
Marek Konopka

Rezerwaty archeologiczne w Polsce -
problem definicji i liczby
Ochrona Zabytków 33/4 (131), 292-298

1980



M AREK KONOPKA

REZERWATY ARCHEOLOGICZNE W POLSCE 
— PROBLEM DEFINICJI I LICZBY

Zagadnienia, którymi zajmują się konserwatorzy zabyt
ków architektury i archeologii, w wielu wypadkach, jeśli 
nie są identyczne, to wykazują znaczne podobieństwo. 
Ostatnio do rangi problemu w archeologii urosła sprawa 
powszechnej ewidencji stanowisk, od dawna rozwiązywa
na w ochronie zabytków budownictwa. Mimo, że domeną 
archeologii jest odkrywanie nowych, dotychczas nie zna
nych śladów dawnej kultury, istnieje jednak wiele obiek
tów trwałych, widocznych na powierzchni — grodziska 
i kurhany. Nie dotyczy ich tak ważne zagadnienie, jak re
waloryzacja, problemem staje się natomiast ich ochrona 
przed zniekształceniem lub likwidacją. Niemniej jednak 
ochrona zarówno widocznych obiektów archeologicz
nych, jak i niekiedy odkrywanych a zachowanych w do
brym stanie (ostatnio np. konstrukcje drewniane grodu 
w Pułtusku) wiąże się z zagadnieniem występującym i przy 
innych kategoriach zabytków — ich zagospodarowania, 
czyli organizacji rezerwatów archeologicznych. Właści
wie każdy dobrze zachowany obiekt odkryty w toku prac 
wykopaliskowych przynosi dylemat — czy należy go 
zasypać, czy też czynić próby jego konserwacji, a zarazem 
eksponowania i przystosowania do celów turystycznych.

1 K. P i w o c k i ,  Zabytek, rezerwaty, park  kultury — muzeum 
w plenerze, ,,Ochrona Zabytków” , XIV, nr 3—4, 1961, s. 3— 4. 
Według K. Piwockiego rezerwatem nie jest zabytek opatrzony ta
blicą informacyjną, lecz ,,zabytek, który nie pełni żadnych bieżących 
funkcji użytkowych, a również jest przygotowany materialnie (urzą
dzenia komunikacyjne) i organizacyjnie (dozory i przewodnicy) do 
służenia osobom i grupom odwiedzającym rezerw at”. Wydaje się, 
że autor niezwykle trafnie scharakteryzował najistotniejsze cechy 
rezerwatu, toteż zapewne nie trzeba by do sprawy wracać, gdyby 
nie pomijano drugiej części sformułowania, zastępując ją niekiedy 
enigmatycznymi hasłami.

2 Najważniejsze publikacje, w których autorzy zajęli się teoretycz
nym aspektem rezerwatów archeologicznych: J. A u g u s t y n i a k ,

Ranga społeczna archeologii i jej funkcja w ukazywaniu 
reliktów przeszłości nakłada na nas obowiązek nie tylko 
zbadania, ale także wprowadzenia odkrytych znalezisk 
jako trwalej wartości do kultury współczesnej. Wśród 
wielu inicjatyw podjętych w latach powojennych części 
planowanych, a nawet zaprojektowanych rezerwatów ar
cheologicznych nigdy nie zrealizowano. Wymieńmy 
choćby grodziska w Kaliszu-Zawodziu, w Bródnie Sta
rym na obszarze wielkiej Warszawy, na Ostrówku w Opo
lu czy palatium piastowskie w Przemyślu. Niektóre ini
cjatywy tego rodzaju mają jednak pomyślne zakończenie 
(np. rezerwat w Bolesławcu), mimo że niekiedy mało kto
0 tym wie.
Ile mamy rezerwatów archeologicznych w Polsce — na to 
pytanie wcale niełatwo dać jednoznaczną odpowiedź. 
Sytuacja jest dość paradoksalna. Istnieje obszerna litera
tura i kilka prób określenia, czym jest lub powinien być 
rezerwat archeologiczny. Jedna z najwcześniejszych de
finicji sformułowana przez K. Piwockiego wydaje się 
nader precyzyjna1, inni autorzy wykazują jednolitość ro
zumienia tego pojęcia2, a jednak nie dysponujemy dotąd 
oficjalną listą tego rodzaju placówek i brak nie budzą-

Ekspozycja zabytków archeologicznych in situ, „Rocznik Muzeów
1 Ochrony Zabytków Ziem Polski Środkowej”, t. 1, 1973, s. 88— 107; 
W. B ł a s z c z y k ,  Idea archeologicznej ekspozycji ,,tradycyjnej” 
i ,,in situ” ii’ środowisku przemysłowym na przykładzie Muzeum 
w Częstochowie, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego 
i Etnograficznego w Łodzi” , Seria Archeologiczna, nr 16, 1969, 
s. 176— 180; K. D ą b r o w s k i ,  Miejsce rezerwatu archeologicz
nego tv kształtowaniu środowiska naturalnego, „W iadomości Arche
ologiczne” , t. 42, 1977, s. 3— 8; Z. R a j e w s k i ,  O rezerwatach 
archeologicznych w Polsce, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 25, 
1958, s. 240—247; t e n ż e ,  Rezerwaty archeologiczno-historyczne, 
„Informator Muzeum w Grudziądzu” , t. 5, 1964, s. 27— 34; te  n- 
ż e ,  Rezerwaty archeologiczne i muzea na wolnym powietrzu, „Ar
cheologia Polski”, t. 13, 1968, s. 429—442.

1. Fragment najstarszego polskiego re
zerwatu IV Biskupinie (fot. В Borowiak)

I. Detail o f the oldest Polish reserve at 
Biskupin
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cych wątpliwości kryteriów, według których można by 
taką listę sporządzić. Dzięki owocnemu działaniu niektó
rych konserwatorów zabytków archeologicznych coraz 
więcej obiektów archeologicznych jest znakowanych lub 
różnego rodzaju sposobami zagospodarowanych i nie 
bardzo wiadomo — czy tym samym rośnie liczna rezer
watów, czy też nie ma to z tym pojęciem wiele wspólnego. 
Na oficjalnej liście muzeów, opublikowanej w 1977 r. po 
reformie administracyjnej, znajdują się np. trzy rezerwa
ty archeologiczne3. Czy pozostałe nie zasługują na u
względnienie, choć zwiedzane są przez publiczność? Je
dyne kartograficzne zestawienie rezerwatów archeolo
gicznych opublikował w 1968 r. Z. Rajewski4, jednakże 
na sporządzonej wówczas mapce znalazły się nie tylko 
istniejące, lecz także planowane. Z tych ostatnich więk
szość nie doczekała się ukończenia, dzisiaj więc lista ta 
jest nieaktualna. W 1978 r. analogiczne zestawienie wyko
nała B. Głowacka w pracy magisterskiej5, uwzględniając 
w nim 13 rezerwatów, co z kolei jest liczbą znacznie za
niżoną. Rezultat ten świadczy właśnie o przyjęciu niezbyt 
precyzyjnych kryteriów wyróżniania rezerwatów. Sprawa 
jest tym bardziej irytująca, że od momentu powstania 
rezerwatu w Biskupinie, a więc przed ponad 40 laty, 
wszyscy zainteresowani uznają tego typu prezentację ze
społów zabytkowych za jedną z najciekawszych, najbar
dziej godnych upowszechniania sposobów eksponowania 
obiektów archeologicznych i trudno z tym twierdzeniem 
nie zgodzić się, gdyż autentyczność zabytku w natural
nym, oryginalnym otoczeniu działa bardziej na wyobraź
nię i przeżycia zwiedzającego niż najlepiej wyeksponowa
ny obiekt w muzeum. W tym krótkim szkicu chciałbym 
więc, w ramach bogatej problematyki konserwatorskiej, 
wiążącej się z kwestią realizacji rezerwatów archeologicz
nych ograniczyć się do ustalenia listy rezerwatów arche
ologicznych w Polsce w 1980 r. W tym celu jednak nie
zbędne jest uściślenie kryteriów, choćby robocze, dające 
podstawę do jednoznacznego wyodrębnienia interesują
cych nas obiektów.
W czym tkwi istota problemu? Należałoby wyraźnie 
stwierdzić, że u podstaw pojęcia rezerwatu archeologicz
nego leży intencja nadania obiektowi archeologicznemu 
w terenie specjalnego statusu. Definicja nie może więc 
wynikać z kryteriów klasyfikacji formalnej zabytków ar
cheologicznych, które wchodzą w zespoły rezerwatowe. 
Każdy z nich, czy jest to obozowisko łowców sprzed kil
kudziesięciu tysięcy lat, cmentarzysko z epoki brązu, 
urządzenia techniczne z okresu wpływów rzymskich, czy 
w końcu po prostu grodzisko, może stać się podmiotem 
rezerwatu archeologicznego. Kształt, funkcja czy położe
nie nie mają w tym wypadku znaczenia. Cechy te nato
miast wpływają na formy działania człowieka, mające 
na celu realizację rezerwatu. Niekiedy determinują je. 
Te sposoby są dlatego zgoła rozmaite. Czasami konieczne 
jest wzniesienie pawilonu (np. nad odkrytym, płaskim 
cmentarzyskiem), kiedy indziej budowanie go wydaje się 
nie tylko zbędne, lecz wręcz szkodliwe (np. nad różnego 
rodzaju kurhanami czy kręgami kamiennymi). Problem 
definicji rezerwatu archeologicznego rysuje się więc jako 
zadanie ustanowienia granicy działania człowieka, któ
rego celem jest eksponowanie obiektów archeologicznych 
w terenie. Zdzisław Rajewski, który najwięcej poświęcił

2. Drewnu — ja k  je  wyeksponować in situ? (fot. B. Buczek Piach- 
tJwa)
2. Wood —  how to display it in situ?

miejsca propagowaniu idei organizacji rezerwatu, stwier
dził, że jeśli został on udostępniony do zwiedzania, ale 
nie ma elementów ekspozycyjnych, pozostanie tylko za
bytkiem6. W takim ujęciu należałoby zapytać, jakiego 
rodzaju powinny być te „elementy ekspozycyjne” ? Czy 
tablica z opisem wyników badań byłaby już elementem 
wystarczającym, czy też dopiero wystawa składająca się 
z dwóch plansz, a może większej ich liczby? Sprowadzenie 
problemu do wyznaczenia granicy ilościowej elementów 
ekspozycyjnych, a nawet jakościowej (wiata, pawilon, 
ogrodzenie?) tworzy kryterium wyróżniające rezerwat 
od „nierezerwatu” sztuczne i nieprecyzyjne. Powinno ono 
wiązać się nie z elementami zabudowy, które świadomie 
mnożymy lub redukujemy, lecz koncepcją ogólną, z ideą 
udostępniania zabytku. Tym więc różni się rezerwat od 
oznakowanego obiektu archeologicznego w terenie, że 
podjęto takie działania, które zapewniają obiektom ar
cheologicznym odrębny status. Jakie elementy o nim sta
nowią? Obiekty archeologiczne powinny być powszech
nie dostępne i przystosowane do zwiedzania oraz syste
matycznie wykorzystywane dla celów popularyzacji 
wiedzy o nich i sprawach z nimi związanych. Można by 
więc powiedzieć, że kryterium wyróżniające rezerwat 
archeologiczny od innych podobnych zespołów ma cha
rakter dialektyczny. Obiekt będzie rezerwatem, jeśli 
użyte formy zagospodarowania uznamy za wystarczające 
dla właściwego funkcjonowania w sposób wyżej opisany. 
Dla przykładu, po to, aby zespół kurhanów położonych 
daleko od aglomeracji miejskiej stał się rezerwatem, 
nie wystarczy je oznakować, należy zapewnić dobry 
do nich dojazd, na drodze ustawić tablice kierujące, 
a na miejscu zagwarantować wszechstronną informację. 
Informacja nie musi być określona co do formy.

3 „Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków”, 
1977, s. 6— 16 (wykaz muzeów podległych Ministerstwu Kultury 
i Sztuki).
4 Z. R aj  с w s к i, Rezerwaty archeologiczne i muzea...

s B. G ł o w a c k a ,  Rezerwaty archeologiczne и’ Polsce, 1979, 
praca magisterska na Uniwersytecie ł ódzkim (nic publikowana), 
mapka sygnowana (wyk. 1978).
r’ Z. R a j e w s k i ,  Rezerwaty archeologiczno-historyczne, s. 27,
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Jeśli uznamy, że najbardziej prawidłowym sposobem bę
dzie oprowadzanie zwiedzających przez przewodników, 
niekonieczna jest wtedy tablica czy wystawa, byleby tylko 
przewodnicy zawsze byli na miejscu albo towarzyszyli 
każdej wycieczce.
Niekiedy wystarczająca będzie wystawa połowa, kiedy 
indziej niezbędna jest budowa pawilonu7. Do rezerwatu 
na Wawelu, będącego integralną częścią muzeum, nic 
trzeba doprowadzać drogi, ustawiać kierunkowskazów. 
Nie urządza się w jego wnętrzach imprez oświatowych, 
bez których np. rezerwat w Będkowicach nie będzie należy
cie egzystował w świadomości społecznej. Kryterium stałe

7 W cytowanej pracy autorka podzieliła rezerwaty na kategorie 
w zależności od liczby obiektów wznoszonych na jego terenie (np.

go funkcjonowania rezerwatu często ma istotne znaczenie, 
mamy bowiem wiele obiektów prawidłowo zagospodaro
wanych, ale nienależycie eksploatowanych. Oczywiście 
zrozumiałe jest, że definicja rezerwatu musi obejmować 
również te cechy, bez których w ogóle nie można o nim 
mówić, a więc że znajdują się w nim obiekty badane meto
dą archeologiczną, że są one zachowane in situ i mają 
duże walory poznawcze i wizualne.
Podsumowując należałoby jeszcze raz sprecyzować, kiedy 
możemy mówić o istnieniu rezerwatu archeologicznego, 
a więc: po pierwsze, jeśli obiekty, które wchodzą do ze
społu zostały odkryte lub były badane metodami arche-

istnienie pawilonu wyznacza kategorię pierwszą). W kontekście po
wyższych rozważań podział ten jednak budzi zasadniczy sprzeciw.

I. Romańskie okno kościoła klasztorne
go и’ Mogilnie z X I  w., odsłonięte w trak
cie badań archeologicznych (fot. A Cie
chanowski)

l. i Romanestfue window in the cloister 
church at Mogilno ( / Ith century). unco
vered during archaeological studies
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5. Fragment rezerwatu не Wschowej 
(fot. К. Kucharska)

5. Part o f  the reserve at Wschowa

ologicznymi, po drugie — jeśli są eksponowane in situ, 
po trzecie — jeśli zostały przystosowane do zwiedzania 
(niezależnie od użytych metod i środków, jednakże w tym 
stopniu, iż zwiedzający otrzymuje pełną informację
0 zwiedzanych obiektach), są powszechnie dostępne
1 znajdują się pod stalą opieką instytucji lub osób zajmu
jących się eksploatacją rezerwatu.
Innego rodzaju trudności powstają wówczas, jeśli w re
zerwacie oprócz obiektów pradziejowych znajdują się 
obiekty zaliczane do innej kategorii zabytków, przede

8 Termin „architektura” w stosunku do wczcsnodzicjowych śladów  
budownictwa może być, moim zdaniem, zastosowany do tych obiek
tów, które — jak właśnie te wymienione w Biskupinie lub Pułtus-

wszystkim zaś, gdy mamy do czynienia z obiektami archi
tektury, sztuki lub kultu. Mówi się więc często o rezerwa
tach archeologiczno-architektonicznych, mając na myśli 
fundamenty budowli sakralnych czy fragmenty fortyfi
kacji średniowiecznych. Określenia takie wydają się nie
zupełnie adekwatne do treści. Wszak konstrukcje odkryte 
w Biskupinie czy w Pułtusku mogą pretendować do miana 
architektury.8 Czy nazwiemy je jednak rezerwatem ar- 
cheologiczno-architektonicznym ?
Dylemat ten można rozstrzygnąć tylko wtedy, jeśli

ku — wykazują istnienie koncepcji urbanistycznej oraz niekonwen
cjonalne, ale przemyślane i spełniające program estetyczny kon
strukcje w pojedynczych fragmentach.

6. W ycieczka turystów wkracza na te
ren rezerwatu Bialogórzu, woj. jele
niogórskie (fot. R. Falkowski)

6. A group o f  tourists entering the reser
ve a t Białogórze (Jelenia Góra voivod- 
ship)
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7. Rezerwaty archeologiczne w Polsce 
H’ 1980 r.: 1 — jaskinia ,,R aj”, 2 —  Krze
mionki Opatowskie, 3 —  Sarnowo, 4 —  
Wietrzychowice, 5 — Oborniki, 6 —  Wroc- 

■law-Osobowice, 7 —  Biskupin, 8 — Często- 
chowa-Raków, 9 —  Ślęża, 10 — Igołomia, 
II — Grzybnica, 12 —  Nowa Słupia, 13 —  
Odry, 14 —  Węsiory, 15 — Będkowice, 
16 — ■ Białogórze, 17 —  Bolesławiec, 18 —  
Giecz, 19 — K raków — Rynek Główny, 
20 — Kraków — Wawel, 21 —  M iędzy
rzecz Wielkopolski, 22 — Mogilno, 23 —  
Ostrów Lednicki, 24 •—• Płock, 25 —• Poz
nań — Garbaty, 26 —  Toruń — Dom M i
kołaja Kopernika, 27 — Toruń —  zamek, 
28:— Trzebnica, 29 —  Wiślica, 30 —- Wroc
law — Soltysowice, 31 — Wschowa

7. Archaeological reserves in Poland in 1980: 
I —  the Raj grotto, 2 — Krzemionki Opa
towskie, 3 — Sarnowo, 4 —  Wietrzychowi
ce, 5 — Oborniki, 6 —  Wroclaw-Osobowice, 
7 — Biskupin, 8 — Częstochowa-Raków, 
9 —• Ślęża, 10 — Igołomia, 11 — Grzybnica, 
12 — Nowa Słupia, 13 — Odry, 14 —  Wę
siory, 15 —■ Będkowice, 16 —  Białogórze, 
17 —  Bolesławiec, 18 —  Giecz, 19 —  Cra
cow — the Main M arket Square, 20  — Cra
cow, Wawel, 21 — M iędzyrzecz Wielkopol
ski, 22 —  Mogilno, 23 — Ostrów Lednicki, 
24 — Płock, 25 —■ Poznań-Garbary, 26 —  
Toruń — Nicolaus Copernicus’ House, 27  —  
Toruń — the Castle, 28 — Trzebnica, 29 —  
Wiślica, 30 —  Wrocław-Sołtysowice, 31 — 
Wschowa "

uświadomimy sobie, że termin „archeologia” używany 
jest w dwojakim rozumieniu, po pierwsze jako nazwa 
dyscypliny posługującej się metodą wykopaliskową i po 
drugie, jako nazwa nauki rekonstruującej procesy histo
ryczne okresów, co do których znamy niewiele źródeł pi
sanych lub brak ich w ogóle. Ten drugi aspekt pojęcia 
archeologia określamy precyzyjniej jako prahistorię9. 
Rezerwatem archeologicznym jest więc każdy rezerwat, 
w którym ukazujemy obiekty odkryte metodą wykopa
liskową, a nie tylko obiekty prahistoryczne. Metody ar
cheologicznej zaś używamy do badania różnych obiek
tów, nawet nowożytnych. Tak więc, jeżeli chcielibyśmy 
wprowadzić podział rezerwatów na kategorie, należałoby 
przyjąć, że istnieją dwa: rezerwaty archeologiczno-pra- 
historyczne i archeologiczno-historyczne lub tylko histo
ryczne, gdy najważniejsze obiekty pokazywane publicz
ności nie zostały odkryte w czasie wykopalisk. Do tych 
ostatnich należałoby zaliczyć rezerwaty obejmujące trwa
łe ruiny, obiekty ujawniane we wnętrzach świątyń czy 
pałaców, ale innymi niż archeologiczna metodami (np. 
odsłonięcie i udostępnienie romańskich kolumn w Strzel
nie). W przytoczonym niżej zestawieniu rezerwaty histo
ryczne (w takim rozumieniu) nie są jednak uwzględnione, 
archeologiczne zaś ułożono alfabetycznie według okre
sów, które poszczególne zespoły reprezentują.

PALEOLIT

1. Jaskinia „Raj”, woj. kieleckie
Otwarty w 1972 r. Stanowisko-obozowisko łowców sprzed 40 tys. 
lat. Ekspozycja zabytków ruchomych w pawilonie wystawowym. 
Rezerwat archeologiczno-przyrodniczy, pod opieką administracji 
turystycznej. Udostępniany stale.

9 Por. W. II с n s e I. trcheologia i prahistoria, Waiszawa — Wi oc- 
law— Krakow—Gdańsk 197J.

NEOLIT

2. Krzemionki Opatowskie, woj. kieleckie .
Otwarty w 1969 r. Kopalnia krzemienia użytkowana przez ludność 
różnych kultur w późnym neolicie. Obejmuje obszar 400 ha i ok. 
700 szybów, z których dwa są udostępniane zwiedzającym. W pawi
lonie ekspozycja. Rezerwat archeologiczno-przyrodniczy, pod opie
ką Muzeum Regionalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Państwo
wego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Udostępniany stale.

3. Sarnowo, woj. włocławskie

Otwarty w 1975 r. Dziewięć grobowców ziemnych, wzniesionych 
przez ludność kultury pucharów lejkowatych, datowanych na okres 
3500—2500 p.n.e. Obiekty oznakowane, grodzone częściowo. Wy
stawa połowa. Pod opieką stałą Muzeum Archeologicznego i Etno
graficznego w Łodzi. Dostępny stale.

4. Wietrzychowice, woj. włocławskie

Otwarty w 1971 r. Pięć grobów analogicznych do opisanych w Sar
nowie. Inne dane jak wyżej.

EPOKA BRĄZU

5. Oborniki, woj. wrocławskie
Otwarty w 1975 r. Zespół kurhanów kultury przcdlużyckicj z okre
su 1300— 1100 p.n.e. Obiekty oznakowane. Teren ogrodzony. Infor
macja na tablicach w formie ekspozycji polowej. Pod stałą opieką 
Wojewódzkiego Ośrodka Archeologiczno-Konserwatorskiego 
z Wrocławia. Dostępny stale.

6. Wrocław-Osobowice

Otwarty w 1978 r. Grodzisko kultury łużyckiej z epoki brązu. Wały 
i majdan grodzone, oznakowane, tablice informacyjne, kilka ele
mentów tzw. małej architektury drewnianej, m.in. symboliczna bra
ma. Pod opieką WOAK. Dostępny stale.

OKRES HALSZTACKI

7. Biskupin, woj. bydgoskie
Otwarty w 1938 r. Relikty osady obronnej kultury łużyckiej z 700— 
400 p.n.e. Obszar 2 ha. Ekspozycja fragmentów drewnianych osady, 
rekonstrukcjo domostw i fortyfikacji, pawilon ze stalą ekspozycją 
(otwarty w 1969 r.). Oddział Państwowego Muzeum Archeologicz
nego w Warszawie. Dostępny stale.
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8. Częstoehowa-Raków
Otwarły w 1966 r. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z 700—  
500 p.n.e. 100 m 2 (nieco więcej niż 1/4 grobów nakrytych pawilo
nem). Ekspozycja stała w pawilonie wokół wykopu. Oddział Muzeum 
Okręgowego w Częstochowie.

9. Ślęża, woj. wrocławskie
Przygotowany do zwiedzania w latach 1975— 1978. Góra, na której 
szczycie i zboczach znajdują się wały kultowe, znaki ryte na kamie
niach i rzeźby kamienne. Wały wzniesione w epoce brązu, użytko
wane w okresach halsztackim, lateńskim i we wczesnym średnio
wieczu. Chronologia znaków i rzeźb dyskusyjna. Rezerwat archeolo
giczny i przyrodniczy. Obiekty archeologiczne oznakowane, do
stępne siecią szlaków turystycznych oznakowanych znakiem arche
ologicznym. Tablice informacyjne. Ekspozycje związane z obiekta
mi w Muzeum w Sobótce — Oddziale Muzeum Archeologicznego 
we Wrocławiu oraz w schronisku turystycznym na szczycie i w re
zerwacie w Będkowicach. Rezerwat pod opieką Wojewódzkiego 
Ośrodka Archeologiczno-Konserwatorskiego we Wrocławiu.

OKRES WPŁYWÓW' RZYMSKICH
10. Igołomia, woj. krakowskie
Otwarty w 1949 r. Zespół pieców garncarskich z Ilf— IV w.n.e. 
w których wypalano naczynia wykonane techniką toczenia na kole’ 
Chroniony pawilonem drewnianym. Ekspozycja połowa. Oddziaj 
Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN. Obecnie w remoncie1 °e

11. Grzybnica, woj. koszalińskie
Otwarty w 1978 r. Kręgi kamieni (kultowe), kurhany i bruki. Wznie
sione i użytkowane przez ludność kultury wielbarskiej w okresie 
1Г— III w.n.e. Obiekty oznakowane. Elementy małej architektury 
drewnianej. Ekspozycja połowa. Dojazd oznakowany. Pod opieką 
administracji leśnej i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Koszalinie. Stale dostępny.

12. Nowa Słupia, woj. kieleckie
Otwarty w 1960 r. Piecowisko hutnicze (dymarek) z II w.n.e. na 
wschodnim stoku Łysej Góry. 44 piece znajdują się w pawilonie, 
tamże ekspozycja stała (nowa wersja otwarta w 1980 r.). Oddział 
Muzeum Techniki NOT. Dostępny stale.

13. Odry, woj. bydgoskie
Cmentarzysko z II— IIł w.n.e. ludności kultury wielbarskiej, kręgi 
kamienne, kurhany, stele, bruki. Stanowisko badane systematycznie 
od 1962 r. Większość obiektów zrekonstruowanych. Wstępna infor
macja i oznakowanie na tablicach. Informacja stała zapewniona 
przez ekspedycję badawczą w czasie sezonu wykopaliskowego. Stale 
dostępny. Ukończenie realizacji rezerwatu archeologiczno-przyrod- 
niczego nastąpi po ukończeniu prac wykopaliskowych. Pod stalą 
opieką Katedry Archeologii Uniwersytetu ł.ód/kiego.

14. Węsiory, woj. bydgoskie
Rezerwat archeologiczno-przyrodniczy, analogiczny do Odrów. Ba
dania ukończone. Informacja na tablicach. Stała opieka i informacja 
miejscowego opiekuna społecznego.

ŚREDNIOW IECZE
15. Będkowice, woj. wrocławskie
Realizowany stopniowo w latach 1975— 1980. Grodzisko z X— 
X I w. Kurhany z VIII—X  w. Osada przygrodowa. Zespół położony 
u wschodniego podnóża Ślęży. Mała architektura drewniana: sym
boliczna brama, ostrokół, wiaty, rzeźby. Informacje na tablicach 
i wystawa połowa. Pod opieką służby leśnej i Wojewódzkiego 
Ośrodka Archeologiczno-Konserwatorskiego we Wrocławiu. D o
stępny stale, włączony w szlaki turystyczne i archeologiczny masywu 
ślężańskiego.

16. Białogórze, woj. jeleniogórskie
Otwarty w 1980 r. Zespół kurhanów z VII—IX w. Grodzisko. 
Częściowo ogrodzony, elementy malej architekluiy drewnianej. 
Informacja na tablicach. Pod opieką WOAK. Stale dostępny.

17. Bolesławiec, woj. kaliskie
Otwarty w 1979 r. Zamek z ХШ — XVI w. Ruiny murów i wieża. 
Fragmenty fortyfikacji. Pawilon —• muzeum ze stałą ekspozycją, 
ukazującą przebieg badań i odkryte zabytki. Teren zagospodarowa
ny, m.in. w młynie placówka gastronomiczna. Oddział Muzeum  
Okręgowego w Kaliszu.

10 Od kilku lat rezerwat w Igołomi wymaga kapitalnego remontu. 
W ostatnim okresie sfinalizowano koncepcję, według której zosta
nie on przejęty od I HKM PAN przez Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie.

18. Giccz, woj. poznańskie

Otwarty w 1966 r. Grodzisko z X— XI w. Fundamenty budowli pa
łacowej i kaplicy (rotundy) z połowy XI w., budowli sakralnej 
z przełomu X I- XII w. Pawilon z wystawą stałą. Urządzenia so 
cjalne. Oddział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Stale do
stępny.

19. Kraków —  Rynek Główny

Otwarty w' 1964 r. W podziemiach kościoła Św. Wojciecha frag
menty najstarszej fazy świątyni romańskiej, grób szkieletowy, war
stwy wczesnośredniowiecznego Rynku. Wystawa stała. Oddział 
Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Dostępny w godzinach 
otwarcia muzeum.

20. Kraków —  Wawel

Otwarty w 1976 r. Fragmenty dwóch kościołów z X  i XI w. Frag
menty zespołów zabytkowych i warstw kulturowych odkrytych 
\  loku wieloletnich badań wzgórza wawelskiego. Obiekty stanowią 
stałe elementy ekspozycji muzealnej w  budynku tzw. kuchni kró
lewskiej. Poza tym w obrębie budowli wawelskich eksponowane są 
relikty krypty Św. Leonarda i sali o 12 kolumnach oraz plany dwóch 
kościołów, których zarysy uczytelniono na dziedzińcu zewnętrznym. 
Wszystkie elementy obecnie eksponowane i wiele innych obiektów 
w przyszłości wejdą w skład jednego zespołu rezerwatu dawnego 
Wawelu. Obecne są częścią ekspozycji „Wawel zaginiony” Państwo
wych Zbiorów Sztuki. Otwarta w godzinach zwiedzania.

21. Międzyrzecz Wielkopolski, woj. gorzowskie

Otwarty w 1960 r. Grodzisko i mury zamku z X — XIV w. Obok bu
dynek muzeum regionalnego z ekspozycją w części poświęconą wy
nikom badań i znaleziskom na grodzisku i w Międzyrzeczu. Rezer
wat jest integralną częścią muzeum. Dostępny w godzinach zwie
dzania.

22. Mogilno, woj. bydgoskie
Otwarty w 1979 r. Kościół Św. Jana i d. opactwo benedyktyńskie. 
Fragmenty romańskich partii kościoła, krypta wschodnia i zachod
nia. Liczne fragmenty architektury pierwotnej oraz z fazy gotyckiej 
i barokowej. Studnia na zewnątrz z XII w. oraz fundamentowe partie 
murów i urządzeń technicznych ze średniowiecza. W kryptach ekspo
zycja stała ilustrująca przebieg i wyniki badań archeologicznych. 
Pod opieką parafii i Instytutu Archeologii i Etnografii Uniwersytetu 
jm. M. Kopernika w Toruniu. Udostępniany stale.

23. Ostrów Lednicki, woj. poznańskie
W trakcie realizacji. Na wyspie grodzisko z IX —XI w. Ruiny pa
łacu i kaplicy z X w., i budowli sakralnej (?). Obiekty stanowią część 
ekspozycyjną Muzeum Piastów na Lednicy, w którego skład wcho
dzą obiekty architektury ludowej na brzegu naprzeciw wyspy. Tamże 
stała ekspozycja. Dostępny w godzinach zwiedzania.

24. Płock
Otwarty w 1968 r. Fragmenty murów palatium romańskiego z XI w. 
Zarys rotundy z XI w. uczytelniony na powierzchni. Elementy te 
stanowią część zespołu Muzeum Okręgowego, w którym fragment 
ekspozycji poświęcony jest wynikom badań wykopaliskowych. Ca
łość ekspozycji w godzinach otwarcia muzeum.

25. Poznań-Garbary
Otwarty w 1974 r. Fragmenty budowli klasztornych i urządzeń pro
dukcyjnych (dominikanów) z XIV—XVII w., odsłonięte i uczytel
nione. Ekspozycja stała połowa. Pod opieką Muzeum Archeologicz
nego w Poznaniu. Dostępny stale.

26. Toruń —  Dom Mikołaja Kopernika (ul. Kopernika 15)
Otwarty w 1966 r. W  piwnicach zabytkowej kamienicy odsłonięto 
konstrukcje drewniane, pozostałości zabudowy średniowiecznego 
miasta (XIII— XV w.). Całość przystosowana do zwiedzania w for
mie ekspozycji in situ, część stałej wystawy, na której m.in. poka
zane są zabytki ruchome odkryte w czasie wykopalisk i miniaturowa 
rekonstrukcja miasta (miniatura spektaklu „światło i dźwięk”). 
Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu. Stale dostępny w godzi
nach zwiedzania. '

27. Toruń —  Zamek
Otwarty w 1966 r. Ruiny zamku krzyżackiego z XIV—XV w., 
odsłoniętego w toku wykopalisk. Ekspozycja stała z licznymi deta
lami architektonicznymi i zabytkami ruchomymi. Obiekt przysto
sowany do zwiedzania i masowych imprez typu „światło i dźwięk” . 
Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu. Udostępniony stale.
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28. Trzebnica, woj. wrocławskie
Otwarty w 1979 r. Grodzisko w kształcie stożka z XIII—XIV w., 
w centrum miasta. Obiekt przystosowany do zwiedzania. Informacja 
na tablicach. Elementy małej architektury drewnianej. Pod opieką 
WOAK. Dostępny stale.

29. Wiślica, woj. kieleckie
Otwarty w 1965 r. Zespół obiektów w różnych częściach miasta. 
Grodzisko datowane na XI— XIV w. (na nim fragmenty muru), 
fundamenty kościoła (prawdopodobnie Św. Mikołaja) na ul. Ba
talionów Chłopskich z XI w. wraz z dobudowaną kryptą oraz misy 
gipsowej najpewniej z X — XI w. o nieokreślonej funkcji (domniema
na część baptysterium). W kolegiacie w podziemiach relikty warstw 
kulturowych średniowiecza, fragmenty kościoła z XII w. i posadzki 
z unikatowym rytem figuralnym. W Dom u Kultury muzeum —  
ekspozycja stała informująca o wynikach badań. Pod opieką m u
zeum i W ojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Obiek
ty dostępne stale lub z ograniczeniem.

30. Wrocław —  Sołtysowice
Otwarty w 1979 r. Grodzisko stożkowate z XIII—XVII w. Ekspo
zycja połowa na miejscu. Przystosowany do zwiedzania. Pcd opieką 
WOAK. Stale dostępny.

31. Wschowa, woj. leszczyńskie
Otwarty w 1977 r. Drewniane relikty miasta średniowiecznego, 
fragmenty domów, studni, zagrody, urządzeń gospodarczych i ulicy 
z XIV w. Obiekty eksponowane przy ul. Ratuszowej. Teren zaadap
towany do zwiedzania. Tablice informacyjne. Pod opieką Muzeum 
Regionalnego we Wschowej. Dostępny stale.

Na marginesie powyższego zestawienia należy stwierdzić, 
że do listy rezerwatów archeologicznych sporządzonej 
według przyjętych kryteriów nie można zaliczyć ekspo
zycji na polach bitwy pod Grunwaldem. Nie obejmuje 
ona bowiem żadnych oryginalnych obiektów in situ od
krytych w toku badań archeologicznych. Lista ta nie 
obejmuje również wielu zespołów, które miały stać się 
rezerwatami i z racji walorów zabytkowych i krajobrazo
wych stałyby się na pewno niezwykle atrakcyjnymi obiek
tami, jak np. grodzisko na Zawodziu w Kaliszu, relikty 
palatium w Przemyślu, grodzisko na Bródnie w Warsza
wie, zespół kurhanów w Szwajcarii Suwalskiej czy relikty 
miast wczesnośredniowiecznych w Szczecinie i na Woli
nie. Dla wszystkich wymienionych opracowane zostały 
założenia wstępne, a niekiedy nawet projekty zagospoda
rowania. Niestety, nigdy nie zostały one zrealizowane. 
Stosunkowo niewielkich zabiegów, głównie natury infor
macyjnej, wymagałyby tak znane i odwiedzane zespoły, 
jak wały kultowe na Łysej Górze czy kopiec Krakusa. 
Obecnie są one anonimowymi pomnikami przeszłości.

»
mgr Marek Konopka 

Ośrodek Dokumentacji Zabytków  
H’ Warszawie

ARCHAEOLOGICAL RESERVES IN POLAND — THE PROBLEM OF THE DEFLNITION AND NUMBER

Archaeological reserves are recognized as one o f the best forms o f  
the protection o f uncovered archaeological objects and their presen
tation to the society. They boast a big popularity and they make it 
possible for those interested to get into contact with an authentic 
historic monument set in natural surroundings in which it has been 
discovered. This authenticity affects imagination and allows fcr an 
easier assimilation of history inherent in the works already unco
vered and shown in museums. The first Polish reserve was opened 
in Biskupin in 1938 and it covered relics of a defensive settlement 
illustrating Lusatian culture from before 2,500 years. In the post
-war period a number o f reserves representing different epochs 
were opened.

There are many methods to organize a reserve and the way differs 
depending on the kind o f the reserve (i.e. whether this is a cemetery, 
a prehistoric industrial unit, an old settlement or a grave monud). 
The archaeological conservation service in Poland often marks 
such objects with tables or stones, which is a good form o f their 
protection and constitutes a link in the reserve organization. Un- 
fortu lately, until today there is no complete list o f archaeological 
reserves in Poland. This, inter alia, is due to difficulties involved in 
the specification o f the term and stating what is and what is not the 
reserve. A definition o f the reserve was given in 1961 by K. Piwocki

but it has been misused in literature on the subject. In this situation 
the author undertaken the task to put forward a definition that 
would allow to point out in an explicit way the objects that can be 
considered as reserves. Apart from well-known criterions such as 
the fact that the object must be uncovered by archaeological methods 
and be in situ, o f importance is also its adaptation for public. D i
fferent methods may be used here but neither archaeological character 
of the object nor its arrangement decide whether or not this is a 
reserve. A decisive role is played by the result in the form of a post 
which is easily accesible and where one can get full information on 
the subject. In this context a reserve may be both a group o f grave 
mounds to which leads a well-marked road and about which one 
can acquire full information on the spot (written on a special plate 
or given by a guide). It may also be remainings o f the excavated 
building placed in a pavilion or a museum (like on the Wawel 
Castle) and open for visitors, with full information furnished. With 
such an assumption in mind, the author presents a list of 31 reser
ves, open and operating in Poland in 1980.
The list does not contain a number of places which might become 
a reserve (such as an old settlement at Kalisz —  Zawodzie, at Stare 
Bródno in Warsaw or a Romanesque building at Przemyśl, grave 
mounds in Suwalska Szwajcaria) but which have not been brought 
into life and thus do not meet the conditions set in the definition.
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