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Marcin Krzepkowski, Tomasz Podzerek

Muzeum Regionalne w Wągrowcu

Odkrycia archeologiczne 
na ziemi wągrowieckiej

ŚLADAMI 
PRZODKÓW



Szanowni Państwo,

 Wągrowiec i  ziemia wągrowiecka to tereny o bogatej i  ciekawej 
przeszłości, której ślady można odnaleźć nawet w  najmniej spodziewa-
nych miejscach. Dowodzą tego zarówno zbiory zgromadzone w wągro-
wieckim muzeum, jak i  liczne prace archeologiczne prowadzone w mie-
ście i jego okolicach.

 Niniejsza publikacja została przygotowana przez Muzeum Re-
gionalne w Wągrowcu i dobrze wpisuje się w działalność tej samorządo-
wej instytucji, która jest zarówno depozytariuszem materialnych świa-
dectw przeszłości miasta i  jego okolic, jak również spełnia rolę instytu-
tu naukowo-badawczego i ośrodka zajmującego się popularyzacją wiedzy 
o dziedzictwie naszej „małej ojczyny”. 

 W opracowaniu przedstawiono zarówno bardzo odległą prze-
szłość naszych okolic, sięgającą epoki kamienia, jak i odkrycia z później-
szych epok, które ilustrują proces kształtowania się oblicza kulturo-
wego tego obszaru, aż do czasów współczesnych. Za sprawą odkryć 
archeologicznych uzupełniamy wiedzę o życiu naszych przodków w czasach, 
gdy powstawał i  rozwijał się Wągrowiec, ale wiele możemy dowiedzieć się 
również na tematy związane z historią najnowszą, którą – z różnych przyczyn 
– odkrywamy dopiero dzisiaj.

 Jestem przekonany, że popularnonaukowa forma niniejsze-
go opracowania pozwoli Państwu lepiej poznać życie naszych przodków 
i skłoni do refl eksji nad przeszłością miasta i ziemi wągrowieckiej. To nie-
zwykle ważne, nie tylko dla budowania naszej wspólnej tożsamości, ale także 
dla promocji Wągrowca i jego okolic. 

 Serdecznie zachęcam do lektury niniejszej publikacji, która może 
okazać się dla Państwa inspirującą podróżą do przeszłości, wszakże, jak pisał 
Cyprian Kamil Norwid: przeszłość – jest to co dziś, tylko cokolwiek dalej… .

           Krzysztof Poszwa
           Burmistrz Miasta Wągrowca

Ekspozycja wystawy „Śladami przodków, 
odkrycia archeologiczne na ziemi wągro-
wieckiej”, 17 marca 2017 r. (fot. R. Różak)



PRZEDMOWA

Archeologia jest niezwykłą dyscypliną naukową. Pozwala od-
krywać materialne ślady życia naszych przodków i docierać 
do tego, co – jak mogłoby się wydawać - zostało utracone 

na zawsze. Obecnie archeologia charakteryzuje się dużą dynamiką rozwo-
ju, co wynika zarówno z  jej interdyscyplinarnego podejścia, jak i z faktu 
korzystania w badaniach z nowoczesnych rozwiązań technicznych. Coraz 
częściej narzędziem pracy archeologa stają się takie urządzenia jak geora-
dary, drony, czy też skanery 3D. Dziś nierzadko archeolog pracuje w trud-
nych warunkach, na placach budów i  inwestycji, w  warkocie koparek 
i  ciężkiego sprzętu, pod presją upływającego czasu, z koniecznością wy-
konania jak najdoskonalszej dokumentacji. Wciąż jednak, pomimo tych 
przemian, nieodłącznym atrybutem archeologa pozostaje łopata, szpa-
chelka i pędzelek. Podczas badań archeologicznych zdarzają się spektaku-
larne odkrycia, znacząco wzbogacające lub nawet zmieniające dotychcza-
sową wiedzę. Częściej jednak zadaniem archeologa jest wykonanie skom-
plikowanych i  czasochłonnych prac dokumentacyjnych, które są warun-
kiem zachowania kolejnego fragmentu naszego dziedzictwa kulturowego.

 Badania archeologiczne na terenie Wągrowca i ziemi wągrowiec-
kiej mają bogatą historię: od wczesnej wzmianki Jana Długosza na temat 
„rosnących w ziemi garnków”, poprzez XIX-wieczne badania dr. Karola 
Libelta i sto lat późniejsze prace Ekspedycji Archeologicznej „Łekno”, aż 
po aktualną działalność Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.

 Działalność archeologiczna wągrowieckiego muzeum rozpoczę-
ła się w 2004 roku kiedy ówczesna dyrektor placówki Zofi a Zawol, do-
strzegając potrzebę uzupełnienia muzealnej kadry, zatrudniła archeologa. 
Stanowisko do spraw archeologii zostało powierzone Małgorzacie Kranc-
-Rybczyńskiej, która początkowo we współpracy z poznańskim ar-
cheologiem Piotrem Wawrzyniakiem, realizowała zlecone badania 
archeologiczne na terenie Wągrowca, a  później powiatu wągro-
wieckiego. Już pierwsze sezony badań zaowocowały ważnymi od-
kryciami, weryfi kującymi i uzupełniającymi dotychczasowe usta-
lenia na temat przeszłości miasta. W  2006 roku została wprowa-
dzona ścisła strefa ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Badania wykopaliskowe w Dzwonowie, 

10 lipca 2015 r. (fot. R. Różak)
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ZARYS DZIEJÓW 
ODKRYĆ ARCHEOLOGICZNYCH 

NA ZIEMI WĄGROWIECKIEJ 
(MARCIN KRZEPKOWSKI)

Pierwszych udokumentowanych historycznie odkryć archeolo-
gicznych na ziemi wągrowieckiej dokonano już w XV stuleciu. 
Słynny kronikarz Jan Długosz pisał (...) we wsi Kozielsko, w po-

bliżu miasteczka Łekno w powiecie pałuckim, rodzą się w łonie ziemi garnki, same 
z  siebie, wyłącznie sztuką przyrody, bez jakiegokolwiek dopomagania ludzkiego, 
wszelkiego rodzaju i różnych kształtów, do tych podobne, których używają ludzie, 
delikatne wprawdzie i miękkie, gdy tkwią jeszcze w rodzimym swym gruncie pod 
ziemią, przecie gdy się je wyjmuje, [stają się] szczelne i stwardniałe na słońcu lub 
wietrze. Z późniejszych nieco czasów pochodzą informacje o przypadkowych 
znaleziskach skarbów, bądź ich celowym poszukiwaniu. W 1727 r. wymie-
niono mielcarza klasztornego Andrzeja, który (...) miał na gruncie klasz-
tornym pieniędzy garnyszek wykopać, a w 1764 r. przed sądem słupeckim 
(a później wągrowieckim), toczył się proces niejakiego Wojciecha - chło-
pa oskarżonego o wydobycie skarbu ma gruntach Rakowa. Przy opisywaniu 
granic Wągrowca, w 1781 r. odnotowano, że jeden z kopców granicznych zo-
stał rozkopany przez ogrodnika klasztornego poszukującego skarbów. 

Jednego z ważniejszych odkryć dokonano w Wapnie w 1850 r. Pod-
czas niwelacji nasypów kurhanów wydobyto kilka złotych przedmiotów, 
w tym brakteaty datowane na V-VI w. n.e. Niewiele lat później (1859 r.) 
prof. Józef Łepkowski przeprowadził pierwsze badania grodziska ludności 
kultury łużyckiej w  Smuszewie, określanego podówczas jako osada na-
wodna (tzw. palafi t). Wyniki badań „palafi tu czeszewskiego” zostały opu-
blikowane między innymi przez fi lozofa dr. Karola Libelta - właściciela 
majątku w  Czeszewie. Jego artykuł pt. Mieszkania nawodne przedhisto-
ryczne, wydrukowany w Tygodniku Wielkopolskim wywołał burzliwą dysku-
sję na temat chronologii znalezisk przedhistorycznych.

Z okresu zaborów i 20-lecia międzywojennego zachowało się sporo 
wzmianek o przypadkowych odkryciach oraz amatorskich badaniach ar-
cheologicznych prowadzonych na ziemi wągrowieckiej. Niestety, w wielu 

miasta Wągrowca, co znacząco zwiększyło skuteczność ochrony nawar-
stwień archeologicznych. Fakt ten przyczynił się do rozwoju działalno-
ści muzeum na polu archeologii. Po objęciu przez M. Kranc-Rybczyń-
ską funkcji dyrektora muzeum, dział archeologiczny prowadziła Wiesława 
Gruchała, a następnie – przez kolejne lata - Tomasz Podzerek, jeden z au-
torów niniejszej publikacji. Przedsięwzięcia archeologiczne wspiera i  re-
alizuje Marcin Krzepkowski, współpracujący od kilkunastu lat z muzeum, 
również współautor tego opracowania. 

 Dzięki dotychczasowym badaniom wiemy dziś znacznie więcej 
o przeszłości miasta i jego okolic, a zbiory muzeum wzbogaciły się o ty-
siące zabytków zinwentaryzowanych podczas prac terenowych. Odkrycia 
dokonane podczas badań realizowanych przez muzeum dotyczą różnych 
okresów w dziejach, od epoki kamienia, po czasy współczesne. Stopniowo 
wypełniane są kolejne „białe plamy” w wiedzy na temat przeszłości ziemi 
wągrowieckiej. Realizacja szeroko zakrojonych prac badawczyc h nie by-
łaby możliwa bez akceptacji i życzliwości ze strony wielu instytucji i osób 
prywatnych, szczególnie władz samorządowych, inwestorów oraz licznych 
pasjonatów dziejów „małej ojczyzny”. 

 W jubileuszowym roku 30-lecia Muzeum Regionalnego, z wielką 
satysfakcją oddajemy w Państwa ręce publikację, która jest kolejnym za-
proszeniem do partycypacji w poznawaniu przeszłości ziemi wągrowiec-
kiej przez pryzmat odkryć archeologicznych.

   Małgorzata Kranc-Rybczyńska
   Marcin Moeglich
   (Muzeum Regionalne w Wągrowcu)
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przypadkach przekazy te są nieprecy-
zyjne, a  dokumentacja często zacho-
wana szczątkowo. Niemniej jednak 
dysponujemy cennymi informacjami 
o cmentarzyskach w Chawłodnie, Grzy-
bowicach, Koninku, Morakowie, Pod-
lesiu Kościelnym, Pomarzankach, Rąb-
czynie, Rudniczu, Siedleczku, Skokach 
i  Wągrowcu. Zachowane archiwalia do-
tyczą również zagadkowych konstrukcji drewnianych odkrytych w Reg-
doszczy oraz tajemniczych kręgów kamiennych w Bracholinie. W oma-
wianym czasie dokonano też kilku przypadkowych odkryć skarbów mo-
netarnych: w Brzeźnie i Łęgowie (denary rzymskie), Łeknie (fara), Mie-
ścisku, Rąbczynie, Skokach, Tarnowie Pałuckim i Wągrowcu.

Omawiając dzieje odkryć archeologicznych z  przełomu XIX 
i XX w., warto przybliżyć sylwetki kilku osób działających w Wągrowcu 

i w  jego szeroko rozumianych okolicach. Jedną z wybitniejszych postaci 
wpisujących się w dzieje wągrowieckiej archeologii był nauczyciel gimna-
zjalny, publicysta i historyk, dr Heinrich Hockenbeck. W latach 1879-
1880 przeprowadził on badania megalitycznych grobowców w okolicach 
Chawłodna. Jemu to zawdzięczamy również intrygujący przekaz o istnie-
jącym na terenie Wągrowca domniemanym grodzisku. Niestety, informa-
cja ta jest obecnie niemożliwa do weryfi kacji ze względu na nieprecyzyjny 
opis oraz znaczne przekształcenia terenu. Pracownikiem wągrowieckiego 
gimnazjum był też dr Józef Łęgowski. Prócz swej działalności zawodo-
wej (nauczyciel języka polskiego), prowadził on badania wykopaliskowe 
na cmentarzysku z  epoki brązu w  Łęgowie (l.  1898-1899), Bartodzie-
jach i Modrzewiu. W wągrowieckim gimnazjum dr Łęgowski zgroma-
dził zbiór ponad 100 naczyń oraz zabytki wykonane z kamienia i brązu. 
Własne zbiory archeologiczne posiadało też Liceum Pedagogiczne, gdzie 
przechowywano między innymi część kolekcji z seminarium nauczyciel-
skiego w Czarnkowie. Również niektórzy okoliczni ziemianie gromadzili 
zabytki prahistoryczne, wymieńmy tu choćby właściciela majątku w To-
niszewie - Zygmunta Rubenbauera. W okolicach 
Mieściska działał miłośnik archeologii ks. Ta-
deusz Wierbiński - od 1911  r. proboszcz 
w  Popowie Kościelnym. Duchowny ten 
był członkiem Poznańskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk, a  dzięki jego 
zainteresowaniom wiemy dziś o  od-
kryciu grobu ludności kultury wiel-
barskiej w  Podlesiu Wysokim oraz 
o  grobach ciałopalnych w  Brzesko-
wie i  Jagniewicach. W  okresie mię-
dzywojennym profesjonalne badania 
w  okolicach Wągrowca prowadzono 
sporadycznie, a  i  te miały najczęściej 
charakter interwencyjny. Rozpoznano 
wówczas cmentarzysko wczesnośre-
dniowieczne w Pomarzankach oraz 
nekropolię ludności kultury pomor-
skiej w Jabłkowie. 

Badania amatorskie cmentarzyska ludno-
ści kultury pomorskiej w Podlesiu Kościel-
nym. Na zdjęciu uczniowie seminarium 
nauczycielskiego w Wągrowcu (archiwum 
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu)

Józef Łęgowski -  nauczyciel 
wągrowieckiego gimnazjum 
(za: www.wikipedia.org)

Portret Karola Libelta - właści-
ciela majątku w Czeszewie.
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Odkryć archeologicznych doko-
nywano także podczas tragicznych lat 
II  wojny światowej. Nie sposób nie 
wspomnieć o pierwszych badaniach ar-
cheologicznych zamku w  Gołańczy 
przeprowadzonych w latach 40. XX w. 
przez Heinza Johannesa. W  1943 r. 
odkryto skarb z  epoki brązu w  Kali-
szankach, z tego czasu pochodzi rów-
nież informacja o odsłonięciu pozosta-
łości bliżej nieokreślonego pieca, nie-
opodal wągrowieckiej strzelnicy. 

Po 1945 r. miało miejsce kil-
ka przypadkowych odkryć grobów 
z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. 
W Wągrowcu na tego typu znalezi-
ska natknięto się przy ulicach: Rogo-
zińskiej i Berdychowskiej, za klaszto-

rem pocysterskim, oraz przy drodze prowadzącej z  Wągrowca do Rąb-
czyna. Wymieńmy podobne odkrycia w  Grzybowicach, Podlesiu Ko-
ścielnym i na rynku w Mieścisku. 

W  latach 50. ubiegłego stulecia, na ziemi wągrowieckiej dzia-
łał amator archeologii - Stanisław Pijanowski z  Mieściska. Nauczając 
w szkole założył w rodzinnej miejscowości Kółko Prahistoryczne, które-
go członkowie brali udział w wycieczkach terenowych poszukując no-
wych stanowisk archeologicznych, przygotowywali również wystawy. 
Zabytki zebrane przez S.  Pijanowskiego w  okolicach Mieściska sta-
nowiły później część zbiorów leśniczówki Głucha Puszcza koło Or-
chowa, gdzie pozostawały aż do śmierci twórcy niezwykłego muzeum. 
Obecnie zakonserwowane, skatalogowane i opracowane zabytki arche-
ologiczne z Głuchej Puszczy, można podziwiać w  jednej z  sal Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Mieścisku1.

1 Zabytki te zabezpieczono i  opracowano w  2013 r. w  ramach zadania Głucha 
Puszcza - opracowanie zabytków archeologicznych realizowanego przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Mieścisku i Muzeum Regionalne w Wągrowcu, a dofi -
nansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W latach 50. i 60. XX w. przeprowadzono badania archeologiczne 
na grodzisku ludności kultury łużyckiej w Smuszewie2. Zadokumentowa-
no wówczas relikty zabudowy drewnianej, zbliżonej do odkrytej w o wiele 
bardziej znanym Biskupinie. Prace badawcze w Smuszewie prowadzono pod 
patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi Pałuckiej, a część pozyskanych 
zabytków eksponowano w Wągrowcu. Początkowo prezentowano je w Po-
wiatowym Domu Kultury, później zaś w niewielkim budynku wzniesionym 
na terenie dawnego cmentarza żydowskiego. Niestety, obiekt ten został 
strawiony przez pożar, a wraz z nim przechowywane w nim artefakty. 

W  latach 80. XX stulecia podjęto wysiłek badań weryfi kacyjnych 
wczesnośredniowiecznych obiektów obronnych w południowej części ów-
czesnego województwa pilskiego. Prace te polegały na inwentaryzacji gro-
dzisk oraz na wykonaniu odwiertów i niewielkich wykopów sondażowych. 
W tym samym czasie podobną akcję przeprowadzono dla późnośrednio-
wiecznych siedzib obronnych3.

2 Badania prowadzili pracownicy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
3 Prace te realizowała Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska PP Pracowni 

Konserwacji Zabytków Oddział w Szczecinie. 

Stanisław Pijanowski ze swymi uczniami. Szkoła powszechna 
w Mieścisku - 1952 r. (archiwum Głuchej Puszczy)

Ks. Tadeusz Wierbiński - proboszcz 
kościoła w Popowie Kościelnym, 
członek PTPN (zbiory prywatne 
M. Krzepkowskiego)
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Opisując dokonania archeologów na ziemi wągrowieckiej nie spo-
sób nie wspomnieć wieloletniej działalności Ekspedycji Archeologicz-
nej „Łekno”, przy Instytucie Historii UAM w  Poznaniu. Powołany do 
życia w 1982 r. i od początku kierowany przez Andrzeja Marka Wyrwę 
zespół, przeprowadził szereg badań o  charakterze interdyscyplinarnym. 
Do najważniejszych prac Ekspedycji zaliczyć wypada wieloletnie badania 
pierwszego na ziemiach polskich klasztoru cysterskiego na tzw. Klasz-
torku, nieistniejącego już kościoła pw. św. Krzyża w Łeknie, czy kościo-
ła pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim. Wyniki badań publikowano 
m.in. w czasopiśmie Studia i Materiały do Dziejów Pałuk (t. I-VI). 

Nasilenie badań archeologicznych na ziemi wągrowieckiej przy-
pada na ostatnią dekadę XX w. Prócz intensywnych prac Ekspedycji 
„Łekno”, przeprowadzono wykopaliska na kilku istotnych stanowiskach: 
cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w  Siedleczku oraz osiedlach 
z epoki wpływów rzymskich w Siedleczku i Tarnowie Pałuckim. W po-
łowie lat 90. badano obozowisko łowców reniferów ze schyłkowego pa-
leolitu w Mirkowicach4. Odkryte tam liczne zabytki krzemienne łączone 

4 Badania w  Mirkowicach prowadzili Bogusław Okupny, Marek Chłodnicki 
i Halina Żarska-Chłodnicka z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, później 
zaś, Jacek Kabaciński z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu.

Badania ratownicze w Łęgowie podczas przebudowy drogi wojewódzkiej 196, 
2013 r. (fot. M. Krzepkowski)

Badania ratownicze w Siedleczku - początek lat 90. XX w. (fot. M. Dernoga; 
archiwum WUOZ, Delegatura w Pile)

są z tzw. kulturą hamburską i stanowią jedne z najstarszych śladów poby-
tu człowieka na Niżu Polskim. W latach 2000-2002 rozpoznano również 
niezwykle interesujący średniowieczny obiekt murowany w Danaborzu - 
najpewniej pozostałość nieukończonej nigdy budowli obronnej5.

W 2004 r. w nurt tzw. archeologii inwestycyjnej włączyło się Mu-
zeum Regionalne w Wągrowcu. Od tamtego czasu, pracownicy wągrowiec-
kiej placówki przeprowadzili na terenie powiatu wągrowieckiego niemal pół 
tysiąca badań archeologicznych, głównie o charakterze ratowniczym. Co-
raz częściej prowadzone są też badania weryfi kacyjne, powierzchniowe 
oraz prace związane z projektami naukowymi. Do najważniejszych dzia-
łań ostatnich lat zaliczyć można wykopaliska ratownicze przy przebudo-
wie drogi wojewódzkiej 196 (2013 r.), badania archeologiczno-archi-
tektoniczne pocysterskiego zespołu klasztornego (2014-2015) oraz in-
terdyscyplinarne badania zaginionego miasta w Dzwonowie (od 2014 r.)6.

5 Pracami archeologicznymi w  Tarnowie Pałuckim, Siedleczku i  Danaborzu 
kierowała Mirosława Dernoga z Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony 
Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile. 

6 W badaniach podczas przebudowy drogi nr 196 brała udział Pracownia Arche-
ologiczno-Konserwatorska Mos Maiorum Artura Dębskiego oraz Pracownia 
Dokumementacji Zabytków Marcina Krzepkowskiego.

Badania ratownicze w Łęgowie podczas przebudowy drogi wojewódzkiej 196, 
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Z ważniejszych inicjatyw naukowych ostatnich lat wymienić należy 
badania archeologiczno-architektoniczne zamku w Gołańczy prowadzo-
ne przez Tomasza Olszackiego i Artura Różańskiego.

EPOKA KAMIENIA 
(TOMASZ PODZEREK)

Początki epoki kamienia wyznacza pojawienie się w  danym 
regionie pierwszych grup ludzkich posługujących się na-
rzędziami wykonanymi z  kamienia i  krzemienia. Epoka ta 

najwcześniej rozpoczęła się w  Afryce Wschodniej – kolebce gatunku 
ludzkiego, kiedy to przed około 4 milionami lat wyodrębniło się naj-
starsze ogniwo w ewolucji gatunku ludzkiego – australopitek. Z tego 
też rejonu, z okresu nazwanego paleolitem pochodzą najstarsze, liczące 
2,5 miliona lat, narzędzia kamienne. Na bliższych nam obszarach zachod-
niej Europy, początek epoki kamienia datowany jest na ok. 700 tys. lat 
p.n.e., a na południu ziem polskich dopiero na ok. 500 – 200 tys. lat p.n.e.

Do Wielkopolski najstarsi mieszkańcy dotarli w  okresie ocieple-
nia klimatycznego, pomiędzy dwoma zlodowaceniami – środkowoeuro-
pejskim i  bałtyckim (130 – 30 tys. lat p.n.e.). Ślady te są jednak enig-
matyczne, co spowodowane jest niszczącą działalnością lodowca, który 
ścierał z  powierzchni wszelkie ślady bytności człowieka, a  w  okresie 
glacjalnym, bytowanie człowieka było niemożliwe. Mając na uwadze 
powyższe czynniki, można stwierdzić, że proces trwałego zasiedlenia 
terenów Wielkopolski rozpoczął się dopiero w następstwie ocieplenia 
się klimatu i wycofaniu czoła lądolodu na północ, czyli od paleolitu schył-
kowego. Dla terenów Europy Środkowej badacze stworzyli podział epoki 
kamienia na paleolit, mezolit i neolit.

Paleolit schyłkowy
Ziemia wągrowiecka, charakteryzująca się urozmaiconym krajo-

brazem oraz mnogością jezior i rzek, od wieków stanowiła dogodny ob-
szar dla rozwoju osadnictwa. Najstarsze jego ślady z tego terenu, związane 
z działalnością człowieka współczesnego (Homo sapiens sapiens), pochodzą Eksploracja pieca piekarniczego w Dzwonowie. Na zdjęciu studentki 

Instytutu Prahistorii UAM - 2015 r. (fot. M. Krzepkowski)
Eksploracja pieca piekarniczego w Dzwonowie. Na zdjęciu studentki 

Dokumentacja szkieletu przy klasztorze pocysterskim w Wągrowcu, 2014 r. 
(fot. M. Krzepkowski)
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z końca starszego okresu epoki kamienia zwanego paleolitem schyłkowym 
(ok. 12000 – 8300 lat p.n.e.). W tym okresie charakterystyczne stały się 
narzędzia wytwarzane z krzemienia, które obrabiane i formowane były za 
pomocą tzw. techniki wiórowej, polegającej na uzyskaniu smukłego wió-
ra krzemiennego o zamierzonym kształcie. Po obrobieniu takiego wióra 
uzyskiwano pożądane narzędzie gotowe do użytku. Czynnikiem ułatwia-
jącym przeżycie stało się też pojawienie dalekosiężnej broni myśliwskiej 
ułatwiające zdobycie pożywienia. Podstawą egzystencji było więc myśli-
stwo oraz zbieractwo. Stanowisk tej ludności najczęściej można doszuki-
wać się w okolicach rzek, poza obszarami wydmowymi.

Nieliczne zabytki poźnopaleolityczne odnalezione na ziemi wą-
growieckiej w większości pozyskane zostały w sposób przypadkowy. Wy-
jątkiem jest stanowisko w Mirkowicach, na którym w latach 90. XX w. 
i  1.  dekadzie XXI w. prowadzone były badania archeologiczne. W  ich 
wyniku zarejestrowano obozowisko łowieckie ludności kultury hambur-
skiej („łowców reniferów”), datowane za pomocą analizy radiowęglowej 

na ok. 12400 lat p.n.e., a na nim kilka tysięcy wytworów krzemiennych 
oraz przepalonych kości i fragmentów narzędzi kamiennych. Dodatkowo 
pozyskano kości drobnych ssaków, ptaków, płazów, ryb oraz poroże, być 
może renifera. Kolejnym miejscem, gdzie zarejestrowano ślady osadnictwa 
poźnopaleolitycznego jest stanowisko w Długiej Wsi, skąd pochodzi zespół 
zabytków krzemiennych z charakterystycznymi tylczakami oraz drapaczami. 
Nieco młodsze zabytki krzemienne pozyskano w Potrzanowie. Łączy się je 
z kulturą świderską, dla której najbardziej charakterystycznymi narzędziami 
są smukłe drapacze, rylce oraz liściaki.

Mezolit
Kolejny okres – mezolit (środkowa epoka kamienia) charakteryzo-

wał się zmianami klimatycznymi oraz przemianami środowiska. Dla ziem 
polskich przyjmuje się, że okres ten rozpoczął się ok. 8300 lat p.n.e. i trwał aż 
do pojawienia się pierwszych grup ludności rolniczej. Społeczeństwa mezo-
lityczne utrzymywały się przede wszystkim z myślistwa, rybołówstwa i zbie-
ractwa. Obozowiska zakładano na piaszczystych wydmach powstałych pod 
wpływem wycofującego się lądolodu. Nowością były narzędzia o geometrycz-
nych kształtach, które uległy zmniejszeniu (mikrolityzacji).

W okolicach Wągrowca znane są nieliczne ślady osadnictwa mezo-
litycznego. Z takimi do czynienia mamy w Łęgowie, skąd pochodzą za-
bytki krzemienne, a dwa stanowiska zlokalizowane są nad Jeziorem Łę-
gowskim. Osadnictwo mezolityczne rejestrowano również w  okolicach 
Potrzanowa. Z tego obszaru pochodzi kilka przedmiotów krzemiennych, 
w tym charakterystyczne dla tego okresu grociki.

Neolit
W połowie VI tysiąclecia p.n.e. (ok. 5400 lat p.n.e.), na ziemiach 

polskich dochodzi do istotnych zmian polegających na odejściu od ko-
czowniczego trybu życia do osiadłego, opartego na rolnictwie i hodowli. 
W wyniku postępujących zmian człowiek stopniowo uniezależniał się od 
cykli sezonowych, które kierowały dostępnością żywności w ramach go-
spodarki przyswajającej. Pożywienie roślinne, przede wszystkim ziarna 
zbóż, doskonale nadawało się do przechowywania, co umożliwiło rów-
nomierne korzystanie z produktów rolnych w ciągu całego roku. Jedno-
cześnie stada hodowlanych zwierząt – głównie owiec, kóz, bydła rogatego 

Eksploracja wydmowej części stanowiska w  Mirkowicach - 2004 r. 
(fot. J. Kabaciński)
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– dostarczały całorocznego pożywienia, w postaci mięsa, jak i produktów 
mlecznych. Intensywna eksploatacja środowiska powodowała jego stop-
niową degradację, czego wyrazem było przede wszystkim odlesienie. 

W  neolicie zmianie uległa też technika obróbki kamienia, cha-
rakteryzująca się gładzeniem i  wierceniem otworów w  narzędziach ka-
miennych. Na ziemie polskie dotarła też umiejętność wytwarzania naczyń 
ceramicznych. Ze względu na charakter zmian w  funkcjonowaniu spo-
łeczności pradziejowych oraz na ich dynamikę proces neolityzacji często 
określa się mianem „rewolucji neolitycznej”. 

Relikty osadnictwa z okresu neolitu spotykamy również na terenie 
ziemi wągrowieckiej. Ze względu na osiadły tryb życia ówczesnej społeczno-
ści, pozostałości te są nieco liczniej reprezentowane niż pochodzące z pale-
olitu schyłkowego i mezolitu. Najstarsze ślady osadnictwa neolitycznego wią-
zane są z ludnością kultury ceramiki wstęgowej i pochodzą z Łęgowa.

Znacznie więcej zabytków z  okolic Wągrowca związanych jest 
z ludnością kultury pucharów lejkowatych (nazwa od charakterystycznej 
dla tej kultury formy naczynia) i datowanych na okres środkowego neoli-
tu (3500 – 2000 lat p.n.e.). Stanowiska tej kultury zarejestrowane zostały 
m.in. w Długiej Wsi, Kaliskach, Łaziskach, Łęgowie, Ochodzy, Rgiel-
sku, Rąbczynie, Bracholinie oraz Potrzanowie. Z tego okresu, w zbio-
rach Muzeum Regionalnego w Wągrowcu znajdują się: topór kamienny 
z Rybowa, siekiera krzemienna z Werkowa, 2 topory odkryte w miejscu 
o nieokreślonej lokalizacji, fragment naczynia ceramicznego z Siedlecz-
ka. Zbiór muzealnych zabytków z okresu środkowego neolitu uzupełnia 
pozyskany w 2016 r. krążek gliniany z Sienna.

Neolityczny topór kamienny z Rybowa 
(fot. M. Krzepkowski)

Siekiera krzemienna z Werkowa (fot. M. Krzepkowski)

Fragment naczynia neolitycznego 
kultury pucharów lejkowatych 
z  Siedleczka (fot. T. Podzerek, 
oprac. M. Krzepkowski)

Neolityczny topór kamienny z Rybowa 

Z  terenów ziemi wągrowiec-
kiej znane jest też domniemane 
cmentarzysko kurhanowe ludności 
kultury pucharów lejkowatych (ana-
logiczne do tzw. grobowców kujaw-
skich). Podłużne nasypy zlokalizo-
wano w 2017 r. w okolicach Stępu-
chowa na podstawie analizy danych 
z lotniczego skaningu laserowego.

Obraz osadnictwa neolitycz-
nego ziemi wągrowieckiej dopeł-
niają znaleziska charakterystyczne 
dla ludności kultury amfor kuli-
stych oraz kultury ceramiki sznuro-
wej. Pierwsza z  nich rozwija się nie-
mal równolegle z  kulturą pucharów 

lejkowatych a jej ślady znane są z Długiej Wsi, Łęgowa, Ochodzy, Werko-
wa, Ludwikowa i Wągrowca. Druga z wymienionych kultur, przypada na 
schyłkowy neolit (2200 – 1800 lat p.n.e.), a związane z nią materiały pocho-
dzą ze stanowisk w Łęgowie, Rgielsku, i Wągrowcu. 

Ryc. 14. Jeden z nasypów megalitycznych (?) w Stępuchowie (fot. T. Podzerek)
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Z  okresu neolitu pochodzą również zabytki krzemienne z  Go-
rzewa (pozyskane w trakcie badań powierzchniowych w 2012 r.) i odkryte 
w 2016 r. - grot krzemienny z Łęgowa oraz siekiera kamienna z Dzwonowa. 

p.n.e. i choć miejscowe społeczności z wczesnego okresu brązu nie posia-
dły jeszcze umiejętności wytopu metali, to z południa docierały do nich 
gotowe wyroby wykonane z miedzi. Z czasem, pod wpływem impulsów ze-
wnętrznych (dzięki wymianie handlowej oraz migracji ludności), na ziemiach 
polskich rozwinęła się metalurgia. Od tego momentu, rzemiosło to zaczę-
ło odgrywać coraz większą rolę w życiu społeczeństw epoki brązu. Metal 
stopniowo wypierał kamień w produkcji narzędzi oraz innych przedmiotów. 

Epoka brązu na przestrzeni wieków cechowała się zmiennością, 
przez co wyróżniono dla niej poszczególne okresy, w trakcie których na-
stępowały istotne przemiany kulturowe. We wczesnym okresie (2300 
–   1800  lat p.n.e.), rozwijała się kultura unietycka. 
Podstawą gospodarki społeczności unietyckich było 
rolnictwo i hodowla. Rozwinęła się również metalur-
gia. Ludność tej kultury zamieszkiwała w niewielkich 
osadach, a chaty zbudowane były na planie prostoką-
ta, w konstrukcji słupowej, o ścianach plecionkowych 
uszczelnianych gliną. Zmarłych składano do grobu 
najczęściej w pozycji skurczonej. Z ziemi wągrowiec-
kiej nie mamy zbyt wielu źródeł, które można iden-
tyfi kować z  kulturą unietycką. Jednym z  przykładów 
są zabytki pochodzące ze Srebrnej Góry. To tutaj, 
w grudniu 1935 r. natrafi ono na fragmenty zdobio-
nych naczyń, szpilę z główką zwiniętą w rurkę oraz 
3 małe bransoletki. Na ślad osadnictwa z wczesnej epoki brązu natrafi ono 
również w Dzwonowie, gdzie w 2016 r. pozyskano grocik krzemienny. 

Do istotnych zmian w  sposobie funkcjonowania społeczeństw 
w epoce brązu doszło około 1300 lat p.n.e. Od tego czasu, aż do schyłku 
wczesnej epoki żelaza (ok. 400 lat p.n.e.) rozwija się kultura łużycka. To 
w tym okresie, w środkowej i zachodniej Europie, doszło do wyraźnej uni-
fi kacji kulturowej.

Kultura łużycka

Osiedla

Podstawą gospodarki społeczności kultury łużyckiej była uprawa ziemi 
oraz hodowla zwierząt. Mieszkańcy dzisiejszej Wielkopolski uprawiali głów-

Grot krzemienny 
z Dzwonowa (fot. 
M. Krzepkowski)

Niezwykle cennych informacji na temat osadnictwa neolitycznego 
dostarczyła działalność Stanisława Pijanowskiego w latach 50. XX w. Dzięki 
licznym badaniom powierzchniowym, do jego zbiorów trafi ło wiele kamien-
nych i krzemiennych przedmiotów z terenu dzisiejszego powiatu wągrowiec-
kiego. Wymienić tu należy takie miejscowości jak Zbietka, Ruda Koźlanka - 
obecnie część wsi Mieścisko, Mieścisko, Werkowo, Zakrzewo, Gołaszewo, 
Mirkowice, Mirkowiczki, Rąbczyn oraz Podlesie Kościelne. 

EPOKA BRĄZU 
I WCZESNA EPOKA ŻELAZA 

(TOMASZ PODZEREK)

Na przełomie III i  II tysiąclecia p.n.e. na obszarze obecnej 
Polski doszło do istotnych przemian kulturowych. Na zie-
mie te dotarła umiejętność obróbki metali, z których wytwa-

rzane były narzędzia, ozdoby i broń, a to zapoczątkowało daleko idące zmiany 
w sferze gospodarczej oraz społecznej. Proces ten rozpoczął się ok. 2300 lat 

Siekiera kamienna 
z  Dzwonowa (fot. 
M. Krzepkowski)

Neolityczne narzędzia krzemienne 
odkryte w trakcie badań w Gorzewie 

(fot. T. Podzerek)

Grot krzemienny 
z  Łęgowa (fot. T. 
Podzerek)

Neolityczne narzędzia krzemienne 
odkryte w trakcie badań w Gorzewie 
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dodatkowe naczynia (tzw. przystawki). Po-
jemnik z kośćmi często nakrywano misą, 
czerpakiem lub płaskim kamieniem. 

Z  ziemi wągrowieckiej zna-
my kilka cmentarzysk z  epoki brą-
zu i  wczesnej epoki żelaza. Jednym 
z  nich jest nekropolia odkryta na 
wzgórzu wiatracznym w  Kaliskach 
w  1903  r. przez nauczyciela wągro-
wieckiego seminarium dr. Wilc-
ke. Krótko potem przeprowadzono 
w  tym miejscu badania archeolo-
giczne, w  trakcie których pozyskano 
11 popielnic, 10 naczyń z uchami, 4 misy, 2 przystawki, przęślik, 2 frag-
menty młota kamiennego, szpilę oraz spiralę z brązu. W 2003 r. do Mu-
zeum Regionalnego w Wągrowcu dostarczono fragmenty urny z przepa-
lonymi kośćmi i misę, pochodzące z tego samego cmentarzyska. Niestety, 
w ostatnim czasie obszar nekropolii został objęty zabudową jednorodzin-
ną, a prace budowlane prowadzono bez dozoru archeologicznego. 

W  1957 r. przy ulicy Rogozińskiej w  Wągrowcu natrafi ono na 
2  groby ciałopalne: w grobie nr 1 odkryto popielnicę z przepalonymi ko-
śćmi ludzkimi i misę oraz fragmenty nieokreślonego naczynia. W grobie 
nr 2 znajdowała się popielnica i 14 naczyń glinianych. 

Poza przypadkowymi odkryciami, w okolicach Wągrowca prowa-
dzono również badania archeologiczne na cmentarzyskach kultury łużyc-
kiej. Jednym z największych przebadanych tego typu stanowisk jest ne-
kropolia w Kaliszanach, gdzie w 1968 r. odkryto 77 ciałopalnych grobów. 
Prócz popielnic złożonych w grobach rejestrowano również liczne przy-
stawki (m.in. wazy, amfory, misy, garnki i czerpaki), przedmioty wykonane 
z brązu (spiralkę, pierścionek, szpile) oraz toporki kamienne. Powszechną 
praktyką było odwracanie naczyń do góry dnem, ustawianie ich na boku 
oraz nakrywanie mniejszych naczyń okazami większymi. Cmentarzysko 
użytkowane było w schyłkowym okresie epoki brązu. 

W 1989 r. na gruntach Siedleczka, w trakcie orki zarejestrowano 
fragmenty ceramiki, całe naczynia oraz przepalone kości ludzkie. Badania 
powierzchniowe przeprowadzone w tym samym roku potwierdziły istnie-

nie rośliny zbożowe (pszenicę, proso, jęczmień i owies). Z tego też względu czę-
sto spotykanym znaleziskiem są żarna kamienne służące do mielenia zboża. 

Ludność kultury łużyckiej w wysokim stopniu opanowała umiejęt-
ność wyrobu naczyń glinianych. Naczynia gliniane zdobiono ornamen-
tem rytym lub też wygniatanymi od wewnątrz guzami (tzw. styl guzowy), 
względnie nalepianymi listwami lub guzkami. Powszechnie występujący-
mi formami naczyń były kubki, czerpaki, misy, garnki oraz wazy i amfory.

Ludność kultury łużyckiej zamieszkiwała osady otwarte. U schył-
ku epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza pojawiły się również osiedla 
obronne. Na ziemi wągrowieckiej nie przebadano dotąd w  większym 
zakresie żadnej osady otwartej zamieszkiwanej przez ludność kultu-
ry łużyckiej, choć z badań powierzchniowych znanych jest wiele tego 
typu stanowisk. Na ślady osiedli ludności kultury łużyckiej natrafi o-
no podczas badań ratowniczych przy ulicy Rogozińskiej w Wągrowcu, 
w Kujawkach oraz w Mieścisku. 

Osiedla obronne lokalizowane były najczęściej w miejscach trud-
no dostępnych – na wyspach, półwyspach, wśród bagnistych łąk. Obron-
ność wzmacniana była poprzez wznoszenie drewniano-ziemnych wałów. 
Doskonałym przykładem takiego założenia jest gród w Biskupinie koło 
Żnina, a na obszarze ziemi wągrowieckiej - gród w Smuszewie nad Jezio-
rem Czeszewskim, na którym prowadzone były badania archeologiczne 
w latach 1958-1960. W wyniku tych prac odkryto drewniano-ziemny wał 
o szerokości 3,5  m u podstawy, wzniesiony z nieregularnie ułożonych be-
lek, krzyżujących się pod kątem prostym. Poza wałem stwierdzono rów-
nież istnienie falochronu zbudowanego z ukośnie wbitych pali, do które-
go przylegał pomost. Na majdanie znajdowały się pozostałości po domo-
stwach o długości 10 m i szerokości 8-9 m. Wśród zabytków ruchomych 
odkryto liczne fragmenty ceramiki oraz przedmioty codziennego użytku, 
w tym wyroby z brązu. 

Cmentarzyska

Zmiany jakie nastąpiły wraz z  pojawieniem się kultury łużyckiej, 
zaliczanej do kręgu kultur pól popielnicowych objęły również obrządek 
pogrzebowy. Zmarłych palono na stosach, następnie przepalone szczątki 
kostne umieszczano w  naczyniach glinianych. Wraz z  urną zawierającą 
skremowane szczątki zmarłego, do grobu składano wyroby metalowe oraz 

Urna z przepalonymi szczątkami 
ludzkimi z cmentarzyska ludności 
kultury łużyckiej w Kaliskach (fot. 
M. Krzepkowski)
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nie w tym miejscu cmentarzyska kultury łużyckiej. W latach 1990-1991 
na stanowisku przeprowadzono badania ratownicze, w trakcie których za-
rejestrowano 56 ciałopalnych pochówków. W grobach, poza urnami, na-
trafi ono na liczne ornamentowane przystawki. Powszechną praktyką na 
tym cmentarzysku było nakrywanie popielnic misami. 

Grób ciałopalny na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Łęgowie 
(fot. M. Krzepkowski)
Grób ciałopalny na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Łęgowie 

Grób ciałopalny na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Łęgowie 
(fot. M. Krzepkowski)

Grób ciałopalny na cmentarzysku ludności 
kultury łużyckiej w Siedleczku (fot. M. Derno-
ga; archiwum WUOZ, Delegatura w Pile)

W  niewielkim zakresie rozpoznane zo-
stało cmentarzysko ciałopalne w  Rudniczu. 
W  1998 r., w  trakcie budowy sieci telefonicznej, 
natrafi ono tam na 3 groby kultury łużyckiej, a każ-
da z 3 popielnic nakryta była misą. W trakcie ba-
dań pozyskano również liczne fragmenty ceramiki 

stało cmentarzysko ciałopalne 
W  1998 r., w  trakcie budowy sieci telefonicznej, 
natrafi ono tam na 3 groby kultury łużyckiej, a każ-

Naczynie gliniane z cmen-
tarzyska łużyckiego w Sie-
dleczku (fot. T. Podzerek)

– przypuszczalnie fragmenty naczyń glinianych z kolejnych grobów. Charak-
terystyczna forma naczyń oraz poszczególnych fragmentów ceramiki pozwa-
la szacować okres użytkowania cmentarzyska na 1000-700 lat p.n.e. 

Istotne badania archeologiczne przeprowadzono w 2013 r. w Łęgo-
wie. W trakcie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 196 przebadano frag-
ment rozległego cmentarzyska kultury łużyckiej. Jego lokalizacja znana by-
ła wprawdzie ze źródeł XIX-wiecznych, ale wyniki badań pozwoliły wzbogacić 



26

27

zasób wiedzy o obrządku pogrzebowym ludności kultury łużyckiej. W trak-
cie prac archeologicznych przebadano łącznie 151 grobów i innych obiektów 
związanych z  nekropolią (pochówki zwierzęce, skupiska ceramiki, poje-
dyncze naczynia). Skremowane szczątki umieszone były w urnach nakry-
tych często misami, niektóre z grobów posiadały konstrukcje kamienne. 
Powszechną praktyką było również odwracanie naczyń dnem do góry 
lub składanie ich na boku. W jamach grobowych, oprócz popielnic re-
jestrowano kilka lub nawet kilkadziesiąt naczyń (do około 50 w jednym 
grobie). Często mniejsze naczynia – czerpaki lub kubki, umieszczane by-
ły w większych pojemnikach. Wśród darów grobowych nie brakowało rów-
nież przedmiotów wykonanych z brązu takich jak szpile, sierp czy brzytwa. 
Na terenie nekropoli rejestrowane były również groby dzieci, do których 
wkładano miniaturowe naczynia. W  jednym z  takich grobów, odkry-
to czerpak z  uchwytem zakończonym stylizowaną głową ptaka, w  dru-
gim natrafi ono na bogato zdobioną miseczkę z fi gurką ptaka na środku. 
Z  innych grobów dziecięcych pochodzą 
4  niewielkie grzechotki. Jednym z cie-
kawszych zabytków jest przedmiot 
gliniany, który wiązać można z kul-
tem domowego ogniska, tzw. idol 
księżycowy. Najbliższe analogie dla 
tego zabytku pochodzą ze śląskich 
cmentarzysk. 

Skarby
Charakterystycznym zjawiskiem dla epoki brązu są gromadne zna-

leziska przedmiotów wykonanych z brązu zwane skarbami. Nie ma pewności 
jaką pełniły one rolę – czy były to wartościowe przedmioty ukryte w czasie nie-
pokojów z obawy przed ich utratą, czy raczej depozyty ofi arne składane przez 
ludzi o wysokiej pozycji społecznej podczas obrzędów kultowych. 

Z wczesnej epoki brązu pochodzi depozyt przedmiotów brązowych 
odkryty w  trakcie prac ziemnych prowadzonych w  latach 1919-1920 
w Czeszewie. W skład skarbu wchodziły 2 szpile ze zdobioną, przekłutą 
kulistą główką, 2 okrągłe obręcze z cienkiego drutu ze zwężonymi koń-
cami, 2 małe obręcze o ostrych końcach, 2 siekierki z brzegami i długim 
obuchem oraz grot. W 1938 r. skarb trafi ł do Muzeum Wielkopolskiego 
w Poznaniu, a następnie do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Na początku XX w. w Stołężynie doszło do odkrycia skarbu da-
towanego na schyłek epoki brązu. Część skarbu – naszyjnik zamknięty 
o owalnym przekroju, bransoleta otwarta o zwężonych końcach, siekierka 
z czworograniastą tulejką i uszkiem - w latach 50. XX w. przechowywana 
była w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Na pozostałą część, zna-
ną już tylko z publikacji, składało się kilka siekierek brązowych z  tulej-
ką, uszkiem i wyraźnym rąbkiem odlewniczym, rękojeść miecza anteno-
wego z fragmentem głowni, sztylet o ułamanej klindze, liczne bransolety 
oraz fragment naszyjnika. Cały depozyt opublikowany został w grudniu 
1915 r. przez Leona Müllera na łamach Aus dem Posener Lande. 

W  1943 r. w  Kaliszankach, podczas rozkopywania kurhanu, na 
głębokości ok. 1 – 1,5 m natrafi ono na kamień, a pod nim na przedmioty 
z brązu. Znalezisko okazało się być skarbem wkopanym w kurhan, a składało 
się z 4 siekierek, sierpa, 11 naszyjników, 13 bransolet, 5 uchwytów do włosów, 
1 szpili, 11 drucikowatych i 2 sztabkowatych fragmentów złomu. Depozyt 
datowany jest na schyłek epoki brązu i na wczesną fazę epoki żelaza.

Efektownym przykładem depozytu z ziemi wągrowieckiej jest od-
kryty w  maju 2016 r. skarb ze Smuszewa zawierający liczne przedmio-
ty wykonane z brązu (m.in. siekierki, bransolety i naszyjniki). Pochodzi 
on z późnej epoki brązu. Przypadkowe odkrycie miało miejsce nieopodal 
grodu obronnego w Smuszewie. Zabytki zostały przekazane przez zna-
lazcę do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, skąd 
trafi ły do zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.

Grzechotki gliniane z cmentarzyka łużyckiego w Łęgowie (fot. T. Podzerek)

gim natrafi ono na bogato zdobioną miseczkę z fi gurką ptaka na środku. 
Z  innych grobów dziecięcych pochodzą 
4  niewielkie grzechotki. Jednym z cie-

Przedmiot gliniany – idol 
księżycowy z cmentarzyska 
w Łęgowie (fot. T. Podzerek)
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Kultura pomorska
Pod koniec okresu halsztackiego, w  początkowej fazie wczesnej 

epoki żelaza (V w. p.n.e.) na terenach Wielkopolski pojawiła się nowa 
jednostka kulturowa – kultura pomorska. Nowością w  stosunku do wy-
twórczości kultury łużyckiej jest ceramika o  specjalnym przeznaczeniu, 
zwłaszcza charakterystyczne urny twarzowe. Groby zawierające urny miały 
formę skrzyń kamiennych nakrytych od góry płytami kamiennymi. Wy-
posażenie grobów było najczęściej dość ubogie – składano ozdoby lub ich 
fragmenty oraz sporadycznie narzędzia i przybory toaletowe. Wiele zabyt-
ków metalowych nosi ślady przepalenia na stosie pogrzebowym.

Osadnictwo kultury pomorskiej 
w  okolicach Wągrowca jest słabo roz-
poznane. Jednym z  przykładów takiej 
osady przypisywanej ludności tej kul-
tury jest stanowisko w Łęgowie zareje-
strowane w  trakcie budowy obwodnicy 
miasta Wągrowca w 2011 r. Podczas ba-
dań ratowniczych zadokumentowano7 
jamy gospodarcze, dołki posłupowe, po-
zostałości pieca oraz fragmenty naczyń 
pozwalające określić chronologię osiedla 
na ok. V w. p.n.e. 

Więcej informacji posiadamy od-
nośnie cmentarzysk ludności tej kultury. 
W 1952 r. przeprowadzono w Wągrow-
cu badania ratunkowe, a  informacja na 
ten temat przedstawia się następująco: 
[…] na południowym stoku wzgórza, na 
lewym brzegu rzeki Nielby, za klasztorem 
wśród łąk znajduje się wydma, na któ-
rej jest cmentarzysko kultury pomorskiej, 
częściowo zniszczone. […] W grobie nr 1 
znaleziono 5 urn z prochami i  jedną mi-
sę […]. W dwóch urnach znaleziono szpile 

7 W  dokumentacji konserwatorskiej stanowisko zlokalizowane jest w  Łęgowie, 
natomiast dziś znajduje się w granicach administracyjnych Wągrowca.

Urna twarzowa kultury pomor-
skiej (archiwum Muzeum Ar-
cheologicznego w Poznaniu)

Część skarbu z epoki brązu odkrytego w Smuszewie (fot. M. 
Kaczmarek, oprac. M. Krzepkowski)

Skarb z epoki brązu odkryty w Stołężynie (archiwum Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu)
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z łabędzią szyjką. […] usunięto obwarowanie i stwierdzono, że jednym z ka-
mieni obwarowania było żarno. […] urny spoczywały na bruku z płaskich ka-
mieni. Pod brukiem znajdowała się uklepana glina. Innego odkrycia z tere-
nów Wągrowca dokonano przy ulicy Berdychowskiej 52 w postaci skorup 
i  przepalonych kości. W  1968 r. przy drodze z  Wągrowca do Rąbczyna, 
w trakcie odwiertów przy studni wodociągowej natrafi ono na dwie popiel-
nice z przepalonymi kośćmi. Podobne było w Siedleczku, gdzie w 1912 r. 
podczas prac rolnych odsłonięto kamienny grób skrzynkowy. Cmentarzy-
ska kultury pomorskiej znane są również z Podlesia Kościelnego, Jabłko-
wa, Mieściska i Grzybowic. Do przypadkowego odkrycia grobu kultury 
pomorskiej doszło też w 2016 r., w trakcie prac leśnych w Brzeźnie. Na-
trafi ono wówczas na urnę obwarowaną niewielkimi kamieniami. 

OD OKRESU 
PRZEDRZYMSKIEGO 

DO WĘDRÓWEK LUDÓW 
(TOMASZ PODZEREK)

Na przełomie V i  IV w. p.n.e. na obszar dzisiejszych ziem 
polskich docierać zaczęły impulsy wysoko rozwiniętej cy-
wilizacji Celtów. Moment ten w  dziejach nazywany jest 

okresem przedrzymskim lub lateńskim (400 r. p.n.e. – początki n.e.). Eu-
ropa zdecydowanie wkracza w epokę żelaza, konsekwencją czego jest po-
jawienie się na ziemiach polskich wielu ośrodków produkujących ten me-
tal na dużą skalę. Z żelaza wytwarzano okucia narzędzi rolniczych, narzę-
dzia rzemieślnicze i  militaria. Równocześnie udoskonaleniu ulega tech-
nika wytwarzania ceramiki. Nowe impulsy kulturowe na ziemie polskie 
docierały przede wszystkim dzięki wymianie handlowej. W wyniku tego 
wykształcają się nowe kultury archeologiczne – kultura przeworska (III/II 
w. p.n.e. – V w. n.e.) oraz kultura oksywska (II w. p.n.e. – I w. n.e.). 

Z tego okresu pochodzi znane z informacji archiwalnych cmentarzy-
sko w Kujawkach, na którym w 1901 r. przeprowadzono amatorskie badania. 
W ich wyniku pozyskano jednoczęściową zapinkę oraz prosty nóż żelazny, 
pozwalające datować nekropolię na okres poźnolateński. Podobnie datowana 

jest osada z Kujawek, na której przeprowa-
dzono w 1966 r. badania ratownicze.

W I w. n.e. doszło do zmian ustro-
jowych w  Rzymie – nastąpiło przejście 
między Rzymem republikańskim a epoką 
cesarstwa. Od tego czasu tereny północ-
nej Europy znajdowały się pod wpływem 
oddziaływań cesarstwa rzymskiego i  roz-
począł się nowy etap, zwany okresem wpły-
wów rzymskich. Jego schyłek przypada na 2. 
połowę IV w. n.e., a cezurę stanowi 375 r. n.e. 
W tym roku na stepach nadczarnomorskich 
pojawili się Hunowie, dając początek wiel-
kim migracjom ludności, które objęły swym 
zasięgiem znaczne obszary Europy, a nawet 
północnej Afryki, dlatego też następny od-
cinek chronologiczny nosi nazwę okresu 
wędrówek ludów (IV – V w. n.e.). 

Na początku okresu rzymskiego tereny dzisiejszej Polski zamiesz-
kiwane były nadal przez ludność kultury przeworskiej, jednak na Pomorzu 
i  w  północnej Wielkopolsce pojawiła się ludność, którą spośród innych 
plemion wyróżniał przede wszystkim sposób chowania i  wyposażania 
zmarłych. Społeczności te określa się mianem kultury wielbarskiej (nazwa 
pochodzi od cmentarzyska odkrytego w Wielbarku - obecnie Malbork-
-Wielbark) i wiąże z plemionami pochodzącymi ze Skandynawii.

Osiedla

Istotny wkład do badań nad osadnictwem kultury wielbarskiej na 
ziemi wągrowieckiej wniosły prace w Siedleczku i Tarnowie Pałuckim. 
W latach 1992-1994 w Siedleczku prowadzone były ratownicze badania 
wykopaliskowe na osadzie, gdzie odsłonięte zostały budynki, piece, pa-
leniska, jamy oraz dołki posłupowe związane z obiektami o charakterze 
mieszkalnym. Poza tym pozyskano liczny materiał zabytkowy w postaci 
fragmentów ceramiki, 8 przęślików tkackich, fragmentu zapinki brązo-
wej, okucia końcówki pasa oraz zabytków wykonanych z poroża. W trak-
cie 4 sezonów badawczych w  Tarnowie Pałuckim (l.1995-1998) odsło-

Zapinka z okresu późnolateń-
skiego odkryta w Kujawkach 
(Prywatne Archiwum Naukowe 
Stanisława Jasnosza)
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nięto między innymi relikty budynków słu-
powych, palenisk, ognisk dymarskich, palenisk 

kowalskich, pieców gospodarczych i  jamy oraz 
liczne dołki posłupowe. Obydwa stanowiska dato-

wane są na II-IV w. n.e.
W ostatnich latach natrafi ono na osiedla ludności kultury wielbar-

skiej w Popowie Kościelnym oraz Łęgowie. W pierwszej miejscowości, 
podczas prac budowlanych realizowanych w latach 2011-2012 odsłonięto 
kilkadziesiąt obiektów – dołków posłupowych, jam oraz palenisk. Najcie-
kawszymi obiektami były jednak 2 studnie o głębokości sięgającej 2,5 m. 
Studnie te nie posiadały cembrowiny, a na dnie jednej z nich spoczywało 
dobrze zachowane naczynie gliniane. W  2013 r. zrealizowano ratowni-
cze badania w trakcie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 196. W Łęgo-
wie odsłonięto relikty rozległej osady kultury wielbarskiej, na której za-

Studnia z okresu wpływów rzymskich z Popowa Kościelnego 
(fot. M. Krzepkowski)

nięto między innymi relikty budynków słu-
powych, palenisk, ognisk dymarskich, palenisk 

kowalskich, pieców gospodarczych i  jamy oraz 
liczne dołki posłupowe. Obydwa stanowiska dato-

wane są na II-IV w. n.e.

Naczynie gliniane ze studni w Popowie Kościelnym 
(fot. M. Krzepkowski)

dokumentowano ponad 1000 obiektów. Były 
to obiekty mieszkalne, paleniska, jamy gospo-
darcze, liczne dołki posłupowe8, piec o  nie-
ustalonym przeznaczeniu. Prócz fragmentów 
ceramiki, polepy i kości zwierzęcych, w trakcie 
badań zarejestrowano 2 srebrne denary rzym-
skie, przedmioty kamienne (osełki i fragmenty 
żaren), przęśliki i ciężarek tkacki. 

Pojedyncze znaleziska z  okresu wpływów rzymskich pochodzą 
również z Bukowca (przęślik gliniany), Grylewa, Laskownicy Wielkiej, 
Łekna, Mieściska, Panigrodza (żelazny grot włóczni), Podlesia Kościel-
nego (żelazny nóż), Przysieki (naczynie gliniane), Raczkowa, Roszkowa, 
Roszkówka, Runowa (przęślik) i Ruśca (fragment zdobionej zapinki). 

Niezwykle interesującego odkrycia dokonano w 2012 r. w Kakuli-
nie, podczas prac budowlanych związanych z modernizacją gospodarstwa 
rolnego. W trakcie badań ratowniczych odkryto pozostałości ponad dwu-
dziestu jednorazowych pieców służących do wytopu żelaza, tzw. dymarek. 

8 W  dokumentacji konserwatorskiej stanowisko zlokalizowane jest w  Łęgowie, 
natomiast dziś znajduje się w granicach administracyjnych Wągrowca.

Przekrój pionowy chaty na osadzie ludności kul-
tury wielbarskiej w Łęgowie (fot. A. Dębski)

dokumentowano ponad 1000 obiektów. Były 
to obiekty mieszkalne, paleniska, jamy gospo-

, piec o  nie-
ustalonym przeznaczeniu. Prócz fragmentów 
ceramiki, polepy i kości zwierzęcych, w trakcie 
badań zarejestrowano 2 srebrne denary rzym-

Przekrój pionowy chaty na osadzie ludności kul-Przekrój pionowy chaty na osadzie ludności kul-

Srebrny denar rzymski 
- Antoninus Pius (138-
161 n.e.) (fot. A. Dębski)
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Do naszych czasów zachowały się jedynie ich czę-
ści wziemne (kotlinki dymarskie), o  średnicy ok. 
0,5 m i głębokości dochodzącej do 0,6 m. W kilku 
z nich odkryto kilkunastokilogramowe kloce żuż-
la, stanowiące odpad w procesie wytopu żelaza. 
W kotlinkach zachowały się też węgle drzew-
ne, które pozwolą określić gatunki drewna 
użytego do wytopu żelaza. Oprócz pozo-
stałości pieców na stanowisku natrafi ono na 
prostokątne paleniska, zawierające duże ilo-
ści przepalonych kamieni oraz bryłek rudy 
darniowej. Obiekty służyły najpewniej do 
wstępnej obróbki łupki, stanowiącej właści-
wy produkt procesu hutniczego, bądź pra-
żenia rudy darniowej. W  pewnym oddale-
niu od skupiska dymarek odsłonięto pozostałości mielerza (o średnicy ok. 
3,5 m). Obiekt ten przeznaczony był do wytwarzania węgla drzewnego 
niezbędnego w  procesie hutniczym. Na podstawie zachowanego mate-
riału ceramicznego piecowisko można datować na II w. n.e. Badania po-
wierzchniowe przeprowadzone kilkaset metrów od odkrytego piecowiska 
pozwoliły zlokalizować kolejną osadę hutniczą z okresu wpływów rzym-
skich. Do najistotniejszych znalezisk zaliczyć należy zapinkę brązową 
z zachowanymi fragmentami sznurka lnianego. 

Cmentarzyska

To co wyróżnia kulturę wielbarską wśród innych kultur, to przede 
wszystkim obrządek pogrzebowy. Na nekropoliach „wielbarskich” współ-
występują pochówki szkieletowe i ciałopalne (tzw. cmentarzyska birytualne). 
Na Pomorzu oraz Pojezierzu Kaszubskim i Krajeńskim zakładano cmenta-
rzyska z kurhanami, stelami kamiennymi i konstrukcjami w postaci kamien-
nych kręgów (m. in. Odry, Węsiory i Grzybnica), a także brukami kamienny-
mi. Występowanie tego typu elementów uznaje się powszechnie za świadec-
two powiązań kultury wielbarskiej ze Skandynawią, gdzie podobne konstruk-
cje znane są już od epoki brązu. Zmarli często wyposażani byli w przedmioty 
wykonanie z  metali kolorowych: brązu, srebra, czasami również złota. 
Biżuteria często zdobiona była fi ligranem i granulacją (zapinki, wisiorki 

Skupisko kotlinek dymarskich – pozostałości pieców do wytopu żelaza 
(fot. M. Krzepkowski)

Kloc żużla w jednej z kotlinek dymarskich (fot. M. Krzepkowski)

Do naszych czasów zachowały się jedynie ich czę-
ści wziemne (kotlinki dymarskie), o  średnicy ok. 
0,5 m i głębokości dochodzącej do 0,6 m. W kilku 
z nich odkryto kilkunastokilogramowe kloce żuż-

Zapinka brązowa z okresu 
rzymskiego odkryta w Kaku-
linie (fot. M. Krzepkowski)

Skupisko kotlinek dymarskich – pozostałości pieców do wytopu żelaza 

Kloc żużla w jednej z kotlinek dymarskich (fot. M. Krzepkowski)



36

37

gruszkowate, klamerki esowate, bransolety oraz srebrne paciorki). Co cie-
kawe, w pochówkach bardzo rzadko występują przedmioty żelazne.

Jak dotąd na terenie ziemi wągrowieckiej nie przebadano meto-
dycznie żadnego cmentarzyska ludności kultury wielbarskiej. Znane są 
tylko nieliczne informacje świadczące o  funkcjonowaniu na tym terenie 
nekropoli z  okresu rzymskiego. Na grób z  okresu wpływów rzymskich. 
natrafi ono w Podlesiu Wysokim w latach 20. XX w. Na wyposażenie gro-
bu składały się: baniasta popielnica, ostro profi lowana czarka z uszkiem, 
2  zapinki brązowe oraz fragment grzebienia. Kolejnym stanowiskiem 
wzmiankowanym w archiwalnych źródłach jest zniszczone cmentarzysko 
w Rudzie Koźlance, gdzie w trakcie badań powierzchniowych przepro-
wadzonych w 1949 r., zarejestrowano przepalone kości, stopione pacior-
ki szklane oraz kilkadziesiąt ułamków naczyń. Cmentarzysko ciałopalne 
z okresu rzymskiego odkryto w XIX w. również w Skokach. Źródła ar-
chiwalne wspominają o  tym, że natrafi ono na naczynie wraz ze spalo-
nymi kośćmi ludzkimi, miecz żelazny, nóż żelazny, żelazny grot włóczni, 
umbo oraz ułamki brązowych okuć. Wyposażenie grobu uzupełniała za-
pinka, osełka kamienna oraz znajdujące się obok popielnicy czarki i  in-
ne naczynia. Biorąc pod uwagę wyposażenie i fakt, że ludność wielbarska 
nie wkładała do grobów przedmiotów wykonanych z żelaza (w tym broni 
i narzędzi), można sądzić, że w tym przypadku mamy do czynienia z gro-
bem kultury przeworskiej. Z  dokumentacji zgromadzonej w  Archiwum 
Naukowym Muzeum Archeologicznego w Poznaniu pochodzą lapidarne 
wzmianki o odkryciu w 1909 r. stanowiska w Kakulinie. Źródła wspo-

minają o tym, że na prywatnym polu natrafi ono na cmentarzysko kultury 
przeworskiej (?), z którego pozyskano ceramikę toczoną na kole. Pozosta-
łe okoliczności odkrycia pozostają jednak niestety nieznane.

Skarby

Na początku okresu rzymskiego na tereny północnej Europy za-
częły docierać importy rzymskie, a wśród nich monety. Świadectwem te-
go są monety rzymskie odnajdowane pojedynczo lub w postaci tzw. skar-
bów. Z okolic Wągrowca znanych jest kilka znalezisk gromadnych rzymskich 
monet. Najistotniejsze z nich to znaleziska w Brzeźnie, Łęgowie oraz Wap-
nie. Skarb z Łęgowa znaleziony w 1887 r. zawierał ok. 150 monet – denarów 
rzymskich datowanych na I i II w. n.e. Jego losy i miejsce przechowywania do 
dziś są nieznane. Na skarb z Łęgowa natrafi ono w 1906 r. podczas kopania 
torfu (na głębokości 3 m). Składał się on z 236 denarów od czasów Nerona do 
Marka Aureliusza (liczba odnosi się do monet zbadanych – w rzeczywistości 
mogło być ich więcej). Do 1914 r. przechowywany był w Muzeum Archeolo-
gicznym w Poznaniu, obecnie uznawany jest za zaginiony. Poza wymieniony-
mi skarbami, z okolic Wągrowca znane są dość liczne pojedyncze znaleziska 
monet rzymskich. Warto wspomnieć o denarach pochodzących z Durówka, 
Łekna, Siedleczka, Starężynka, Toniszewa oraz Wiśniewka.

Ostatnim znaleziskiem z okolic Wągrowca, datowanym już na okres 
wędrówek ludów, jest skarb z Wapna. Do jego odkry-
cia doszło w 1850 r. w trakcie niwelowania nasypów 
kurhanów. Wśród przedmiotów zdeponowanych 
w popielnicy uwagę zwracają złote brakteaty. 
Na jednym z nich widniał runiczny napis 
SABAR. Skarb datowany na V-VI w. n. 
e. trafi ł na ziemie polskie najpewniej 
ze Skandynawii. Do dziś zachował się 
z  niego tylko jeden brakteat przecho-
wywany w zbiorach jednego z niemiec-
kich muzeów. Los pozostałych elemen-
tów skarbu jest nieznany.

Brakteat z Wapna z napisem runicznym SABAR 
(za: M. Kara, Skandynawski skarb, s. 79)

cia doszło w 1850 r. w trakcie niwelowania nasypów 
kurhanów. Wśród przedmiotów zdeponowanych 
w popielnicy uwagę zwracają złote brakteaty. 
Na jednym z nich widniał runiczny napis 

Brakteat z Wapna z napisem runicznym SABAR 
Wyposażenie grobu ludności kultury wielbarskiej z Podlesia Wysokiego 
(za: Fontes Praehistorici Posnanienses, t. 6)
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studni z  cembrowiną zbudowaną z  pionowo 
ustawionych dranic dębowych. Z jej wnętrza 
wydobyto niewielką ilość ułamków ceramiki 
oraz fragment kamienia żarnowego.  

Grodziska

Z czasem, prócz osad otwartych, 
zaczęto wznosić grody plemienne, któ-
rych wały budowane były z drewna, ka-
mieni i ziemi. Z obszaru powiatu wągro-
wieckiego znamy kilka takich obiektów, 
a  jednym z nich jest grodzisko w Łek-
nie, które wzniesiono na zachodnim 
brzegu Jeziora Łekneńskiego. W przeciwieństwie do wielu grodów przed-
państwowych, obiekt ten funkcjonował jeszcze za władztwa pierwszych 
Piastów, będąc jednym z ważniejszych ośrodków tworzącego się państwa. 
Na przełomie X i XI w. pobudowano na jego majdanie kamienną rotundę 
- pierwszy obiekt murowany na Pałukach. W 1153 r., komes Zbylut z rodu 
Pałuków przekazał gród wraz z kilkoma wsiami cystersom, kładąc podwaliny 
pod budowę pierwszego klasztoru tego zakonu na ziemiach polskich. 

Doskonale zachowany gród plemienny znajduje się na łąkach na 
południe od wsi Przysieka. Jest to niewielki kolisty obiekt o średnicy za-

Wały grodziska plemiennego w Przysiece (fot. M. Krzepkowski)
Rysunek i rekonstrukcja drewnianej studni z IX - X w. odkrytej przy ulicy 
Fiedlera w Wągrowcu (rys. M. Krzepkowski)

Fragment żarna kamiennego 
z wnętrza studni wczesnośrednio-
wiecznej. (fot. M. Krzepkowski)

studni z  cembrowiną zbudowaną z  pionowo 
ustawionych dranic dębowych. Z jej wnętrza 

Rysunek i rekonstrukcja drewnianej studni z IX - X w. odkrytej przy ulicy 

WCZESNE ŚREDNIOWIECZE 
(MARCIN KRZEPKOWSKI)

Średniowiecze dość powszechnie uznawane jest za „wieki 
ciemne”. Spuścizna kulturowa zgromadzona w muzeach, ar-
chiwach, klasztorach oraz w nawarstwieniach ziemnych prze-

czy jednak temu stereotypowi. Ze względu na niewielki zasób źródeł pisa-
nych, wielu informacji o życiu ludzi w tym okresie dostarcza archeologia.

Osiedla otwarte
Ludność słowiańska we wczesnym średniowieczu zamieszkiwała 

osady otwarte z  budynkami zagłębionymi w  podłoże (ziemianki i  pół-
ziemianki) oraz wzniesionymi w konstrukcji wieńcowej. W powiecie wą-
growieckim znanych jest sporo śladów osiedli z tego okresu (Przysieka, 
Podlesie Wysokie, Rąbczyn), jednak tylko niewielkie powierzchnie kil-
ku z nich rozpoznano wykopaliskowo. Na pozostałości osady z IX - po-
łowy X w. natrafi ono podczas budowy domu jednorodzinnego przy uli-
cy A. Fiedlera w  Wągrowcu (dawniej w  granicach Kalisk). Prócz kilku 
jam związanych z funkcjonującym tam osiedlem, odsłonięto pozostałości 
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ledwie 45 m, z wałami zachowanymi na wysokość około 4 m, dodatko-
wo otoczony słabo widoczną już fosą. Kolejne, nieco większe grodziska 
z  okresu przedpaństwowego, położone są w  Laskownicy Małej (na za-
chodnim brzegu Jeziora Laskownickiego) oraz w Smuszewie (na połu-
dniowym brzegu Jeziora Czeszewskiego. Z okresem wczesnego średnio-
wiecza (XI-XII w.) wiązać można również grodzisko położone w lasach 
na południe od Rąbczyna.

Cmentarzyska

W początkach średniowiecza (VII-X w.) ciała zmarłych palono na 
stosie, a  rozdrobnione kości grzebano pod kurhanami, bądź rozsypywa-
no je na powierzchni kopca. Niekiedy na jego szczycie ustawiano urnę 
z  prochami. Po przyjęciu chrześcijaństwa, na ziemiach obecnej Polski 
upowszechniał się stopniowo zwyczaj chowania zmarłych niespalonych. 
Cmentarzyska użytkowane od schyłku X do 2. połowy XIII w. zakładane 
były najczęściej na piaszczystych wzniesieniach i zazwyczaj charakteryzo-
wały się rzędowym układem grobów. 

W powiecie wągrowieckim znanych jest kilka cmentarzysk związa-
nych z początkami państwa polskiego. W 1909 r., podczas wydobywania 

Widok grodziska w Laskownicy Małej (fot. T. Podzerek)

piasku w Koninku, natrafi ono na kości ludzkie oraz przedmioty żelazne: 
topór, grot włóczni i miecz (?). Niestety, do dziś zachował się jedynie sche-
matyczny rysunek topora. Informacje o  stanowisku, skłoniły pracowników 
wągrowieckiego muzeum do przeprowadzenia w 2012 r. badań sondażowych 
w ustalonej przez prof. Andrzeja M. Wyrwę lokalizacji ne-
kropolii. Badania wykazały jednak, że cmentarzysko 

uległo całkowitemu zniszcze-
niu - prócz kości ludzkich 
odkrywanych w  dawnych 
wybierzyskach piasku, 
natrafi ono na kilka za-
bytków pochodzących ze 

zniszczonych grobów. 

Srebrny kabłączek skroniowy z cmentarzyska 
w Koninku (fot. M. Krzepkowski)

Naczynie wczesnośredniowieczne z cmentarzyska 
w Koninku przekazane do przez Piotra Woźniaka 
z  Koninka (fot. M. Krzepkowski)

Kabłączki skroniowe 
z  cmentarzyska w Po-
marzankach. (archiwum 
Muzeum Archeologicz-
nego w Poznaniu).

Cmentarzysko wczesnośredniowiecz-
ne położone na gruntach wsi Pomarzan-
ki, odkryte zostało w 1914 r. i  było badane 
w  dwudziestoleciu międzywojennym. Do 
dziś nie zachowała się dokumentacja z prac 
terenowych, nieznana jest nawet liczba prze-
badanych wówczas grobów. W  trakcie wy-
kopalisk pozyskano przedmioty stanowiące 
wyposażenie zmarłych: kabłączki skroniowe, 
pierścionek oraz naczynie dwustożkowate 
i nóż żelazny. Co ciekawe nazwę miejscowo-
ści może być wiązana z osadnictwem jeńców 
pomorskich osadzanych w  Wielkopolsce 
w pierwszych wiekach istnienia państwa pia-
stowskiego. 
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Skarby
Z  okresem wczesnego średniowiecza związany jest skarb z  Tar-

nowa Pałuckiego, odkryty nieopodal grodziska. Pierwsza cześć depozy-
tu (153 monety), została odkryta przypadkowo w 1861 r. Pozostała część 
wydobyta została dopiero w latach 2007-2014 przez Ekspedycję Arche-
ologiczną „Łekno”. Łącznie skarb liczy 841 przedmiotów. W jego skład 
wchodzą srebrne monety, ozdoby i placki srebra. Znalezisko datowane jest 
na przełom X i XI w. 

PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE 
I OKRES NOWOŻYTNY 

(MARCIN KRZEPKOWSKI)

Za początek późnego średniowiecza w Polsce dość powszech-
nie uznaje się XIII stulecie. Zachodzące wówczas przemia-
ny społeczno-gospodarcze, osadnicze, czy militarne nazywa-

ne bywają niekiedy rewolucją XIII wieku. W tym czasie rozpoczęła się 
na terenie Polski akcja lokacji miast i wsi na tzw. prawie niemieckim. 
Pierwsze takie miasta powstawały na Śląsku, nieco później pojawiły 
się w Wielkopolsce (za najstarszą lokację wielkopolską bywa uznawa-
na poznańska Śródka - przed 1231 r.). Zakładanie ośrodków miejskich 
niosło ze sobą rozwój handlu oraz upieniężenie rynku. Zmiany doty-
czyły również wsi lokowanych na prawie niemieckim, bądź już istnie-
jących - przenoszonych na to prawo. Wraz z  kolonistami zasiedlają-
cymi nowopowstałe osiedla, napływały również nowinki techniczne. 
W  tym czasie pojawił się również nowy rodzaj ceramiki zwanej si-
wakami lub ceramiką stalowoszarą. W  początkach późnego średnio-
wiecza okrzepła sieć parafi alna, która dotrwała do dziś z  relatywnie 
niewielkimi zmianami. W majątkach prywatnych powstawały siedziby 
wieżowe na kopcach, po których do dziś zachowały się tzw. gródki stoż-
kowate. Początkowo siedziby takie wznoszono w dobrach należących do 
duchowieństwa, później również w majątkach rycerskich. 

Jeden z pochówków wczesnośredniowiecznych 
na cmentarzysku w Łęgowie (fot. A. Dębski)
Jeden z pochówków wczesnośredniowiecznych 

Gliniana fl asza z grobu 
wczesnośredniowiecznego 
w Łęgowie (fot. A. Dębski)

Do odkrycia cmen-
tarzyska szkieletowego 
doszło w  2013  r. podczas 
przebudowy drogi woje-
wódzkiej nr 196 (Wągro-
wiec - Poznań). Na tere-
nie Łęgowa odsłonięto 

fragment cmentarzyska rzędowego z  XI-XII  w.9 Podczas ratowniczych 
badań wykopaliskowych zadokumentowano 28  grobów szkieletowych 
i  jeden ciałopalny. W  jednej z  jam grobowych odkryto fl aszę glinianą, 
w innej żelazny grot strzały do łuku oraz denar Ottona i Adelajdy.  

Z  interesującego nas obszaru znanych jest jeszcze kilka archiwal-
nych wzmianek o odkryciach grobów, niektóre z nich być może wiązać 
należy z okresem wczesnego średniowiecza. Co interesujące, do dziś nie 
natrafi ono na miejsce pochówku ludności zamieszkującej gród plemienny 
i piastowski w Łeknie.

9 Obszar cmentarzyska położony jest obecnie w granicach administracyjnych Wągrow-
ca, ale w dokumentacji archeologicznej określane jest ono jako stanowisko w Łęgowie. 
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Badania archeologiczne miast

Wągrowiec

Prace archeologiczne na terenie Wągrowca prowadzone są od 
2004 r. Od tego czasu badaniami ratowniczymi objęto liczne inwestycje 
realizowane w najstarszej części miasta, a więc przy ulicach: ks. Jakuba 
Wujka, Powstańców Wlkp., Szerokiej (obecnie Aleja Jana Pawła II). 
Prace archeologiczne prowadzono również podczas rewitalizacji rynku 
wągrowieckiego oraz na położonych przy nim parcelach. Uzyskane wy-
niki dostarczyły cennych informacji o dziejach Wągrowca, jego rozplano-
waniu i kulturze materialnej mieszkańców.

Podczas prac ziemnych prowadzonych w  najstarszej części Wą-
growca rejestrowano liczne ślady średniowiecznej i nowożytnej zabudo-
wy10. Były to zazwyczaj pozostałości piwnic domów mieszczańskich. Jednym 
z rozpoznanych obiektów była XVII-wieczna piwniczka z dnem wyłożonym 
brukiem kamiennym, odkryta w 2004 r. przy ulicy Szerokiej (dziś Aleja Jana 

10 Większość badań na terenie miasta przeprowadzili pracownicy Muzeum 
Regionalnego w Wągrowcu.

Przekrój wykopu budowlanego na posesji Rynek 16. 1 - warstwy późno-
średniowieczne; 2 - przekrój brukowanej piwniczki nowożytnej; 3 - frag-
ment domostwa z XVIII w. (fot. M. Krzepkowski)

Drewniana cembrowina studni na tzw. 
Targowisku (fot. M. Krzepkowski)
Drewniana cembrowina studni na tzw. 

Studnia z kamienną cembrowiną 
z tzw. Targowiska (fot. M. Kranc) 

Pawła II). Relikty budynków mieszkalnych z XVII i XVIII w. zachowały 
się m.in. przy ulicy Powstańców Wlkp. 5 i Rynek 16. 

W 2004 r. podczas budowy budynków TBS na tzw. Targowisku, 
odsłonięto obiekty związane z zaopatrzeniem mieszczan wągrowieckich 
w  wodę. Były to dwie świetnie zachowane studnie - kamienna i  drew-

Bruk kamienny na dnie piwniczki datowanej na XVII w. (fot. M. Kranc)
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niana. Badania dendrochronologiczne wykazały, 
że drewno użyte do budowy cembrowiny jed-
nej z nich ścięto na przełomie 1612 i 1613 r. Na 
elementy drewniane mostu bądź umocnienia 
brzegu koryta rzecznego, natrafi ono przy pra-
cach budowlanych prowadzonych pomiędzy ryn-
kiem a ulicą Kolejową. Drzewa, które dostarczyły 
budulca do tych konstrukcji, zostały ścięte w 1545 r. 

Cennych obserwacji dokonano w 2008  r., pod-
czas prac związanych z rewitalizacją rynku wągrowiec-
kiego. Odsłonięto tam kamienny fundament, stanowiący być może pod-
stawę jakiejś fi gury, bądź pręgierza miejskiego. Nieopodal znajdowała się 
niewielka piwniczka kramu kupieckiego (?), szalowana drewnem ze ślada-
mi nadpalenia. 

Podczas dotychcza-
sowych prac rejestrowa-
no również ślady dawnej 
działalności rzemieślniczej. 
W  2010 r. przy Alei Jana 
Pawła II nr 9 odkryto do-
brze zachowaną średnio-
wieczną pracownię odlew-
niczą. Do naszych czasów 
przetrwała podstawa pie-
ca szybowego z  resztkami 
stopionego brązu i  węglami 
drzewnymi, a obok niej jama 
ludwisarska z dnem wylepionym gliną. Na glinianej podstawie widoczne 
było koliste wgłębienie po formie do odlewania dzwonu. Można przy-
puszczać, że dzwon, odlany w 2. połowie XIV w. lub początkach następ-
nego stulecia, przeznaczony był dla kościoła farnego. Średnica instrumen-
tu mogła wynosić 60 cm, wysokość 90 cm (wraz z koroną), a ciężar oscy-

Pozostałości pracowni ludwisarskiej z Wągrowca - piec brązowniczy 
i zarys jamy odlewniczej (fot. M. Krzepkowski)

Gliniana podstawa pod formę odlewniczą 
dzwonu (fot. M. Krzepkowski)

niana. Badania dendrochronologiczne wykazały, 

cach budowlanych prowadzonych pomiędzy ryn-
kiem a ulicą Kolejową. Drzewa, które dostarczyły 
budulca do tych konstrukcji, zostały ścięte w 1545 r. 

Cennych obserwacji dokonano w 2008  r., pod-

XVII - wieczny dzban ze studni odkrytej 
na tzw. Targowisku (fot. M. Krzepkowski)

Widok wykopu pod fontannę na rynku wągrowieckim. 1 - nawarstwienia rynko-
we; 2 - nowożytna piwniczka kramu kupieckiego (?); 3 - fundament kamienny 
(fot. M. Krzepkowski)
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Średniowieczny brakte-
at krzyżacki z otoczenia 
kościoła farnego (fot. M. 
Krzepkowski)

Średniowieczny krzy-
żyk z  badań przy wągro-
wieckiej farze (fot. M. 
Krzepkowski)

lował w granicach 100-125 kg. Na jednej z działek położonych nieopodal 
„Wspinalni” strażackiej, natrafi ono na jamę wypełnioną fragmentami na-
czyń glinianych. Wiele z nich było zdeformowanych i nosiło ślady prze-
palenia, co pozwala interpretować obiekt jako jamę odpadową związaną 
z działającą w pobliżu garncarnią (XVII w.). 

Badania archeologiczne 
na terenie Wągrowca dostarczy-
ły tysięcy zabytków ruchomych 

przybliżających kulturę material-
ną dawnych mieszkańców miasta 

klasztornego. Są w wśród nich naczy-
nia gliniane, kafl e piecowe, fragmenty 

naczyń szklanych, przedmioty metalowe 
(narzędzia, elementy stroju, monety, plom-

by handlowe) i kościane. Fragment cmentarza przy kościele farnym 
w Wągrowcu (fot. M. Krzepkowski)

Kościana łyżeczka kosmetyczna 
- XVII w. (fot. M. Krzepkowski)

Ołowiana plomba angiel-
ska z różą Tudorów - XVI w. 
(fot. M. Krzepkowski)

ły tysięcy zabytków ruchomych 
przybliżających kulturę material-

ną dawnych mieszkańców miasta 
klasztornego. Są w wśród nich naczy-

nia gliniane, kafl e piecowe, fragmenty 
naczyń szklanych, przedmioty metalowe 

(narzędzia, elementy stroju, monety, plom-
by handlowe) i kościane. 

Fragment kafl a piecowego 
z  przedstawieniem maryjnym 
z  posesji przy ulicy Powstań-
ców Wlkp. 5. Początek XVI w. 
(fot. M. Krzepkowski)

cheologiczne realizowano w 2016 r., przy okazji budowy chodników i po-
rządkowaniem terenu przykościelnego. W dwóch wykopach założonych 
po stronie północnej odsłonięto groby 61 osób, w tym pochówek bliźniąt. 
Przy niwelowaniu terenu wokół wągrowieckiej fary pozyskano ponad 
800 średniowiecznych i nowożytnych zabytków metalowych. Wśród nich 
znajduje się pokaźny zbiór monet, dewocjonaliów oraz elementów stroju. 

W latach 90-tych XIV w. rozpoczął się proces translokacji klasz-
toru cysterskiego z Łekna do Wągrowca. Prawdopodobnie już na prze-
łomie XIV i XV w. na zachód od miasta rozpoczęto wznoszenie zabudo-
wań klasztornych. Pewna część kościoła klasztornego pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Panny Marii i śś. Piotra i Pawła istniała już w 1455 r., jednak 
poświęcenia ołtarza głównego dokonano dopiero w 1493 r.

Mimo swej bogatej historii zespół poklasztorny w Wągrowcu przez 
długi czas nie był przedmiotem zainteresowań archeologów. Sytuacja ule-
gła zmianie, kiedy paulini - obecni gospodarze obiektu - rozpoczęli 
prace remontowe obiektu. Przeprowadzone w  latach 2014 i  2015 ba-

Ze średniowiecznym miastem nieroze-
rwalnie związany był kościół farny. W  Wą-
growcu funkcję tę pełniła świątynia pw. św. 
Jakuba Apostoła, po raz pierwszy wymienio-
na w źródłach w 1381 r. Niewiele informacji 
posiadamy o pierwszej formie kościoła, obec-
na bryła powstała zapewne w XVI w. Przepro-
wadzone ostatnio badania dendrochronologiczne 
wykazały, że istniejąca dziś więźba dachowa została za-
łożona w 1518 i 1522 r. Pierwsze prace archeologiczne przeprowadzono 
przy wągrowieckiej świątyni w 2004 r., przy okazji osuszania fundamen-
tów kruchty zachodniej. Odsłonięto wówczas niewielki fragment cmen-
tarza z 22 grobami zalegającymi na różnych poziomach. Kolejne prace ar-
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dania nieinwazyjne i  wykopali-
skowe potwierdziły wcześniejsze 
przypuszczenie, że gotycki kościół 
cysterski był znacznie dłuższy 
i  zajmował część placu znajdu-
jącego się na wschód od obecnej 
świątyni. Po pożarze w 1747 r. ro-
zebrano prezbiterium a  w  miej-
sce dawnego transeptu (nawy po-
przecznej) przedłużono wschod-
nie skrzydło klasztorne. Podczas 
prac archeologicznych odsłonięto 
północne ramię transeptu świąty-
ni z  fundamentami dwóch cylin-
drycznych wieżyczek na naroż-
nikach. Prócz reliktów gotyckiego 
prezbiterium rozpoznano relikty 
kaplicy św. Anny (?) zlokalizowa-
ną po jego południowej stronie (na wysokości obecnego kapitularza) oraz 
dwie krypty zasypane podczas odbudowy kościoła w 2. połowie XVIII w. 
W jednym z wykopów założonych we wschodnim skrzydle klasztornym 
natrafi ono na posadzkę świątyni sprzed połowy XVIII w. Prócz pozosta-
łości architektury zadokumentowano dość liczne pochówki zlokalizowane 
wewnątrz średniowiecznego kościoła, jak i w jego otoczeniu. 

Łekno
Początki badań archeologicznych w Łeknie łączą się z działalno-

ścią Ekspedycji Archeologicznej „Łekno”. W  latach 1995-1996 podjęto 
badania nieistniejącego już średniowiecznego kościoła pw. Św. Krzyża na 
osadzie Prawo Polskie. W 2008 r. w związku z osuszaniem fundamentów 
kościoła parafi alnego pw. śś. Piotra i Pawła założono wykop badawczy 
po jego południowo-wschodniej stronie11. Prócz zagadkowego półkoliste-
go fundamentu kamienno-ceglanego natrafi ono na pochówki związane 
z cmentarzem otaczającym świątynię. Na szczególną uwagę zasługują dwa 
szkielety, których czaszki przykryte były dachówkami. 

11 Badania realizowane przez Muzeum Regionalne w Wągrowcu.

Pochówek w rozebranej części 
kościoła pocysterskiego (fot. M. 
Krzepkowski)

Pochówek w rozebranej części 

Wizualizacja badań radaro-
wych przy kościele pocyster-
skim. Czerwony kolor wska-
zuje ukryte pod ziemią pozo-
stałości świątyni rozebranej po 
pożarze (oprac. P. Wroniecki) 

Fundamenty gotyckiego kościoła klasztornego i kaplicy św. Anny (?). Przy 
murze klasztornym widoczne pozostałości krypty (fot. M. Krzepkowski)
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Skoki
Skoki to miasto o 650-letniej hi-

storii. Pomimo tego, jego historyczna 
część, podobnie jak Łekno, jest słabo 
rozpoznana pod względem archeolo-
gicznym. W  ostatnich latach dokonano 
na terenie tego miasta dwóch interesują-
cych odkryć. W 2014 r., przy ulicy Wą-
growieckiej odsłonięto duży fragment 
cmentarza z ponad 110 pochówkami za-
legającymi w  kilku poziomach. Analiza 
monet odnalezionych w  jamach grobo-
wych (często w ustach zmarłych) wska-
zuje, że nekropolia była użytkowana od 
XV do XVIII w., lub początków XIX w. 
W  przebadanej części cmentarza zado-
kumentowano między innymi XVIII-
-wieczne groby żołnierzy rosyjskich oraz 
pochówek zbiorowy z kłódką.  

W 2015 r., na terenie placu sportowego dokonano przypadkowego 
znaleziska rozproszonego skarbu monet. W wyniku badań archeologicz-
nych przeprowadzonych w  miejscu odkrycia, pozyskano 117 srebrnych 
groszy i półgroszy. Wśród nich są okazy wybite za Władysława Jagiełły, 

Władysława War-
neńczyka, Aleksan-
dra Jagiellończy-
ka, Jana Olbrachta, 
Zygmunta I  Stare-
go i Albrechta Ho-
henzollerna. Depo-
zyt został ukryty po 
1539 r., z tego roku 
pochodzi bowiem 
najmłodsza moneta 

ze skarbu. 
Skarb monet jagiellońskich ze Skoków (fot. M. Krzepkowski)

W 2012 r. pan Jerzy Chosiń-
ski poinformował pracowników 
Muzeum Regionalnego w  Wą-
growcu o  odkryciu dużej ilo-
ści ceramiki podczas prac 
budowlanych na działce 
przy ulicy Polnej. Dzięki 
temu zgłoszeniu zabezpie-
czono pozostałości piwniczki 
z  XV  w., z  dużym zbiorem 
naczyń glinianych - głów-
nie dzbanów i  mis oraz 
żelaznym puginałem no-
żowym.

Późnośredniowieczne naczynia wydobyte z piwniczki 
przy ulicy Polnej w Łeknie (fot. M. Krzepkowski)

W 2012 r. pan Jerzy Chosiń-
ski poinformował pracowników 
Muzeum Regionalnego w  Wą-
growcu o  odkryciu dużej ilo-
ści ceramiki podczas prac 
budowlanych na działce 
przy ulicy Polnej. Dzięki 
temu zgłoszeniu zabezpie-
czono pozostałości piwniczki 
z  XV  w., z  dużym zbiorem 
naczyń glinianych - głów-

Groby nowożytne odkryte 
na cmentarzysku w Skokach 
(fot. M. Krzepkowski)

Widok wykopu przy kościele farnym w Łeknie (fot. M. Krzepkowski)
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Dzwonowo
W  2014 r. na polach uprawnych przysiółka Dzwonowo dokona-

no odkrycia miejsca lokacji średniowiecznego miasta Zwanow/Swanowo. 
Relikty zaginionego miasta zidentyfi kowano analizując zdjęcia lotnicze 
dostępne w serwisie geoportal.gov.pl. Na fotografi ach widoczne są ślady 
po zabudowie skupionej wokół kwadratowego rynku o wymiarach około 
69 x 69 m i wzdłuż wychodzących z niego dróg. Podobnie jak większość 
średniowiecznych miasteczek, Dzwonowo posiadało drewnianą zabudowę 
i obwałowania ziemne. Szacuje się, że ośrodek mogło jednorazowo zasie-
dlać około 200 osób. Prócz układu miasta lokacyjnego ustalono lokaliza-
cję cmentarza związanego z nieistniejącym już kościołem pw. św. Michała 
oraz rezydencję właścicieli miejscowości. 

Dzwonowo należało w  średniowieczu do wojewody poznań-
skiego Dobrogosta z  rodu Nałęczów. Prawdopodobnie już na początku 
XIV w. założono tu miasto, którego upadek nastąpił w 2. połowie XV w. 
W  1348  r. po raz pierwszy wymieniono w  źródłach kościół dzwonowski, 
który rozebrano w 2. połowie XVIII w. W czasach nowożytnych wieś należa-
ła do Rogalińskich herbu Łodzia, którzy wznieśli nieopodal dwór szlachecki. 

Pozostałości spalonej piwnicy przyrynkowego domu mieszczańskiego 
w Dzwonowie - 1. poł. XIV w. (fot M. Krzepkowski)

Fragment cmentarza związanego z dzwonowskim kościołem św. Michała 
(fot. M. Krzepkowski)

Od 2014 r. na terenie Dzwonowa prowadzone są interdyscypli-
narne badania archeologiczne. Dzięki dofi nansowaniu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, teren dawnego miasta rozpoznano metoda-
mi nieinwazyjnymi. Badania sondażowe sfi nansowane ze środków Wiel-
kopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w  Poznaniu do-
starczyły cennych informacji o życiu codziennym dawnych mieszkańców 
miasteczka. 

Siedziby obronne
Pozostałością średniowiecznych siedzib rycerstwa są tzw. gród-

ki stożkowate, zwane niekiedy dworzyskami. Kopce ziemne, na których 
wznoszono drewniane wieże obronno-mieszkalne, sypano zazwyczaj 
w miejscach posiadających naturalne walory obronne, dodatkowo otacza-
jąc je fosą. Zachowane gródki stożkowate nie wyczerpują listy wszystkich 
siedzib obronnych okolicznego rycerstwa. Niektóre z nich z  rozmaitych 
przyczyn zostały rozwiezione, a ich lokalizację mogą ujawnić zdjęcia lot-
nicze, czy też lotniczy skaning laserowy. Do dziś w krajobrazie ziemi wą-
growieckiej zachowało się 7 tego typu obiektów: w Danaborzu, Glinnie, 
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Grodzisko stożkowate w Pomarzankach (fot. M. Krzepkowski)
Mogiła zbiorowa obrońców zamku gołanieckiego z 1656 r. Poziom I 
(fot. M. Cichocki)

Kobylcu, Łeknie, Potrzanowie (nad jeziorem Włókna), Pomarzankach 
i Smogulcu. Siedziby rycerskie zlokalizowane na ziemi wągrowieckiej nie 
były dotąd przedmiotem szerszych badań archeologicznych, za wyjątkiem 
gródka w  Smogulcu. Prowadzone tam wykopaliska dostarczyły cennych 
informacji o kulturze materialnej właścicieli rezydencji. 

Jednym z  najcenniejszych zabytków sztuki militarnej w  Wiel-
kopolsce jest zamek Pałuków w  Gołańczy. Obiekt powstał w  XIV w., 
zapewne z  inicjatywy biskupa Macieja z  Gołańczy. Obecnie zalicza się 
do najstarszych i najlepiej zachowanych (w swej pierwotnej formie) pry-
watnych zamków na Niżu Polskim. Badania archeologiczne prowadzone 
przez Tomasza Olszackiego i Artura Różańskiego w latach 2009-2010 
oraz 2014 r. dostarczyły nowych danych do jego dziejów. Prócz reliktów 
nowożytnego domu zamkowego z  XVII w.. przebadano również pozo-
stałości latryny. Na dziedzińcu zamkowym natrafi ono również na mogiłę 
zbiorową ze szczątkami 25 obrońców zamku gołanieckiego. 

Grodzisko stożkowate w Potrzanowie (fot. M. Krzepkowski)Grodzisko stożkowate w Potrzanowie (fot. M. Krzepkowski)



58

59

ARCHEOLOGIA
CZASÓW NAJNOWSZYCH 

(MARCIN KRZEPKOWSKI)

Do niedawna archeolodzy zajmowali się czasami, dla których 
brak było źródeł pisanych bądź też przekazy historyczne 
były bardzo skąpe i  często niejednoznaczne. Rzadko wy-

chodzili w  swych zainteresowaniach poza XIII w., uznawany za koniec 
wczesnego średniowiecza. Dopiero w 2. połowie XX w. zaczęto doceniać 
wagę badań archeologicznych jako dyscypliny uzupełniającej wiedzę 
o późnym średniowieczu i czasach nowożytnych. Obecnie archeologia 
zajmuje się również wydarzeniami, które miały miejsce zaledwie kil-
kadziesiąt, czy nawet kilka lat temu. Badania wykopaliskowe dostar-
czają wielu informacji dotyczących działań militarnych w czasie I i II 
wojny światowej, mają decydujące znaczenie podczas poszukiwań grobów 
żołnierskich, ofi ar cywilnych ustrojów totalitarnych, czy też działalności 
członków powojennego podziemia. 

Krypta pod kaplicą św. Józefa w Łeknie
W 2015 r. podjęto prace w krypcie znajdującej się pod kaplicą. św. 

Józefa przy łekneńskiej świątyni. Celem działań sfi nansowanych przez 
Gminę Wągrowiec było 
odgruzowanie i  uporząd-
kowanie wnętrza kryp-
ty oraz zabezpieczenie 
przemieszanych 
szczątków nale-
żących do Jose-
pha Zerboniego 
di Sposetti (1766-1831) 
– pełniącego w  latach 

1815-1824 funkcję prezesa Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Zebra-
ne kości poddano badaniom antropologicznym, które wykazały, że na-
leżały one do mężczyzny, który zmarł w wieku starczym. Na kościach 
widoczne były liczne zmiany zwyrodnieniowe, świadczące o złym stanie 
zdrowia wysokiego urzędnika pruskiego. Z  krypty wydobyto również 
metalowe okucia trumienne z wątkami roślinnymi oraz elementy stroju 
(złocone guziki, sprzączki do butów). Dużą niespodzianką okazało się 
odkrycie w  gruzowisku zakorkowanej butelki z  notatką opisującą prace 
przy zamurowaniu wejścia do krypty oraz przestawieniu jednego z ołtarzy 
w kościele (1935 r.). 

Prace archeologiczno-ekshumacyjne 
na terenie cmentarza ewangelickiego w Wągrowcu.

Jednym z przykładów zaangażowania archeologów w badania cza-
sów najnowszych są prace przeprowadzone w 2011 r. na terenie wągro-
wieckiego cmentarza ewangelickiego przy ulicy Spokojnej. Podczas prac 
poprzedzających budowę parkingu natrafi ono na szczątki 54 pochowa-
nych tam osób. Prócz grobów z lat 30. XX w. należących do mieszkańców 
miasta wyznania ewangelickiego, odsłonięto kwaterę żołnierzy niemiec-
kich zmarłych w  wągrowieckim szpitalu wojskowym. Żołnierzy pocho-
wano w grobach pojedynczych oraz grobie zbiorowym, natrafi ono rów-

W 2015 r. podjęto prace w krypcie znajdującej się pod kaplicą. św. 
Józefa przy łekneńskiej świątyni. Celem działań sfi nansowanych przez 
Gminę Wągrowiec było 
odgruzowanie i  uporząd-
kowanie wnętrza kryp-
ty oraz zabezpieczenie 
przemieszanych 

pha Zerboniego 
 (1766-1831) 

– pełniącego w  latach 

Metalowe okucia trumny prezesa Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Przed-
stawienia maku nawiązują do symboliki snu wiecznego (fot. M. Krzepkowski)

Wiadomość dla potomnych - butelka z krypty z notatką sporządzoną w 1935 
roku. Na dokumencie widoczny podpis ówczesnego wikarego, ks. Romana 
Fręśko (fot. M. Krzepkowski, T. Podzerek)



nież na pochówek wtórny - jamę wypełnioną przemieszanymi kośćmi 
ludzkimi, pozostałościami umundurowania i  oporządzenia wojskowego. 
Jak ustalono, w  innym grobie zbiorowym spoczywały zwłoki 3 cywilów, 
którzy zginęli podczas ucieczki w  styczniu 1945 r. Dzięki współpracy 
z Fundacją Pomost zdołano ustalić nazwiska i stopnie wojskowe 15 żoł-
nierzy. Szczątki wszystkich żołnierzy i  cywilnych ofi ar wojny spoczęły 
w kwaterze żołnierzy niemieckich na cmentarzu miłostowskim w Pozna-
niu, natomiast kości należące do mieszkańców miasta wyznania ewange-
lickiego pochowano nieopodal lapidarium i upamiętniono stosowną tabli-
cą ufundowaną przez Urząd Miejski w Wągrowcu. 

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU 
ODKRYCIA ZABYTKU 

ARCHEOLOGICZNEGO, 
CZYLI KRÓTKO O PRAWIE 

(MARCIN KRZEPKOWSKI)

Według obowiązującej Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami za zabytek archeologiczny uznaje się:

zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną 
pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturo-
wych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek rucho-
my, będący tym wytworem. 

Z tej dość suchej defi nicji wynika, że zabytkami archeologicznymi są 
nie tylko drobne przedmioty związane z działalnością człowieka, ale i pozo-
stałości osiedli, cmentarzyska oraz obiekty o własnej formie krajobrazowej, np. 
grodziska czy kurhany. 

Dziedzictwo archeologiczne to nasze wspólne dobro, dzięki które-
mu poznajemy życie naszych przodków, pozwala również budować toż-
samość małych ojczyzn. Nawarstwienia kulturowe podatne są na różne 
czynniki, które powodują ich bezpowrotne zniszczenie. Również badania 
wykopaliskowe powodują bezpowrotne zniszczenie substancji zabytkowej, 
a jedynym ich śladem jest właściwie sporządzona dokumentacja. Dlatego 
też troska o ukryte w ziemi świadectwa przeszłości powinna być naszym 
wspólnym obowiązkiem. 

W  trakcie prac ziemnych, prowadzonych na przykład przy bu-
dowie domu może dojść do zniszczenia nawarstwień archeologicznych, 
dlatego też wiele inwestycji wymaga obecności archeologa. Obowiązek pro-
wadzenia wyprzedzających badań ratowniczych wynika z  ratyfi kowania przez 
Polskę w 1992 r. Europejskiej konwencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego 
(tzw. Karty Maltańskiej). Konwencja międzynarodowa reguluje również kwestię 
fi nansowania badań archeologicznych. Koszty tych prac ponosi ten, który nisz-
czy substancję zabytkową, a więc najczęściej inwestor. Zapisy w obowiązującej 
ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wynikają więc z ratyfi -
kacji Karty Maltańskiej. W przypadku jednak, kiedy koszt planowanych ba-
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Kwatera żołnierzy niemieckich w Wą-
growcu (fot. M. Krzepkowski)

Ustalenie tożsamości żołnierzy było 
możliwe dzięki zachowanym nieśmier-
telnikom. Na zdjęciu znaczki iden-
tyfi kacyjne sanitariuszki Marii Anny 
Hööck oraz strzelca Karla Nußharta 
z Waff en-SS (fot. M. Krzepkowski)

Kwatera żołnierzy niemieckich w Wą-

Ustalenie tożsamości żołnierzy było 
możliwe dzięki zachowanym nieśmier-
telnikom. Na zdjęciu znaczki iden-
tyfi kacyjne sanitariuszki Marii Anny 
Hööck oraz strzelca Karla Nußharta 

możliwe dzięki zachowanym nieśmier-
telnikom. Na zdjęciu znaczki iden-
tyfi kacyjne sanitariuszki Marii Anny 
Hööck oraz strzelca Karla Nußharta 
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dań archeologicznych i ich dokumentacji będzie wyższy niż 2% kosztów pla-
nowanych działań, istnieje możliwość zwrócenia się do Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego o zwrot części poniesionych kosztów. 

Polskie prawo nakłada pewne obowiązki na osoby prowadzące pra-
ce ziemne w przypadku natrafi enia na zabytki archeologiczne, nawet kie-
dy nie jest wymagana obecność archeologa:

Art. 32. 1. Kto, w  trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziem-
nych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabyt-
kiem, jest obowiązany: 

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty 
przedmiot; 

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce je-
go odkrycia; 

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konser-
watora zabytków, a  jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta)

W przypadku zaniedbania obowiązku zgłoszenia takiego znalezi-
ska, ustawodawca określa następujące sankcje karne:

Art. 115. 1. Kto niezwłocznie nie powiadomił wojewódzkiego konser-
watora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora 
urzędu morskiego o  odkryciu w  trakcie prowadzenia robót budowlanych lub 
ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabyt-
kiem, a także nie wstrzymał wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć 
znaleziony przedmiot i nie zabezpieczył, przy użyciu dostępnych środków, tego 
przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny.

Zabytki archeologiczne bardzo często są odkrywane przypadkowo, 
np. podczas prac polowych, czy nawet spaceru. Również w tym przypadku 
znalazca zobowiązany jest zgłosić taki fakt:

Art. 33. 1. Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnie-
je przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, 
przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować 
miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego 
przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie 
jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 W  przypadku zaniedbania obowiązku zgłoszenia znaleziska, 
ustawodawca określa następujące sankcje karne:
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Art. 116. 1. Kto niezwłocznie nie powiadomił wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora 
urzędu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do którego istnie-
je przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, a także nie zabezpie-
czył, przy użyciu dostępnych środków, tego przedmiotu i miejsca jego znalezie-
nia, podlega karze grzywny.

Obowiązujące przepisy przewidują nagrodę dla przypadkowych 
odkrywców:

Art. 34. 1. Osobom, które odkryły bądź przypadkowo znalazły zaby-
tek archeologiczny, przysługuje nagroda, jeżeli dopełniły one obowiązków 
określonych odpowiednio w art. 32 ust. 1 lub w art. 33 ust. 1.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zabytku, sprawca może 
być pozbawiony wolności:

Art. 108. 1. Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Należy pamiętać, że zabytki archeologiczne, niezależnie od tego 
czy zostały wydobyte podczas badań archeologicznych, czy też znale-
ziono je przypadkowo, stanowią własność Skarbu Państwa! Nie wol-
no ich poszukiwać bez odpowiedniego pozwolenia wydanego przez 
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, zakazane jest ich 
przechowywanie oraz handel nimi. Prowadzenie nielegalnych poszuki-
wań (między innymi za pomocą detektora metalu) podlega karze:

Art. 111. 1. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia 
poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszel-
kiego rodzaju urządzeń elektronicznych i  technicznych oraz sprzętu do 
nurkowania, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

W PRZYPADKU ODKRYCIA ZABYTKU 
ARCHEOLOGICZNEGO POWIADOM

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań

tel. 61 852 80 03, 61 852 80 04 wewn. 113
e-mail: archeologia@poznan.wuoz.gov.p

lub właściwego wójta lub burmistrza
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