mgr Agata Byszewska (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa) 

Niezwykle popularne w ostatnich latach stały się podejmowane przez muzea, stowarzyszenia oraz władze 
samorządowe budowy różnego rodzaju rekonstrukcji zabytków archeologicznych oraz skansenów (ryc. 155). 
Zgodnie z obowiązującą tendencją pełnią one przede wszystkim rolę atrakcji turystycznych ożywiających 
dany region. W trosce o jak najsilniejsze doznania zwiedzających inwestycje te powstają zazwyczaj na stano-
wiskach archeologicznych, gdzie duch dziejów minionych jest najbardziej wyczuwalny. Ale czy rzeczywiście 
spełniają one swoją rolę ? Czy motywy i sposób działania pomysłodawców tych projektów jest zgodny z wy-
tycznymi współczesnego konserwatorstwa? Przegląd już istniejących rekonstrukcji i skansenów, jak również 
i tych będących w trakcie projektowania i budowy budzi niepokój przede wszystkim ze względu na ich 
negatywny wpływ na stan zachowania dziedzictwa archeologicznego i sposoby jego ochrony. Priorytetem 
bowiem wydaje się być stworzenie atrakcji turystycznej, a nie wysoka jakość i zgodność przedsięwzięcia 
z założeniami Karty Lozańskiej. Dokument ten zawiera sformułowane w sposób nadzwyczaj klarowny zasady 
prezentowania zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz jego rekonstrukcji: „Rekonstrukcje spełniają 
dwie główne role: badań eksperymentalnych oraz objaśniania. Należy je jednak wykonywać ze szczególną 
ostrożnością tak, aby uniknąć naruszania jakichkolwiek zachowanych świadectw archeologicznych”. Zarów-
no te wytyczne, jak i idea ochrony stanowisk in situ nie spotykają się w Polsce z właściwym zrozumieniem ze 
strony służb konserwatorskich, archeologów i muzealników, nie mówiąc już o władzach lokalnych. Budowa 
rekonstrukcji i skansenów ogranicza się zazwyczaj do aspektu popularyzatorskiego (w wielu przypadkach 
nie mającego nic wspólnego z działalnością edukacyjną), z pominięciem celów dydaktycznych i naukowych 
oraz archeologii doświadczalnej. Dużym zagrożeniem dla dziedzictwa archeologicznego są inwestycje nie 
do końca przemyślane, bez wizji i konkretnych planów (przede wszystkim finansowych) na przyszłość, któ-
rych motorem działania było/jest głównie wykorzystanie funduszy unijnych. Zaprezentowane przykłady 
rekonstrukcji z terenu całej Polski pozwalają na poznanie złych i dobrych stron takich przedsięwzięć oraz 
mechanizmów ich działania.

Postery:

I. Czy da się wywłaszczyć grodzisko wpisane od rejestru zabytków? 
– mgr Magdalena Nowak (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi) 

Grodzisko w Czerchowie, gm. Ozorków, woj. łódzkie wpisano do rejestru zabytków w 1966 roku (ryc. 156). 
Pod koniec lat 70. XX wieku rozpoczęto na nim badania archeologiczne. Już w tym czasie grodzisko było za-
grożone dewastacją i mniej więcej raz na 10 lat podejmowano administracyjne próby jej zapobiegnięcia.

Niniejszy referat jest opisem działań podejmowanych przez służby ochrony zabytków w celu zapobie-
żenia niszczenia jednego z najcenniejszych obiektów z okresu wczesnego średniowiecza w województwie 
łódzkim. Zostanie tu również przedstawiona analiza szans i zagrożeń realizacji tej procedury oraz różne 
wersje możliwych dalszych losów obiektu. Poruszona również zostanie kwestia losów materiałów zabyt-
kowych i dokumentacji z badań archeologicznych grodziska.

Ponieważ procedura administracyjna dotycząca wywłaszczenia grodziska w Czerchowie jest w toku, 
w trakcie wygłaszania referatu możemy jeszcze nie mieć odpowiedzi na tytułowe pytanie. Jednakże wystą-
pienie to ma pokazać, że procedura taka jest możliwa, i że zawsze należy podejmować próby, skoro Ustawa 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami daje nam taką możliwość.
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Ryciny do streszczeń 13. sesji tematycznej: 

Ryc. 144. Ostia Antica, Włochy. Mozai-
ka rzymska niszczona przez roślinność 
wskutek braku stałego monitorowania 
i opieki (fot. Z. Kobyliński 2004)

Ryc. 145. Pomiary geodezyjne na za-
grożonym stanowisku archeologicznym 
w Ciechanowcu, AZP 47-80/6 – przykład 
działań NID (fot. A. Niemirka)

Ryc. 146. Osada w rejestrze zabytków 
a zabudowa terenu 
(oprac. A. Krawczewska)
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Ryc. 147. Łodygowo, pow. iławski, woj. warmiń-
sko-mazurskie – grodzisko na wyspie z wiatraka-
mi w tle (fot. J. Wysocki)

Ryc. 148.  Ładunek dział żeliwnych odlanych 
w Szwecji w 1771 roku w manufakturze von 
Berchner. Bałtyk, 30 Mm od Ustki

Ryc. 149. Gospodarczy plan miasta Opola w granicach ad-
ministracyjnych z 1943 roku – wczesna forma mapy pla-
nu zagospodarowania przestrzennego (mapa archiwalna, 
WUOZ w Opolu)
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Ryc. 150. Prace pomiarowe na wczesnośrednio-
wiecznym grodzisku w Brzozie, pow. krotoszyń-
ski, woj. wielkopolskie (fot. J. Wrzosek)

Ryc. 151. Piec do wytopu dziegciu odkryty pod-
czas budowy drogi ekspresowej S-17. Szumów, 
stan. 68 (AZP 74-78/9), pow. puławski, woj. lu-
belskie (fot. T. Kołomański) 

Ryc. 152. Ełk, woj. warmińsko-mazurskie – 
wyspa zamkowa i koncepcja architektoniczna 
(oprac. ARCH-TECH sp. z o.o.)
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Ryc. 155. Rekonstrukcje zabudowań miesz-
kalnych i rzemieślniczych z okresu wczesne-
go średniowiecza – skansen Centrum Sło-
wian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta  
(fot. A. Byszewska)

Ryc. 156. Grodzisko w Czerchowie, pow. zgier-
ski, woj. łódzkie (fot. M. Nowak)

Ryc. 153. Schemat geoprzestrzennego systemu ewidencjono-
wania Archeologicznego Zdjęcia Polski na obszarze ziemi cheł-
mińskiej – materiał promocyjny (oprac. A. Przeździecki)

Ryc. 154. Wnętrze Genius Loci na Ostrowie Tumskim w Po-
znaniu w 2012 roku; pod szklaną podłogą widoczny fragment 
XVI-wiecznych murów obronnych kamienno-ceglanych 
(fot. E.M. Charowska)
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Sesja tematyczna 14. 
Komunikacja społeczna w archeologii

Organizator: 

mgr Szymon Zdziebłowski (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

Jak archeologia i archeolodzy postrzegani są przez społeczeństwo?Czy kogoś interesują wyniki prac arche-
ologów?W jaki sposób archeolodzy powinny prezentować wyniki swoich prac, by były zauważone i doce-
nione? Po co w ogóle promować archeologię?Jaka jest rola współczesnych mediów i narzędzi PR? Do sesji 
zapraszam zarówno popularyzatorów archeologii – niekoniecznie będących z wykształcenia archeologami 
czy historykami, dziennikarzy, osoby pracujące na stanowiskach PR lub marketingu w muzeach lub instytu-
cjach badawczych, jak i archeologów chcących podzielić się swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie. Celem 
sesji będzie zaprezentowanie kluczowej roli skutecznej komunikacji w nauce – zarówno pomiędzy archeolo-
gami, jak również między światem nauki i szeroko pojętym społeczeństwem. Ukazane będą również dobre 
praktyki w popularyzacji i promocji archeologii na konkretnych case studies. A mottem przyświecającym 
obradom będzie sformułowanie: popularyzacja archeologii i skuteczna komunikacja archeologii jest równie 
istotna, co sama archeologia. Obie muszą istnieć nie obok siebie, ale w symbiozie.

Referaty:

1. Promocja, wizerunek, relacje – praktyczne rozwiązania dla muzeów archeologicznych na przykła-
dzie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie 
– Kamila Brodowska (Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Prusz-
kowie)

Referat skupia się na prezentacji metod i rozwiązań praktycznych, stosowanych podczas promocji wydarzeń 
oraz kreacji całościowego wizerunku w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woy-
dy w Pruszkowie (ryc. 157). Wychodząc od szerokiego omówienia działań, prezentuje konkretne rozwiązania 
praktyczne, a przede wszystkim odpowiada na pytania:

– jak skutecznie i efektywnie stworzyć strategię promocji placówki archeologicznej?
– jak prowadzić kampanie promocyjne i wizerunkowe?
– czy współczesne działania PR-owe i marketingowe są osiągalne dla placówek działających w oparciu 
o coraz trudniejsze warunki budżetowe?
– jak bardzo media społecznościowe są potrzebne popularyzacji archeologii?
– jak radzić sobie z napotkanymi trudnościami?
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy jest miejską instytucją kultury, zaj-

mującą się relatywnie wąskim tematem badawczym, jakim jest istniejące na przełomie er Mazowieckie Cen-
trum Metalurgiczne. Będąc wyróżniającym się organizatorem wydarzeń miejskich, instytucja stara się z jednej 
strony dobrze dopasować do potrzeb lokalnej społeczności, stopniowo budując związaną z archeologiczną 
spuścizną tożsamość, z drugiej zaś nie tracić ponadregionalnej uniwersalności. Stawiając znaczący akcent na 
popularyzację zagadnień krążących wokół orbity starożytnego hutnictwa na Mazowszu, wychodzi o krok dalej, 
by wielowymiarowo i wieloaspektowo prezentować tematykę archeologiczną. Na przykładzie pruszkowskiej 
placówki prześledzić można nierozerwalność popularyzacji nauki z nią samą w kontekście społecznym.
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2. Serwisy społecznościowe i aplikacje pomocne w praktyce muzealnictwa archeologicznego. Prze-
gląd technologii i ich praktyczne zastosowanie 
– Bogna Buziałkowska (Muzeum w Koszalinie) 

W referacie zostaną przedstawione serwisy społecznościowe i aplikacje pomocne w praktyce muzealnic-
twa archeologicznego oraz przegląd technologii i ich praktycznego zastosowania (Photosynth, 123D Catch, 
Google Maps /Panoramio, Historypin, SlideShare, Issuu) – ryc. 158.

Internetem rządzi obraz. Jakich metod użyć, żeby nasze obrazy były widoczne, żeby użytkownicy zwrócili 
na nie uwagę? Jak samemu stworzyć panoramy? Obiekty 3D? Gdzie umieścić zdjęcia, a gdzie prezentacje?

Referat będzie przedstawiał aplikacje oraz portale społecznościowe, dzięki którym można przedstawić 
wyniki prac archeologicznych w ciekawy sposób. Dodatkowo pokażę, jak w wizualnie atrakcyjny sposób 
przedstawić dokumenty tekstowe.

3. „W gnieźnieńskim grodzie” – edukacyjna aplikacja mobilna w 3D i „rozszerzonej rzeczywistości” 
– mgr Magda Robaszkiewicz (Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie) 

Wystąpienie poświęcone zostanie prezentacji nowatorskiej aplikacji mobilnej „W gnieźnieńskim grodzie”, 
której pierwszy etap zrealizowano w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, w ramach dofi-
nansowania z programu „Patriotyzm Jutra” (ryc. 159). Celem projektu było wykorzystanie nowoczesnych 
technologii w edukacji muzealnej. Wynikiem kilkumiesięcznych poszukiwań i konsultacji merytorycznych 
między archeologami i grafikami jest wirtualna makieta wczesnośredniowiecznego grodu w Gnieźnie, wyko-
nana w technologii 3D i rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality – AR). Oprócz pełnego trójwy-
miarowego modelu grodu, odtworzono na tym etapie prac trzy jego elementy: wnętrze chaty słowiańskiej 
i katedry oraz konstrukcję wałów obronnych. Efekty aplikacji dostępne są „nad” materiałami drukowanymi 
(ulotki, plakaty) udostępnionymi w Internecie oraz w siedzibie Muzeum.

Aplikacja jest bezpłatnie udostępniona w sklepach internetowych Google Play oraz Apple AppStore, 
w IV kwartale 2013 roku będzie również dostępna w siedzibie Muzeum na tabletach zakupionych w ramach 
dofinansowania MKiDN. 

Złożoność aplikacji pozwala osiągnąć wielokrotnie większą wydajność edukacyjną w porównaniu do 
stacjonarnych makiet czy filmów animowanych. Wyświetlane modele posiadają warstwy, które odsłaniają 
kolejno różne cechy grodu wczesnośredniowiecznego w oparciu o nowe badania archeologiczne. Odtwo-
rzone zostały różne elementy grodu: konstrukcyjne, estetyczne, a nawet drobne detale wnętrza. Z uwagi 
na przestrzenny charakter sposobu prezentacji, gród jest obserwowany przez użytkowników pod różnymi 
kątami, jakby mieli do czynienia z fizyczną makietą. 

Aplikację w przyszłości będzie można wzbogacać o kolejne elementy: rekonstrukcje odzieży, przed-
miotów codziennego użytku, stosowanych procesów technologicznych, symulację wydarzeń, dynamikę 
przyrody itp. Do współpracy nad merytoryczną zawartością projektu zaproszeni zostali archeolodzy z wie-
loletnim doświadczeniem – Tomasz Sawicki i Tomasz Janiak (pracownicy MPPP) oraz grafik i ilustrator Ja-
rosław Gryguć, autor edukacyjnej książeczki Życie w grodzie (rok wydania: 2013).

4. Dziedzictwo archeologiczne w działaniach edukacyjnych NID 
– dr Agnieszka Oniszczuk (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa) 

Narodowy Instytut Dziedzictwa powstał w wyniku połączenia Ośrodka Dokumentacji Zabytków (ODZ) z in-
stytucjami zajmującymi się zabytkowym krajobrazem (OOZK – Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu) 
i dziedzictwem archeologicznym (ORBA – Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych, OODA – Ośrodek 
Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego). Pierwsza z wymienionych instytucji, utworzona w 1962 roku, sta-
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nowi fundament Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej 
ochrony dziedzictwa poprzez:

– gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach; 
– wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji; 
– kształtowanie świadomości społecznej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przy-

szłych pokoleń.
Główne cele Instytutu wywodzą się bezpośrednio z zadań ODZ. Akcenty rozkładają się jednak trochę 

inaczej. W okresie powojennym uwaga skupiona była na dokumentacji zachowanych zabytków i odbudo-
wie zabytków nieistniejących, przy czym inwentaryzacja i dokumentacja rozumiane były jako jedna z me-
tod trwałej ochrony. Konieczność ochrony zabytków oczywista była dla wszystkich zajmujących się nimi 
specjalistów, zaniedbano natomiast dyskusję społeczną. Zabrakło odpowiedzi na pytanie o sens ochrony 
zabytków i ich wartość dla społeczeństwa. z tego względu ciężar działań NID przesunął się w stronę kształ-
towania świadomości społecznej. W działalności edukacyjnej adresowanej do różnych grup zawodowych 
i społecznych przekazujemy zasady obowiązującej doktryny konserwatorskiej i staramy się pokazać wartość 
dziedzictwa kulturowego i – co interesować nas będzie tu najbardziej – dziedzictwa archeologicznego.

Działania edukacyjne Instytutu dotyczące dziedzictwa archeologicznego:
Szkolenia dla Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej (od 2007 roku przeszkolono ponad 300 funkcjo-

nariuszy).
Konferencje (ryc. 160) i warsztaty dotyczące konserwatorstwa archeologicznego (np. spotkanie z in-

spektorami ds. zabytków archeologicznych, Trzebiny, wrzesień 2012 roku). 
Współpraca międzynarodowa – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, w tym udział w między-

narodowych projektach jak np. „Legalny i nielegalny obrót dobrami kultury” finansowany z Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego (2010-2011).

Prowadzenie Programu MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe” priorytet 5 „Ochrona Zabytków Archeolo-
gicznych.

Cykliczne wykłady i szkolenia: np. dla studentów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej lub 
też prowadzone w ramach organizowanego przez NIMOZ cyklu „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce”.

Organizacja i współorganizacja obozów wolontariackich, konkursów dla dzieci i młodzieży, wystaw, 
imprez archeologicznych w trakcie Europejskich Dni Dziedzictwa. 

5. Palmyra – Oaza Wyobraźni, czyli obchody Roku Palmyreńskiego w Polsce 
– mgr Marcin Wagner (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski)

Wprawdzie obchody Roku Palmyreńskiego odbyły się w 2010 roku, ale jeden z tematów sesji Pierwszego 
Kongresu Archeologii Polskiej skłonił mnie do zaproponowania przedstawienia ciekawych wyników badań 
jakie zostały przeprowadzone na potrzeby odbywających się obchodów. Uzyskanie dofinansowania przez 
Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii UW na organizację wystawy pt. Palmyra – Królowa Pustyni, która 
następnie odbyła się w przestrzeni Parku Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (ryc. 161) doprowadziła 
do współpracy z profesjonalistami od Public Relations. Obchody 50 lat polskich wykopalisk w Palmyrze, 
których byłem głównym pomysłodawcą i organizatorem z ramienia Fundacji, zostały szeroko nagłośnione 
w mediach: prasie, radiu i programach telewizyjnych. Ich wartość sięgnęła kilkudziesięciu tysięcy złotych. 
Uzyskanie patronatów kilku ministerstw, firm prywatnych i różnych organizacji doprowadziło do rozpo-
wszechnienia informacji o tym wydarzeniu w całej Polsce. Całość wspierał Instytut Monitorowania Mediów, 
który zbierał informacje pojawiające się na temat polskiej działalności w Palmyrze i wszystkich wydarzeń 
dotyczących Roku Palmyreńskiego. Ważnym punktem było prowadzenie bloga przez dziennikarkę Gazety 
Wyborczej Joannę Grabowską. 

Najciekawszych spostrzeżeń na temat wiedzy o polskiej archeologii, badaczach, podróżnikach i Palmy-
rze było przeprowadzone na reprezentacyjnej grupie 1052 osób badań przez firmę PBS DGA (Pracownia Ba-
dań Społecznych) na zlecenie organizatorów Roku. W badaniach zapytano uczestników o najwybitniejszych 
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polskich podróżników/odkrywców, zabytki kojarzone z Palmyrą, kraje, w których archeolodzy odsłonili naj-
więcej zabytków, etc. Część wyników była publikowana w prasie tygodnikach czy w „Gazecie Wyborczej”. Po 
raz pierwszy jednak wszystkie dane zostaną zaprezentowane podczas odbywającego się kongresu. Wydaje 
się, że badania te najbardziej obrazują poziom wiedzy społeczeństwa na temat archeologii i mogą pomóc 
w promocji naszego zawodu i osiągnięć polskich badaczy.

6. Między panem, wójtem i plebanem – wpływ kontaktów z lokalną społecznością na badania ar-
cheologiczne na przykładzie prac wykopaliskowych w Wilczycach i Chodliku 
– mgr Zbigniew Kubiatowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa) 

Promowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego polityka naukowa faworyzuje badania, któ-
rych wyniki mogą mieć realny wpływ na poprawę funkcjonowania gospodarki i/lub poprawę życia społe-
czeństwa (zarówno w skali makro, jak i mikro). Badania z grupy nauk ścisłych i przyrodniczych są finanso-
wane dużo częściej i dużo hojniej niż humanistyka, ponieważ ich efekty łatwo jest wykorzystać w praktyce. 
Co więc należy zrobić aby badania archeologiczne miały wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, a co za tym 
idzie, aby łatwiej było je finansować ?

Prace wykopaliskowe zawsze osadzone są w konkretnej przestrzeni społecznej. Wpływ, jaki mogą 
wywrzeć na tą przestrzeń, jest bardzo ważny zarówno dla archeologów, jak i dla lokalnej społeczności. 

Kontakty archeologów i lokalnej społeczności mogą przyczynić się do sukcesu misji lub przysporzyć jej 
wielkich problemów. Począwszy od lokalnej administracji, przez organizacje pozarządowe, biznesmenów, 
po księży wszyscy mogą mieć wpływ na badania. Dobre stosunki z administracją lokalną mogą przyczynić 
się np. do wykupienia działki, na której znajduje się stanowisko w celu jego ochrony. Organizacje pozarzą-
dowe mogą wesprzeć badania wolontariuszami. Biznesmeni mogą zdecydować się na sponsoring misji. 
A ksiądz ogłaszający z ambony, że od poniedziałku po polach będą chodzić archeolodzy, może oszczędzić 
wielu nieciekawych sytuacji podczas „powierzchniówek”. 

Równie istotny jest wpływ archeologów na lokalną społeczność (ryc. 162). Wieloletnie badania wy-
kopaliskowe sprawiają, że misja staje się elementem przestrzeni społecznej, a archeolodzy przestają być 
postrzegani jako obcy. Również promocja wyników badań wśród lokalnej społeczności ma na nią ogromny 
wpływ. Może być przyczyną dumy mieszkańców, ale również impulsem do rozwoju gospodarczego. 

W niniejszym referacie zaprezentowane zostaną kontakty archeologów z lokalnymi społecznościami 
w Wilczycach i w Chodliku. Oba stanowiska są zupełnie różne od siebie (Wilczyce – epoka kamienia, Cho-
dlik wczesne średniowiecze) i umieszczone w zupełnie innej przestrzeni społecznej (Wilczyce – duża wieś 
gminna, Chodlik – mała wioska). W obu miejscowościach archeolodzy postanowili nawiązać jak najszerszą 
współpracę z lokalnymi społecznościami, co zaowocowało nawiązaniem szerokich kontaktów, dzięki którym 
praca oraz finansowanie obu misji jest dużo łatwiejsze.

Obie misje są dobrym i wartym zaprezentowania przykładem wykorzystania archeologii do rozwoju 
społecznego i gospodarczego w skali mikroregionów.

7. Archeolog i społeczeństwo. O postrzeganiu archeologów i ich współpracy ze społecznością lo-
kalną 
– mgr Kornelia Kajda (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Współpraca archeologów ze społeczeństwem to temat trudny i niekiedy sporny, co wynika często z faktu, 
że wielu archeologów nie wie jakie oczekiwania wobec nich ma społeczeństwo, jak tym oczekiwaniom 
sprostać oraz jak są oni społecznie postrzegani. Do tej pory poświęcano temu tematowi niewiele uwagi, 
gdyż archeologię w dużej mierze postrzegano (i postrzega się) jako dziedzinę ściśle powiązaną z wiedzą 
akademicką, taką, która pozostaje niezrozumiała dla społeczeństwa i uprawiana jest za przysłowiowym 
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„płotem” (Czerniak 2011). Dopiero zwrot ku popularyzacji archeologii sprawił, że jej społeczne znaczenie 
zaczyna być postrzegane jako istotne (ryc. 163). 

W moim wystąpieniu chciałabym oprzeć się na rezultatach projektu badawczego pt. „Archeologia za-
angażowana: społeczeństwo – przeszłość – teledetekcja”, który to w założeniu miał stać się przyczynkiem 
do rozpoczęcia szerszych badań na temat społecznego funkcjonowania archeologów i archeologii. W wy-
stąpieniu planuję zająć się zagadnieniami, które realizowane były w ramach wyżej wspomnianego projektu. 
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych oraz wywiadów swobodnych chciałabym 
wskazać jakie oczekiwania i wyzwania stawia przed archeologiem społeczność lokalna, na której terenie 
zamieszkania on pracuje, jak archeolog i jego praca widziane są przez społeczeństwo oraz czy archeologów 
postrzega się jako potrzebnych dla społeczeństwa. Dodatkowymi zagadnieniami, które chciałabym poru-
szyć są te dotyczące społecznego widzenia archeologii jako dziedziny naukowej, jej granic badawczych oraz 
postrzegania metod jakimi się posługuje. 

Literatura:

Czerniak L. 
2011 Dla kogo są wykopaliska? Profesjonaliści i społeczeństwo, [w:]Współczesne oblicza przeszłości, red. A. Mar-
ciniak, D. Minta-Tworzowska, M. Pawleta, Poznań, s. 177-185. 

8. Dokumentacja filmowa wykopalisk archeologicznych i jej różnorakie zastosowanie 
– dr Hubert Chudzio (Instytut Historii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kra-
ków)

W XXI wieku przed nauką polską, w tym może szczególnie przed archeologią, stanęły nowe wyzwania. 
Rozszerzające się w sposób bardzo szybki nowe techniki multimedialne wymuszają przystosowanie się do 
charakteru ich rozwoju również archeologii jako nauki. Funkcjonujący obecnie nośnik cyfrowy jest prak-
tycznie niezniszczalny i daje olbrzymie możliwości przetwarzania i wielokrotnego kopiowania. Co ważne, 
jest on coraz tańszy. Obecnie w domu można mieć prawdziwe studio filmowe, o możliwościach jakich nie 
miały jeszcze kilkanaście lat temu największe telewizje świata. Wszystko też uległo miniaturyzacji. Istnieje 
więc szansa szerokiego wykorzystania nagranego na wykopaliskach materiału filmowego z możliwością jego 
wieloletniej archiwizacji. W końcu bardzo ważne jest zachowanie żywego obrazu naukowców i wyników ich 
pracy. Nagranie na materiale cyfrowym pozwala na jego profesjonalne zastosowanie w dokumentalnych 
programach telewizyjnych, np. w filmie biograficznym o wybitnym archeologu. Bardzo rozwinięty przekaz 
internetowy daje szanse popularyzacji wyników badań.

W swym referacie pokazuję jak najszerszą perspektywę możliwości wykorzystania materiału filmowego 
w dokumentowaniu prac archeologicznych oraz ich zastosowanie. W referacie przedstawione zostaną tech-
niki filmowania na wykopaliskach, a dokładniej ich specyfika zarówno w Polsce, jak i za granicą (ryc. 164). 
Jednocześnie zamierzam omówić możliwość popularyzacji archeologii w mediach, dzięki wykonanemu na 
wykopaliskach materiałowi filmowemu. Jako reżyser ponad 20 filmów o tematyce archeologicznej mam 
odpowiednie doświadczenie w tej tematyce. Moje produkcje były wyświetlane w różnych telewizjach, 
jak TV Planete, Discovery, TVP, TVN. Filmy obecnie można prezentować nie tylko w telewizjach (powstaje 
coraz więcej kanałów telewizyjnych o tematyce historycznej, w tym archeologicznej), ale również w Inter-
necie, a także jako tzw. inserty (na płytach CD) w czasopismach, a nawet przy publikacjach książkowych 
i wystawach. 

Efektem ostatnich działań jest też popularyzacja polskiej archeologii na festiwalach filmowych po-
święconych tej nauce. Takich festiwali w świecie jest już około dwudziestu. W Krakowie odbyły się już dwie 
edycje Festiwalu Filmów Archeologicznych, organizowanych przez tamtejsze Muzeum Archeologiczne. Mam 
przyjemność być pomysłodawcą tej imprezy i jej dyrektorem. 
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9. Archeologia w mediach – perspektywa dziennikarza naukowego 
– Urszula Rybicka (Polska Agencja Prasowa)

Archeologia na tle innych nauk ma stosunkowo mocną pozycję medialną. Ma również znaczące miejsce w po-
pkulturze. Odkrycia archeologiczne niejednokrotnie bywały sensacjami z pierwszych stron gazet (ryc. 165). 
Jednak ta pozycja nie jest dana raz na zawsze. Przemiany na rynku medialnym i rosnąca popularność mediów 
społecznościowych spowodowały, że informacje rozchodzą się błyskawicznie i każdy ma dostęp do wybranych 
informacji dosłownie zawsze i wszędzie. W zalewie treści „przebicie się” z wartościowymi informacjami do opinii 
publicznej stało się szczególnym wyzwaniem. Promowanie rzetelnych i wartościowych przekazów w mediach nie 
jest możliwe bez znajomości funkcjonowania mediów i bez stałego kontaktu z dziennikarzami i wydawcami. 

Oczywiste sensacje, takie jak odkrycie grobu Kopernika lub ustalenie, że na ziemiach dzisiejszej Pol-
ski 7 tys. lat temu wytwarzano ser, to przykłady tematów, które automatycznie zyskują zainteresowanie 
mediów. Nie oznacza to jednak, że mniej spektakularne wyniki badań nie są interesujące dla czytelników, 
widzów lub słuchaczy. Należy jednak włożyć więcej starania w ich prezentację – odpowiednio wybrać 
moment poinformowania mediów, dostosować (najlepiej we współpracy z rzecznikiem prasowym) formę 
przekazu, współpracować z dziennikarzami różnych mediów w odpowiedni sposób, biorąc pod uwagę 
odmienną specyfikę pracy np. stacji telewizyjnych i tygodników. W procesie komunikowania wyników ba-
dań za pośrednictwem mediów niezbędne są również uproszczenia, które umożliwią odbiorcy – laikowi, 
zrozumienie skomplikowanego zagadnienia. Nie oznacza to, że przekaz może zostać zafałszowany. Trzeba 
jednak przeważnie zrezygnować z precyzyjnej terminologii po to, aby ukazać sedno sprawy. 

Powinnością archeologów, obok badań naukowych, jest krzewienie wiedzy o kulturze ludzkich spo-
łeczności i o korzeniach oraz przemianach naszej tożsamości jako cywilizacji ludzkiej. Uczeni wypełniają to 
zadanie udzielając mediom wypowiedzi, które można nazwać okolicznościowymi. Przy okazji świąt i innych 
obrzędów można przybliżyć pochodzenie naszych zwyczajów. Warto też korzystać z okazji do komentowa-
nia bieżących wydarzeń w kraju i na świecie oraz odkryć dokonanych za granicą. 

Popularyzacja wiedzy w mediach przypomina objaśnianie świata dzieciom. Korzystając ze swojej wie-
dzy naukowej, ale używając języka zrozumiałego dla odbiorcy, można pogłębić jego zrozumienie historycz-
nych i współczesnych procesów i wzbudzić ciekawość, która zaprocentuje w przyszłości.

10. Jaka jest rola współczesnych mediów i narzędzi PR? 
– mgr Wioletta Łabuda-Iwaniak (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa) 

W referacie poruszone zostaną następujące kwestie:
1. Dobre praktyki i zasady współpracy z mediami:
– konferencje prasowe,
–  mailingi,
–  kontakty z dziennikarzami,
–  jak zainteresować tematem dziennikarzy - komunikaty prasowe,
–  jak pozyskać patrona medialnego,
2. Rola mediów internetowych i ich przełożenie na społeczeństwo.
3. Prawo autorskie. Zastosowanie prawa autorskiego w pracy PR-ca.
4. Prawo prasowe. Zasady działania (ryc. 166). 

11. Językowe środki wyrazu w artykułach popularyzujących archeologię 
– dr Katarzyna Jarosz (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki we Wrocławiu) 

Problem języka i środków stylistycznych wykorzystywanych przez autorów jest niezwykle istotny i wy-
maga dokładnego omówienia. Artykuł popularnonaukowy, oprócz swoich walorów naukowych, powinien 
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być dla czytelnika interesujący. Istotna jest zarówno atrakcyjność treściowa, jak i formalna oraz dotycząca 
poziomu infograficznego. Członkowie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w trakcie dyskusji doty-
czącej języka tekstów popularnonaukowych wytknęli popularyzatorom nauki następujące błędy: zbyt her-
metyczny, szablonowy, ubogi, napuszony język tekstów, co wynika najczęściej z niezrozumienia problemu 
przez autora, który usiłuje skryć niekompetencje za fasadą pretensjonalnego i nadętego języka. Ponadto 
lekceważona jest treściwość wypowiedzi, autorzy starają się przypodobać czytelnikom i nagminnie powie-
lają wciąż te same wzorce językowe. Celem tego referatu jest analiza archeologicznych artykułów popu-
larnonaukowych pod kątem ich atrakcyjności dla czytelnika. Ważne wydaje się zbadanie czy styl i język, 
w jakim pisane są artykuły, są odpowiednie dla przeciętnego czytelnika. Należy sprawdzić czy teksty są dla 
odbiorcy ciekawe i czy potrafią wzbudzić w nim zainteresowanie tą dziedziną nauki. 

Autorzy przeanalizowanych artykułów często balansowali na granicy pokusy specjalistycznej głębi 
i uroku renesansowej rozległości tematu. Wśród opublikowanych tekstów o bardzo wysokim poziomie 
popularyzatorskim znalazły się i takie, które z upowszechnianiem wiedzy łączył jedynie fakt, że zostały 
umieszczone w periodyku o charakterze popularyzatorskim (ryc. 167). 

I. Czterysta lat mapowania Angkor 
– lic. Kasper Hanus (Department of Archaeology, the University of Sydney)

Angkor, rozciągające się pomiędzy brzegami jeziora Tonlé Sap (pol. Wielkie Jezioro Słodkowodne) a wzgó-
rzami Phnom Kulen (pol. Wzgórza Liczi) było gospodarczym i politycznym sercem Imperium Khmerskiego, 
które od IX do XV wieku naszej ery kontrolowało większość kontynentalnej Azji Południowo-Wschodniej. 
Miasto to, nazywane przez mieszkańców Yaśodharapura (pol. Święte Miasto lub Stolica) było największym 
preindustrialnym kompleksem urbanistycznym o niskiej gęstości zaludnienia. Miasto to zawdzięczało swoje 
bogactwo uprawie ryżu, a rozwinięty system gospodarki wodnej pozwalał na podwójny zbiór w ciągu roku. 
Upadek Angkor w XIV i XV wieku był złożonym procesem spowodowanym zarówno zmianami klimatycz-
nymi (przejście z Średniowiecznego Optimum Klimatycznego do Małej Epoki Lodowcowej), jak i zmianami 
społecznymi związanymi z rozprzestrzenianiem się buddyzmu (Theravāda). 

Romantyczna wizja, propagowana przez XIX-wiecznych odkrywców, ukazywała Angkor jako ruiny zagi-
nionej cywilizacji, jednak najnowsze badania wskazują, że po 1432 roku, kiedy Yaśodharapura miało zostać 
zdobyte przez Tajów, miasto pozostawało zamieszkane. Dowody archeologiczne i historyczne jednoznacznie 
wskazują na fakt, że pozostały tam między innymi wspólnoty mnichów. 

Z tego okresu pochodzi pierwsza znana mapa Angkor Watt, wykonana przez japońskiego pielgrzyma, 
który przybył odwiedzić to święte miejsce (ryc. 168). Był to pierwszy plan, który zapoczątkował czterystu-
letnią historię mapowania Angkor. 

W swojej prezentacji chciałbym przedstawić rozwój metod kartograficznych, zwłaszcza tych wykorzy-
stywanych przez archeologów, stosowanych na tym stanowisku. Relacja francuskiego podróżnika Henriego 
Mouhot, który w 1861 roku dotarł do Angkor sprawiła, że Europejczycy zainteresowali się tym miejscem. 
W czasie okresu kolonialnego francuscy badacze z L’École française d’Extrême-Orient (EFEO) wykonywali 
liczne plany i mapy, zgodnie z obowiązującymi w epoce standardami. Wybuch wojny domowej w połowie 
XX wieku uniemożliwił prowadzenie badań na kilka dziesięcioleci. Jednak United States Air Force w czasie 
licznych lotów zwiadowczych wykonało całą serię zdjęć lotniczych, które używane są obecnie przez arche-
ologów. Stabilizacja polityczna w latach 90. XX wieku umożliwiła wznowienie prac badawczych, takich jak 
przygotowanie przez fiński zespół FinnMap ortofotomapy regionu Siem Reap, zastosowanie przez Jet Pro-
pulsion Laboratory radaru z syntetyczną aperturą i lotniczy skanning laserowy (ALS) wykonany w kwietniu 
2012 roku przez międzynarodowe konsorcjum KALC. 
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Ryciny do streszczeń 14. sesji tematycznej: 

Ryc. 157. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Ma-
zowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, 
woj. mazowieckie (fot. K. Brodowska)

Ryc. 158. Opracowała B. Buziałkowska

Ryc. 159. Pierwsza publiczna prezentacja aplika-
cji „W gnieźnieńskim grodzie” podczas Nocy Mu-
zeów w Muzeum Początków Państwa Polskiego 
w Gnieźnie, 18 maja 2013 roku 
(fot. Agencja Fotostube)
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Ryc. 160. Konferencja: „Legalny i nielegalny 
obrót dobrami kultury. Zapobieganie przestęp-
stwom przeciw dziedzictwu kulturowemu”, War-
szawa, maj 2011 roku (fot. M. Socha-Włodarska, 
Archiwum NID)

Ryc. 161. Palmyra, Łuk tryumfalny 
(fot. M. Wagner)

Ryc. 162. „Neolityczny obiekt książęcy z Wil-
czyc” – stanowisko IAE PAN na Festiwalu Nauki 
w Jabłonnie, 2012 rok (fot. Z. Kubiatowski)
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Ryc. 163. Warsztaty archeologiczne zorganizo-
wane dla młodzieży z Zespołu Szkół w Bieniowie 
(fot. K. Kajda)

Ryc. 164. Operator w drodze do pracy w Sakkara 
(Egipt) (fot. Archiwum H. Chudzio)

Ryc. 165. Badania archeologiczne w kraju i za 
granicą zawsze budzą emocję 
(fot. Sz. Zdziebłowski)
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Ryc. 166. Jak zainteresować dziennikarza te-
matem? Zwłaszcza, kiedy może on przebierać 
w informacjach – bo dzieje się dużo, dzieje się 
szybko i zawsze znajdzie się jakiś nośny temat. 
Dlatego praca PR-owca musi być skoncentrowa-
na na tym, żeby z natłoku informacji dziennikarz 
wybrał właśnie NASZĄ (fot. www.booklips.pl)

Ryc. 167. Łatwy czy trudny? Stopień trudności 
tekstów popularnonaukowych 
(oprac. K. Jarosz)

Ryc. 168. Pierwsza znana mapa Angkor Watt, 
wykonana przez japońskiego pielgrzyma




