
        ARCHEOLOGIA  I  WYKOPALISKA  SENSACJE  
                   ZAMEK  PIASKOWA  SKAŁA  CAŁY CZAS  NAZYWANY 
                           JEST OD PSA  JAKO  PIESKOWA  SKAŁA ! 
Dziwne że tylu znawców  archeologii i  sztuki nie potrafiło dostrzec,że zamek został  
zbudowany na  piaskowcu!  Czy  są  jakieś dowody na to, że jakiś  pies  wjeżdżał  na 
wysoką  górę windą  albo, że  jakieś  psy  zamek budowały? Bezmyślne powtarzanie  takiej 
nazwy  świadczy niestety  o braku  inteligencji  oraz podstawowej wiedzy.  

                                                    NAZWA  ZAMKU  to :   

         ZAMEK  OJCOWSKI  ORLE  GNIAZDO  od  OJCA  ZAŁOŻYCIELA

W I poł. XIV w.  Kazimierz III Wielki wybudował tu zamek, element łańcucha obronnych Orlich
Gniazd, składający się z dwóch części: górnej i dolnej.Orle Gniazda – system średniowiecznych
zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego. Większość z zamków na tym obszarze
została wybudowana na trudno dostępnych  wapiennych skałach (na podobieństwo  orlich gniazd)
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, prawdopodobnie z polecenia króla Kazimierza Wielkiego w
celu ochrony  Krakowa na wypadek najazdów wojsk czeskich  Jana Luksemburskiego od strony
Górnego Śląska, które nastąpiły w  1327 i w  1345 roku.Większość zamków łączy  czerwony
znakowany  szlak  turystyczny,  tzw.  Szlak  Orlich  Gniazd liczący  ok.  163 km  długości.  W
powszechnej  świadomości  turystów Szlak  Orlich  Gniazd  łączy  wszystkie  zamki  i  strażnice  na
Wyżynie  Krakowsko-Częstochowskiej.Wytyczenie  tego  szlaku,  wiodącego  przez  najwyższe
wzniesienia Jury, zaproponował w 1927 r. w czasopiśmie Ziemia Stanisław Leszczycki. W 1930 r.
wyznaczono szlak koloru czerwonego biegnący z Krakowa łukiem w jego północno-zachodnich
okolicach, poprzez Płaskowyż Ojcowski i Garb Tenczyński, a następnie powracający do Krakowa.
Szlak  ten  obfitował  w  wiele  walorów  krajobrazowych  i  krajoznawczych.  Ponieważ  jednak  w
zasadzie nie był przez nikogo konserwowany i odnawiany, po pewnym czasie znaki przestały być
widoczne i szlak zaniknął.Projekt nowego szlaku ogłosił w 1948 r. znany turysta i krajoznawca
Kazimierz  Sosnowski.  Wyznaczenie  szlaku  nastąpiło  dwa  lata  później,  tj.  w  1950  r.,  dzięki
funduszom pozyskanym z  Ministerstwa  Komunikacji.  Następnie  trasa  szlaku  była  wielokrotnie
zmieniana i korygowana, aby poprowadzić turystów przez najatrakcyjniejsze krajobrazowo tereny
Wyżyny  Krakowsko-Częstochowskiej.  Szlak  ten  łączy  Częstochowę  z  Krakowem  poprzez
większość  jurajskich  zamków,  od  których  wziął  swą  nazwę.  Dawniej  bowiem  niedostępność
warownych jurajskich zamków porównywana była z orlimi gniazdami.                                        1.
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Na  trasie  tego  szlaku  znajdują  się  ruiny  zamków:  Olsztyn,  Ostrężnik,  Mirów,  Morsko,
Ogrodzieniec,  Smoleń,  Bydlin,  Rabsztyn i  Ojców oraz odbudowane zamki w  Pieskowej Skale i
Bobolicach. Napotkamy na nim także pałace w  Złotym Potoku i Pilicy.Szlak przebiega również
przez  szereg  rezerwatów przyrody.  Pierwszymi  ciekawymi miejscami  są  olsztyńskie  rezerwaty:
Zielona Góra i  Sokole Góry. Dalej szlak biegnie przez  Rezerwat Parkowe, rezerwaty  Ostrężnik,
Góra Zborów i Smoleń oraz Ojcowski Park Narodowy.Szlak zaczyna się w centrum Częstochowy
obok kościoła św. Zygmunta, a kończy w pobliżu Wawelu w Krakowie. Prawie cały szlak wiedzie
bardzo  urozmaiconym,  skalistym  terenem  z  wieloma  osobliwościami  przyrodniczymi  i
historycznymi.Szlak  Warowni  Jurajskich -  szlak  turystyczny na  Wyżynie  Krakowsko-
Częstochowskiej, naktórego trasie leżą te XIV-wieczne strażnice obronne, których zasięgiem nie
objął Szlak Orlich Gniazd. Oba szlaki kilkakrotnie się krzyżują. Szlak prowadzi przez ruiny strażnic
(Suliszowice, Przewodziszowice, Łutowiec,  Ryczów), zamków (Ostrężnik, Morsko, Ogrodzieniec,
Pieskowa Skała, Ojców), obok klasztoru w Grodzisku, przez Ojcowski Park Narodowy i rezerwaty
(Ostrężnik, Góra Zborów, Smoleń). Oznaczony jest kolorem niebieskim i ma długość 152 km.

Król  Kazimierz  Wielki  którego   biografia  jest   bardzo  zafałszowana   odnosił  sukcesy
dyplomatyczne i organizował zwycięskie wyprawy przede wszystkim dzięki prowadzeniu spójnej, a
zarazem reformatorskiej polityki wewnętrznej. Dążył do stworzenia silnych podstaw materialnych
oraz  prawnych  sprawowanych  rządów  królewskich.  Wprowadził  jednolity  system  zarządzania
państwem. Przy boku władcy działała powoływana przez niego rada królewska, pełniąca funkcje
doradcze.  W jej  skład  wchodzili  m.in.  marszałek  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo  państwa,
kanclerz  zajmujący  się  głównie  polityką  zagraniczną,  podskarbi  zarządzający  skarbem.
Królewskimi urzędnikami lokalnymi byli starostowie, powoływani i odwoływani przez monarchę.
Pełnili  oni  funkcje  administracyjne,  ekonomiczne  oraz  sądownicze  w  przypadku  ciężkich
przestępstw.  Prężnie  rozwijające  się  państwo  Kazimierza  potrzebowało  nie  tylko  mądrze
rządzących ludzi, ale również sprawnie działającego prawa, które stanowiłoby podstawę ustrojową
Polski.

Pisze się, że król Kazimierz zreformował też organizację sił zbrojnych która za  jego czasów była 
doskonała. Składała się z  wielu machin bojowych,znanych w  starożytności  jak np. katapulta, 
taran, wieża oblężnicza. Podstawą polskich sił zbrojnych była jazda złożona ze szlachetnie 
urodzonych rycerzy dobrze okrytych zbrojami kolczo-płytowymi zwanych saracenami. Do walki 
używano mieczy, toporów, kopii, a także łuków i kusz. 

Król stworzył system chorągwiany. Wojsko składało się z oddziałów, których nazwy pochodziły od
znaków i proporców. Istniały chorągwie rodowe, zarządzane przez możnych, w ich skład wchodzili
rycerze  .  Powstały  chorągwie  ziemskie  (terytorialne).  Zarządzali  nimi  kasztelanowie  i
wojewodowie. Służyła w nich niezależna szlachta , chłopi i sołtysi.

Dbano  także  o  dyscyplinę w  wojsku.  Podczas  przemarszów  przez  własne  terytorium  wojsko
musiało obozować w polu i płacić za dostawy. Surowe kary groziły za niszczenie zasiewów, zagród,
porywanie bydła i  trzody chlewnej.Niemniej ważną sprawą było budownictwo obronne, którym
Kazimierz  zapisał  się  chwalebnie  na  kartach  historii.   Za  czasów  Kazimierza   zbudowano  i
ufortyfikowano 53 zamki i umocniono 27 murowanych fortyfikacji miejskich

Oto przykład tytulatury ze stycznia 1364 roku:nos Kazimirus, Dei gracia rex Polonie ac terrarum
Cracovie,  Sandomirie,  Syradie,  Lancicie,  Cuyavie,  Pomeranie,  Russieque  dominus  et  heres.
Tłumaczenie:  My,  Kazimierz  z  Bożej  łaski  król  Polski,  pan  i  dziedzic  ziem  krakowskiej,
sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej, Pomorza i Rusi.

Piaskowa Skała –  osada na terenie  wsi  Sułoszowa,  w granicach jednego z trzech jej  sołectw,
położona  w  Dolinie  Prądnika nieopodal  Krakowa,  na  terenie  Ojcowskiego Parku Narodowego,
znana przede wszystkim z zamku o tej samej nazwie.
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                                     PIASKOWA NIE  PIESKOWA  SKAŁA  

Piaskowiec jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych skał występujących na świecie. Naturalny
piaskowiec jest  skałą  osadową składającą się  ze scementowanych ziaren ze zwietrzonych skał.
Piaskowce posiadają budowę od drobno do gruboziarnistej. Skała piaskowca posiada różne barwy i
występuje od barwy białej i szarej,  poprzez żółtą ,jasnobrązową i zieloną, czerwoną, brunatną i
czarną  z  możliwymi  i  często  wstępującymi  przebarwieniami  i  smugami.  W  skale  piaskowca
występują  także  amonity,  wtrącenia  skał  obcych  obtoczonych  scementowanymi  ziarnami
piaskowca. Piaskowiec ze względu na różny stopień porowatości, wytrzymałości , nasiąkliwości i
innych czynników mają różne zastosowania w budownictwie, drogownictwie  także w przemyśle
ceramicznym, szklarskim, hutniczym. W budownictwie kamień piaskowiec wykorzystywany jest
jako materiał konstrukcyjny oraz  kamień dekoracyjny. Kamień murowy wykorzystywany jest jako
materiał konstrukcyjny i zarazem może być wykorzystany jako kamień dekoracyjny.Podsumowując
można  stwierdzić  iż  piaskowiec  jest  bardzo  uniwersalnym  materiałem  co  widać  że  można  go
stosować  jako  kamień  elewacyjny  ,  kamień  murowy a  także  kamień dekoracyjny czy  nawet
kamień ozdobny. 

Piaskowiec to idealny materiał na elewacje czy nawet kamień ogrodowy a nawet kamień łamany
do utwardzenia terenu.Piaskowiec jest bardzo dobrym materiałem do budowy ogrodzeń. Kamień
budowlany z piaskowca można używać nie tylko jako kamień dekoracyjny ale także jako kamień
budowlany do wznoszenia murów. Piaskowiec ze względu na dobrą wytrzymałość mechaniczną
używany jest do murowania ogrodzeń i murów nośnych w budowlach. Analizując zastosowanie
piaskowca można stwierdzić że jest to materiał , który można użyć jako : kamień elewacyjny ,
kamień  ozdobny  ,  kamień  murowy  a  także  jako  kamień  ogrodowy  i  kamień  hydrotechniczny.
Szerokie zastosowanie piaskowca sprawia iż jest on chętnie stosowany w budownictwie i innych
gałęziach  przemysłu  co  zostało  już  wcześniej  wskazane.Z  piaskowca  ,  którego  wydobywamy
staramy  się  wykonywać  i  używać  go  na  prawie  wszystkie  możliwe  zastosowania.  Kamień
pokruszony  na  drobne  frakcje  ,  który  powstaje  przy  pozyskiwaniu kamienia  budowlanego
oferujemy jako kamień na podbudowę dróg oraz na place parkingowe oraz na skarpy nasypowe.
http://piaskowce.com/
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       POSTĘPUJĄCE  NISZCZENIE  ZABYTKÓW  ARCHEOLOGICZNYCH 
                                      
W  ciągu zaledwie  kilku  ostatnich lat  nastąpił  dosłowny wysyp  odkryć  archeologicznych w 
Polsce i na  świecie o czym  media  konsekwentnie  milczały !

Z  związku z budową Drogowej Trasy Średnicowej,  biegnącej  przez centrum miasta  w śladzie
dawnego  Kanału  Kłodnickiego,  odkopano  śluzę  XVIII.  Od  wielu  dni  trwała  batalia  o
przeprowadzenie,  pod nadzorem archeologa,  odkrycia  i  dokładnego zinwentaryzowania obiektu.
Dziś 29  marca  2013 nastąpił przełom.

Mimo  wcześniejszych  ustaleń  ze  Śląskim  Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków,  ekipy
budowlane DTS rozkopały już w czwartek 28 marca teren wokół niedawno odkrytej śluzy dawnego
Kanału  Kłodnickiego.  Tak  szybkie  oczyszczenie  śluzy  z  zalegającego  tam  gruzu  i  ziemi
podyktowane było koniecznością jak najszybszego wykonania jej pełnej dokumentacji i podjęcia
decyzji  co  do  dalszych  losów  obiektu.  Śluza  koliduje  bowiem  z  przebiegiem  trasy  DTS,  a
wykonawca  nie  może  sobie  pozwolić  na  jakiekolwiek  opóźnienia  w  harmonogramie  prac.
Rewelacyjnego odkrycia dokonano kiedy koparki zaczęły wybierać ziemię z dna śluzy. Operatorzy
maszyn natknęli  się na drewniany kadłub starej barki.  Nadzorujący roboty archeolog wstrzymał
natychmiast prace i powiadomił odpowiednie służby konserwatorskie w Katowicach. Cały teren
został szczelnie ogrodzony  a dziennikarzom pozwolono jedynie na krótką konferencję prasową
nad samym wykopem. Z pobieżnych wyjaśnień archeologów wynika że odnaleziony wrak barki
jest konstrukcją RZEKOMO całkowicie im nieznaną z powodu nietypowego poszycia burt i
ładowni.  
Kolejną rewelację stanowi ładunek zatopionej barki - to niezidentyfikowane na razie, doskonale
zachowane  elementy  z  brązu,  jak  gdyby  fragmenty  dużego  pomnika. Możliwe  że  był  to
specjalny transport ze starej Huty Gliwickiej dla któregoś z miast nad Odrą lub w głębi ówczesnych
Niemiec.   DLACZEGO - Szybko kazano opuścić osłonięty blachami teren ?
Dokładne  oczyszczenia  barki  z  gruzu  i  ziemi,  wyjęcie  z  ładowni  brązowych  elementów  oraz
podniesienie barki z dna śluzy nastąpi zapewne w kolejnych dniach poświątecznych.

                                     http://www.zegluga.wroclaw.pl
                    SĄ  TO ŚLADY  KATAKLIZMU  JAKI  NASTĄPIŁ W POLSCE 
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CO  ZNISZCZONO  BEZPOWROTNIE   

W  2013  roku  budowa  Drogowej  Trasy  Średnicowej  w  centrum  Gliwic  przyczyniła  się,  do
wydobycia  na  światło  dzienne  obiektu  związanego  z  historią  Gliwic,  Górnego  Śląska  i
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Odsłonięto śluzę XVIII Kanału Kłodnickiego. Zbudowana
w  pierwszej  połowie  XIX  wieku,  po  ostatniej  wojnie  zapomniana  i  nikomu  niepotrzebna,
przetrwała, przykryta warstwą ziemi. Trudno dokładnie określić, kiedy została zasypana, ale można
przypuszczać, że nastąpiło to jednocześnie z likwidacją, zasypaniem pozostałości basenu portowego
(obecny parking przy GCH), a więc w roku 1953. 
Można by się cieszyć z jej odsłonięcia gdyby celem tego działania było przywrócenie jej pierwotnej
świetności,  zachowanie  i  wyeksponowanie,  jako  zabytku  budownictwa  hydrotechnicznego,
niewątpliwie wysokiej klasy. Jej los jest przesądzony i wkrótce przestanie istnieć. Podzieli los wielu
innych  obiektów  przemysłowych  Górnego  Śląska,  w  imię  „wyższych  celów”  bądź  na  skutek
niedostatecznej staranności w wykonywaniu powierzonych obowiązków przez instytucje i urzędy
powołane do ochrony dziedzictwa kulturowego.
*****

Informacja o planowanym wyburzeniu śluzy ukazała się 24 listopada 2013 roku na portalu 
"24gliwice.pl". Ponieważ treści zawarte pod linkiem z czasem stają się niedostępne, załączam tekst 
w całości.

TO  OSTATNIE  CHWILE  NA  ZOBACZENIE  XIX-WIECZNEJ  ŚLUZY
Śluza  przegrała  z  czasem  i  pieniędzmi.  Zostanie  rozebrana  w  przyszłym  tygodniu.
    Prace nad realizacją DTŚ nabierają pełnego rozmachu.Ofiarą goniących terminów padła odkryta
w  trakcie  budowy  XIX-wieczna  śluza.  W  przyszłym  tygodniu  zostanie  rozebrana.
Nad  losem  znaleziska  dyskutowała  w  zeszłym  tygodniu  specjalna  komisja.  W  naradzie
uczestniczyło 10 osób. Archeologowie, inżynierowie i przedstawiciele inwestora oraz wykonawcy. 

W konsekwencji osiągnięto porozumienie, które ma pogodzić interesy zainteresowanych stron. Na
szali stanął czas i duże pieniądze. Z jednej strony - chęć zachowania i zabezpieczenia obiektu dla
przyszłych  pokoleń,  z  drugiej  -  konieczność  realizacji  prężnej  inwestycji.
    -  Ze względów technicznych nie ma możliwości zachowania śluzy. Ewentualne przeniesienie
obiektu wiązałoby się z ogromnymi kosztami, a przede wszystkim zajęłoby dużo czasu - nie bez
żalu  mówi  dr  Jacek  Pierzak,  archeolog  z  biura  Śląskiego  Konserwatora  Zabytków.
    Archeolodzy  otrzymali  czas  na  przygotowanie  szczegółowej  dokumentacji  archeologicznej
obiektu. W piątek specjalna firma z Wrocławia dokona fotogrametrii - zabiegu pozwalającego za
pomocą zdjęć odtworzyć kształty, rozmiary i wzajemne położenie obiektów. Ponadto dokonano już
pomiarów  geodezyjnych.  W  uzgodnieniu  z  archeologami,  niektóre  elementy  śluzy  zostaną
zdeponowane  w  miejscu  wskazanym  przez  Miasto.  Dzięki  temu  być  może  uda  się  zachować
elementy metalowe i piaskowiec. Będą poddane konserwacji  i  wyeksponowane (niestety oprócz
tych,  które stały się  łupem bezlitosnych złomiarzy).  Inny los spotka cegły z  których śluza jest
zbudowana.  Są  zawilgocone  i  w  fatalnym  stanie.  Prawdopodobnie  zostaną  zniszczone.
    - Wiem, że może ma to z pozoru małe znaczenie, ale udało się nam przeforsować pomysł by
zachowane  zostały  fundamenty  śluzy.  Zostaną  zasypane,  ale  pod  ziemią  zostanie  ślad.  W
przyszłości koło tego miejsca zamontowano zostanie być może tablica informująca o odkryciu -
mówi dr  Jacek  Pierzak.Gliwicka  śluza  to  pozostałość  po  Kanale  Kłodnickim,  w ciągu którego
budowana  jest  obecnie  Drogowa  Trasa  Średnicowa.  Została  zasypana  w  1953  roku.  Zdaniem
archeologów, znalezisko jest "rewelacyjnie zachowane". Ich uwagę przyciągnęły znajdujące się na
niektórych kamieniach piaskowca - gmerki. 
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To znaki służące kamieniarzom za swoisty podpis. Były nagminnie stosowane w średniowieczu, w
XIX wieku należały już do rzadkości.  Obiekt  został  odkryty kilka tygodni  temu.  Wykonawca i
archeolodzy zdają sobie sprawę, że takie znaleziska w tym miejscu mogą jeszcze się trafić. Kilka
miesięcy temu, niewiele dalej natrafiono na cmentarzysko z pochówkami antywampirycznymi. 

Ale na  czym  te  pochówki  antywampiryczne  polegały- tego nie napisali ? 

W żadnym z tych przypadków prace archeologiczne nie spowodowały wstrzymania budowy DTŚ.
    Najbliższe dni to ostatnia okazja by zobaczyć prawie 200-letni obiekt. Dla tych którzy nie zdążą,
pozostanie wycieczka do województwa opolskiego, gdzie zachowane są bliźniacze śluzy.

Uważne przeczytanie powyższych informacji nasuwa pytania i skłania do zadania pytań. 
Prześledźmy tekst.
    " Nad losem znaleziska dyskutowała w zeszłym tygodniu specjalna komisja..... Archeologowie, 
inżynierowie i przedstawiciele inwestora oraz wykonawcy." 

    Rozumiem, że znaleziskiem i zaskoczeniem mogły być "groby wampiryczne", jak wstępnie 
szacowano z XVI bądź XVII wieku. Jakim znaleziskiem jest śluza, która została zasypana 60 lat 
temu? Jej istnienie i lokalizacja nie było żadną wiedzą tajemną. Do dziś żyją w naszym mieście 
ludzie, którzy ją pamiętają, nie wspomnę o materiałach archiwalnych. W mediach pojawiły się 
wypowiedzi o tym, że taki przebieg DTŚ został zaprojektowany 30 lat temu i fakt ten przesądza o 
losie tego obiektu. Tkwiłem w, być może błędnym, przeświadczeniu, że przy projektowaniu tego 
typu inwestycji obszar jej realizacji jest konsultowany z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę 
zabytków bądź pełniącymi nadzór archeologiczny. Jeśli nie uczyniono tego wówczas, to był czas na
refleksję. W numerze 8 Biuletynu Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych Ministerstwa Kultury i 
Sztuki , Ochrona i Konserwacja Zabytków wydanym w Warszawie w roku 1998, zamieszczono 
opracowanie, autorstwa Artura Zbiegieni, poświęcone pochylniom Kanału Kłodnickiego  i roli jaką 
odegrał w rozwoju Górnego Śląska. 

W postulatach konserwatorskich czytamy:
     "Ze względu na wyjątkową rolę, jaką spełniał Kanał Kłodnicki dla rozwoju przemysłowego 
Gliwic i tej części Górnego Śląska, przez który przebiegał, należałoby szeroko popularyzować 
historię budowy i funkcjonowania kanału, podkreślając przy tym oryginalność stosowanych tutaj 
rozwiązań hydrotechnicznych. 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, szczególnie miasta Gliwic, uczytelniać winny
dawny  przebieg  kanału  w  przestrzeni  miejskiej,  kanał  bowiem  był  elementem  o  wyjątkowym
znaczeniu dla kształtowania się krajobrazu kulturowego.

    W linii przebiegu kanału na obszarze Gliwic zaprojektować należy i urządzić tereny zielone -
rekreacyjne, kontynuując prace podjęte w tym kierunku już przed II wojną światową, kształtując
obszar  parkowy  wokół  czytelnego  w części,  zasypanego  koryta  kanału  w  śródmieściu  miasta.
Wzdłuż dawnej trasy technicznej kanału urządzić należałoby promenadę, łączącą relikty kanału i
wprowadzającą  w dzieje  tej  budowli  i  jej  technicznych osobliwości,  oznaczając np.  lokalizację
dawnych mostów, portów przeładunkowych, pochylni, etc. Projektowana w planie ogólnym miasta,
wzdłuż dawnego przebiegu kanału, średnicowa trasa drogowa (o funkcji tranzytowej) wydaje się
rozwiązaniem chybionym. 

Analizując plan zagospodarowania przestrzennego miasta oraz obecny stopień zainwestowania, 
można stwierdzić, że istnieje jeszcze szansa na korektę planu i stworzenie zielonego ciągu 
parkowego, realną ochronę dziedzictwa cywilizacyjnego kanału."

    Jeśli założymy, że, zmiana przebiegu DTŚ była nierealna, to pozostałe postulaty powinny 
zwrócić uwagę i spowodować baczniejsze przyjrzenie się starszym dokumentom dotyczącym tej 
części miasta i wówczas lokalizacja śluzy stała by się oczywistą. Czy istotnie było już za późno, czy
spotkanie w gronie archeologów i inżynierów nie mogło odbyć się wtedy - 15 lat temu, a nie 
tydzień temu? 
 
   W innym opracowaniu, również dotyczącym Kanału Kłodnickiego, Stanisław Januszewski, dr 
hab., historyk techniki, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, założyciel 
Fundacji Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu, pisał w styczniu 2009 roku: 
    „Gdy dzisiaj rusza w Zabrzu program udostępnienia dla ruchu turystycznego Królewskiej Sztolni
Dziedzicznej warto pomyśleć o ujawnieniu informacji, jaką niosą z sobą relikty Kanału 
Kłodnickiego. Warto pomyśleć o poprowadzeniu szlaku turystycznego od Huty w Gliwicach do 
Zabrza, i w drugim kierunku ku Koźlu, szlakiem Kanału i jego wyjątkowych budowli 
hydrotechnicznych. Może to stanowić formę promocji miasta i regionu i przypominać ojców 
europejskiej rewolucji przemysłowej, których dzieło na dwa stulecia bez mała ukształtowało 
krajobraz kulturowy Górnego Śląska”
    Nie wyobrażam sobie, aby powyższe opinie i sugestie nie były znane, wszak nie były pisane "do 
szuflady". Pozostaje faktem, ze zostały, pewnie jako niewygodne, pominięte milczeniem, czego 
konsekwencją jest kolejne stwierdzenie, że dziś:
 
    "- Ze względów technicznych nie ma możliwości zachowania śluzy. Ewentualne przeniesienie 
obiektu wiązałoby się z ogromnymi kosztami, a przede wszystkim zajęłoby dużo czasu -"

    Przy odpowiednio wczesnym działaniu można było znaleźć rozwiązanie umożliwiające 
pozostawienie obiektu w dotychczasowym miejscu lub jego przeniesienie, przy jednoczesnej 
minimalizacji kosztów, a i czasu z pewnością by wystarczyło. "Koszty", magiczne słowo, które 
uzasadnia wszystko i wszystkich usprawiedliwia. Może warto zmienić sposób myślenia z „ ile 
trzeba będzie stracić na takie przedsięwzięcie” na „ile będzie można zarobić w przyszłości" jeśli 
weźmiemy pod uwagę rosnącą popularność turystyki industrialnej.

    " Zdaniem archeologów, znalezisko jest "rewelacyjnie zachowane".
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    Śluzy Kanału Gliwickiego posiadały jednakowe parametry i rozwiązania techniczne. Rzut oka na
tą gliwicką przekonuje nas o jej wyjątkowości. W znacznie większym stopniu, niż na zachowanych 
do dziś śluzach, jako materiału budowlanego użyto bloków kamiennych. 
Z nich to zbudowano obie głowy, czyli fragmenty gdzie znajdowały się dolne i górne wrota 
(pozostałe zachowane do dziś śluzy mają głowy murowane z cegły), dno komory przed progiem, a 
także dolne fragmenty ścian komory. O solidności budowli świadczy, pomimo wieloletniej 
eksploatacji i kilkudziesięcioletniego zasypania, nadal dokładne dopasowanie kamiennych bloków i
brak widocznych ubytków, nie licząc tych spowodowanych podczas prac ziemnych, gdy była 
zasypana (ułożenie rury w poprzek komory) i podczas prac przy odkopywaniu. Tylko tu zachowały 
się oba wodowskazy pozwalające odczytać poziom wody górnej i dolnej, a także reper (trwale 
stabilizowany znak geodezyjny) i tabliczka z podaną wysokością nad poziomem morza.
http://kanalgliwicki.net/sluzy_kk/sluzy_kk.html

Odkrycie przy ul. Dubois. 35-metrowa śluza ma 200 lat (2013-03-21) 

WAŻNE: W centrum Gliwic, podczas prac przy budowie DTŚ, przy ul. Dubois odkopano spore
fragmenty  śluzy  Kanału  Kłodnickiego  z  przełomu  XVIII  i  XIX  wieku.
Śluzę zbudowano jako ostatnią, bo z nr XVIII na trasie dawnego Kanału Kłodnickiego (Klodnitz
Kanal).  Wykonano  ją  ok.  roku  1800  -  1806,  w  całości  z  obrobionego  piaskowca  z  ceglanym
wypełnieniem  murów  zewnętrznych.  Komora  śluzy  miała  35  m  długości  i  4  m  szerokości,
spiętrzała wodę do śluzowania na wysokość 2 m. Całkowite wymiary zewnętrzne śluzy to 40 m
długość, 5m szerokość, 5m wysokość/ głębokość w gruncie. Taki prostopadłościan z piaskowca i
cegły klinkierowej odkopią w tym miejscu budowlańcy DTŚ. Dawniej kursowały tu barki typu
odrzańskiego, początkowo o nośności 27,5 tony, a po małej przeróbce śluz - o nośności 60 ton i
zanurzeniu  1  metra.  Śluzy  i  Kanał  Kłodnicki  były  na  owe  czasy  największym  europejskim
osiągnięciem techniki  i  Gliwice  dzięki  temu  były  znane  nie  tylko  z  budzącego  się  przemysłu
ciężkiego,  ale  i  nowoczesnych  rozwiązań  komunikacji  wodnej.  -  Podczas  penetracji  ziemi
znalazłem kości dużych zwierząt, prawdopodobnie pochodzące z pobliskiej rzeźni, oraz butelkę po
przyprawie Maggi. Ta prawdopodobnie pochodzi z pobliskiej kuchni kinobasenu Zryw.

 To oznacza, że zasypywano komorę śluzy rozmaitymi śmieciami jeszcze po wojnie - wyjaśnia 
Marian Jabłoński, pasjonat historii Gliwic. 

Port węglowy przy ul św. Katarzyny 
Przy ul. Św. Katarzyny przeładowywano węgiel z małych łodzi (wypływających z Kluczowej 
Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu) na barki typu odrzańskiego - o nośności 27,5 tony oraz w 
późniejszym okresie na barki 60 tonowe. Małe łodzie "zabrzańskie" wcześniej musiały się 
przeprawić przez tzw. pochylnię. Na dnie wykopu widać resztki pali drewnianych służących do 
cumowania barek podczas przeładunku.    FOTO: Marian Jabłoński

Ratujmy Kanał Gliwicki (2013-03-21) 
WAŻNE: Trwa modernizacja urządzeń na Kanale Gliwickim. Większość z nich to zabytki, które 
wciąż sprawnie działają. Mają jednak zostać zdemontowane i zezłomowane - alarmuje 
stowarzyszenie Pro Fortalicium. Taką zgodę wydał m.in. wojewódzki konserwator zabytków. Na 
modernizację Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach otrzymał 175 mln zł z Unii 
Europejskiej. Z inicjatywy i przy wsparciu merytorycznym dr-a hab. Mirona Urbaniaka z Zakładu 
Historii Kultury Materialnej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęliśmy starania związane z 
ratowaniem zabytkowej substancji Kanału Gliwickiego, która niestety znalazła się w ogromnym 
zagrożeniu - czytamy na stronie http://www.profort.org.pl
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Projekty wykonano, inwestor rozpisał przetargi, a prace modernizacyjne już rozpoczęto. Wydano
już nawet część pieniędzy. Jako członkowie Stowarzyszenia zajmującego się ochroną zabytków
militarnych (a Kanał Gliwicki również pełnił taką funkcję) nie spodziewaliśmy się, że inwestorowi
wydano zgodę na demontaż wszystkich oryginalnych, unikalnych i zabytkowych urządzeń i  ich
zezłomowanie.   Jedynym  warunkiem  było  wykonanie  przez  inwestora  pełnej  dokumentacji
techniczno-fotograficznej zabytkowych urządzeń przed ich demontażem - czytamy na portalu http://
www.profort.org.pl.  Najbardziej zagrożona jest  śluza Dzierżno, w której ma nastąpić demontaż
całej  zabytkowej  maszynowni  (częściowo  już  wykonany).  Śluza  Dzierżno  jest  największą  i
najbardziej spektakularną śluzą Kanału Gliwickiego na terenie naszego województwa.

14 marca odbyło się spotkanie konsultacyjne. Sprawą zainteresował się nawet Polski Komitet
Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS. Rozpoczęto procedurę wpisania
Kanału do śląskiego Szlaku Zabytków Techniki. Ale jednocześnie wydano zgodę na jego demontaż.

W efekcie spotkania konsultacyjnego udało się dojść do porozumienia: Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Katowicach poprowadzi dalej procedurę wpisu śluz z terenu województwa śląskiego
do  rejestru  zabytków  (procedura  została  wszczęta  w  zeszłym  tygodniu),  RZGW w  Gliwicach
jeszcze  raz  przyjrzy  się  projektom pod kątem uratowania  tego,  co  można  uratować,  natomiast
urządzenia,  które  zostały  zdemontowane lub  w najbliższym czasie  będą,  otoczy się  szczególną
opieką, aby nie zostały uszkodzone. W przyszłości posłużą jako historyczna ekspozycja, najlepiej
wyeksponowana  na  terenie  śluz,  czyli  w  miejscu  zrozumiałym  historycznie  dla  wszystkich
oglądających ten unikalny zabytek hydrotechniki. 
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- Szczerze mówiąc nie jest to dla nas najlepsze rozwiązanie. Nie ukrywamy, że naszym życzeniem 
jest pozostawienie sprawnych maszyn na swoim miejscu. Skoro na śluzach w Kłodnicy, 
Sławięcicach, Nowej Wsi, a także w Rudzieńcu (tak nas zapewniano) mają pozostać na swoich 
miejscach, to dlaczego w Dzierżnie i w Łabędach mają zostać zdemontowane? Stojąc obok śluz 
przez jakiś czas ocaleją, ale właściwie prędzej czy później staną się złomem. Jeśli można je 
pozostawić na miejscu, niech tam zostaną. My również mamy się stać stroną w sprawie, aby 
dopomóc w wypełnieniu tych ustaleń - czytamy na http://www.profort.org.pl
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O KANALE GLIWICKIM: 

W Gliwicach zaczyna się droga wodna, którą można dopłynąć do Odry, a Odrą już w dowolnym
kierunku. Kanał Gliwicki został wybudowany w latach 1934-1939 (pierwsze prace w 1933 roku) i
liczy blisko 42 km długości. Zaczyna się od portu w Gliwicach Łabędach i poprzez 6 śluz (Łabędy,
Dzierżno,  Rudzieniec,  Sławięcice,  Nowa  Wieś  i  Kłodnica)  łączy  się  z  rzeką  Odrą,  w  rejonie
pozostającego  już  dzisiaj  w  ruinie  portu  w  Koźlu.  Na  jej  końcowym  odcinku  znajduje  się
niecodzienna budowla w postaci tzw. syfonu Kłodnicy. Na terenie dzisiejszej Polski istnieją tylko
dwa takie syfony. Port w Łabędach oraz śluzy w Łabędach, Dzierżnie i Rudzieńcu znajdują się na
obszarze województwa śląskiego, zaś pozostała część kanału na terenie województwa opolskiego.
Właściwie  obydwa  województwa  dzielą  go  między  siebie  po  połowie.  W  czasach,  gdy  go
wybudowano, z przyczyn propagandowych nadano mu nazwę "Adolf Hitler Kanal".

KILKA  WIĘCEJ  PRZYKŁADÓW 

Najstarszy na świecie bumerang, znaleziony w Jaskini Obłazowej w Pieninach w 1985 r., liczy
sobie 26 tys. lat!   ( jest to zupełnie niemożliwe takie datowanie  !) 
To  ciekawe,  że  broń,  która  nieodparcie  kojarzy  się  z  australijskimi  aborygenami  była
wykorzystywana przez pradziejowych mieszkańców ziem polskich.
Badacze przypuszczają,  że wykonany z ciosu mamuta bumerang miał  znaczenie kultowe,  gdyż
pozostały  na  nim  resztki  barwnika  używanego  w  rytuałach  religijnych.  Dziś  zabytek  można
zobaczyć w Muzeum PAN w Krakowie.

Na terenie Polski znaleziono również najstarszy dowód używania przez człowieka koła. W 1973
roku w trakcie badań na stanowisku neolitycznym w Bronocicach archeolodzy natrafili na glinianą
wazę,  na  której  zachowało  się  przedstawienie  czterokołowych  wozów sprzed  5  500  lat.  Waza
przechowywana jest w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Symbolem tego muzeum jest  kamienny słup z  IX wieku z  wizerunkiem słowiańskiego boga o
czterech twarzach – Światowida. Posąg wydobyto w 1848 roku z rzeki Zbrucz na Podolu (dziś
poza granicami Polski). Podobny drewniany posąg Światowida znaleziony został w trakcie prac
badawczych na Wolinie.
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Insygnia  królewskie,  odnalezione  w  latach  90.  w  Środzie  Śląskiej,  znajdują  się  natomiast  w
miejscowym muzeum. Skarb średzki – między innymi złota korona, jaką Blanka de Valois wniosła
w posagu swemu mężowi Karolowi IV Luksemburskiemu – został  przez przypadek odkryty w
trakcie prac remontowych. Badacze przypuszczają, że król zastawił po śmierci żony jej posag u
średzkiego żyda Mojżesza, który zginął w trakcie zarazy lub prześladowań.
Równie  niezwykły  skarb  znaleziony  został  na  terenie  miejscowości  Kąpiel  w  województwie
wielkopolskim. W 1932 roku w trakcie orki zahaczono radłem o garnek, w którym znajdowały się
setki wczesnośredniowiecznych monet i siekańców (połamane i pogięte monety).
Kolejne 3 tysiące monet znaleziono w 2001 roku, a rok później ci sami badacze znaleźli niedaleko
Ostrowa  Lednickiego unikalną  ołowianą  bullę  książęcą.  Zabytki  te  można  dziś  oglądać  w
Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Żeby zobaczyć cuda jakie wydobywają archeolodzy z średniowiecznych latryn miejskich należy
udać się do Elbląga. Wśród setek naczyń znalezionych w wychodkach można tu zobaczyć fragment
szala  ze  złotymi  aplikacjami,  instrumenty  muzyczne,  szkolne  tabliczki,  kości  do  gry,  dziecięce
zabawki, a także najstarsze w Polsce okulary!

                                       INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN
                                          OŚRODEK BADAWCZY W KRAKOWIE

Świątynne wzgórze i gliniane zabawki – najnowsze polskie odkrycia w syryjskim Tell Arbid
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W  południowo-wschodnich Chinach, odkryli dobrze zachowane szczątki dwunastu koni i pięć 
rydwanów Grobowiec, pochodzący z czasów Wschodniej Dynastii Zhou (770-221 r. p.n.e.), został 
odkryty w wiosce Lijia, w rejonie Jing'an w prowincji Jiangxi.

                                  Ulica Słowackiego była głównym traktem miasta Krosno 

KROSNO  POLSKA 

Średniowieczna jezdnia, wodociągi, szambo, fragmenty renesansowych piwnic – takie „skarby” 
ukazały się podczas prowadzonych prac nad przebudową podziemnych sieci w okolicach Rynku. 
Odkrycia wzbogacają dotychczasową wiedzę o mieście, potwierdzają wcześniejsze tezy. 
Archeolodzy żałują jednak, że nie wszystko udało się sprawdzić, NAPRAWDĘ  !  bo wykopy nie 
są we wszystkich interesujących ich miejscach lub są zbyt płytkie – nie chcą jednak wstrzymywać 
prac.
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Bieliźniarskie odkrycie archeologiczne: W XV wieku panie też nosiły sexy staniczki! Na czym 
polega niezwykłość odkrycia? Otóż wiekowe biustonosze i figi na cienkich sznureczkach dowodzą, 
że w XV wieku kobiety nosiły bieliznę zbliżoną do współczesnej, a nie gigantyczne kalesony czy 
koszulki, jak sądzono dotychczas.

26  listopada  2012  Wąchock
Innym ciekawym odkryciem był fragment bardzo starego, drewnianego budynku, który odkopano 
na placu przed bramą prowadzącą do Kościoła. 
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                         Odkrycia archeologiczne na budowie drogi S5 w Żmigródku

Zniszczone zostały  ośrodki  antycznej  i słowiańskiej  kultury  przez co nasza świadomość  historii 
rozpadła się ….celowo  zostały przesunięte  drogi i  wsie oraz całe miasta.. takie osady oraz  
grobowce  powinny  być  zawsze na swoim  miejscu, są to miejsca  pamięci a nie sensacji dla 
gapiów !

Góra  Świętego  Wawrzyńca  Kałdus.
Odkrycia archeologiczne, wschodnia część reliktów bazyliki wczesnoromańskiej, 1 poł. XI w. 
Także archeolodzy odkryli w Sanoku zarys średniowiecznego kościoła jakich bardzo wiele  
zniknęło w  dawnej  Polsce.
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         SŁOWIAŃSKA  ATLANTYDA  ANTYK  I STAROŻYTNOŚĆ
          Dziesiątki i setki  takich  odkryć świadczą o  katakliźmie dziejowym.

Takiej ilości wykopów archeologicznych, jak obecnie, nie było w Olsztynie przez całe 660 lat. 

Teraz po najstarszej części Olsztyna, gdzie człowiek się nie ruszy, co i rusz może się natknąć na 
jakieś  badania  archeologiczne..
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                                       Pruszcz Gdański 22  lipca  2014
                                            RYNEK W  OLKUSZU

                            ODKOPANY  ANTYK  I STAROŻYTNOŚĆ
                                                  

Podczas prac rewitalizacyjnych w parku Radziwiłłowskim robotnicy natrafili na ceglaną budowlę.   
Najprawdopodobniej jest to rzymski mur. 
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                    ….i wiele  więcej....ZIEMIA  GROMADZI  PROCHÓW

              ZA  GRANICĄ  STARAJĄ SIĘ  I  PRACUJĄ   INACZEJ  !  

                                   http://hej.rzeszow.pl/sensacyjne_odkrycie_archeologiczne                        

15 listopad  2012
Prof. Gergova pracownica Uniwersytetu Rzeszowskiego dokonała epokowego odkrycia na skalę
międzynarodową. –To powód do dumy dla naszej uczelni, że posiadamy tak wybitnych naukowców
–cieszy się Grzegorz Kolasiński, rzecznik UR.
Prof.  Gergova etatowy pracownik Instytutu Archeologii  Uniwersytetu Rzeszowskiego, stojąc na
czele grupy bułgarskich archeologów odkryła skarb tracki z okresu IV-III  wiek p.n.e.  Artefakty
pochodzą z grobowca wodza trackiego Getów w Swesztari – 250 km na północny – wschód od
stolicy  Bułgarii  Sofii,  wpisanego  na  listę  światowego  dziedzictwa  UNESCO.
Na skarb składają się wykonane ze złota przyciski, kobiece figurki, końskie głowy, bransolety z
motywem węży i tiary, które dostarczają kolejnych informacji na temat Traków. 
– O tym epokowym odkryciu informują media z całego świata.  To powód do dumy dla naszej
uczelni  oraz  całego  Podkarpacia,  że  posiadamy  tak  wybitnych  naukowców  –  mówi  Grzegorz
Kolasiński, rzecznik UR.   Trakowie zamieszkiwali tereny współczesnej części dzisiejszej Rumunii,
większości  Bułgarii,  północnej  Grecji  i  europejskiej  części  Turcji.  Pozostawali  w  ścisłych
związkach  z  sąsiadującymi  z  nimi  cywilizacjami:  grecką  i  rzymską,  z  którymi  wymieniali  się
elementami kultury, religii i obyczajami.
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Manipulacje językowe   stalą metodą w różnych dziedzinach 
SKARBY JAKO TANIA  SENSACJA A NIE   ODKRYCIE  HISTORYCZNE 
oraz  ARTEFAKT 
Artefakt – wytwór ręki ludzkiej, każdy przedmiot wykonany lub zmodyfikowany przez 
człowieka, a następnie odkryty w wyniku badań archeologicznych. 

Podział artefaktów 

Artefakty (źródła ruchome) można podzielić na 14 podgrup:

1. Artefakty kultury prawnej 
• Atrybuty władzy (insygnia władców i dostojników świeckich, oraz atrybuty 

urzędnicze i insygnia uniwersyteckie) 
• Przybory i sprzęty stosowane w praktyce administracyjnej i sądowniczej 
• Urządzenia i przedmioty egzekucyjne  o ile  takie występowały na danym  obszarze 
• Numizmaty (monety, banknoty, monety zastępcze, papiery wartościowe) 
• Archiwalia 

2. Artefakty kultury gospodarczej 
• Artefakty dziejów kultury rolniczej, rzemieślniczej i przemysłowej; przedmioty 

gospodarki rolnej (sprzęty służące do uprawy, wyposażenia rolniczych zabudowań 
gospodarczych, przedmioty produkcji rzemieślniczej (sprzęty produkcyjne, maszyny,
narzędzia, meble w pracowniach), przedmioty gospodarki przemysłowej (sprzęty 
produkcyjne i urządzenia przemysłowe) 

• Artefakty komunikacyjne 
• Środki komunikacji lądowej (pojazdy kołowe, sanie, elementy pojazdów) 
• Środki komunikacji wodnej (statki wojenne, handlowe, łodzie, tratwy) 
• Środki komunikacji powietrznej (relikty balonów, prototypów samolotów) 

• Artefakty pocztowe (urządzenia pocztowe, obrączki gołębi pocztowych, środki 
transportu pocztowego) 

• Artefakty kultury handlowej (wzorce miar długości i objętości) 
3. Artefakty kultury militarnej 

• Uzbrojenie ochronne 
• Broń biała 
• Broń miotająca 
• Broń drzewcowa 
• Broń obuchowa 
• Broń palna 
• Oporządzenie jeździeckie 

4. Artefakty kultury łowieckiej i myśliwskiej 
• Przybory rybackie i wędkarskie 
• Broń myśliwska 
• Sidła i wnyki 

5. Artefakty kultury kulinarnej 
• Artykuły spożywcze 
• Przedmioty służące do wyrobu artykułów spożywczych 
• Przedmioty służące do przygotowywania posiłków 
• Przedmioty służące do spożywania posiłków 
• Opakowania żywności 
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6. Artefakty kultury medycznej 
• Artefakty ściśle medyczne (chirurgiczne, stomatologiczne itd.) 
• Artefakty apteczne (wyposażenie aptek, wagi, naczynia apteczne, moździerze, 

lekarstwa) 

• Opakowania leków i instrumentów medycznych 
7. Artefakty dziejów gospodarstwa domowego 

• Artefakty wyposażenia mieszkania (detale architektoniczne, dekoracje wnętrz, 
sprzęty służące do ogrzewania mieszkań, meble, artefakty oświetlające, zegary) 

• Sprzęty służące do utrzymania czystości 
• Artefakty sygnalizujące (antaby, dzwonki sygnalizacyjne) 

8. Artefakty prywatne 
• Odzież 
• Przybory toaletowe 
• Przybory pisarskie 
• Zegarki 
• Artefakty biżuteryjne 
• Artefakty amuletyczne  TU JEST SEDNO brak artefaktów  religijnych  oraz 

związanych z  antykiem  i starożytnością czyli ogromnej  i podstawowej  
dziedziny  historycznej oraz  kulturowej   

• Klucze 
9. Artefakty pisma i piśmiennictwa (rękopiśmienne i drukowane) 

• Artefakty dokumentujące życie polityczne (konstytucje, ustawy, deklaracje, 
memoriały) 

• Artefakty dokumentujące porządek prawny (testamenty, listy gończe itd.) 
• Artefakty dokumentujące życie gospodarcze (rachunki, weksle, lustracje, inwentarze)
• Artefakty dokumentujące administrację kościelną (wizytacje biskupie, listy 

pasterskie, księgi przychodów i rozchodów, księgi metrykalne) 
• Artefakty dokumentujące życie szkolne (świadectwa i programy szkolne) 
• Artefakty korespondencyjne 
• Artefakty komemoracyjne (pamiętniki, dzienniki, kalendarze) 
• Artefakty kultury literackiej i prasowej 
• Artefakty kultury artystycznej 
• Artefakty kultury naukowej 

10.Artefakty obrazu i ikonografii 
• Artefakty kultury artystycznej (artefakty informacyjne, artefakty samodzielne o 

charakterze wyłącznie artystycznym, artefakty niesamodzielne i niesamoistne) 
• Artefakty kultury semiotycznej (artefakty znakowe, artefakty heraldyczne) 

11.Artefakty rozrywki i zabawy 
• Rekwizyty gier (bierki domowe, kości do gry, karty do gry, żetony itd.) 
• Zabawki dziecięce 

12.Artefakty kultury muzycznej 
• Instrumenty muzyczne 

13.Artefakty fajczarskie 
• Fajki 
• Tytoń 
• Pudełka na tytoń 
• Przybory do czyszczenia fajki 
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14.Artefakty badań naukowych 
• Urządzenia pomiarowe do nauk ścisłych 
• Przyrządy stosowane w geografii i geologii 
• Maszyny liczące 
• Roboty 

Istnieje również klasyczny schemat surowcowy dzielący artefakty na: przedmioty wykonane z 
mas ceramicznych, wyroby metalowe oraz z innych tworzyw (kości, rogów, drewna, kamienia, 
szkła itd.).

Według art. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zabytkiem jest nieruchomość
(np. pojedynczy budynek, cmentarz, historyczny układ urbanistyczny lub krajobraz kulturowy) albo
rzecz  ruchoma  (np.  dzieło  sztuki  użytkowej,  obraz,  rzeźba,  znalezisko  archeologiczne  –  np.
artefakt), ich  części  lub  zespoły  rzeczy,  które  są  dziełem  człowieka  lub  związane  z  jego
działalnością i stanowią świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, a których zachowanie leży w
interesie społecznym ze względu na swoją wartość artystyczną, naukową lub historyczną. Obiekty
takie mogą być wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora
zabytków. 

Ekofakt – rodzaj źródła archeologicznego. Tym terminem określa się wszystkie występujące na
stanowisku archeologicznym pozostałości organiczne i  nieorganiczne pochodzące ze środowiska
naturalnego.  Przykładem  ekofaktów  mogą  być  szczątki  roślinne,  szczątki  zwierzęce,  warstwy
popiołów wulkanicznych, osady naniesione przez wiatr itp.
Niekiedy mogą wystąpić trudności w odróżnieniu artefaktu od ekofaktu. Dany zabytek w zależności
od badanego kontekstu może być artefaktem lub ekofaktem. Kościane narzędzie jest traktowane
jako artefakt jeśli badamy jego zastosowanie. Jeżeli badacza interesuje gatunek zwierzęcia z jakiego
wykonano narzędzie wtedy jest to ekofakt.

Obiekt  archeologiczny –  nieruchomy  zabytek  archeologiczny  obejmujący  jedną  lub  kilka
jednostek stratygraficznych. Jest to wyróżniona ze względu na funkcję lub formę część stanowiska
archeologicznego.Obiekty  archeologiczne  mogą  być  zagłębione  w  podłoże  (np.  domostwa
zagłębione,  jamy  grobowe czy  jamy  zasobowe)  bądź  wzniesione  na  powierzchni  podłoża  (np.
mury).  Obiekt  zagłębiony  zazwyczaj  ma  wypełnisko,  czyli  jest  wypełniony  ziemią  lub  innym
materiałem organicznym (np. popiołem) lub nieorganicznym (np. gruzem ceglanym), który został
bądź to wrzucony celowo do zagłębienia po zaprzestaniu jego użytkowania, bądź też osadził się w
sposób naturalny po porzuceniu danego miejsca przez człowieka.Obiekty dzielą  się  na proste  i
złożone. Przykładowe obiekty proste to jamy zasobowe, piece garncarskie, studnie itp. W skład
obiektów  złożonych  wchodzi  wiele  obiektów  prostych  np.  stanowisko  składające  się  z  wielu
pomieszczeń, konstrukcje mieszkalne itp.

15  grudnia  2011  SKARBY Z  CZERMNA 
Aż dwa skarby zawierające cenną biżuterię z XIII wieku

 znaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w grodzisku w Czermnie (woj. lubelskie). 
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                          TRACKO - SCYTYJSKIE  SKARBY   

                                             FAŁSZERZE  CZY  DYLETANCI ? 

Skarby znajdowały się zaledwie ok. 20 m od siebie. Pierwszy leżał w garnku, a drugi bezpośrednio
w ziemi, co wskazuje, że w chwili złożenia był najpewniej opakowany w jakiś materiał organiczny,
który  się  nie  zachował.  Łącznie  jest  to  około  40  pięknych  wyrobów  –  pierścieni,  zausznic,
naramienników, bransolet różnego typu oraz kołtów (wisiory noszone przy skroniach). Biżuteria
jest wykonana ze srebra wysokiej próby. Nierzadko na zabytkach są złocenia i zdobienia z innych
metali.W  ocenie  badaczy  są  to  wyroby  najwyższej  klasy,  będące  wspaniałymi  przykładami
rzekomo jak  podaje   artykuł-  ruskiej   SIC  !   sztuki  złotniczej. Ich  obecność  w  Czermnie
potwierdza,  że  w  średniowieczu  było  to  niezwykle  ważne  miejsce,  w  którym  mieszkali
przedstawiciele ówczesnych elit. Skarb staje się więc kolejnym argumentem przemawiającym za
tym, że są to pozostałości długo poszukiwanego przez archeologów Czerwienia – najważniejszego
z tzw. Grodów Czerwieńskich. Skarby trafiły do ziemi najprawdopodobniej w związku z najazdem
Mongołów, którzy dotarli na te tereny w 1240 r...

Do odkrycia doszło w kwietniu tego roku w wyniku prowadzonych od miesięcy badań grodziska w
Czermnie.Jak  podkreśla  dyrektor  Instytutu  Archeologii  UMCS prof.  Andrzej  Kokowski,  wielki
udział w odkryciu miał Artur Troncik. Jest to jeden z najbardziej znanych w Polsce poszukiwaczy
skarbów,  z  którego  usług  bardzo  chętnie  korzystają  archeolodzy.  Drugą  osobą,  która  odegrała
kluczową rolę w odkryciu, jest kierownik projektu badań w Czermnie mgr Marcin Piotrowski z
Instytutu  Archeologii  UMCS,  który  odpowiadał  za  wytypowanie  miejsc  do  badań.  Naukowcy
musieli wybrać niewielki wycinek terenu ze względu na ograniczenie czasowe i finansowe. Trafili
doskonale.Te dwa skarby to jednak nie wszystko, co znaleźli  archeolodzy z UMCS. Ziemia
oddała też tysiące przedmiotów codziennego użytku.  Wśród nich są niezwykle liczne plomby
handlowe,  które  pokazują  jak  ważnym  ośrodkiem  handlu  międzynarodowego  był  Czerwień.
Plomby były  rodzajem certyfikatów,  które  posiadali  wszyscy kupcy.  Co istotne,  w Czerwieniu
znaleziono  ich  więcej  niż  w  Krakowie,  Poznaniu,  czy  Kaliszu.Zaskakująca  jest  też  liczba
odnalezionych sakraliów,  głównie  poza  terenem dawnego grodu.  Archeolodzy podejrzewają,  że
trafiły one do bagien podczas najazdu Tatarów. Oprócz zabytków typowych dla tej części Europy,
badacze  znaleźli  też  przedmioty  odpowiadające  kulturze  bizantyjskiej  i  normańskiej,  a  także
uzbrojenie tatarskie i bułgarskie.                                                                                             23.



– Naszą największą dumą jest jednak odkrycie reliktu zespołu sakralnego, którego poszukiwano już
od 1977 roku – mówi prof. Kokowski.

 Badanie  Czermna  to  nie  tylko  wykopaliska  archeologiczne.  W  poznawaniu  przeszłości  tego
miejsca bierze udział  zespół  badaczy z  różnych dziedzin.  Bardzo przydatna okazała  się pomoc
biologów, którzy na podstawie badań materiału organicznego potrafili określić jak wyglądał klimat,
roślinność i zalesienie Czerwienia. 

Odnalezione  skarby  to  dla  badaczy  dowód,  że  naprawdę  warto  badać  grodzisko  w  Czermnie.
Niedługo grupa badaczy z Niemiec zajmie się skanowaniem terenu. Wiosną w badaniach weźmie
udział  także  ekspedycja  z  Danii,  która  przeskanuje  torfowiska  w  poszukiwaniu  materiałów
organicznych takich jak drewniane łodzie, naczynia czy kożuchy. Oprócz tego zastosowane zostaną
inne technologie,  takie jak fotografia lotnicza w ultraczerwieni  i  ultrafiolecie,  która pozwoli  na
odnalezienie dawnych dróg i śladów po przebudowach dawnej architektury.Żeby dokładnie zbadać
teren  dawnych  Grodów  Czerwieńskich  potrzeba  kilkuset  archeologów  pracujących  przez  całe
pokolenie – mówi prof. Kokowski. Wszystkie zdjęcia skarbu dzięki uprzejmości UMCS.

http://archeowiesci.pl/2011/12/15/wspaniale-skarby-z-czermna        
                                                                                                                     Gladiator.
Polscy archeolodzy odkryli  też  dom dowódcy rzymskiego garnizonu na Krymie.…

http://kresy24.pl/31969/pazerny-rolnik-rozkopal-kurhany

Białoruś Mohylew - mogiła i lew -dzielny potężny władca 
Nie lada gratkę sprawił poszukiwaczom skarbów farmer spod … słowiańskiego Mohylewa. 
Korzystając z zażyłości z miejscową władzą wyłudził łąkę, którą przysposobił pod uprawy rolne. 
Szkopuł w tym, że na działce znajdowały się stare kurhany, a farmer zignorował ostrzeżenia 
miejscowych i wpuścił na nią  koparki i buldożery. 
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Ciężkie  maszyny  zaorały  łąkę,  zrównując  przy  okazji  kurhany,  a  na  miejscu  przedstawiającym
wartość historyczną pojawili się od razu amatorzy eksploracji z wykrywaczami metali.
Mieszkaniec wsi Niedaszewo Dmitrij  Jewstratow, jako pierwszy zauważył ciężki  sprzęt na łące
miejscowego  farmera,  Jurija  Korszunowa,  który  jak  się  okazuje  jest  również  deputowanym
mohylewskiej rady rejonowej. Już dwa lata temu zaczął porządkować działkę; usunął powalone
drzewa, kamienie znajdujące się  wokół kopców aż wreszcie  je  zaorał.  Ale wtedy nikt nie  miał
odwagi aby mówić o tym głośno. Można się przecież było narazić władzy.

– Oni jak niszczyli przez lata dziedzictwo tej ziemi, nadal robią to samo. W Mohylewie niszczy
się  bardzo  dużo  architektonicznych  pomników  historii.  Jest  wiele  przypadków,  gdy  na
grobach buduje się nowe obiekty.

Od XIV wieku Mohylew wraz z księstwem mścisławskim, w którym się znajdował,  należał do
Litwy,  jednak  nie  miał  jeszcze  wtedy  większego  znaczenia.  W  dokumentach  historycznych
Mohylew  wymieniono  w  1505  r.,  gdy  żona  greckiego  króla  Aleksandra  zwolniła  niektórych
mieszczan od powinności miejskich. Jego rozwój zaczął się po upadku w 1514 r. Smoleńska, gdy
zaczął się rozbudowywać jako nowy ważny ośrodek handlowy. Mohylew stanowił od tego czasu
ważny punkt na drogach handlowych ze wschodu na zachód i z północy na południe, a wkrótce stał
się największym miastem w tym rejonie Rzeczypospolitej. Przede wszystkim był ośrodkiem handlu
futrami, pośrednicząc w handlu nimi na zachód. Przez Mohylew wiódł północny szlak handlowy do
państwa moskiewskiego lądem na Witebsk, a z tego miasta Dźwiną do Rygi. 

 KUL  handluje zabytkami  nie posiadając historycznych  praw  majątkowych 
ani  rodowych   24  lipca  2015

Osiemnastowieczny Pałac Potockich w Lublinie stoi niemal w sercu miasta i od lat niszczeje. Jego
właścicielem jest KUL i wystawił go na sprzedaż, ale na ten historyczny budynek, w którym kiedyś
był sąd, więzienia i siedziba policji, wciąż nie ma chętnych. 

Sprzedaż to być może jedyna szansa, żeby przywrócić mu dawną świetność.To ostatni z dawnych
lubelskich  pałaców  magnackich,  który  jest  w  tak  opłakanym  stanie  i  czeka  na  gruntowną
restaurację. Stan Pałacu Potockich pozostawia wiele do życzenia. Ostatnich drobnych remontów
XVIII-wiecznej budowli dokonywała milicja, która do 1981 roku była użytkownikiem gmachu. 

 Po przekazaniu pod koniec XVIII wieku przez Potockich nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
rzecz  niesłychana w wieku  XVIII – tym,bowiem  nie istniały takie  praktyki rodem z  wieku  XX-
ego,   pałac kilkakrotnie  zmieniał  swoje przeznaczenie i  był  przebudowywany. Prawdopodobnie
bezpowrotnie zniszczono większość wewnętrznych polichromii. 

ALE  BYĆ  MOŻE SĄ  NADAL TYLKO  NIKT NIE CHCE ICH TKNĄĆ....

Katolicka  uczelnia  przejęła  SIC!   budynek  ponad  20  lat  temu.  I  nie   ruszyła   tych
polichromii ? Dlaczego? 

Nieruchomość przy ul. Staszica 3 po raz pierwszy KUL wystawił na sprzedaż w 2010 roku, żądając
10 mln zł. Niestety do transakcji nie doszło. Temat powrócił jesienią ubiegłego roku, kiedy uczelnia
raz jeszcze rozpoczęła poszukiwania nabywcy, obniżając cenę nieruchomości o kilka milionów.
Nieoficjalnie  wiadomo,  że  wśród  potencjalnych  nabywców  są  podmioty,  zainteresowane
prowadzeniem  tu  działalności  hotelarskiej  i  restauracyjnej,  ale  żadnego  nie  można  nazwać
kupującym. 
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Pałac  Potockich –  pałac  w  Lublinie wzniesiony  pomiędzy  latami  1719 a  1734 dla  Jerzego
Potockiego. W 1790 roku pałac przeszedł w ręce skarbu państwa   czyli, że  został  upaństwowiony
przez  carat !- obecnie jest własnością  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Pałac wzniesiony
został pomiędzy latami 1719 a 1734 dla Jerzego Potockiego, a następnie rozbudowany przez jego
syna  Eustachego. O tym, jak urządzony był pałac w końcu XVIII wieku, mówi zachowany (w
Bibliotece  im.  H.  Łopacińskiego)  jego  inwentarz  z  1783  r.  Reprezentacyjny,  piętrowy  korpus
środkowy  i  dwa  boczne,  parterowe  skrzydła  gospodarcze  nadały  obiektowi  kształt  podkowy,
wewnątrz której urządzono ogród w ''stylu włoskim'' SIC ! W ostatnich latach XVIII wieku Potoccy
rzekomo (  tak  fałszowano  historię  o czasach zaborów)  ofiarowali  pałac Rzeczypospolitej  i
wówczas przeznaczono go na siedzibę sądów ziemskich.  Początkowo mieściły się w nim koszary
''kawalerii narodowej'', a po III rozbiorze Polski urządzono tu więzienie. 

Pałac pozbawiono wszelkich zdobień, a skrzydła boczne podwyższono o jedną kondygnację ,  co
także jest ordynarną doróbą, gdyż bryła jest spójna i od początku taka sama. 

Kiedy w 1826 roku więzienie przeniesiono na Zamek, pałac zajęła policja i wojsko rosyjskie.  W
okresie międzywojennym mieściła się tu  Policja Państwowa, a później - do  1981 roku -  Milicja
Obywatelska. Od 1984 roku należy do KUL.Object 1 

W sprzedaży są też nieruchomości KUL poza Lublinem. 
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                                                                  GRODZISKO W  TUMIE 

JAKIE  SKARBY  POLSKIE  WYWIEŹLI
 Zabytek przerobiony na Disneyland

Eksperci  i  urzędnicy protestują w sprawie zniszczeń, jakich archeolodzy mieli  dokonać w 800-
letnim  grodzisku  w  Tumie  pod  Łęczycą.  Czy  będzie  doniesienie  do  prokuratury?
Kilkumetrowej  wysokości  wały  z  daleka  widać  na  podłęczyckich  łąkach.  Wraz  z  pobliską
archikolegiatą  z  XII  wieku  i  XVIII-wiecznym  kościółkiem  tworzą  bezcenny  zabytek.
Ale  dziś  grodzisko  nie  wygląda  imponująco.  W  wałach  widać  dziurę  po  ubiegłorocznych
wykopaliskach  łódzkiego  Muzeum  Archeologii  i  Etnografii.  Po  śladach  pozostawionych  przez
spychacz można dotrzeć na majdan - też rozjeżdżony przez ciężki sprzęt. W innym miejscu łagodny
stok wału wyraźnie podkopany jest przez szuflę spychacza. Piękne grodzisko, które przetrwało 
blisko 800 lat, przypomina bardziej kopalnię odkrywkową.

Ekspert: To jest naukowe niszczenie

Łódzcy archeolodzy weszli  tam w 2009 roku. 1,5 mln zł  na badania dał urząd marszałkowski.
Wykopaliska miały być wstępem do projektu "Tum pod Łęczycą. Perła romańskiego szlaku". Na
grodzisku  ma  stanąć  rekonstrukcja  grodu  z  czasów  Bolesława  Krzywoustego  (projekt
współfinansujeUE).

- Im więcej wałów zbadamy, tym będzie ona większa, bo budować można tylko na przebadanym
archeologicznie terenie - mówił prof. Ryszard Grygiel, dyrektor muzeum, szef wykopalisk, jeden z
głównych pomysłodawców inwestycji.  Po dwóch latach prac podkreślał,  że majdan przekopany
został w około 90 proc., a wały w 15. - To najlepiej przebadane wczesnopiastowskie grodzisko w
Polsce -  mówi prof.  Grygiel.Pokazał  to  ponad 100 archeologom i  muzealnikom z całej  Polski,
których jesienią 2010 r. zaprosił  na konferencję na grodzisku. Niektórzy mieli wątpliwości:  czy
konieczny był tak duży obszar badań, jak będzie wyglądać rekonstrukcja, jak wpłynie na pozostałą,
nieruszoną część zabytku?
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Wojciech Szygendowski, wojewódzki konserwator, poprosił o opinię Narodowy Instytut 
Dziedzictwa. NID zaś poprosił ekspertów. Wszystkie są druzgocące.
"Archeologami nie kierowała  tylko ciekawość badawcza.
 Dokonali naukowego zniszczenia znacznych partii grodziska, aby umożliwić realizację dużych 
inwestycji budowlanych" - napisał prof. Przemysław Urbańczyk z Instytutu Archeologii i Etnologii 
PAN w Warszawie. 

Prof. Zbigniew Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podkreślił, że projekt 
"zawiera elementy sprzeczne z powszechnie akceptowanymi na świecie zasadami 
konserwatorskimi", bo ma być wzniesiony na zachowanych reliktach i przy użyciu współczesnych 
materiałów budowlanych i technik. Dr hab. inż. Aleksander Piwek z Politechniki Gdańskiej 
jednoznacznie stwierdził, że "nie powinno się przystępować do realizacji, a projekt poddać dyskusji
i przemyśleniom". Opinia samego NID też jest negatywna.

Prof. Grygiel: Złośliwcy i zazdrośnicy
Na realizację nie zgadza się też Jacek Dąbrowski, archeolog i szef departamentu ochrony zabytków 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- Pomysł jest kuriozalny. Nie jest to rekonstrukcja, bo planowane prace za mocno ingerują w 
grodzisko - mówi Dąbrowski. - Majdan ma być pogłębiony, wały nadsypane i wyrównane, żeby 
można było coś na nich wybudować i poprowadzić ścieżkę dla turystów. A na samym majdanie ma 
stanąć dwór Salomei. Może jako karczma przy drodze by się nadał, ale nie ma to nic wspólnego z 
rekonstrukcją.
Dąbrowski dodaje, że takie działanie jest niezgodne z europejskimi konwencjami. - Nigdzie na 
świecie nie buduje się rekonstrukcji in situ, czyli na samym stanowisku - podkreśla.
Eksperci mówią, że rekonstrukcja mogłaby powstać obok. Prof. Grygiel: - Złośliwcy i zazdrośnicy. 
Kiedy Krzywousty odbudowywał gród, napisano o tym w Kronikach, a mnie każą budować od 
nowa!          Ale wobec archeologów są też inne zarzuty. 

- Przebadali także studnię na majdanie, na co w 2010 r. nie mieli zgody - mówi Katarzyna Starecka,
archeolog i pracownik skierniewickiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w 
Łodzi. - Poza tym mieli zgodę na przebadanie wałów na długości 30 m, a naruszonych jest 37.
Nie zabezpieczyli też na zimę tzw. profili, pionowych ścian wykopu w wale, co spowodowało ich 
osunięcie się. Prof Grygiel tłumaczy to m.in. atakiem zimy.Pod koniec 2010 r. postanowił on 
wpisać grodzisko do inwentarza muzealnego - jak zwykły zabytek ruchomy. Konsekwencje są 
takie, że zostanie ono wykreślone z rejestru zabytków, w którym się znajdowało się od 1933 r. - 
Wojewódzki konserwator nie wnika wtedy, jak taki obiekt jest chroniony, bo powinno to robić 
muzeum. Ustawodawca w najkoszmarniejszych snach nie przewidział sytuacji, w której muzeum 
dla czystej komercji będzie próbowało to grodzisko zniszczyć - mówił dyr. Dąbrowski.

Do prokuratury? Konserwator się zastanawia
W poniedziałek (w Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków) delegatura w Skierniewicach 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi przeprowadziła kontrolę. W protokole jest 
pięć zarzutów: 1. niezasypanie wykopu w wale po stronie północnej do wysokości przed 
rozpoczęciem badań; 2. naruszenie struktury wału po stronie wewnętrznej na odcinku wschodnim; 
3. nadsypanie wału w części północno-zachodniej powyżej jego korony; 4. zasypanie fos na 
odcinku, na którym były badane, i wyrównanie ich powierzchni; 5. pozostawienie po północnej 
stronie wałów drewnianych reliktów wydobytych z grodziska podczas wykopalisk.
Odpowiedzialnością obarczono prof. Grygiela, który nie podpisał protokołu.
Szygendowski: - Nie wykluczamy złożenia doniesienia do prokuratury. Musimy przeanalizować 
sprawę. Decyzję podejmiemy najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu.
http://wyborcza.pl/19 kwietnia  2011  Joanna  Grabowska
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                                                             Którędy na stadion?

Stadion w Epidauros; Buleuterion w Priene; Widok Pergamonu z Akropolem i widownią teatru

                                                                    29.



gdzie znajdował się ołtarz ofiarny, na którym współcześnie zapalany jest znicz olimpijski. Trzeba 
było chwilkę odczekać aż porobią sobie tutaj fotki wszyscy uczestnicy autokarowej wycieczki, a 
potem wykorzystać moment przed nadciągnięciem nastakże wysokie i konkretne, w przedmiotach 
(np. w Panatenajach amfory z najlepszą oliwą, tzw. amfory panatenajskie) i monecie, a także w 
honorach i przywilejach przyznawanych przez miasto ojczyste – zwłaszcza zwycięzcom igrzysk 
olimpijskich.
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Skanowanie grodów  

CZY DALSZE  FAŁSZOWANIE  ARCHEOLOGII ?

W archeologii metody zapożyczone z innych nauk oferują niespotykane dotąd możliwości. Ostatnio
zmieniły utrwaloną od lat wizję dziejów Warmii i Mazur.
Dzięki grantowi na badanie grodzisk w północno-wschodniej Polsce miał powstać imponujący 
katalog nowo odkrytych grodów pruskich sprzed kolonizacji krzyżackiej. Przecież już w XIX w. 
niemieccy badacze zauważyli, że na Warmii i Mazurach istniała ogromna liczba 
wczesnośredniowiecznych grodzisk. Przekonanie to utrwaliły lokalne legendy mówiące o 
rozlicznych pruskich grodach i górach zamkowych.

Wiara w istnienie gęstej sieci osadnictwa grodowego zdominowała literaturę naukową na tyle, że
kolejni badacze rysowali między nimi szlaki handlowe i wyznaczali granice plemion. Nawet prof.
Henryk  Łowmiański  pisał,  że  Prusowie  przed  najazdem  krzyżackim  zamieszkiwali  głównie
umocnione wzniesienia. – Jako archeolog średniowiecza też z dużym zaufaniem podszedłem do
tych założeń, szacując,  że w ramach projektu przyjdzie nam zbadać ok. 250 grodzisk  – mówi
kierownik  projektu  prof.  Zbigniew  Kobyliński,  dyrektor  Instytutu  Archeologii  Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. – Przyznam, że byłem zawiedziony, gdy wiercenia
geologiczne wykazały, że większość z pagórków uważanych za grodziska to twory naturalne, nigdy
niezamieszkane  przez  człowieka.
Zaskoczenie było tym większe, że wyniki lotniczego skanowania laserowego wiele obiecywały. Na
zachód  od  jeziora  Jeziorak  dr  Jacek  Wysocki  zidentyfikował  kilkadziesiąt  ukrytych  w  lesie
kurhanów i kilka domniemanych grodzisk. 

Kolejnym etapem były badania geofizyczne, które miały wskazać miejsca największej aktywności 
osadniczej. Ponieważ się nie sprawdziły, zdecydowano się na odwierty geologiczne. Geolog prof. 
Jerzy Nitychoruk z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz geoarcheolog z UKSW dr
Fabian Welc wbijali w ziemię rury o średnicy 10 cm. Kilkumetrowe rdzenie pokazywały 
stratygrafię w różnych częściach wzgórza, a więc naturalne warstwy geologiczne i antropogeniczne,
czyli te, które powstały w wyniku działalności człowieka.

Tajemnica „pruskich grodów”

Dopiero wiercenia geologiczne pozwoliły wyjaśnić tajemnicę „pruskich grodów”. Okazało się, że
to naturalne polodowcowe kemy, które powstały na skutek ocieplenia klimatu ok. 14 tys. lat temu,
gdy pokrywający północną część ziem Polski lądolód zaczął pękać. Wtedy do pionowych studni
lodowych  zaczęła  wpływać  woda,  nanosząc  piasek,  żwir  i  muł.  –  Ponieważ  gromadzenie  się
osadów  często  ograniczały  ściany  lodu,  po  jego  stopieniu  się  zostały  pagórki  o  regularnych
kształtach – tłumaczy dr Welc. –

Patrząc na nie, można dać sobie uciąć rękę, że są dziełem człowieka, wrażeniu temu dali się zwieść
niemieccy  autorzy  pierwszych  spisów grodzisk  Warmii  i  Mazur,  po  wojnie  zaś  Polacy,  którzy
automatycznie  przenieśli  je  na  listę  zabytków.  Większym  rozczarowaniem  był  fakt,  że  z  30
„grodzisk”, zbadanych przez geoarcheologów w 2013 r., aż w 20 nie znaleziono śladu obecności
człowieka. Co prawda niektórzy brak warstw antropogenicznych próbują tłumaczyć tym, że być
może część grodów,  zarejestrowanych w XIX w., została po wojnie rozorana, ale jest to mało
prawdopodobne.(....) 
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Choć w innych częściach Polski nie należy się spodziewać tak rewolucyjnych wyników jak na
polodowcowych Mazurach, weryfikacja starych ustaleń jest konieczna, podobnie jak uzupełnienie
listy zabytków archeologicznych. Bo nawet jeśli niektóre trzeba będzie wykreślić, przybędzie ich
znacznie więcej za sprawą lotniczego skanowania laserowego. Na razie zeskanowano ok. 70 proc.
powierzchni Polski, a archeolodzy dopiero uczą się korzystać z takich danych, ale już wiadomo, co
nas czeka, bo w samym tylko Schwarzwaldzie w Badenii-Wirtembergii dzięki tej metodzie liczba
stanowisk archeologicznych wzrosła z 4 do 60 tys.
 –  Skanowanie laserowe ukazuje  nowe kurhany,  grodziska,  kopalnie,  wały i  fosy,  smolarnie,  a
nawet miedze pól z różnych epok – mówi specjalista od teledetekcji  archeologicznej dr Janusz
Budziszewski z UKSW.

Poznańska wyspa skarbów: tym razem bulla papieża! 

Średniowieczna  bulla  papieża  Marcina  V i  kolejne  kostki  mozaikowe  to  najnowsze  zdobycze
archeologów, badających Ostrów Tumski.

 Kostki mogą świadczyć o tym, że efektowne mozaiki zdobiły nie tylko palatium władcy - również 
romańską katedrę.

- Bullę odkrył jeden z naszych kolegów za pomocą wykrywacza metali w wykopie przy kanonii
mieszkalnej,  odległej  o  dwadzieścia  metrów  od  katedry.  Sygnał  był  silny,  w  trakcie  prac
wykopaliskowych okazało się, że to dobrze zachowany odcisk pieczęci w ołowiu. Imię na pieczęci
zdradziło właściciela bulli, okazał się nim Marcin V - opowiada archeolog Artur Dębski.

Papież Marcin V zasiadał na tronie Stolicy Apostolskiej w latach 1417-1431, więc w tym okresie
został  wystawiony  dokument,  do  którego  przytwierdzono  bullę.  -  Papież  ten  prowadził  bogatą
korespondencję z Polską i Poznaniem. Spośród dziewięciu zachowanych dokumentów papieskich z
okresu  średniowiecza,  które  znajdują  się  w  Archiwum  Archidiecezjalnym,  aż  cztery  zostały
wystawione  przez  Marcina  V.  Oglądaliśmy już  pieczęcie  z  tych  dokumentów i  ponad wszelką
wątpliwość możemy powiedzieć,  że  wykopana przez  nas  bulla  jest  autentyczna -  uśmiecha się
Dębski.To już trzecia bulla znaleziona w Poznaniu.

Ołowiane bulle to na terenie Polski rzadkie znalezisko. - W całym kraju natrafiono na siedem. Na
Wawelu  znaleziono  dotychczas  półtorej  bulli  papieskiej.  W Poznaniu  odnaleźliśmy  dwie  bulle
papieskie i jedną książęcą. Ostatnią podczas budowy rezerwatu archeologicznego Genius Loci. To
była pieczęć Kaliksta III, papieża z końca XV w. - wyjaśnia archeolog.Czy bulla papieża Marcina V
świadczy o tym, że w miejscu XIX-wiecznej kanonii stała w średniowieczu kancelaria kurii? 

-  Nic  o  tym  nie  wiemy.  W jednej  z  wież  katedry  przez  pewien  czas  mieścił  się  skarbiec  i
przechowywano  tam  archiwalia  w  trakcie  przeprowadzek  archiwum.  Takie  bulle  były
przytwierdzone do dokumentów za pomocą sznurów konopnych.

Być może  - sugestia- nasza pieczęć została oderwana i zagubiona właśnie w trakcie przeprowadzki
archiwum. O tym, że ją zagubiono, świadczy fakt, że w średniowieczu starannie pilnowano, by 
zniszczyć nieużywaną bullę. Chodziło o to, by nie posłużyła ona do fałszowania dokumentów - 
wyjaśnia Dębski. Bulla Marcina V przejdzie teraz konserwację, ustalony zostanie również rodzaj 
wykorzystanego stopu oraz tzw. przywiesi (tkaniny lub sznuru, na którym wisiała). Na koniec bulla 
trafi do jednego z poznańskich muzeów.
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                                                                Czy w katedrze też były barwne mozaiki?
Prace archeologów wokół kanonii pozwalają stwierdzić, że w pobliżu tego miejsca stał w XIV-XV 
w. podpiwniczony budynek. Świetnie zachowała się brukowana posadzka piwnicy i kamienne 
schody do podziemi. W wykopie po południowej stronie budynku kanonii archeolodzy odkryli 
wczoraj pierścionek z miedzianej taśmy i cztery szklane kostki mozaikowe - podobne do około 
dwustu innych, odkrytych wokół odległego o sto metrów palatium Mieszka z X wieku. Trzy z nich 
są pozłacane, a jedna czerwona. Kostki mogą pochodzić z XII-XIII w., znajdowały się w gruzie z 
katedry z tego okresu. - Obecność kostek może świadczyć o tym, że również w romańskiej katedrze
znajdowały się ozdobne mozaiki, podobne do tych z kaplicy Dobrawy - podejrzewa Dębski.
Dlaczego ozdobne kostki trafiły w średniowieczu do wykopu z gruzem? W swoich dziejach 
katedra wielokrotnie ulegała różnym kataklizmom: burzom, pożarom, wichurom czy najazdom, 
które powodowały zmiany wystroju świątyni. - Liczyliśmy na to, że znajdziemy tu detale z 
wczesnośredniowiecznego wystroju katedry - nie ukrywa Dębski.  Prace archeologów na Ostrowie 
Tumskim finansuje kuria.
DANE Z  BLOGU:     http://www.skyscrapercity.com/showthread.php

 W  POLSCE W WIEKU  XV  NIE BYŁO ŻADNYCH SZUBIENIC  !

 MUSIAŁ TO BYĆ GROBOWIEC TRZEBA ZNAĆ  HISTORIĘ  POLSKI  PANOWIE !

Złotoryja, woj. śląskie, lipiec 2016

Na  Górze  Mieszczańskiej  w  Złotoryi, zespół  pod  kierunkiem  dr.  Pawła  Dumy  z Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego odnalazł szubienicę z XV wieku. Jest to najstarsze tego
typu znalezisko w Polsce o niesamowitej wartości historycznej. Wg dr. Daniela Wojtuckiego przy
szubienicy od XV wieku dokonano ponad 30 egzekucji.

We  wnętrzu  szubienicy  archeolodzy  znaleźli  setki  kości,  głównie  pochodzenia
zwierzęcego. Znalezione  szczątki  będą  poddane  analizie  archeozoologicznej  i
antropologicznej. Bardzo ciekawym i  rzadkim znaleziskiem jest kompletny łańcuch egzekucyjny.
Gdańsk,  rok  2015   W  2017  roku  otwarty  zostanie  wielofunkcyjny  kompleks  z  przestrzenią
publiczną i komercyjną. Jest to jednak z największych inwestycji prowadzonych nie tylko w samym
Trójmieście,  ale  i  w  Polsce.  Forum  Gdańsk,  bo  taką  nazwę  posiadać  będzie  nowy  budynek,
powstaje na historycznym terenie. Spodziewano się więc, że podczas budowy, prędzej czy później
budowniczy napotkają cenne znaleziska.
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Podczas prac znaleziono ponad 1000 mniejszych i większych zabytków, rozpoczynając od 
zabytków numizmatycznych, srebrnych i złotych monet, żetonów, biżuterii, uzbrojeń, a kończąc na 
pozostałościach domów murowanych czy nawierzchni ulic brukowanych. Najstarsze znaleziska 
datuje się na XIV w. Wszystkie eksponaty można oglądać w piwnicach Ratusza Głównego Miasta 
do 25 września 2016 roku. 

Korona nazwana naszyjnikiem !  12  stycznia 2017 

-To fenomen. Naszyjnik koronowaty jest nie tylko pięknym zabytkiem, ale pierwszym tego typu 
zabytkiem znalezionym w Polsce przez archeologa. Dotąd inne znaleziska tego typu były 
archeologom przynoszone. Jaka jest funkcja tego wyjątkowego zabytku? Ilu archeologów tyle 
teorii, ale zarówno ten zabytek jak i pozostałe luźne znaleziska tego typu mają zdaje się wspólny 
kontekst wodny, aquatyczny – mówił prof. Henryk Machajewski, adiunkt w Instytucie Archeologii 
Uniwersytetu Gdańskiego. http://archeolog.pl/fenomenalny

Komentarz:
 Czy  ludzie nie  potrafią myśleć  czy nie celowo  fałszują  znaleziska ?!  Przecież  ta  korona  ma  
za  duży  obwód na  szyję  i  była bardzo  kłująca w podbródek  oraz w  kark!  Jest to  chyba  prosty 
wniosek ? 

Różne  rodzaje  koron  królewskich

Pośród dziesiątków niesamowitych zabytków głównie z okresu przedrzymskiego i okresu wpływów
rzymskich z Izdebna Kościelnego najwięcej uwagi przykuwały wnioski z badań nad kulturą 
jastorfską, której kształt osadnictwa i jego rozbudowana forma zmieniła – zdaniem prof. dr hab. 
Wojciecha Nowakowskiego z Instytutu Archeologii UW –  dotychczasową wiedzę naukowców o tej
kulturze z wczesnej epoki żelaza.                                                                                             34.



Równie  „niekonwencjonalnym”  odkryciem  są  pracownie  bursztyniarskie,  których  obecność
dowodzi, że nie tylko mieszkańcy pobrzeża Bałtyku mieli możliwość uczestniczenia w wymianie
dalekosiężnej  na  szlaku  bursztynowym  i  że  udział  ludności  kultury  przeworskiej  nie  musiał
ograniczać  się  do  jego  organizacji  i  ochrony  –  napisali  we  wstępie  do  publikacji  autorzy
prezentowanego na IA UW tomu I opracowania z badań wydanego w formie książkowej. 

-Izdebno Kościelne to jedno z najważniejszych stanowisk na Mazowszu. Niezwykle istotnym było
więc dla nas wprowadzenie wyników badań do obiegu naukowego, ale także udostępnienie ich
szerszej publiczności. Nie byłoby to jednak możliwe bez wsparcie ze strony Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa, które dofinansowały publikację
– mówi Archeolog.pl dr Sylwia Domaradzka z IA UW, jeden z redaktorów publikacji. 

Prosimy o przysyłanie własnych interpretacji malarskich i rysunkowych lub 
grafik komputerowych ilustrujących teorie w jaki sposób, gdzie i poprzez kogo mógł 
być noszony naszyjnik koronowaty !

W Maszkowicach odkryto kamienną twierdzę Szlaku Bursztynowego sprzed 4 tys. lat 
(01-12-2016

W Dolinie Dunajca w Maszkowicach odkryto wyjątkowy dom sprzed 4 tys. lat, otoczony 
kamiennym murem w zaawansowanej technologicznie formie. Wewnątrz ozdoby z brązu oraz 
bałtyckiego bursztynu. Wykopaliska archeologiczne w tej małopolskiej wiosce zostały podjęte 
w oparciu o ludową legendę, która głosiła, że znajdował się tam zamek Zyndrama, jednego z 
wodzów polskich spod Grunwaldu. Nie odnaleziono wprawdzie żadnej średniowiecznej 
budowli, lecz coś dużo starszego - twierdzę starożytnego Szlaku Bursztynowego. Fenomenem 
odkrycia są zabudowania kamienne na taką wielką skalę. Do tej pory, najstarsze kamienne 
obiekty architektoniczne znane w tej części Europy, to głównie kościoły ..

Włócznia  obrzędowa sprzed  9  tys.  lat  -  unikatowe  odkrycie  pod  Szczecinem (18-09-
2016)Włócznię  obrzędową sprzed 9 tys.  lat  -  drewnianą,  zdobioną  rytą  dekoracją,  odkryli
archeolodzy  w  Bolkowie  obok  jeziora  Świdwie  (woj.  zachodniopomorskie).  "To  jedyne
znalezisko tego typu znane z terenu Europy" - podkreśla w rozmowie z PAP prof. Tadeusz
Galiński.  Znajdowała  się  ponad  metr  pod  powierzchnią  torfu.  Kształtem  przypomina
wydłużone pióro wiosła. Zachował się wyjątkowo duży jej fragment, mierzący około 40 cm
długości i prawie 10 cm szerokości. Według wstępnej analizy przedmiot wykonano z drewna
jesionu  -  opowiada  PAP kierownik  wykopalisk,  prof.  Tadeusz  Galiński  ze  szczecińskiego
oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. 

<img src="http://i.racjonalista.pl/img/news/wloczniaobrz

..(jeszcze 4584)»

Na Ukrainie odkryto wielką trypolską świątynię sprzed 6 tys. lat (04-06-2016)W 
środkowej Ukrainie, w miejscowości Nebeliwka, odkryto wielką "katedrę" sprzed 6 tys. lat, 
należącą do kultury trypolskiej (5400-2700 pne). Zbudowana z gliny i drewna świątynia miała 
około 60 na 20 metrów i aż dwie kondygnacje.

Polskich piramid" jest jeszcze więcej - nowe znaleziska archeologów (17-02-2016)
Kilkanaście nieznanych do tej pory monumentalnych grobowców megalitycznych odkryli 
szczecińscy archeolodzy w okolicach Dolic (woj. zachodniopomorskie). 

                                                                            35.



Mowa o tzw. grobowcach kujawskich, często określanych mianem "polskich piramid" ze 
względu na monumentalny charakter. Te konstrukcje ziemne wznoszono w kształcie 
wydłużonego trójkąta i obwarowywano dookoła wielkimi blokami kamiennymi. Szerokość 
podstawy wynosiła od 6 do 15 metrów, a długość - nawet do 150 m. Konstrukcje osiągały 
wysokość 3 m. Pod nasypami znajdowały się z reguły pojedyncze pochówki. Grobowce 
wznosiła społeczność kultury pucharów lejkowatych od V do III tysiąclecia p.n.e.

Okno na pradzieje ziem polskich w woj. Śląskim (20-07-2015)

Pozostałości  obozowisk,  osad,  wiosek,  cmentarzysk,  grobów,  miejsc  o  charakterze
obrzędowym, które reprezentują prawie cały przekrój dziejów człowieka, odkryli archeolodzy
w czasie dwuletniego projektu badawczego w Kornicach koło Raciborza. "Wyjątkowy jest nie
tylko  zakres  badań,  ale  również  powierzchnia  kilkunastu  hektarów,  czyli  blisko  20
pełnowymiarowych boisk do gry w piłkę nożną, umożliwiająca nam wgląd w różne, czasami
wielkie konstrukcje stworzone przez człowieka, których rozpoznanie często, ze względu na
znacznie  mniejsze  wykopy archeologów jest  bardzo trudne"  -  opowiada  PAP dr  Mirosław
Furmanek, jeden z kierowników wykopalisk reprezentujący Fundację.

Najstarszy znany dowód używania pojazdu kołowego pochodzi z Polski sprzed 5500 lat
(04-07-2015)

Według historiografii koło wynaleziono w IV tysiącleciu przed naszą erą w Mezopotamii, tyle
że najstarszy znany dowód używania pojazdu kołowego pochodzi z Polski. W świętokrzyskich
Bronocicach nad Nidzicą w trakcie wykopalisk w 1975 odkryto wazę z ilustracją uznawaną z
najstarsze na świecie przedstawienie pojazdu kołowego. 

Jej  wiek  szacuje  się  za  pomocą  datowania  radiowęglowego  na  3635-3370  p.n.e.  Obecnie
można  ją  oglądać  w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.  Inne  podobne,  znad  brzegu
Eufratu w Syrii - kredowy model koła - oszacowano na 3 340 r. p.n.e., czyli jest o 150 lat
młodsze. Najstarsze koło znaleziono w Słowenii datowane na 3200 lat p.n.e. 

Sensacja pod Chojnicami. Rolnik odnalazł skarb z ok. 900-700 lat p.n.e. (22-12-2014)
28 przedmiotów pochodzących z późnej epoki brązu znalazł rolnik w czasie prac polowych
niedaleko Chojnic (Pomorskie). Artefakty trafiły do muzeum. Rolnik - znalazca może liczyć
na  nagrodę.  O  znalezisku  poinformował  we  wtorek  rzecznik  prasowy  pomorskiego
konserwatora zabytków Marcin Tymiński. Jak wyjaśnił, na skarb składają się trzy siekierki z
tulejkami i uszkami, dłutko, grot oszczepu, fragmenty zapinki spiralnej i bransolety, a także
liczne przedmioty, które stanowiły część końskiej uprzęży, w tym sześć ozdobnych tarczek,
brzękadełka oraz inne elementy, które niegdyś zdobiły m.in. część uprzęży zwaną ogłowiem. 

<img src="http://i.racjonalista.pl/img/news/skarbchojnice.jpg"

                                 FAŁSZOWANIE DATOWANIA ZNALEZISK 
                      chodzi o rok 15 po Chrystusie a nie dwa  tysiące lat  przez  naszą erą 
17  październik 2015
Na cmentarzysku sprzed 2 tys. lat odkryto świetnie zachowany grób bogato odzianej kobiety. 
Burmistrz Jacek Pauli: Mamy do czynienia z sensacją, to jedno z największych znalezisk w 
Polsce! 
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- Jestem w szoku - mówi Maciej Mostowy, kolekcjoner, współzałożyciel muzeum w Skarszewach. -
Do tej  pory oglądałem coś takiego tylko w programach typu National Geographic.  A burmistrz
Skarszew Jacek Pauli dodaje: - Nie wiem, czy to księżniczka. Na takie pytanie muszą odpowiedzieć
archeolodzy. Jestem jednak przekonany, że mamy do czynienia z jednym z największych znalezisk
tego typu w Polsce! Na pozostałości po cmentarzysku kultury wielbarskiej rozwijającej się od I
wieku naszej ery, między I a V wiekiem, na terenach północnej i wschodniej Polski i zachodniej
Ukrainy  natrafiono  dzięki  „ujawnieniu  szczątków  żołnierza  niemieckiego”

(   Nazwa  tej  kultury  pochodzi  od  eponimicznego  stanowiska  w  Wielbarku  (obecnie  dzielnica
Malborka). Wykształciła się z kultury oksywskiej w początkowej fazie okresu rzymskiego B1, od
50 r. Pełen rozwój to okres B2.  Dobrze rozwinięte techniki dekorowania (granulacja i  filigran).
Poświadczony  handel  dalekosiężny.  Przez  tereny  zajęte  przez  ludność  kultury  wielbarskiej
przechodził szlak bursztynowy.Na kulturę wielbarską wpłynęli w znaczącym stopniu napływowi
skandynawscy  Goci  i  Gepidzi,  ale  także  ludność  osiadła  już  wcześniej,  czyli  Wenedowie  i
Rugiowie.   
Przed dwoma laty ekipa fundacji  Pamięć,  zajmującej  się  przenoszeniem na cmentarze wojenne
szczątków  żołnierzy  niemieckich,  otrzymała  informację  o  znalezieniu  na  terenie  żwirowni  w
Skarszewach szkieletu z wojskową klamrą - opowiada Edward Zimmermann, badacz historii ziemi
skarszewskiej. - Sprawą zajęła się policja i wyszło na jaw, że klamra o długości niespełna 60 cm
pochodzi z czasów starożytnych. Naukowcy z Muzeum Archeologicznego określili wiek znaleziska
na około 2 tysiące lat. Okazało się, że na Pomorzu znaleziono wcześniej tylko trzy podobne klamry.
Wstępne badania pozwoliły na znalezienie w miejscu odkrycia szczątków m.in. zapinek, fragmentu
nożyka,  koralików.  I  choć  istnieje  obawa,  że  cmentarzysko mogło  zostać  poważnie  zniszczone
podczas  prac  na  terenie  żwirowni,  przed  kilkoma  dniami  ekipa  z  gdańskiego  Muzeum
Archeologicznego,  pod  kierownictwem  Ewy  Adamskiej-Grzymały,  wróciła  do  Skarszew.  
Czytaj więcej: http://www.dziennikbaltycki.pl/a

                            JESZCZE  JEDNO FAŁSZERSTWO  13  grudnia 2016

    „Wampiry” ze Starorypina( może  żydowskie…)  – wywiad z dr Lewandowską 

Dwa spośród dotychczas odkrytych grobów na późnośredniowiecznym cmentarzysku (…) można z 
całą pewnością określić jako atypowe, noszące znamiona działań tzw. antywampirycznych – mówi 
Archeolog.pl dr Jadwiga Lewandowska, archeolog, w rozmowie z Robertem Wyrostkiewiczem. 
Początek, jak i koniec użytkowania cmentarzyska trudno na chwilę obecną określić precyzyjnie. Na
obecny stan badań nie sposób także wskazać, czy i z jaką świątynią można wiązać omawiany tu 
cmentarz.                                                      37.



                                         TO SKĄD  SIĘ WZIĘŁY TE  WAMPIRY ?

                          BO MUSIAŁY   BYĆ  TAKIE W POLSCE  i O TO  CHODZI ! 

                Lista przebojów polskiej archeologii – może  taki tytuł  jest  trafniejszy ? 

Niemcy wyjęli  czyli ukradli  z ziemi cały celtycki grobowiec na  ziemiach Celtów
czyli słowiańskich które  teraz  są w granicach  Niemiec
Wojciech Pastuszka 3 stycznia 2011

Dwa dźwigi były potrzebne, by wyjąć z ziemi ważący 80 ton celtycki grobowiec i ulokować go na naczepie,
na  której  powędrował  do  ośrodka  badawczego  w  Ludwigsburgu.  Na  tę  dość  niecodzienną  operację
niemieccy badacze zdecydowali się, gdyż odkryty grobowiec jest zachowany w doskonałym stanie i jego
dokładne przebadanie może dostarczyć bardzo wielu nowych informacji o Celtach.Archeolodzy na razie
przebadali tylko niewielką część grobowca. Rezultaty pełniejszych badań mają być zaprezentowane
w czerwcu tego roku. Jednak już teraz wiadomo, że zabytek ma około 2600 lat, a w jego wnętrzu
kryją się między innymi ozdoby ze złota, bursztynu i brązu.Tkwiącą w ziemi komorę grobową o
rozmiarach  cztery  na  pięć  metrów  znaleziono  niedaleko  prehistorycznego  fortu  Heuneburg  w
Badenii-Wirtembergii (południowo-zachodnie Niemcy). 

Miejscowi badacze są zachwyceni znaleziskiem. 

– To kamień milowy dla rekonstrukcji społecznej historii Celtów – mówi kierownik wykopalisk
Dirk  Krausse.Niemców  cieszy  m.in.  nietknięta  dębowa  podłoga,  dzięki  czemu  będą  mogli
dokładnie  wydatować  grobowiec  za  pomocą  analiz  dendrochronologicznych.  Na  podstawie
znalezionych  we  wnętrzu  zabytków  badacze  zakładają,  że  grobowiec  zbudowano  dla
przedstawicielki arystokracji. Konieczne jednak będą dalsze badania, by potwierdzić to założenie.
Heuneburg  jest  uznawany  za  za  jedno  z  najważniejszych  osiedli  celtyckich.  Z  badań
archeologicznych wynika, że było to ważne centrum handlowe między 620 a 480 rokiem p.n.e.W
ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat znaleziono w jego pobliżu już wiele pochówków, ale niestety
obrabowanych.   Na  podstawie  Spiegel  Online.  Do  tekstu  jest  dodana  galeria  zdjęć.
https://archeowiesci.pl/2011/01

Fałszowanie  Bizancjum na bogate dekoracje 
W Chełmie odkryli średniowieczną budowlę z bogatymi dekoracjami
31 sierpnia 2016

W XIII wieku na Górze Katedralnej w Chełmie (Lubelskie) ze starannie obrobionych kamiennych
bloków i romańskich cegieł wykonano niewielką budowlę na planie kwadratu. Archeolodzy próbują
rozszyfrować funkcję nowo odkrytej konstrukcji.  Na fragment enigmatycznego muru naukowcy
natknęli  się  podczas  wykopalisk  prowadzonych  w  2015  r.  Latem  tego  roku  poszerzyli  zasięg
wykopalisk i ujrzeli pełen plan konstrukcji.

–  Osobliwością  badanego  przez  nas  budynku  jest  obecność  w  nim  licznych,  bogatych
elementów  dekoracyjnych,  w  tym  stopionych  w  ogniu  witraży  oraz  kamiennych  detali
portalowych wykonanych z kamienia – wyjaśnia w rozmowie z PAP kierownik wykopalisk, prof.
Andrzej  Buko z Instytutu Archeologii  i  Etnologii  PAN.Prof.  Buko uważa,  że jest  to  być może
niezidentyfikowana  do  tej  pory  romańska  świątynia.  Jednak  zastanawiająca  jest  jej  niewielka
powierzchnia – jej boki liczą bowiem zaledwie po 5 m. Brakuje też charakterystycznej w znanych
tego typach konstrukcjach apsydy.
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Mogła zostać zniszczona przez późniejsze prace ziemne prowadzone w tym rejonie – przypuszcza
naukowiec.  Na sakralny  charakter  budowli  wskazują znajdowane w jej  wnętrzu dewocjonalia  i
szczątki przepalonych witraży.Rozmówca PAP wskazuje na elementy dekoracyjne w postaci baz
kamiennych  kolumienek  umieszczonych  w  portalu  i  zapewne  na  zewnętrznych  narożnikach
konstrukcji. W jego opinii cała kamienno-ceglana budowla oglądana z zewnątrz, choć niewielka,
musiała w czasach świetności „sprawiać imponujące wrażenie”.

– W moim przekonaniu wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z elitarną świątynią, choć
szczegóły  jej  formy  pozostawiają  znaki  zapytania.  Wskazują  na  to  przedmioty  i  elementy
architektoniczne odkrywane w jej wnętrzu – uważa archeolog.Konstrukcja spłonęła w czasie pożaru
w 1256 r., opisanego w źródłach z epoki.

Jego intensywne ślady noszą przepalone ciosy kamienne. Widoczna jest też warstwa spalenizny pod
zwaloną ścianą budowli. Odkrywany budynek powstał zatem przed tą datą – twierdzą badacze –
podobnie jak sąsiadujący z nią monumentalny kompleks rezydencjonalno-świątynny, który ten sam
zespół archeologów badał w zeszłym roku. Zdaniem naukowców mieściła się tam główna siedziba
króla Rusi, Daniela Romanowicza, którą monarcha ten przeniósł do Chełma przed 1239 rokiem z
Halicza.Tegoroczne  badania  prowadzone  są  w  ramach  projektu  finansowanego  ze  środków
Narodowego Centrum Nauki.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.

Fałszowanie Scytów na  wędrownych pasterzy 
Zrekonstruowali elitarny pochówek sprzed 5 tys. lat 

2 września 2016

Naukowcy zrekonstruowali monumentalny grobowiec sprzed 5 tys. lat, który odkryli na pograniczu 
ukraińsko-mołdawskim. Należał do przedstawiciela elity społeczności wędrownych pasterzy.
– To najbardziej złożony grobowiec, który odkryliśmy w czasie wykopalisk prowadzonych od 2010
r. – opowiada PAP dr Danuta Żurkiewicz z Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu.

Pochówek  znajduje  się  w  obrębie  kurhanowego  cmentarzyska,  które  położone  jest  w  rejonie
miejscowości Prydnistryanske (obwód winnicki) na pograniczu ukraińsko-mołdawskim niedaleko
Dniestru.Społeczność zamieszkująca ten obszar 5 tys. lat temu trudniła się mobilnym pasterstwem –
na  większe  odległości  przemieszczano  się  wozami.  W konsekwencji  nie  wznoszono  trwałych
osiedli,  co  znajduje  swoje  odzwierciedleniu  w  braku  odkryć  domostw  z  tego  okresu  przez
archeologów.  Inaczej  jest  w  przypadku  cmentarzysk.Wznoszono  monumentalne  kurhany,  które
pełniły istotną rolę w życiu ówczesnych społeczności. 

Były wyraźnie widoczne w krajobrazie – teraz są już zniszczone i słabo zarysowane – opowiada dr
Żurkiewicz.Archeolodzy przeprowadzili badania w obrębie kilku kurhanów. Ich zdaniem znaleziska
wskazują  na  dominującą  pozycję  dorosłych  mężczyzn,  dla  których  po  śmierci  wznoszono
monumentalne kopce. Szczególną uwagę naukowców zwrócił uwagę pochówek, który wykonano z
wielką pieczołowitością – dlatego postanowiono wykonać jego barwną rekonstrukcję. Wykonał ją
archeolog Michał Podsiadło. Inne odkrywane komory grobowe obudowywano częściowo drewnem
– z dranic wykonywano zadaszenie.W tym przypadku było inaczej. Jamę o prostokątnym zarysie
przykryto  czterema  fragmentami  dobrze  dopasowanych  płyt  wapiennych.  Dodatkowo
zabezpieczono ją od dołu i góry plecioną matą – jej pozostałości w formie odcisków oraz warstwy
organicznej  były  bardzo  dobrze  czytelne.  Wnętrze  grobu  posiadało  dodatkowe  zadaszenie
wykonane z drewna jesionowego. Wewnątrz spoczął mężczyzna mający blisko 1,9 m wzrostu.
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– Nie jest to typowy wzrost dla ówczesnej społeczności. Mężczyzna musiał wyróżniać się swoją
posturą – komentuje dr Żurkiewicz.

Jak wykazały analizy szkieletu- jakie ?  zmarły cierpiał z powodu zmian reumatycznych górnych
kończyn oraz zwyrodnienia kręgosłupa.  Zaobserwowane patologie świadczą o dużej aktywności
fizycznej  mężczyzny  oraz  występowaniu  u  niego  obciążeń  mechanicznych  związanych  z
charakterem wykonywanych prac – być może częstą jazdą konną. Zmarł  w wieku 35-50 lat.W
grobie  archeolodzy  znaleźli  grudkę  ochry,  czyli  czerwonego  barwnika.  Pokryto  nim  również
częściowo  płyty  kamienne  przykrywające  komorę  grobową.Wykopaliska,  w  wyniku  których
dokonano znaleziska, wpisują się w szerszy projekt badawczy finansowany również ze środków
Narodowego  Programu  Rozwoju  Humanistyki,  a  prowadzony  przez  naukowców  z  Instytutu
Prahistorii  UAM,  Instytutu  Archeologii  Narodowej  Akademii  Nauk  Ukrainy  oraz  Instytutu
Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie. Mają one na celu rozpoznanie obszaru Podola jako strefy
kontaktów kulturowych od końca IV do II tysiąclecia p.n.e.Kierownikiem przedsięwzięcia ze strony
polskiej jest prof. Aleksander Kośko. 

Biorą w nim udział oprócz archeologów biolodzy, genetycy, antropolodzy fizyczni. Wstępne wyniki
prac, w tym te dotyczące elitarnego grobowca, zostaną opublikowane we wrześniu w 20. tomie
rocznika „Baltic Pontic Studies”.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.

5  tysięcy lat temu nie było  u nas żadnych  Wikingów ( których w ogóle u nas nie
było, bo w ogóle nie  istnieli  jacyś  zmyśleni  wikingowie… ) 

Groby Wikingów na Ostrowie Lednickim czyli  Mieszko   Wiking
27 sierpnia 2008

Archeolodzy badający cmentarzysko z II poł. XI w. na Ostrowie Lednickim w Wielkopolsce 
odkopali dwa groby w obrządku wikińskim. 

– Odnaleźliśmy resztki okuć trumiennych, co jest cechą charakterystyczną w grobach Wikingów.
Szkielety są bardzo słabo zachowane. To szkielety 2-3-letniego dziecka i innego młodego osobnika,
którego płci jeszcze nie ustaliliśmy – powiedział lokalnej „Gazecie Wyborczej” Jacek Wrzesiński,
archeolog z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.Dwa lata temu odkryto na Lednicy groby 50-
letniego mężczyzny i  30-letniej  kobiety,  pochowanych zgodnie  z  tradycją  wikingów.  Niektórzy
historycy na podstawie odkryć archeologów twierdzą, że Mieszko I i jego następcy posiłkowali się
najemnikami ze Skandynawii. Zdaniem Wrzesińskiego najnowsze znalezisko świadczy o tym, że
Wikingowie sprowadzali na polskie ziemie swoje rodziny, albo wżeniali się w tutejszą społeczność.
W  ciągu  kilkunastu  lat  archeolodzy  odkryli  na  Ostrowie  Lednickim  ponad  1,6  tys.  grobów
słowiańskich i tylko 4 wikińskie.                              Na podstawie Gazety Wyborczej Poznań.

 Na  szczęście  za granicą  jest dużo  lepiej,  problemy są za to w wikińsko-
germańskiej  Polsce ! 

Zaczęło się od  Egiptu 80 lat w Egipcie
http://culture.pl/pl/artykul/lista-przebojow-polskiej-archeologii

                                  Polscy archeologowie to światowa ekstraklasa! 
                                                      Ale za  granicą.
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Przeczytajcie  o  ich  sukcesach  na  pięciu  kontynentach,  wyścigach  z  rabusiami  grobów,
neolitycznym hummusie i układaniu gigantycznych puzzli ze starożytnych świątyń. 
Egiptologia była przez lata perłą w koronie polskich wykopalisk zagranicą, więc i odkryć na tym
polu, które wspomnieć należy, będzie wiele. Choć egipskich starożytności Polacy poszukiwali już
w  XIX  wieku,  najważniejszą  postacią  jest  tu  profesor  Kazimierz  Michałowski (1901-1981),
twórca  polskiej  szkoły  archeologii  śródziemnomorskiej,  która  łączy  wykopaliska  i badania
z pracami konserwatorskimi.

W Egipcie Michałowski znalazł  się po raz pierwszy w latach 1937-1939, gdzie uczestniczył w
polsko-francuskich wykopaliskach w miejscowości Edfu. Jego zespół odkrył m.in. cenną ceramikę i
stele  grobowe,  które  stały  się  zaczątkiem  starożytnej  kolekcji  warszawskiego  Muzeum
Narodowego. Wojna i czasy stalinizmu sprawiły, że Michałowski do Egiptu wrócił dopiero w 1957
roku.  W  Aleksandrii  przystąpił  do  prac  w  miejscu,  gdzie  miały  powstać  blokowiska.  Z
gubernatorem miasta, który twierdził, że nic tam nie ma, założył się o skrzynkę whisky. Znalazł
rzymskie  ruiny  reprezentacyjnej  dzielnicy,  łaźnie,  teatr  (obecnie  uznawany  za  salę  wykładową
uniwersytetu aleksandryjskiego).Gdzie kopał, tam coś odkrywał - nie był to jednak łut szczęścia,
jak  twierdzili  zazdrośnicy.  Michałowskiego  cechowała  niesłychana  wyobraźnia  terenowa,  co  w
połączeniu z drobiazgowymi przygotowaniami do badań przynosiło zdumiewające efekty. Sam tak
opisywał  swoją pracę w wywiadzie dla  Polskiego Radia z  1970 roku:Lubię czytać – mogą się
wszyscy śmiać (…) powieść tzw. policyjną, kryminalną, dlatego, 

że nasze dociekania archeologiczne (…) są bardzo zbliżone do metody pracy detektywa, który na
podstawie szeregu drobnych faktów czy znalezisk odtwarza sobie wizję pierwotną zbrodni.
W 1961 roku rozpoczął  rekonstrukcję świątyni Hatszepsut w kompleksie sakralnym w Deir el-
Bahari, a przy okazji wydobył ruiny nieznanej wcześniej świątyni Totmesa III z XV wieku p.n.e. Za
sprawą kolejnych polskich misji odrestaurowane obiekty są dziś dostępne dla zwiedzających.  "To
były 54 lata układania gigantycznych puzzli" -  tak o sukcesie w Luksorze mówił dla Polskiego
Radia w 2015 roku Zbigniew Szafrański, obecny kierownik misji.

Kontynuatorem dzieła Michałowskiego nad Nilem jest m.in. jego wychowanek, Karol Myśliwiec.
W latach 1985 – 1995 stał na czele zespołu ratunkowego w Tell Atrib, starożytnym Athribis, które
miało zostać wchłonięte przez rozrastające się miasto Benha. Udało im się dokopać do dzielnicy
artystów i rzemieślników z okresu dynastii Ptolomeuszy. Były tam warsztaty, domy mieszkalne,
świetnie  zachowana  łaźnia,  ceramika  i rzeźby.  Znalezienie  w  jednym  miejscu  przedmiotów  i
numizmatyki  z  jednego  okresu  historycznego  zrewolucjonizowało  dokładność  datowania  dzieł
sztuki egipskiej.

ZATOPIONE  BIZANCJUM  PRZEZ    BARBARZYŃSKICH  ISLAMISTÓW 

Na pograniczu  Sudanu i  Egiptu  miał  powstać  jeden z  największych sztucznych zbiorników na
świecie – jezioro Nasera. W latach 1958-1964 do Sudanu wyruszyła międzynarodowa ekspedycja
pod patronatem UNESCO. 
Jej zadaniem było uratowanie zabytków kultury nubijskiej, które miały znaleźć się pod wodą. 
Nasz udział w wykopaliskach opisywano jako wyciągnięcie największego losu na loterii w Nubii,
które to losy ciągnęło kilkadziesiąt ekip z całego świata – opowiadał Michałowski.
Faras w koptyjskich czasach nazywało się Pachoras. Od VI wieku było częścią królestwa, które
przyjęło  chrześcijaństwo  z  Bizancjum  i  stało  się  siedzibą  biskupów.  Tu  pod  sztucznym
wzniesieniem przysypanym tonami piasku polski zespół natrafił na katedrę, a w niej malowidła
datowane  od  VII  do  XIV wieku.  Sceny  biblijne,  wizerunki  świętych  i  lokalnych  hierarchów
obrazowały rozwój nubijskiego malarstwa sakralnego na przestrzeni kilku stuleci. 
Oprócz świątyni odkopano także klasztor, pałac królewski i biskupi oraz domy mieszkalne.
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Murów nie można było uratować przed zatopieniem, ale ekspedycja starała się ocalić wszystko,
co dawało się zdjąć ze ścian. Prace musiały odbywać się w morderczym tempie:
Gnębiły nas nieznośne upały, a trzeba było się spieszyć, gdyż wiedzieliśmy, że za rok zakończy się
ewakuacja ludności Nubii, a wtedy spiętrzone wody Nilu zaleją cały teren – wspominał profesor. –
Trzeba  było  za  wszelką  cenę  ocalić  odkryte  arcydzieła  sztuki.  Pozostał  nam  jeden  stolarz,
członkowie misji musieli więc sami brać się do zbijania skrzyń. Nie brak było wypadków i chorób.
Udało się uratować 120 ze 169 fresków. Podzielono się nimi z rządem Sudanu, który ulokował
swoją część w Muzeum w Chartumie. 67 trafiło do Polski.

Tą wyprawą profesor zapoczątkował nową dziedzinę badań historycznych – nubiologię. Budowa
kolejnej tamy na Nilu sprawiła, że w XXI wieku w Sudanie znalazła się następna ekipa dowodzona
przez  Bohdana  Żurawskiego.  Od  2001  roku  odkryli  nowe  świątynie,  osady,  cmentarzyska,
największy pałac królewski z czasów biblijnego królestwa Kusz. Za swoje zasługi dla ratowania
skarbów Nubii strona polska otrzymała od rządu Sudanu 60 skrzyń, czyli około 1,5 tony zabytków,
które trafiły m.in. do Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Największy pałac na wyspie. Pafos,

W 2015 roku świętowano pięćdziesięciolecie polskiej misji archeologicznej na Cyprze. Jej historia
zaczyna  się  w  1965  roku,  kiedy  młoda  Republika  Cypryjska,  która  zaledwie  5  lat  wcześniej
uzyskała niepodległość,  zwróciła się o pomoc do doświadczonego badacza Śródziemnomorza –
uwaga, uwaga – Kazimierza Michałowskiego.

 Wykopaliska rozpoczęto w Pafos, które przez 500 lat było stolicą, gdy Cypr był we władaniu 
egipskich Ptolemeuszy.  Polscy archeolodzy mieli niesamowite szczęście. Zaczęli kopać i prawie 
natychmiast znaleźli ruiny olbrzymiego kompleksu pałacowego, o którym obecnie wiemy, że był 
największy na Cyprze - mówi dr Efstathios Raptou z cypryjskiego Wydziału Starożytności.
Następne  misje  pod  kierownictwem  Wiktora  Daszewskiego i  Henryka  Meyzy  odkrywały
sąsiadujące budynki, nazwane Domem Hellenistycznym i Domem Aiona, liczne rzeźby i monety.
Powstały w ten sposób park archeologiczny jest współcześnie największą atrakcją miasta.
Cypr nadal przekopują dwie ekipy: krakowska i warszawska. 
Reprezentacja UJ bada w Pafos od 2011 roku agorę – rynek starożytnego miasta, gdzie wydobyli
dwa duże budynki, sklepiki i ceramikę.

Kurhan scytyjskiej pary królewskiej. Ryżanówka, Ukraina

Cała historia  zaczyna się  w 1887 roku. Ryżanówka to mała wieś położona 150 kilometrów na
południe  od  Kijowa.  W  tamtym  okresie  praktykował  w  niej  młody  lekarz  zafascynowany
starożytnością,  Julian  Talko-Hryncewicz (który  po  jakimś  czasie  stwierdzi,  że  praca
prowincjonalnego medyka nie jest tym, co chce w życiu robić i poświęci się antropologii fizycznej
z licznymi sukcesami na tym polu).  Zaintrygowały go występujące w stepie  wzniesienia,  które
słusznie zinterpretował jako kurhany. Zaczął kopać na własną rękę, ale z mizernym skutkiem. Nie
zasypał wykopu, który się zawalił, a z powstałej jamy zaczęły się wyłaniać tajemnicze amfory i
błyskotki.Nie uszło to uwadze miejscowych chłopów, którzy rozpoczęli nocne wykopaliska. Wtedy
Hryncewicz  kurhan  zabezpieczył,  wydobyte  przedmioty  poodkupywał  i  poprosił  o  pomoc
profesjonalnego archeologa. 
Krakowska  Akademia  Umiejętności  oddelegowała  Gotfryda  Ossowskiego,  kustosza  Muzeum
Starożytności  Krajowych  i  czołową  wówczas  postać  w  środowisku  badaczy  przeszłości.
Wspólnymi siłami natrafili na pochówek scytyjskiej arystokratki z III wieku p.n.e., pełen klejnotów
i biżuterii. Odkrycie poruszyło wyobraźnię: było szeroko opisywane w prasie, doczekało się nawet
inspirowanej nim powieści w odcinkach pt. "Scytyjska księżniczka".
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W latach 1995-1998 do kurhanu powróciła polsko-ukraińska wyprawa badawcza pod 
kierownictwem Jana Chochorowskiego z UJ i Siergieja Skorego z Narodowej Akademii Nauk 
Ukrainy. Naukowcy wywnioskowali, że skoro mogiła księżniczki znajdowała się w bocznej części 
nasypu, to w niezbadanej części centralnej musi być grobowiec kogoś wyższej rangi.
Pod  nieobecność  archeologów  w  terenie  pojawili  się  poszukiwacze  skarbów,  i  stanowiska
archeologów  musieli  strzec  strażnicy  uzbrojeni  w  kałasznikowy.  W  atmosferze  sensacji
kontynuowano prace. Przypuszczenia okazały się trafne – pod ziemią znaleziono o wiele okazalsze
mauzoleum  władcy  i  wojownika.  Żywi  hojnie  wyposażyli  go  na  ostatnią  drogę.  W komorze
grobowej  znaleziono 600 rozmaitych przedmiotów:  od kotłów z  jagnięciną  po paradne stroje  i
arsenał  broni.Co  dla  naukowców  najważniejsze,  był  to  pierwszy  niesplądrowany  grobowiec
scytyjski od 1830 roku. Hryncewicza dzieliło od niego 10 centymetrów ziemi.

Nakum  to  zespół  majańskich  budowli, odkryty  na  początku  XX  wieku.  Miejsce  o  tyle
zagadkowe, że przeżywało największy rozkwit wówczas, gdy inne miasta Majów popadały w ruinę.
Warszawscy  i  krakowscy  archeolodzy  pojawili  się  tam  w  1999.  Najpierw  działali  w
międzynarodowej grupie, od 2006 prowadzili pośród dżungli niezależne stanowisko. A w dżungli,
jak to w dżungli: wilgoć, tarantule, skorpiony i węże.
Już po kilku tygodniach prac Polakom udało się to, co innym nie udało się przez kilkanaście lat –
odkryli pierwszy w Nakum królewski grobowiec. 

Wewnątrz  był  bezcenny  naszyjnik  pokryty  hieroglifami,  i  wspaniała  ceramika,  przedstawiająca
m.in.  tańczącego  boga  kukurydzy  (z  którym utożsamiano  owego  monarchę).  Magazyn  „Time”
umieścił to znalezisko na swojej liście stu najważniejszych odkryć naukowych ostatnich lat.
Rok później  Polacy odkryli  dwa kolejne mauzolea indiańskich władców. Badania pozwoliły im
wysnuć  tezę,  że  przyczyną  sukcesu  tego  ośrodka  była  zręczna  gra  dyplomatyczna  pomiędzy
skonfliktowanymi ze sobą państwami-miastami imperium. 

Oprócz  grobowców  ekspedycja  w  Nakum  zlokalizowała  obiekty  służące  do  obserwacji
astronomicznych, kompleks mieszkalny oraz boiska do gry w piłkę – ulubionego sportu Majów

Obecność rodzimych badaczy w Syrii datuje się od 1957 roku, kiedy zespół Kazimierza 
Michałowskiego prowadził prace w Palmyrze – świetnie zachowanej starożytnej oazie pośród 
Pustyni Syryjskiej.

W Syrii,  na  której  terenie  leży  część  tzw.  Żyznego Półksiężyca  – kolebki  wielkich  cywilizacji
starożytności, polscy archeolodzy dokonali swojego największa odkrycia z dziedziny prehistorii. W
latach 1999 - 2009 roku w Tell Qaramel pod kierownictwem  Ryszarda Mazurowskiego z UW
znaleźli pięć kamiennych wież z epoki neolitu przedceramicznego, starszych o tysiąc lat od murów
Jerycha, uważanego za najdłużej istniejąca nieprzerwanie osadę na świecie.Każda z tych wież była
centralnym punktem dzielnicy, zamieszkiwanej przez jeden z rodów. Oprócz tego znaleziono domy
mieszkalne,  sanktuaria  wskazujące  na  wysoko  rozwinięty  system  obrzędowy,  bogato  zdobione
przedmioty codziennego użytku… Nieźle jak na pozostałości po ludziach neolitu, których dotąd
uważano za prymitywnych koczowników.

I WIELE WIĘCEJ
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Gabinet starożytnego chirurga odkryli polscy archeolodzy na Cyprze
Zestaw narzędzi chirurgicznych w postaci przyrządów wykonanych z brązu i żelaza odkryli 
badacze z Instytutu Archeologii UJ w pomieszczeniu w zniszczonym portyku sprzed ponad 2 tys. 
lat w Nea Pafos na Cyprze. 
Naukowcy przypuszczają, że znajdował się tam gabinet lekarski. 
Pafos jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych na Cyprze. W okresie grecko-
rzymskim  pełniło  funkcję  stolicy  wyspy.  W  ciągu  kilku  lat  Polacy  zmienili  istniejący  w
publikacjach dotyczących Pafos obraz początków i rozwoju miasta,  przesuwając datę powstania
agory na okres hellenistyczny (wcześniej uważano, że jest o 200 lat późniejsza, czyli młodsza) i
odkrywając  pozostałości  dużych  budowli  publicznych  z  tego  czasu,  świadczących  o  prężnej
aktywności budowlanej w czasach ptolemejskich.
                                                                                PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski  

 Kilka lat temu Niemcy ogłosili wszem i wobec, że zaczynają badać na dużą skalę kopalne DNA 
pochodzące z miejscowych wykopalisk. 
Kiedy okazało się, że w próbkach znajdują liczne haplogrupy charakterystyczne dla Słowian, 
badania szybko przerwano.

SCYTYJSKIE  ZŁOTO  
 styczeń 27,  rok 2008.

Po raz  pierwszy  o scytyjskim  złocie  stało  się  głośno  w październiku  1715 r., gdy rosyjscy
dygnitarze  zjechali  do St.  Petersburga,  aby  złożyć  hołd  carowi  Piotrowi  Wielkiemu,
któremu właśnie  urodził  się  syn,  następca  tronu.  Złożyli  monarsze  hojne  dary,  lecz  wszystkich
prześcignął Nikita Demidow, syn pańszczyźnianego kowala, który stał się jednym z najbogatszych
ludzi  w imperium  także  dzięki  „eksploatacji”  kurhanów  scytyjskich.  Demidow  wręczył  carowi
wspaniały  zbiór  starożytnych  kosztowności,  który stał  się  zalążkiem  sławnego  skarbca
w petersburskim Ermitażu, w którym dziś można oglądać największy na świecie zbiór scytyjskiego
złota. Zadowolony car rozkazał swym gubernatorom, aby skrupulatnie penetrowali ziemne kopce.
W  ostatnich  latach  zakrojone  na szeroką  skalę  pracę  archeologiczne  prowadzone  były  przez
archeologów niemieckich i rosyjskich w Republice Tuwy, w regionie nazywanym przez miejscową
ludność Doliną Carów.  Republika Tuwy republika autonomiczna w azjatyckiej części Federacji
Rosyjskiej. Graniczy z Mongolią oraz rosyjskimi jednostkami administracyjnymi: Republiką Ałtaju,
Chakasją, Krajem Krasnojarskim, obwodem irkuckim i Buriacją. 

W 2001 r.  spenetrowano  gigantyczny  kurhan  nazwany  Arzhan-2.  Przy  wznoszeniu  tego  kopca
trudniły  się  z pewnością  tysiące  krzepkich  mężów,  wydobywających  płyty  piaskowca
z kamieniołomów na skraju doliny,  transportujących je  wiele kilometrów i ustawiających w krąg
o średnicy  80  m  i wysokości  2  m.  W ten  sposób  powstała  korona  z tysięcy  ton  kamienia.
W komorze grobowej znaleziono szczątki mężczyzny i kobiety,  przybranych w szaty,  na których
naszyto  431  koralików  z bałtyckiego  bursztynu  oraz 1657  turkusowych  paciorków.  W komorze
grobowej znajdowało się 5,7 tys.  wyrobów ze złota – figurek lwów, panter,  tygrysów, ale także
dzików i rybek, łącznie ok. 20 kg kruszcu. 
Eksperci  porównują  odkrycia  z Doliny  Carów  do odnalezienia  grobowca  „złotego  faraona”  –
Tutanchamona. 
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Prace archeologiczne potwierdziły świadectwo Herodota, że Scytowie składali na ofiarę swoim 
zmarłym władcom ludzi oraz konie. W otwartym w 1971 r. kurhanie Arzhan-1 znaleziono złożone 
szczątki mężczyzny i kobiety, a wokół nich – kości 23 ludzi i aż 160 rumaków. Badania szkieletów 
wykazały, iż zabito wyłącznie ogiery i wałachy, najwspanialsze zwierzęta, starannie wybrane 
z różnych stad.

Komentarz:  
Był to  zbiorowy grobowiec    a nie  mogiła dla  zamordowanych rzekomo  koni ! 

 Herodot  został zafałszowany  kilka wieków  temu lub w wieku XIX.Byłoby to raczej dziwne 
zabijać tyle  koni naraz, które były   wtedy na wagę złota i  były bardzo ważne  w  życiu  
codziennym.

cd.
Fascynację wywołują, często pokryte tatuażami, „lodowe mumie” scytyjskie. Pochówki odbywały
się zazwyczaj latem. Podczas mroźnej zimy znajdująca się w podziemnych pomieszczeniach para
wodna zamarzała. Kopiec okazał się doskonałym izolatorem. Lód nie topniał już nigdy i kurhany
zmieniły  się  w tysiącletnie  chłodnie.  W lipcu  2006 r.  ekspedycja  niemiecko-rosyjsko-mongolska
znalazła  w górach Ałtaju  na wysokości  2,5  tys.  m znakomicie  zachowaną mumię  jasnowłosego
zamożnego wojownika, któremu dano na drogę w zaświaty żelazny sztylet w drewnianej pochwie,
płaszcz  obszyty  futrem  sobola,  naczynia  z pożywieniem  oraz łuk  kompozytowy  –  to pierwsza
odkryta do tej pory taka broń scytyjska. Zmarły był ubrany w krótkie lniane spodnie, tak dobrze
zachowane  w suchym  powietrzu  pod warstwą  lodu,  że „można  by je  założyć  po uprzednim
przeprasowaniu”, jak ujął to prof. Parzinger. Archeolodzy wiedzą, że muszą się spieszyć. Globalne
ocieplenie  jest  widoczne także  w górach  Ałtaju.  Wyższe  temperatury  doprowadzą  do szybkiego
unicestwienia lodowych mumii Scytów.

Wikipedia  podaje inaczej: 

Arżan  (tuw.  Аржаан,  źródło  wody  mineralnej,  ros.  Аржан)  –  nazwa  zbiorcza  dwóch
monumentalnych kurhanów (Arżan-1 i Arżan-2) położonych nad rzeką Ujuk w rosyjskiej republice
Tuwa. Związane są z kulturą scytyjską.Przebadany w latach 1971-1974 kurhan Arżan-1 datowany
jest radiowęglowo na X/IX wiek p.n.e. Miał kształt kolistej platformy o średnicy 120 m i wysokości
3-4  m.  Otoczono  go  murem  z  płyt  kamiennych.  W centrum  znajdowała  się  komora  grobowa
wzniesiona z belek o konstrukcji  zrębowej, o wymiarach 4×4 m. Wewnątrz niej  znajdowała się
mniejsza komora o powierzchni 16 m², w której umieszczono skrzynię z dwoma wydrążonymi w
kłodach sarkofagami, zawierającymi szkielety starszego mężczyzny oraz kobiety w średnim wieku,
najprawdopodobniej władcy i jego małżonki. 
Wokół mniejszej komory pogrzebano 6 koni oraz 8 mężczyzn – 7 starców i 1 młodzieńca. Komora
centralna  otoczona  została  ok.  70  trapezowatymi  komorami  ze  złożonych  na  zrąb  belek,
rozłożonymi w 4-5 kręgach, również zawierającymi pochówki ludzkie i końskie. 
Łącznie  zidentyfikowano  szkielety  ponad  160  koni.  Po  wschodniej  stronie  kurhanu  odkryto
pozostałości kamiennych ołtarzy, na których rzekomo  jak piszą  fałszerze - w trakcie ceremonii
pogrzebowej składano ofiary końskie.
Wedle szacunków –  czyich?-   budowa kurhanu trwała 7-8 tygodni,  przy zaangażowaniu około
1500 ludzi ???   Część wyposażenia grobowego została zrabowana już w starożytności.A  skąd to
wiadomo ? 
 Zachowana część skarbu świadczy o wysokim statusie społecznym pochowanego. 
W skład inwentarza grobowego wchodziły m.in. broń w postaci sztyletów, grotów do strzał czy
czekanów, ozdoby i części rzędu końskiego. 
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Zabytki te wykazują związek z  kulturą materialną stepów eurazjatyckich późnej  epoki  brązu,  z
wyraźnymi wpływami kultury scytyjskiej regionu kaukaskiego i nadczarnomorskiego, zwłaszcza w
dziedzinie  animistycznej  ornamentyki  zwierzęcej.  Odkrycia  te  przyczyniły  się  do  wzmocnienia
hipotezy o środkowoazjatyckim pochodzeniu Scytów.Kurhan Arżan-2 ma średnicę 80 m i wysokość
2 m. Jest miejscem pogrzebu wodza scytyjskiego drugiej połowy VII wieku p.n.e. Został zbadany w
1997  roku,  wykopów  w  latach  2001-2003  dokonała  rosyjsko-niemiecka  ekspedycja  (K.W.
Czugunow, H.  Parzinger,  A.  Nagler).  Znaleziono ponad 20 kg wyrobów złotych w tzw.  „stylu
zwierzęcym” (animalistycznym)

 Zawód Archeolog

Zawód Archeologa polega na prowadzeniu badań o społeczno- kulturowej przeszłości człowieka 
na podstawie wykopalisk znajdujących się w ziemi, czy w wodzie.

Metody badań archeologicznych można podzielić na:

• metody poszukiwania i pozyskiwania źródeł archeologicznych 
• metody analizowania źródeł i wydobywania z nich informacji 

Archeolog posługuje się analizą dawnych map, analizą historycznej sieci osadniczej, analizą 
środowiska naturalnego, poszukiwaniem artefaktów na powierzchni ziemi, obserwacją powierzchni 
z aparatów latających, analizą zawartości fosforu w glebie, jak również rozmaitymi metodami 
geofizycznymi.

Wszystkie te działania mają służyć ustaleniu:

• chronologii źródeł, 
• funkcji wytworów, 
• powiązań kulturowych, 
• przynależności etnicznej, 
• uwarunkowań gospodarczych i ekologicznych, 
• organizacji społecznej, 
• systemów wierzeniowych. 

Od dobrego archeologa wymaga się przede wszystkim cierpliwości, dużej wiedzy i dokładności. W 
związku z tym, iż materiałów jest naprawdę dużo, osoba wykonująca ten zawód musi ograniczyć 
swoje zainteresowania do pewnej, wybranej przez siebie specjalności.

Czym jest archeologia?

Archeologia to nauka zajmująca się odtwarzaniem społeczno- kulturowej przeszłości człowieka. 
Źródła archeologiczne obejmują wytwory ręki ludzkiej (artefakty), ślady wpływu człowieka na 
środowisko naturalne (ekofakty), jak też i szczątki samych ludzi.

Źródła te można podzielić na:

• nieruchome (obiekty); do kategorii archeologicznych źródeł nieruchomych należą np. 
pozostałości budowli, groby, starożytne drogi czy ślady orki. 

• ruchome (przedmioty); do tej kategorii należą np. narzędzia krzemienne czy fragmenty 
naczyń glinianych. Ruchome źródła archeologiczne występować mogą w powiązaniu ze 
źródłami nieruchomymi (obiektami), tworząc z nimi zespół, bądź też występować osobno w 
postaci tzw. znalezisk luźnych. 
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Efektywne źródła archeologiczne, czyli te, które rzeczywiście wykorzystywane są przez naukę przy
tworzeniu rekonstrukcji przeszłości, są wynikiem całego łańcucha następujących po sobie 
przekształceń:

• tworzenia się materialnych śladów (korelatów) działań ludzkich w przeszłości (np. 
wytwarzania narzędzi, wznoszenia budowli czy karczowania lasu), 

• procesów depozycji (np. wyrzucania śmieci czy chowania zmarłych), 
• procesów podepozycyjnych (np. rozkładu substancji organicznej w ziemi) 
• procesu odkrywczego i dokumentacyjnego (działalności archeologów). 

Wykształcenie Archeologa

Badania archeologiczne mogą być prowadzone jedynie przez osoby, które posiadają tytuł 
zawodowy magistra, uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku archeologia oraz 
odbyły po ukończeniu tych studiów, co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie 
tych badań.

Rynek pracy

Gdzie może znaleźć pracę przyszły archeolog? Niestety niewielu archeologów tuż po studiach 
może liczyć na pracę w PAN-ie, w muzeum czy na uczelni. Nie każdy też będzie mógł wyjechać na 
wykopaliska, za to każdy może pisać teksty w dziale naukowym jakiegoś czasopisma lub kręcić 
filmy dokumentalne.Tytuł archeologa umożliwia również pracę na stanowiskach eksperckich, 
takich jak rzeczoznawca ministra kultury ds. archeologii (po spełnieniu dodatkowych warunków 
zawartych w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców 
Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami – Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1579).

Ile zarabia Archeolog?

Według portalu moja-pensja.pl, archeolog zarabia od 1 200 zł do 4 500 zł. 10 procent 
przedstawicieli tego zawodu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości mniejszej niż 1 000 zł. 
Najwyższe płace na jakie mogą liczyć archeolodzy, to zarobki rzędu 5 200 zł.

Dodatkowe informacje

Rozwój  zawodowy  możliwy  jest  w  formie  kariery  naukowej. Dzięki  kolejnym  stopniom
naukowym  można  stać  się  wysokiej  klasy  specjalistą.  Dodatkowo  warto  specjalizować  się  w
konkretnej  dziedzinie  wykonując  działalność  zarobkową  z  czasem  dysponując  również
nieocenionym doświadczeniem. Z racji faktu, że duża część literatury tworzona jest w obcych
językach  w  zawodzie  archeologa  rozwój  zawodowy  połączony  jest  nieodłącznie  z  nauką
języków obcych.

Archeologiem  nie  może  zostać  dysgrafik. Większość  prac  terenowych  polega  bowiem  na
sporządzaniu dokumentacji graficznej. Czasami trzeba opisać tysiące elementów i nie można sobie
pozwolić na pominięcie któregokolwiek, ponieważ w trakcie wykopalisk niszczy się pewien stan
obiektu, a utrwalenie status quo jest niezbędne.

Warto także zapoznać się z nowymi kierunkami, które pozwolą poszerzać swoje umiejętności.
Jednym  z  nich  jest  Zarządzanie  dziedzictwem  archeologicznym.  Jest  to  transdyscyplinarna
dziedzina teorii i praktyki dotycząca sposobów wykorzystania dziedzictwa archeologicznego w taki
sposób, aby uzyskać możliwie jak największą długoterminową korzyść dla obecnych pokoleń.

Inaczej  mówiąc  zarządzanie  dziedzictwem  archeologicznym jest  podejmowaniem  decyzji  w
kwestii tego, co z materialnego dziedzictwa archeologicznego ludzkości zostanie zachowane oraz w
jaki sposób będzie ono wykorzystywane obecnie i w przyszłości.
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W Polsce zarządzanie dziedzictwem archeologicznym jest dyscypliną nową i mało znaną. 

Nauczane  jest  jako  kierunek  studiów podyplomowych na  Uniwersytecie  Poznańskim oraz  jako
specjalność  w  ramach  studiów  w  zakresie  archeologii  na  Uniwersytecie  Kardynała  Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku archeologia Lech Czerniak
prowadzi wykład „Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym”. W Bydgoszczy na WSG
są studia podyplomowe „Zarządzanie w Archeologii„.

http://studiowac.pl/3575/zawod-archeolog/

Archeologia (z gr. ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary i -λογία -logiā – mowa, nauka) – nauka, której
celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się
w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań
ludzkich. 
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