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Wstęp

W ostatnich latach wiele jednostek naukowych, w tym
także tych związanych z archeologią, zaangażowało się w przedsięwzięcia z zakresu popularyzacji i edukacji archeologicznej,
wpisując się w nurt szeroko rozumianej archeologii publicznej.
Współcześnie upowszechnianiem wiedzy związanej z rozmaitymi aspektami przeszłości zajmują się już nie tylko instytucje
szczególnie w tym wyspecjalizowane, takie jak muzea i skanseny,
i nie tylko popularyzatorzy-pasjonaci, niejednokrotnie działający w ramach grup rekonstruktorskich, stowarzyszeń i fundacji
na rzecz promocji nauki. W popularyzację i edukację archeologiczną włączył się także sektor akademicki, czego dowodem są
projekty realizowane zarówno przez pracowników naukowych,
jak i przez działające w ramach uczelni koła naukowe zrzeszające
studentów i doktorantów.
Na gruncie nauki polskiej dostrzeżono już wyjątkowy
i wielowymiarowy charakter zainteresowania społeczeństwa
przeszłością, zwrócono też uwagę na istotne kwestie związane
z jej postrzeganiem, jak również na szereg problemów dotyczących edukacji i popularyzacji w zakresie historii i archeologii.
Termin „archeologia publiczna” upowszechnił się i zakotwiczył w świadomości polskich archeologów, zdawałoby się, na
dobre, skłaniając do przemyśleń i inspirując do podejmowania
konkretnych działań. Jednak wydaje się, że w dobie aktualnie
rozwijającego się archeologicznego „zwrotu ku społeczeństwu”
– być może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – odczuwalny

7

Wstęp

jest pewien brak dialogu pomiędzy poszczególnymi sektorami
zajmującymi się przedsięwzięciami z zakresu edukacji, promocji
i popularyzacji nauki.
Z tej właśnie refleksji, wyrosłej m. in. na gruncie dotychczasowych doświadczeń popularyzatorskich studentów
i doktorantów zrzeszonych w Kole Naukowym Studentów
Archeologii i Archeologicznym Kole Miłośników Średniowiecza Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, narodził się pomysł
stworzenia płaszczyzny wymiany myśli w temacie popularyzacji
archeologii i powiązanych z nią nauk historycznych. W dniach
12‒13 września 2019 roku w Instytucie Archeologii UMK
w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Forum Archeologii Publicznej. Popularyzacja i edukacja archeologiczna. Jednym z głównych celów spotkania była wymiana
doświadczeń w możliwie jak najbardziej zróżnicowanym gronie
osób realizujących założenia archeologii publicznej – nie tylko
w sektorze akademickim i muzealnym, ale także w ramach działalności administracji publicznej, firm archeologicznych, stowarzyszeń i fundacji. Rozpiętość tematyczna oraz wysoki poziom
przygotowanych przez uczestników referatów i posterów, jak
również ożywione dyskusje prowadzone przez uczestników oraz
ogólnie pozytywny odbiór konferencji utwierdziły jej organizatorów w przekonaniu, że istnieje potrzeba tego rodzaju spotkań
i dialogu.
Jako Redakcja składamy na Państwa ręce publikację stanowiącą pokłosie wspomnianego wydarzenia. Zgromadzone
w niej teksty prezentują jedynie część z wygłoszonych przez
uczestników referatów, niemniej całość zachowuje rys wyraźnie widocznego w programie konferencji zróżnicowania tematycznego. Mamy nadzieję, że – podobnie jak Forum Archeologii Publicznej – książka ta będzie stanowić dla odbiorców
zachętę do dalszej wymiany doświadczeń i inspiracji na polu
8
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edukacji, promocji i popularyzacji wiedzy o przeszłości oraz
o dziedzictwie archeologicznym.

				
Monika Freygant-Dzieruk
Natalia Stawarz
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Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa
„Forum Archeologii Publicznej. Edukacja i popularyzacja archeologiczna” zorganizowana przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się w dniach
12‒13 września 2019 r. Pomysł na organizację konferencji zrodził się na gruncie wieloletniego zaangażowania doktorantów
IA UMK w działalność kół naukowych oraz w realizację różnego rodzaju przedsięwzięć związanych z promocją i popularyzacją
archeologii – począwszy od lekcji archeologicznych, warsztatów
i pokazów przygotowywanych dla zróżnicowanych grup odbiorców, aż po udział w festiwalach nauki, festynach odtwórstwa
i rekonstrukcji historycznej oraz innych imprezach plenerowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Patronat
nad wydarzeniem objęły instytucje wielokrotnie angażujące się
11
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w promocję i popularyzację rezultatów badań archeologicznych:
czasopismo popularnonaukowe „Nowa Archeologia Żywa”,
wydawnictwo naukowe „ArchaeGraph” oraz TVP3 Bydgoszcz.
Partnerem konferencji była również toruńska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji wyposażenia dla rekonstruktorów „SPES Medieval Market”.
Czynny udział w obradach wzięli przedstawiciele różnych
instytucji i stowarzyszeń związanych pośrednio lub bezpośrednio z archeologią, jak również z szeroko rozumianą kulturą
i ochroną dziedzictwa kulturowego. Szczególnie licznie reprezentowane były instytucje muzealne, takie jak Muzeum Lubelskie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum Okręgowe
w Toruniu, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej oraz Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim.
Wśród prelegentów znaleźli się również przedstawiciele kilku
firm i stowarzyszeń (Firma Archeologiczna Eatus, Archeologiczne Warsztaty, Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna),
pracownicy instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna
w Koźminku) oraz uczelni (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Gdański, Polska Akademia Nauk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie).
Uroczystego otwarcia konferencji w imieniu dyrekcji Instytutu Archeologii i Wydziału Nauk Historycznych dokonał
dr hab. Jacek Gackowski, prof. UMK. Pierwszy dzień obrad
składał się z czterech bloków tematycznych oddzielonych czasem przeznaczonym na dyskusje oraz na przerwy. Pierwszy blok
zatytułowany „Varia” obejmował pięć wystąpień, w ramach
których prelegenci poruszali różnorodne problemy związane
z archeologią, badaniami nad przeszłością, popularyzacją
i edukacją archeologiczną. Jako pierwszy zabrał głos mgr
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Sebastian Siembora (UW), prezentując referat pt. Pomiędzy nauką
a wiarą. Dyskurs antropogenezy na łamach Tygodnika Powszechnego w okresie powojennym. Prelegent przedstawił w skrócie tematykę poszczególnych artykułów, prezentując ich fragmenty
w układzie chronologicznym, a także przeanalizował stanowiska ich autorów, uwzględniając przy tym szerszy kontekst
polityczno-społeczny. Kolejny referat autorstwa mgra Bogusława Franczyka (UW), mgra Krzysztofa Raka (UJ), mgra
Alana Jaskota (Firma Archeologiczna Eatus) oraz mgra Pawła Franczaka (PWSZ w Tarnowie, UJ) pt. Czas wolny – czas
pracy. Współczesna sztuka naskalna z rejonu Skawicy (Karpaty Zachodnie) poruszał problem sztuki naskalnej pochodzącej
z nieodległej przeszłości oraz z czasów współczesnych. Prelegenci przedstawili w nim wyniki swoich badań nad interesującym
i na swój sposób unikatowym zjawiskiem, jakim są ryty naskalne
o tematyce patriotycznej wykonywane na przestrzeni XX wieku
przez kolejne pokolenia młodych mieszkańców rejonu Skawicy (woj. małopolskie). Trzeci referat w ramach bloku „Varia”
pt. Sektor prywatny i popularyzacja archeologii na przykładzie
działalności firmy edukacyjnej Archeologiczne Warsztaty został
wygłoszony przez autora – mgra Pawła Dziechciarza (Archeologiczne Warsztaty) – za pośrednictwem komunikatora internetowego i był poświęcony roli, jaką odgrywają firmy prywatne
w edukacji archeologicznej. Prelegent wskazał, iż obecny rynek
edukacyjny wydaje się potrzebować wyspecjalizowanych firm
łączących rzetelną wiedzę archeologiczną z doświadczeniem
pedagogicznym, interesującym programem zajęć oraz adekwatną metodyką nauczania. Autorami kolejnego wystąpienia byli
mgr Michał Filipowicz (UW) i dr Piotr Sadowski (PPWSZ
w Nowym Targu), których referat pt. Obozy konfederatów barskich
w Beskidach jako szansa na rozwój militarnej turystyki kulturowej
w regionie opowiadał o wynikach kwerendy źródłowej i badań
13
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archeologicznych przeprowadzonych w miejscach związanych
z działaniami wojennymi lat 1769‒1772. Ponadto, prelegenci podzielili się z uczestnikami konferencji swoim pomysłem
na wykorzystanie wiedzy archeologicznej podczas projektowania szlaku turystycznego poświęconego XVIII-wiecznym
fortyfikacjom. Ostatnie wystąpienie pt. Co archeologia może
mieć wspólnego z cyberprzestępczością wśród dzieci i młodzieży?
Projekt „Poznaj swoją tożsamość. Dziedzictwo kulturowe ‒ drogą do przeciwdziałania przyczynom przestępczości został wygłoszony ponownie za pośrednictwem komunikatora przez mgra
Pawła Dziechciarza, który w imieniu swoim i mgr Aleksandry
Barejko zaprezentował przebieg i rezultaty wymienionego w tytule projektu. Zaproponowanym przez autorów rozwiązaniem
problemu cyberprzestępczości wśród dzieci i młodzieży jest
wskazanie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu,
czemu znakomicie może służyć zainteresowanie historią lokalną
i archeologią rodzinnej miejscowości. Podsumowaniem bloku
„Varia” była dyskusja, w której moderator panelu – dr hab.
Jacek Gackowski, prof. UMK ‒ oraz dr Ewa Bokiniec (UMK)
zwrócili uwagę na duży potencjał poznawczy zaprezentowanych
w referatach rezultatów badań, jak również na znaczenie przedstawionych przez autorów przemyśleń i wniosków w dyskusji
nad uobecnianiem archeologii w przestrzeni publicznej.
Przed rozpoczęciem kolejnego panelu, na piętrze budynku IA UMK odbyła się sesja posterowa. Mgr Sebastian Nowak
(UMK, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej) zaprezentował
poster pt. Archeolog w średniowiecznej szacie – słów kilka o popularyzacji eksperymentów archeologicznych ukazujący rezultaty
dwóch wakacyjnych spotkań średniowiecznych zrealizowanych w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu,
w trakcie których przeprowadzono szereg eksperymentów
archeologicznych związanych z różnorodnymi aspektami
14
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średniowiecznej codzienności i rzemiosła. Poster mgr Natalii Stawarz (UMK) pt. Archeolog w memie w interesujący i przystępny
sposób przybliżył odbiorcom, w jakich konwencjach archeologia
i postać archeologa pojawiają się w specyficznym gatunku komunikatu, jakim jest mem internetowy. Mgr Patryk Banasiak
(UMK) zaprezentował poster pt. Czym skorupka za młodu nasiąknie… archeologia w podręcznikach dla szkół podstawowych
w świetle podstawy programowej z 2017 r., w którym poruszył problematykę formy, w jakiej wiedza z zakresu archeologii oraz informacje na temat zawodu archeologa pojawiają się
w podręcznikach do lekcji historii w szkołach podstawowych.
Kolejne trzy postery – Archeologia wokół kociołka. Wycinek
z działalności Koła Naukowego Studentów Archeologii Instytutu
Archeologii UMK mgr Ewy Wielochy (UMK), Z archeologią
wśród dzieci. Działalność Archeologicznego Koła Miłośników Średniowiecza w latach 2012‒2019 mgr Moniki Freygant-Dzieruk
(UMK) oraz Rekonstrukcja i popularyzacja archeologii autorstwa Sabiny Ryczko, Julii Jabłońskiej i Magdaleny Sawickiej ze
Studenckiego Koła Archeologii Epok Brązu i Żelaza (UMK) –
prezentowały działania studenckich i studencko-doktoranckich
kół naukowych funkcjonujących przy Instytucie Archeologii UMK w Toruniu. Dotyczyły one edukacji i popularyzacji
archeologicznej oraz działalności związanej z odtwórstwem
i rekonstrukcją życia w minionych wiekach.
W ramach drugiego bloku tematycznego zatytułowanego „Muzeum a wystawy archeologiczne” zaprezentowano referaty dotyczące doświadczeń sektora muzealnego w zakresie
ochrony, prezentacji i promocji dziedzictwa archeologicznego
oraz edukacji archeologicznej. Pierwsze wystąpienie pt. Archeologia przy okazji? – nowa wystawa stała w Domu Mikołaja
Kopernika w Toruniu przygotowane przez mgr Alicję Marikę
Lubowicką (Muzeum Okręgowe w Toruniu) dotyczyło nowej
15
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ekspozycji otwartej w 2018 roku w toruńskim Domu Mikołaja
Kopernika. W ramach wystawy połączono przestrzeń architektoniczną średniowiecznej kamienicy z obiektami muzealnymi,
w tym także z zabytkami archeologicznymi, wprowadzając także
takie elementy, jak np. multimedia. Prelegentka zwróciła uwagę
na możliwości, jakie stwarza zastosowanie najnowszych technologii prezentacji wyników badań i zabytków archeologicznych oraz nowatorsko skonstruowanej narracji w kontekście
oddziaływania na odbiorcę. Kolejny referat pt. Rola muzeum
w edukacji archeologicznej – na przykładzie działań edukacyjnych prowadzonych w Muzeum Lubelskim mgr Marty Cyran
(Muzeum Lubelskie) prezentował wielopłaszczyznową aktywność Muzeum Lubelskiego w zakresie edukacji archeologicznej, obejmującą m. in. zajęcia i warsztaty edukacyjne związane
z wystawą stałą i wystawami czasowymi, udział archeologów
i edukatorów muzealnych w regionalnych wydarzeniach kulturalnych oraz popularyzację wyników badań archeologicznych
poprzez wykłady, stronę internetową i media społecznościowe.
Wystąpienie zawierało wiele cennych przemyśleń i wniosków
dotyczących potencjału i skuteczności różnorodnych działań
edukacyjnych i popularyzatorskich, mających swoje źródło
w wieloletnim i bogatym doświadczeniu muzeum na tym polu.
Trzecim referatem wygłoszonym w ramach bloku było wystąpienie pt. „Archeologia niebiańska” ‒ znaczenie kontekstu wystawy w relacjach z publicznością muzealną przygotowane przez
dr Ewę Pawlak (Muzeum Lubuskie). Dotyczyło ono wyjątkowej wystawy związanej z pracami archeologicznymi podjętymi
w wieży kościoła katedralnego w Gorzowie Wielkopolskim po
pożarze w lipcu 2017 roku. Podczas remontu świątyni postanowiono wybrać i przeszukać ziemię znajdującą się pierwotnie
w pachach sklepienia kruchty podwieżowej, co zaowocowało odkryciem licznych świadectw materialnych związanych
16
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z użytkowaniem wieży. Autorka zwróciła szczególną uwagę na
kontekst społeczny wystawy oraz na jej odbiór. Kolejny prelegent, mgr Jakub Puziuk (Muzeum Archeologiczne w Krakowie), przedstawił referat pt. O sztuce palenia bez „dymu”.
Archeologiczna wystawa „Mieszczańska kultura palenia tytoniu.
Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa” w kontekście trudnej publicznej debaty nad używkami,
w którym przedstawił narrację ekspozycji czasowej przygotowanej w 2017 roku przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie we współpracy z Zamkiem Królewskim na Wawelu.
Szczególnie interesującym aspektem wystąpienia była prezentacja innowacyjnej formuły wystawy połączonej z realizacją
programu naukowo-edukacyjnego, w którym udział wzięli również lokalni fajkarze. Panel zamknęła dyskusja moderowana przez dr Ewę Bokiniec, w ramach której uczestnicy
wymienili się dodatkowymi doświadczeniami i przemyśleniami związanymi z popularyzacją i edukacją archeologiczną
w przestrzeni muzealnej, starając się ustalić, które z nich
i w jakich okolicznościach działają najlepiej.
Po przerwie obiadowej uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do wysłuchania prelekcji mgr Moniki Freygant-Dzieruk poświęconej sylwetce prof. dra hab. Romana Jakimowicza,
z którego inicjatywy w 1946 roku powołano do istnienia Katedrę
Prahistorii UMK, który również aktywnie zajmował się promocją i popularyzacją archeologii. Wspomnienie to było ważnym
elementem uczczenia 130. rocznicy urodzin badacza. Pierwszy
dzień konferencji zakończył się zwiedzaniem prezentowanej
w Instytucie Archeologii UMK wystawy Archeologia na UMK
w Toruniu – Historia i teraźniejszość oraz instytutowego gabinetu zabytków. Historię zbiorów Instytutu przybliżył uczestnikom konferencji oraz gościom dr Kamil Adamczak (UMK).
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Drugi dzień obrad rozpoczął się gościnnym wystąpieniem
mgr Jolanty Szałkowskiej-Łoś, która w imieniu swoim i mgra
Józefa Łosia (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy) zaprezentowała referat pt. Od źródeł do opowieści. Formy prezentacji i popularyzacji dziedzictwa archeologicznego w bydgoskim muzeum. Następnie rozpoczęto prezentację
referatów w ramach pierwszej części bloku tematycznego „Wizerunek archeologii” poświęconego postrzeganiu archeologii
w społeczeństwie. Pierwsze wystąpienie zatytułowane Pogrzebane marzenia Indiany Jonesa ‒ zaburzone wyobrażenia o archeologii we współczesnym świecie autorstwa mgr Natalii Stawarz
dotyczyło niewątpliwie problematycznej kwestii, jaką jest wizerunek archeologa i archeologii kreowany przez różnorodne
teksty kultury, takie jak m. in. gry, filmy, seriale, powieści,
a także przekazy prasowe i internetowe. Podsumowanie prezentacji nie pozostawiało złudzeń co do tego, że obraz archeologa w popularnym odbiorze mocno odbiega od rzeczywistości,
co niestety niejednokrotnie przysparza problemów badaczom.
Referat mgra Sebastiana Nowaka pt. Muzeum to nie grobowiec –
problematyka przechowywania szczątków ludzkich w magazynach
muzealnych był z kolei poświęcony licznym problemom związanym z przechowywaniem pozyskanych w trakcie badań archeologicznych szczątków ludzkich w magazynach muzealnych,
które najczęściej nie są na to przygotowane. Autor zwrócił uwagę na najczęściej popełniane błędy w przechowywaniu podobnych depozytów, uwzględniając także etyczne i prawne aspekty
problemu. Trzecie wystąpienie autorstwa mgr Dagmary Król
(UWr, Instytut Badań Literackich w Warszawie) pt. Archeologia publiczna a archeologia cyfrowa na gruncie polskim dotyczyło
wykorzystania narzędzi cyfrowych w prowadzeniu badań archeologicznych, promocji ich wyników oraz swojego dorobku
badawczego. Prelegentka przedstawiła dane z ostatnich kilku lat
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zebrane w ramach własnych badań oraz przedstawiła wnioski,
z których wynikało, że na wspomnianym polu archeologia polska ma wciąż jeszcze dużo do zrobienia. W ramach dyskusji
kończącej pierwszą część panelu, prowadzonej pod kierunkiem
dr hab. Małgorzaty Grupy, prof. UMK, uczestnicy szczególnie
chętnie odnosili się do zagadnienia wizerunku archeologa w odbiorze popularnym, wymieniając się obserwacjami i doświadczeniami w tym zakresie.
Druga część bloku „Wizerunek archeologii” rozpoczęła się
po krótkiej przerwie referatem mgr Aleksandry Klechy (UW)
zatytułowanym Fashionizacja archeologii w perspektywie content marketingu. Wystąpienie miało na celu omówienie zasad
content marketingu, będącego strategią pozyskiwania i utrzymywania uwagi odbiorców oraz ocenienie jego przydatności
w działaniach popularyzujących archeologię. Autorka podjęła
również temat personalizacji i dostosowywania treści naukowych na użytek określonych grup docelowych. Kolejne wystąpienie przygotowane przez mgra Zbigniewa Kubiatowskiego
(IAiE PAN) pt. Crowdfunding archeologii. Potencjał finansowy
i prospołeczny dotyczyło przydatności crowdfundingu jako źródła finansowania dla badań archeologicznych oraz przedsięwzięć
mających na celu ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego. Prelegent przedstawił realizowane tym sposobem projekty, zarówno zagraniczne, jak i krajowe, zwracając szczególną
uwagę na możliwości, jakie otwiera crowdfunding w zakresie
zaangażowania społeczeństwa w badania i ochronę dziedzictwa
archeologicznego. Trzeci referat wygłoszony w ramach panelu –
Po drugiej stronie taśmy. Problematyka promocji i popularyzacji
archeologii w przestrzeni badań wykopaliskowych – został zaprezentowany przez mgr Ewę Wielochę. Wystąpienie miało na celu
przybliżenie odbiorcom specyfiki działań popularyzatorskich
i edukacyjnych podejmowanych podczas archeologicznych
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prac terenowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu
na relacje ze społecznościami lokalnymi. Z kolei mgr Patryk
Banasiak w swojej prezentacji zatytułowanej Ośrodki turystyczne
i instytucje naukowe a popularyzowanie wiedzy archeologicznej. Prezentacja problemu współpracy na przykładzie Instytutu
Archeologii UMK i JuraParku Solec, przedstawił wyniki przeprowadzonych przez siebie badań dotyczących różnych aspektów
współpracy pomiędzy wspomnianymi instytucjami oraz płynące z nich wnioski. Panel zamknęła dyskusja moderowana przez
dra Łukasza Czyżewskiego. Poruszono w jej trakcie m. in. kwestię potencjału crowdfundingu na gruncie archeologii polskiej
oraz zagadnienia związane z korzyściami, ale także problemami,
jakie niesie ze sobą włączanie wolontariuszy do działań badawczych i popularyzatorskich.
Po przerwie rozpoczęła się pierwsza część ostatniego bloku tematycznego konferencji poświęconego społecznościom
lokalnym oraz ich relacjom z archeologią i archeologami. Panel otworzył referat pt. „Społeczna odpowiedzialność archeologii“. Współpraca archeologów ze społecznością lokalną el-Ghaddar
(Stara Dongola, Sudan) mgr Katarzyny Radziwiłko (UW),
prezentujący współpracę archeologów z mieszkańcami miasta Ghaddar sąsiadującego ze stanowiskiem archeologicznym
w Starej Dongoli. Prelegentka szczególnie mocno uwydatniła
popularyzatorski i edukacyjny aspekt działań archeologów, jak
również przedstawiła strategię rozwoju regionu wypracowaną w oparciu o dziedzictwo archeologiczne i kulturowe Starej
Dongoli. Kolejny referat pt. Archeologia publiczna jako sposób
na budowanie świadomości historycznej gdańszczan wygłosiła
mgr Marta Wołyńska (UG), która przedstawiła specyfikę relacji
mieszkańców Gdańska z archeologami i archeologią jako nauką
badającą przestrzeń i przeszłość ich miasta oraz podejmowane
w tym środowisku inicjatywy popularyzatorskie, wspierane
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m. in. przez Klub Morza Zejman. Następnie ponownie zabrała
głos mgr Katarzyna Radziwiłko, prezentując referat pt. Kształtowanie świadomości społecznej na temat archeologii i dziedzictwa
archeologicznego. Działania popularyzatorskie w południowej Jordanii w latach 2017‒2019. Wystąpienie miało na celu zaprezentowanie wyników badań socjologicznych oraz efektów działań
edukacyjnych i informacyjnych prowadzonych w społeczności lokalnej w rejonie miasta At-Tafila. Ostatnią prezentacją
w ramach tej części panelu był referat pt. Opowieści z krypty?
O potrzebie lokalnych społeczności na rozwianie grobowych nieścisłości…” mgra Sebastiana Nowaka. Wystąpienie było interesującą refleksją nad relacjami pomiędzy badaczami a przedstawicielami lokalnych społeczności, wśród których często krążą
rozmaite, mniej lub bardziej wiarygodne opowieści dotyczące
badanych stanowisk – w tym przypadku, kościołów, krypt
i innych miejsc pochówku. Wątek ten został rozwinięty także
przez innych uczestników podczas dyskusji podsumowującej
pierwszą część bloku tematycznego, moderowanej przez dra
Jacka Bojarskiego.
Drugą część panelu „Społeczeństwo lokalne” rozpoczął referat mgra Andrzeja Szpunara (Muzeum Okręgowe w Tarnowie) pt. Archeologia w gminie – program edukacyjny, w którym
zostały zaprezentowane cele, metody oraz rezultaty projektu
z zakresu edukacji archeologicznej zrealizowanego przez Dział
Archeologii Muzeum Okręgowego w Tarnowie i skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej z regionu. Kolejna prezentacja pt. Formy i metody działań popularyzatorskich. Edukacja
archeologiczna w Górach Wysokich autorstwa mgr Katarzyny
Radziwiłko dotyczyła form i metod edukacji archeologicznej
w ramach szeregu projektów, których odbiorcami byli mieszkańcy regionu Gór Wysokich (woj. świętokrzyskie). Ważnym
aspektem wygłoszonego referatu była prezentacja założeń
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przedmiotu „archeologia”, wpisanego do programu nauczania
w jednej ze szkół zaangażowanch w realizację przedsięwzięcia.
Wystąpieniem zamykającym konferencję był referat mgra Tomasza Potemkowskiego (Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku) pt. Akademia Koźminecka – sposób rozwijania lokalnej
świadomości historycznej, w którym autor przedstawił założenia
i cele realizowane w ramach inicjatywy Akademii Koźmineckiej,
zwracając szczególną uwagę na potrzebę włączania się instytucji
kultury w budowanie świadomości historycznej wśród lokalnej społeczności we współpracy ze środowiskiem archeologów.
Po zamykającej panel dyskusji, której przewodniczyła
dr hab. Małgorzata Grupa, prof. UMK, nastąpiło zamknięcie
obrad.
Dwa dni Forum Archeologii Publicznej okazały się nadzwyczaj owocne, stając się okazją do wymiany refleksji, doświadczeń i pomysłów pomiędzy przedstawicielami różnych
instytucji zajmujących się promocją, popularyzacją i edukacją
archeologiczną. Poruszana przez prelegentów oraz przez uczestników dyskusji problematyka była zróżnicowana. Wszyscy
jednak wydawali się zgodni co do jednego – potrzeba popularyzacji wyników badań, prowadzenia działalności edukacyjnej
oraz podnoszenia i pielęgnowania świadomości archeologicznej
w społeczeństwie jest coraz częściej rozpoznawana, jednak wciąż
stawia przed polską archeologią nowe wyzwania, którym nie zawsze łatwo sprostać.
W imieniu organizatorów, pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim uczestnikom i słuchaczom
za udział w dyskusji na temat uobecniania archeologii w przestrzeni publicznej – dziękujemy również wszystkim osobom
i instytucjom, które wsparły naszą inicjatywę. Mamy nadzieję,
że kolejne edycje Forum Archeologii Publicznej będą cieszyły
się równie dużym zainteresowaniem, stanowiąc źródło inspiracji
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dla wszystkich podejmujących działania na rzecz promocji,
popularyzacji i edukacji archeologicznej.
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Roman Jakimowicz (ryc. 1) był jednym z pionierów polskiej archeologii. Jego życie przypadło na okres wojen i zawirowań politycznych. Pomimo tego nie ustawał w trudach ochrony
dziedzictwa archeologicznego oraz upowszechnianiu wiedzy
historycznej. Po dziś dzień jest uważany za jednego z najlepszych badaczy okresu wczesnego średniowiecza. Dla ośrodka
toruńskiego jest on szczególnie ważną postacią. Stworzony przez
niego Zakład Prehistorii dał początek istniejącemu dzisiaj Instytutowi Archeologii UMK.

Ryc. 1. Roman Jakimowicz (źródło: archiwum IA UMK).
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Roman Jakimowicz urodził się 12 maja 1889 r. w Jurjewie Polskim w Rosji jako syn lekarza Jana Jakimowicza i Marii
z domu Zalcman. Naukę rozpoczął w gimnazjum rosyjskim
w Piotrkowie Trybunalskim. W skutek udziału w walce
o szkołę polską w 1905 r. zmuszony był przenieść się do prywatnego gimnazjum polskiego im. Pawła Chrzanowskiego
w Warszawie. W 1906 r. podjął naukę w utworzonym tymczasowo prywatnym gimnazjum polskim w Piotrkowie. Został
aresztowany 10 października przez żandarmerię carską za kolportaż literatury pepesowskiej (socjalistycznej). W więzieniu
przebywał przez 5 miesięcy do marca 1907 r. Po zwolnieniu
kontynuował naukę w Szkole Realnej Zrzeszenia Nauczycieli
w Grodzisku Mazowieckim (Przewoźna-Armon 1991/92,
s. 187). W 1909 r. zdał maturę jako eksternista na Krymie. Następnie rozpoczął studia uniwersyteckie na wydziale
filozoficznym we Lwowie pod kierunkiem Karola Hadaczka, poświęcając się prehistorii. W 1910 r. rozpoczął studia
w Krakowie pod kierunkiem profesorów Włodzimierza Demetrykiewicza, Juliana Talko-Hryncewicza i Henryka Hoyera
(Jakimowicz 1935, s. 292; Kostrzewski 1951, s. 685, tenże 1953,
s. 145, Wrońska 1986, s. 146; Filip 1966, s. 548).
Uczęszczał na wykłady z prehistorii antropologii historii
społeczno-gospodarczej, językoznawstwa, archeologii klasycznej
i antropogeografii. W związku z udziałem w strajku zmuszony
był opuścić uczelnię i w 1913 r. przeniósł się do Pragi czeskiej,
gdzie studiował pod kierunkiem czeskiego archeologa Lubora Niederlego (Kostrzewski 1953, s. 145, Abramowicz 1991,
s. 103; Przewoźna-Armon 1987, s. 158). Jako asystent-wolontariusz Działu Przedhistorycznego Muzeum Narodowego zaznajamiał się z techniką i administracją muzealną oraz brał udział
w pracach terenowych. W Pradze przygotowywał prace dyplomową O kulturze i ludzie cmentarzysk popielnicowych w Polsce,
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której z powodu wybuchu wojny nigdy nie ukończył. Wrócił
do kraju, gdzie wykładał na Kursach dla Dorosłych, następnie nauczył w Sekcji Zajęć Pozaszkolnych Zarządu miejskiego
w Warszawie. W 1916 r. zaczął pracować jako asystent Działu Archeologicznego Pracowni Antropologicznej Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego, później jako kustosz Muzeum
Krajoznawczego w Warszawie (Kostrzewski 1953, s. 145).
9 grudnia 1919 otrzymał stopień doktora filozofii na
Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy: O kulturze i ludzie cmentarzysk rzędowych w Polsce. Po uzyskaniu
doktoratu rozpoczął pracę jako kustosz Działu Wykopalisk
w Muzueum Przemysłu i Rolnictwa, które obejmował do
1930 r (Przewoźna-Armon 1991/92, s. 189). Dodatkowo
w marcu 1920 r. powierzono Jakimowiczowi posadę konserwatora zabytków przedhistorycznych okręgu północnowarszawskiego oraz stanowisko członka Prezydium Grona
Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych, gdzie pełnił
funkcję sekretarza (Kostrzewski 1953, s. 145, Abramowicz 1991,
s. 114). W 1923 r. mianowano go kierownikiem Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych. W 1929 został
również mianowany dyrektorem zorganizowanego przez siebie Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
Jego ówczesna działalność objawiała się licznymi sprawozdaniami w „Wiadomościach Archeologicznych”. Warto w tym
miejscu dodać, że to właśnie dzięki jego zasługom wydawnictwo tego czasopisma zostało wznowione (Kostrzewski 1953,
s. 145, Przewoźna-Armon 1991/92, s. 189). Jakimowicz jako
dyrektor Muzeum Archeologicznego czuwał nad ochroną
zabytków przedhistorycznych w całej Polsce. Sam uratował
wiele artefaktów, którymi zasilił zbiory muzeum. Ponadto brał
udział w przygotowywaniu ustaw i rozporządzeń z tym związanych, uczestniczył w licznych konferencjach, opiekował się
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muzeami na prowincji, organizował działy prehistoryczne na
różnych wystawach ogólnych i regionalnych, urządzał wykłady i kursy dla nauczycielstwa. Dzięki tej pracy udało mu się
z Państwowego Muzeum Archeologicznego utworzyć placówkę naukową, liczącą na początku 1937 r. około 140 000 okazów muzealnych i bibliotekę posiadającą 6726 woluminów
(Kostrzewski 1953, s. 146). W tym samym czasie Jakimowicz
stworzył kilka rezerwatów archeologicznych obejmujących
m. in. znaną nam dziś wszystkim kopalnie neolityczną krzemienia w Krzemionkach Opatowskich (Kostrzewski 1953,
s. 146, Piotrowska 2007, s. 31). Spośród pozostałych obiektów
wymienić należy grobowiec megalityczny w Wietrzychowicach
pod Koninem, czy uratowane od dewastacji jaskinie ojcowskie.
Dzięki Jakimowiczowi do statutowych zadań Państwowego
Muzeum Archeologicznego należała opieka nad zabytkami
przedhistorycznymi w całej Polsce, prowadzenie prac wykopaliskowych, opracowanie materiału zabytkowego, publikowanie
prac naukowych i popularyzatorskich.
Również początek II wojny światowej nie był w stanie przerwać pracy Jakimowicza. Pozostał w Warszawie ratując dorobek
muzeum. W związku z ukryciem złotego medalionu rzymskiego z Boroszyc został oskarżony o sabotaż. Pod koniec 1939 r.
był przesłuchiwany i przetrzymywany przez Gestapo. Muzeum
zostało w większości obrabowane jednak dzięki staraniom Jakimowicza udało się ocalić pozostałą część. Warunkiem było
jednak, że opiekunem zbiorów zostanie pracownik naukowy
muzeum. Misja ta przypadła drowi Konradowi Jażdżewskiemu.
Jednocześnie w 1940 r. Jakimowicz został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska dyrektora z zakazem wstępu do muzeum
pod karą śmierci (Piotrowska 2007, s. 35). Wówczas przeniósł
się do Woli Korytnickiej, gdzie do 1946 r. pracował na roli,
co mocno nadszarpnęło jego zdrowie. Przez cały czas okupacji
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jego dom stanowił schronienie dla wszystkich, którym groziło
niebezpieczeństwo. Niepowetowaną stratą i wielkim ciosem był
pożar przedwojennego mieszkania Jakimowicza w Warszawie.
Podczas powstania, ogień pochłonął cały księgozbiór, zbierane
przez lata materiały naukowe oraz rękopisy niewydanych prac
(Kostrzewski 1953, s. 148).
Po zakończeniu wojny i po śmierci żony, Jakimowicz powrócił do kariery naukowej. Przyjął zaproszenie nowo założonego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie utworzył Zakład Prehistoryczny, gromadząc znaczną bibliotekę,
rozpoczął działalność pedagogiczną oraz studia nad terenem Pomorza. Zainicjował zaplanowane na wiele lat badania wykopaliskowe w Kruszwicy oraz prace nad atlasem wczesnohistorycznym Pomorza, zaczął również pisać monografię Kołobrzegu.
W Toruniu założył oddział Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego. Powrócił również do propagowania nauki. Dawał
wykłady popularnonaukowe i zamieszczał artykuły w ,,Życiu
Szkoły”. Brał czynny udział w Pracach Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Instytutu Zachodniego w Poznaniu i Komisji
Prehistorycznej Polskiej Akademii Umiejętności (Kostrzewski
1953, s. 148).
W pierwszych dwóch latach oprócz podstawowego wykładu z prahistorii Jakimowicz wygłaszał wykłady poświęcone
aktualnym i pilnym potrzebom, np. o badaniach nad ochroną zabytków przedhistorycznych, czy o nauczaniu prehistorii
w szkole. W kolejnych latach wygłosił cykl wykładów na temat
pradziejów Pomorza i Prus Wschodnich, skupiając się również
na krajach wschodnio-bałtyckich. Podejmował się również problematyki ziem słowiańskich i kultury Polski w świetle wykopalisk (Przewoźna-Armon 1991/92, s. 199). Na organizacyjnym
zebraniu oddziału Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego
w 1947 wytyczył kierunki badań nad początkami Torunia.
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Powierzono mu przygotowanie rozdziałów dotyczących wczesnego średniowiecza w publikacji Prahistoria ziem polskich. Prowadził
pionierskie badania nad skarbami wczesnośredniowiecznymi.
Ponadto sformułował zadania toruńskiego ośrodka prahistorycznego, które kontynuowano jeszcze wiele lat po jego śmierci (Małecka-Kukawka, Przewoźna-Armon 2007, s. 126‒127).
W 1948 Jakimowicz rozpoczął zakrojone na szeroką skalę prace
wykopaliskowe w Kruszwicy włączając się tym w nurt ogólnopolskiego programu badań nad początkami państwa polskiego,
które prowadził do swojej śmierci w 1951 r. (Kostrzewski 1953,
s. 144).
Jakimowicz był twórcą nowoczesnej archeologii pradziejowej i wczesnośredniowiecznej w Polsce. Jako główny autor
ustawy o ochronie zabytków prahistorycznych, koncepcji
i realizacji Państwowego Muzeum Archeologicznego, wreszcie
jako badacz-archeolog i popularyzator został członkiem wielu
organizacji nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Swoje prace
naukowe publikował w języku polskim, czeskim, niemieckim,
francuskim i rosyjskim. Jakimowicz pełnił funkcję redaktora 10
tomów „Wiadomości Archeologicznych”. Co więcej nawiązał
współpracę związaną z wymianą czasopism z 400 instytucjami
w kraju i zagranicą (Przewoźna-Armon 1991/92, s. 190).
Poza szeroką działalnością muzealną Jakimowicz znajdował
również czas na pracę naukową. Jego prace poruszały tematykę
antropologii prehistorycznej, zagadnienie pochodzenia ozdób
srebrnych znajdowanych w skarbach wczesnohistorycznych, czy
wczesnej ekspansji mazowieckiej ku wschodowi. Poddał szczegółowej charakterystyce kulturę Wołynia w okresie wczesnohistorycznym. Jego zainteresowania obejmowały również techniki garncarskie i złotnicze okresu przedhistorycznego. Badał oraz
inwentaryzował grodziska i zamki, które sam katalogował i dokumentował w postaci rysunków i fotografii. Pochylał się nad
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cmentarzyskami wczesnohistorycznymi (Kostrzewski 1953,
s. 146‒147). Zainteresowania Jakimowicza obejmowały również numizmatykę od okresu rzymskiego aż do XVI wieku. Zdawał sobie również sprawę z możliwości badawczych etnografii,
i jej związku z prehistorią. Był znawcą źródeł pisanych z okresu wczesnohistorycznego. Krytycznie odnosił się do poglądów
o wielowiekowym zasiedleniu terenów ziem polskich wyłącznie
przez plemiona germańskie, co wykorzystywano do uzasadnienia dążeń rewizjonistycznych. Jakimowicz brał czynny udział
w organizowaniu akcji protestacyjnych przeciwko mieszaniu
się przedstawicieli kół niemieckich w wewnętrzne stosunki polskie (Kostrzewski 1953, s. 147). Poza tym Jakimowicz
brał czynny udział w licznych zjazdach i kongresach, m. in.
w Rydze i Berlinie oraz na zjazdach prehistoryków polskich,
na których przedstawiał wyniki swoich badań (Kostrzewski
1953, s. 146).
Studia Jakimowicza zmierzały konsekwentnie do uzyskania syntezy kultury okresu wczesnośredniowiecznego.
I rzeczywiście, ujęcie to zostało przedstawione w zbiorowym
dziele Prehistoria ziem polskich (Kostrzewski 1953, s. 147). Do
przełomowych prac jego autorstwa zaliczyć można napisaną
w 1933 r. rozprawę O pochodzeniu ozdób srebrnych w skarbach
wczesnośredniowiecznych oraz Szlak wyprawy kijowskiej Bolesława Chrobrego w świetle wykopalisk, jak również Kultura Śląska
w zaraniu dziejów w świetle wykopalisk z 1936 r. Był również
współautorem Atlasu grodzisk i zamków śląskich (Chudziakowa
1989, s. 122).
W swej działalności Roman Jakimowicz nie szczędził trudów w przybliżaniu okresu prehistorycznego szerszemu gronu odbiorców (Kostrzewski 1953, s. 147). Jego liczne prace
i artykuły popularnonaukowe, pisane prostym językiem publikowano na łamach lokalnej prasy. Był propagatorem nauki,
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wierzył, że nie tylko specjaliści powinni być jej odbiorcami.
Dlatego w 1936 r. założył Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum
Archeologicznego w Warszawie, prowadził wykłady na kursach
nauczycielskich oraz zorganizował wystawę objazdową w pociągu (Przewoźna-Armon 1991/92, s. 191).
O jego przywiązanie do muzeum i pracy, którą wykonywał
świadczy fakt, iż czterokrotnie odmówił objęcia katedry prehistorii w różnych ośrodkach akademickich (Przewoźna-Armon
1991/92, s. 198).
W roku, w którym odbyła się konferencja Forum Archeologii Publicznej, której pokłosiem jest niniejsza książka minęło
130 lat od urodzin Romana Jakimowicza. Wspomniana konferencja odbyła się w Toruniu, w Instytucie Archeologii, który
rozwinął się z Zakładu Prehistorycznego, założonego przez Jakimowicza. Sala, w której miała miejsce nosi jego imię. Mieści się w niej również wystawa poświęcona jego życiu i pracy.
Co roku w Instytucie Archeologii przyznawana jest nagroda
im. Romana Jakimowicza za najlepszą pracę magisterską napisaną i obronioną na kierunku Archeologia na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Roman Jakimowicz był muzealnikiem, archeologiem, popularyzatorem nauki. W artykułach wspominających Jakimowicza opisywany jest jako prawdziwy uczony tzn. o wysokim
stopniu skromności i prostoty, nie silący się na uczoność. Nie
gonił za zaszczytami, nie wysuwał się na pierwszy plan. Nie chował urazy. Jego uczeń Jerzy Gąssowki określił go jako „doskonałego wykładowcę i człowieka wielkiej szlachetności” (Gąssowski
1970, s. 171). Konrad Jażdżewski podkreślał, że Roman Jakimowicz „dawał pełną swobodę w pracy naukowej swym młodszym współpracownikom, okazywał im dużo wyrozumiałości
i życzliwości, w ciężkich zaś dla nich chwilach ujawniało się
w całej pełni, ile szlachetności kryło się w Jego zamkniętej na
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ogół naturze” (Jażdżewski 1955, s. 386). Na klepsydrze ogłoszonej przez Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika widniał
napis wielki uczony i szlachetny człowiek. Cześć jego świetlanej
pamięci (Kostrzewski 1953, s. 148).
Pochowany został w Toruniu na cmentarzu św. Jerzego
i chyba największym wyrazem tego, jak wielkim człowiekiem
był Roman Jakimowicz jest to, że dziś, prawie 70 lat po jego
śmierci kolejne pokolenia studentów archeologii nadal odwiedzają grób Profesora.
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Fashionization of archaeology
in the perspective
of content marketing

Aleksandra Cetwińska
Ośrodek Badań nad Antykiem Europy
Południowo-Wschodniej UW

INTRODUCTION
In the very beginning, the term public archaeology
was applied only to the projects that were simply founded
by the public. Nowadays, it goes far beyond that, with changes
not only in the terminology, but also in the related methods.
Different areas of specialization within public archaeological
practice, like heritage education, cultural resource management, interpretation, museum studies and else, have developed
their own techniques for engaging their audience. The development of the public archaeology has resulted in two directions
of its mission: engaging the public in the archaeological research,
both within archaeology and in terms of public awareness.
For this purpose, a number of techniques are used, among which
scientific picnics, historical (and archaeological) lessons, terrain
games and other thematic events can be mentioned. However,
because of their incidental character, they are still dominated
by the fiction of Agatha Christie, adventures of Indiana Jones
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or travels of Lara Croft. The discussion among scientist about
the negative role of the latter led to one conclusion: „Forbid
them, forbid them immediately”! Usually they are laughed, criticized or banished by archaeologists, seen as something harmful.
It is not surprising at all, especially when we bring to mind
the picture of the archaeology that they present. However, even
if thousand voices will be raised against and countless letters
written, Mr. and Mrs. Kowalski will still go on Saturday night
to the cinema for yet another Indiana Jones film (urban legend
says that the 5th part is coming soon). Why is so? This article
aims to understand and present new way of communicating
the science to the non-expert public with tools of content marketing and on commercial examples.
THE INDIANA JONES PHENOMENON
All archaeologists (or at least those who were born after
1981, when the first film came out) will confirm that they were
asked about Indiana Jones’ inspiration at least once during their
career. Exhausted by such conversations, they look with this
specifically polite way and deny having anything in common
with the guy who, in fact, destroyed every archaeological matter
he touched. The situation is very repetitive, but one thing do
not change ‒ the inquiry. The idea of the guy who, while doing
„science”, wears fedora hat, hands a whip and meets beautiful
women, has been staying with us since the first film of Steven
Spielberg. There are many opinions about the role this character
plays in the perception of the archaeology. Nowadays, every archaeologist will approach this subject with some pity, but there
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were times when even they saw the potential of these films1.
Whatever the opinions, one thing is certainly interesting ‒ their
phenomenon. Numerous theories appeared recently (e.g. Hall
2004; Hiscock, P., 2012), so only some general conclusion will
be presented briefly here. One of the strongest voices in this discussion explains the Indiana Jones phenomenon by the people’s
desires that he represents. His smile, brave actions, dangerous
adventures and beautiful women influenced the picture of the
archaeologist for the people, who watched the films. Not many
of them are aware of the fact that his person was thought out
in every possible detail, from his smile, adventures and specialization, to a hat, a whip, a bag and a jacket ‒ everything was
created long time before making a film. His posture was supposed to wake all of the hidden desires of the audience and give
them simple entertainment. More than 20 years after the films
were created, we can finally see how successful the producers
were. Not only the films became classics, but also the prequels,
sequels, reboots and mini-series came out. You can wear Indiana Jones costume on Halloween or wear a t-shirt casually.
A strong influence of this series can also be found in the archaeology, and that is what makes the scientists frustrated all of this because of the childhood dreams of one American
boy, who became a director. Dreams that were not of archaeology, but of adventures in general ‒ the first was unfortunately
(or fortunately) found just right. One will ask, what does Indiana Jones case has to do with the subject of this article. The answer is simple. It presents well the essence of the content marketing implementation. But first, let us ask the question about
the content marketing itself.
Among others, „Harrison Ford was elected to the boards of the Archaeological Institute of America, and was subsequently presented with the Institute’s
Bandelier Award for the positive contribution to archaeology represented
by acting the Indiana Jones part” (Hiscock 2012, p. 159).
1
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CONTENT MARKETING
One has no idea how many marketing strategies influence
us in our everyday life. From getting up from the bed, through
watching TV, drinking a morning coffee, going to the market, scrolling Facebook wall or coming home, reading a book
or turning on Netflix ‒ in each of these examples, our choices
are not our own in 100%. A long time before we visit a shop,
someone has already made decision for us by choosing the items
that are on the storage shelves. Vivid colours, huge letters and
exclamations, for a long time leaded us to the „proper” choices.
However, with the market development and new products, the
number of possible choices increased, as well as the number
of methods of their advertising. Unfortunately, too much information confused potential clients, so the battle for their loyalty
began. At first, special titles of VIP (Very Important Person)
or discounts were used, but recently some new, gentle strategy appeared. Content marketing was not as direct as all those
silly TV commercials that presented the items just as they were.
It was a new way of showing them as they can be. In different,
more formal words, content marketing was thought to get the
attention of the client, by making a specific connection that enabled the person to live without it. The key word of this marketing strategy became emotion and regarding the case of Indiana
Jones phenomenon presented above, it can be found there.
When using a word „new” regarding the content marketing, it should be explained that recently, only a new face
of this strategy has been discovered, because it has already been
around for more than one hundred years. Surprisingly, at the
beginning, it was not used as the selling strategy, but as the
tool of education by John Deere – a manufacturer of a farming
equipment, who, by using The Furrow magazine, was educating
farmers “on the new technology and how they could be more
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successful business owners” (Pulizzi 2012, p. 116). What is interesting, the John Deere Company is still doing that.
As J. Pulizzi said „opposite to advertising, which is generally transmitted around someone else’s content, content marketing is the creation of valuable, relevant and compelling content by the brand itself on a consistent basis, used to generate
a positive behaviour from a customer or prospect of the brand”
(Pulizzi 2012, p. 117). These aims are achieved using numerous
methods, with the main one being called the storytelling.
Regarding M. F. Dahlstrom, the storytelling „often has
a bad reputation within science” (Dahlstrom 2014, p. 13614)
and is often denigrated with statements such as, “the plural
of anecdote is not data” (Dahlstrom 2014, p. 13614). He also
points out that when for example „the context moves from
[scientific] data collection to the communication of science
to non-expert audiences, stories, anecdotes, and narratives become not only more appropriate but potentially more important” (Dahlstrom 2014, p. 13614). Following his thought that
„research [itself] suggests that narratives are easier to comprehend and audiences find them more engaging than traditional
logical-scientific communication” (Dahlstrom 2014, p. 13614),
it also needs to be pointed out that after formal schooling, most
of these „non-experts audiences get the majority of their scientific information from the mass media content” (Dahlstrom
2014, p. 13614). His interesting paper well presents how the
media compete for the attention, for example by cutting some
information to resonate with the public and how some forms
of narrations get and engage the audience. However, as Pulizzi previously („the biggest corporate challenge is the creation
of engaging content”; Pulizzi 2012, p. 119) and Dahlstrom lately („The challenge for science communicators, then, is to decide
when and how narratives can effectively and appropriately help
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them communicate to nonexperts about science”; Dahlstrom
2012, p. 13614) duly confirm, the challenge for the science
communicators is to manage effectiveness of both, the content
and its narration.
CONTENT MARKETING POTENTIAL
OF ARCHEOLOGY
As the potential of the content marketing has already been
proved by J. Pulizzi and usefulness of the storytelling was confirmed by M. F. Dahlstrom, the potential of the archaeology
in that matter should be presented here. However, at least one
subject has to be pointed out ‒ the separation of a purely logicalscientific communication from the narrative communication.
Both are following different methods, language and in particular reasoning. Mixing those “styles” can simply lead to cognitive
dissonance and, consequently, to the loss of audience attention.
Maybe this is why some of the greatest popularization events
end in a fiasco. However, the archaeology itself does not have
to fight for the attention. Its own characteristics, related to the
exploration of the distant past, have already managed to gain its
reputation and the main problem in this field is to consequently
keep it. Of course, there are categories and sub-disciplines that
will never experience such a thing, for example Egyptology
or Archaeology of the South America ‒ they are exotic enough
to keep the public interested for a very long time. However,
if we look at the history of research in the first area, we can
see that the archaeology of Egypt has been promoted almost
continuously since the times of Jean-François Champollion.
It is not necessary to mention here that the first archaeological films were about mummies and deathly curses associated
with them (Hall 2004, p. 161). The degree of interest changes
slightly with the loss of this exoticism by the promoted topic
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‒ a decrease in it should automatically result in a new strategy aimed at presenting our content. This is especially true
for the distant ages, such as the Stone Age, which, as long
as there are no such unique finds as Lascaux paintings
or the Venus figure from the Willendorf, is really difficult
to promote. While some children would like to become a Mesolithic gatherer, hardly anybody would want to be a Neolithic
farmer, struggling with all the adversities of the natural world.
Yet, the situation is not hopeless, as there are many hooking
points that, if used well, can have a high content marketing
potential. So how can we use them? The developers of the board
game Stone Age (Fig. 1) came up with a great solution. Using
an archaeological theme, they educate players while spending
their time together and playing. Another interesting method
of popularization is music. At Spotify, you can listen to the
playlist “Songs for archaeologist”, including tracks such as “Archaeology” by Tuned Fork, “Artificial Archaeology” by Lowtide, or those with more wicked titles such as “Digging in the
Dirt” by Peter Gabriel or “Can You Dig It? By The Mock Turtles. Probably none of the artists ever expected to be accused
of popularizing archaeology in this way. Apart from such
extreme, amateur cases as the ones presented here, there
is of course entertainment provided by the archaeologists
themselves. These are various kinds of lessons, seminars, or
finally scientific picnics, among which the one organized by the
museum in Biskupin reigns in Poland, though others cannot
be forgotten (such as Carpathian Troy). The popularization
methods can be divided and at least two levels can be determined.
The first division consists of the professionalization methods
that can be divided into professional and non-professional.
In consequence, the Tuned Fork creations will be considered
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a non-professional and the lesson conducted by the archaeologists as professional. The next division concerns the directness
of the methods, direct and indirect can be distinguished here.
Following on, the board game would be an example of an indirect popularization, while the scientific picnic would be a direct
popularization. There are many differences between the methods presented here, especially in the quality of the presented
content. It is known that information at source will be of better
value. However, given the scale of the professional methods,
their availability and occurrence, they may have a short-term
impact or a long-term one, but both not very effective (based
on “Biskupin? Yes, I’ve been there” memory). On the other
hand, the case of non-professional methods, as mentioned earlier, has always been a cause for concern, especially as we recall the figure of Indiana Jones. However, they undoubtedly
have a wide range of impacts. A small dilemma arises here that
can only be solved by some kind of cooperation. Its course may
be guided by the content marketing, and through its storytelling. Although, it will require certain sacrifices, which have
already been mentioned, using excerpts from the text of M. F.
Dahlstrom (e.g. 2014, p. 13614). Matching the content with
the recipient is the most important of the reasons not only for
him but also for J. Pulizzi (2012, p. 112). However, the creation process cannot take place without knowing the target.
Without special knowledge, statistics and surveys, a certain
tendency to nationalize archaeological records, especially those
from the early Middle Ages, can be observed in some circles
of Polish society. Most archaeologists are already familiar with
the term “Great Lechia”, the tribe (or empire?) which was
supposed to dominate the Eurasian world during the period
of Roman influence (!) This article, however, is not a place
to dwell on inaccuracy of this statement and the fantasy
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of the authors of this hypothesis, but the field of analogy
is similar to the phenomena from around Europe. Numerous conversations with foreign archaeologist provide some
data about comparable behaviours of Romanian, Hungarian
and French societies. While the sources of this behaviour are
different, the trends and tendencies are the same. This may
be related to some kind of identity crisis2, which reflects well
the common need to have and nurture knowledge of the past.
But how to raise public awareness of the archaeological heritage? For older people, it is sometimes too late, but for younger
it is the right time to learn. The task often involves teachers
who themselves may not know what archaeology actually involves. The fact that the textbooks are equipped with only basic information about the oldest history does not help either.
And that is when the second category of methods can help.
What is more, in some schools it has already been implemented, in the form of historical lessons organized solely by archaeologists. Unfortunately, it is still not enough. And what if we
could get the attention also with other tools?

For more research in this area, please refer to the book by Wiktor Stoczkowski (2005).
2
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Fig. 1. Stone Age, board game (Source: Internet).
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CONCLUSION
The public archaeology is growing every year, more
and more people are aware of the past and want to discover it.
This is a good sign for the archaeological research, which is not
understood by those who are against it or simply do not understand it. Research is financed from the public funds, which
is often forgotten. The first definition of the public archaeology proves this. This is certainly followed by an affinity which
should consist in sharing the knowledge gained, not through
scientific publications written in a hermetic language, but using a resonating narrative. Someone will surely ask how to find
time for this in the multitude of research and formal requirements? The answer is: a change is needed. This kind of specialisation must be nurtured among both people and institutions.
In the first case, it may be feasible at the level of institutional
autonomy, but in the second case it would probably require
status changes at a higher decision-making level.
In each of these cases, specialization is not the end of the
struggle for the public attention. As it has already happened,
the real challenge is to reach it. Various tools must be used,
including marketing. Archaeology has long been involved
in its operation (Kehoe 2007, p. 169‒170; Holtorf 2009),
so why not to permanently use it? The application of its strategies and, above all, the content marketing, seems to fulfil
the task of getting and keeping public attention. Perhaps the
successful use of it will eventually lead to some kind of fashionization of archaeology ‒ but in a good way.
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Ludzie, bogowie i przybysze z kosmosu, Państwowy
Instytut Wydawniczy.

Pogrzebane marzenia
Indiany Jonesa ‒
kilka uwag na temat
zaburzonych wyobrażeń
o archeologii
we współczesnym świecie

Natalia Stawarz
Instytut Archeologii UMK

Archeologia jest nauką stosunkowo młodą, której genezy można doszukiwać się w połowie XIX wieku, kiedy to pod
wpływem impulsu ciekawości wyruszyły pierwsze ekspedycje
badawcze. Według definicji Józefa Kostrzewskiego jest to nauka, która zajmuje się badaniem początków kultury ludzkiej.
Tworzy ona narrację o odległej przeszłości, odtwarzając dzieje człowieka jedynie na podstawie zabytków, znajdowanych
w ziemi (Kostrzewski 1914, s. VII). Archeologię można uznać
za naukę niezwykłą, zawierającą w sobie zarówno elementy pracy twórczej, naukowej analizy, jak i odkrywczej pasji. Związana
jest ze żmudną pracą w terenie, ale i wysiłkiem intelektualnym
w pracowni, laboratorium czy gabinecie. Czynniki te sprawiają,
że zawód archeologa widziany z perspektywy osób postronnych
wydaje się być profesją niebezpieczną i wymagającą wysokich
zdolności dedukcyjnych. Jego specyfika inspiruje w szczególności autorów książek, reżyserów filmowych, a także twórców
gier oraz komiksów. Z kolei ich dzieła kreują wyobraźnię zbiorową. Celem mojej pracy jest przedstawienie problemu kreacji
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wizerunku archeologa i archeologii w kulturze popularnej oraz
jego przełożenie na obraz medialny. Zagadnienie to jest ważne
z tego powodu, iż przeciętny członek społeczeństwa, nie związany
w żaden sposób z tą dyscypliną nauki, czerpie wiedzę głównie ze
środków masowego przekazu.
Zjawa Indiany Jonesa
Archeologia z perspektywy osób postronnych jest nauką
inspirującą, pełną ekscytacji oraz fantazji. Niejeden archeolog
wspominając o swojej profesji słyszał zdanie: „Kiedy byłam/
byłem dzieckiem, też chciałam/chciałem zostać archeologiem”.
Oczywiście, nie twierdzę, że w tym zawodzie brakuje emocji,
gdyż jest ich czasem nazbyt wiele, ale wyobrażenia opierające się na mylnych wzorcach i dziecięcych fascynacjach mogą
zniekształcić prawdziwy obraz danej dyscypliny. Postrzeganie
postaci archeologa nadal znajduje się pod ogromnym wpływem popkultury i stereotypów, które za jej pośrednictwem
trafiły do powszechnej świadomości. Nie da się ukryć, że największy wpływ na percepcję społeczną miała kinematografia.
To filmowe postacie takie, jak Indiana Jones czy Lara Croft,
ukształtowały obraz archeologii w znacznie większym stopniu niż zrobili to sami archeolodzy (Holtorf 2005, s. 34).
Za pośrednictwem tych dwóch ikonicznych postaci archeologia
permanentnie wkroczyła na duży i mały ekran, stając się nieodłącznym elementem popkultury. Dzięki tej sławie wyodrębniono
cztery główne motywy archeologiczne, które zdominowały wyobraźnię widzów. Ich kategoryzacji dokonał Cornelius Holtorf
i wśród nich wyróżnił: archeologa-łowcę przygód, archeologa-
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detektywa, archeologa-odkrywcę oraz archeologa-strażnika
pozostałości przeszłości1.
Wyobrażenie archeologa jako łowcy przygód zostało wykreowane na podstawie wizerunku Indiany Jonesa, który jednocześnie stał się najbardziej rozpoznawalnym i najtrwalszym
obrazem archeologa na świecie. Ten motyw kreacji jest nieodłącznie związany z filmami przygodowymi, gdzie najważniejszym elementem świata przedstawionego jest akcja. Zupełnie
pomija się działalność akademicką lub pracę nad dokumentacją, aby jedynie skupić się na poszukiwaniu niezwykłych przygód przez krnąbrnego i odważnego zawadiakę. Archeologia nie
jest tutaj nauką, lecz niezwykłym stylem życia, który angażuje
głównego bohatera w misję ocalenia świata przed złem. Wyrusza on na przygodę w oddalone egzotyczne miejsca. Może to być
Egipt, indyjska wioska czy też środek peruwiańskiej dżungli.
W tym przypadku nie istnieją ograniczenia, więc bohater może
zarówno odkrywać Atlantydę, jak i przemierzać czeluści piekielne, a wszystko po to, aby dotrzeć do bezcennych artefaktów
o ogromnym mistycznym znaczeniu. Legendarne przedmioty,
takie jak: Arka Przymierza, święty Graal, Włócznia Przeznaczenia, kamień filozoficzny czy puszka Pandory posiadają ogromną moc, która mogłaby zaburzyć równowagę między dobrem
a złem – w zależności od motywacji posiadacza. Archeolodzy
w tego typu narracjach mierzą się w nierównej walce z niebezpiecznym i bezwzględnym przeciwnikiem, aby móc utrzymać
porządek świata. Archeolodzy-łowcy przygód są przedstawiani jako superbohaterowie, więc trudno się dziwić, dlaczego

Archeolog-strażnik pozostałości przeszłości nie uzyskał tak znaczącej sławy
jak poprzednie trzy kategorie wyobrażeń o archeologach. W kinie akcji, przygodowym lub science fiction jego sylwetka nie pojawia się często. Występuje
ona w filmach niszowych, mało znanych w Polsce, dlatego pozwolę sobie tą
kategorię pominąć i skupić się na pozostałych trzech motywach.
1
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Indiana Jones stał się idolem, wzorem cnót i reliktem dziecięcych fantazji.
Z drugiej strony motyw archeologa–poszukiwacza przygód
nie jest niczym obcym w świecie tej dziedziny nauki. Inspiracją dla postaci Indiany Jonesa był Hiram Bingham III, ekscentryczny archeolog, który podążając drogą swojej pasji, odkrył
legendarne inkaskie miasto Machu Picchu. On i inni wielcy
odkrywcy, tacy jak Richard Colt Hoare, Austin Henry Layard,
John Lloyd Stephens, Heinrich Schliemann, czy Howard Carter, również rozpoczynali swoją przygodę jako romantycy marzący o wielkich odkryciach (Kobiałka 2013, s. 157). Za sprawą
ich pionierskich badań i żmudnej pracy opartej na metodzie
prób i błędów, ukształtowały się podwaliny dzisiejszej archeologii akademickiej. Seria filmów o Indianie Jonesie jest w pewnym sensie hołdem złożonym prekursorom archeologii oraz ich
imponującym odkryciom, które nie miałyby miejsca, gdyby nie
ciekawość i zamiłowanie do niezwykłych doświadczeń.
W schemat archeologa–poszukiwacza przygód wpisuje się
również postać Lary Croft, bohaterki gier z serii Tomb Raider
oraz powstałych na ich bazie filmów. Lara, podobnie jak Indy,
ratuje starożytne artefakty przed niebezpiecznymi antagonistami, aby jednocześnie wybawiać ludzkość przed zagładą. Ponadto Lara Croft pełni jeszcze jedną ważną funkcję – stanowi rodzaj
przeciwwagi w zdominowanym przez mężczyzn świecie archeologicznej rzeczywistości. Przełamuje ona schemat głównego
nurtu kultury popularnej w którym dominują biali, męscy, heteroseksualni przystojniacy. Taki patriarchalny obraz archeologa, zwłaszcza we współczesnych czasach, może mieć szkodliwy
wpływ na postrzeganie rzeczywistości oraz perspektywę dostępności archeologii dla osób i społeczności, które nie są reprezentowane przez ten „ideał”. Lara Croft jako kobieta zupełnie nie
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ustępuje mężczyznom zarówno w swych brawurowych scenach
walki, jak i w pełnieniu „archeologicznej” misji.
Przeciwieństwem archeologa-łowcy przygód, a zarazem
kolejnym istotnym motywem kreacji wizerunku archeologa,
jest detektyw przeszłości. Tego typu bohatera można spotkać
w filmach Mumia (1932) lub Indiana Jones i ostatnia krucjata
(1989). Jest on zwyczajowo przedstawiany jako ekscentryczny,
wyważony, starszy pan, noszący brodę oraz charakterystyczny
strój. Jego wiek już nie pozwala na spontaniczne przygody, więc
preferuje on biurko w swoim gabinecie, gdzie oddaje się lekturze i pracy naukowej. Dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu doskonale orientuje się w kulturze materialnej minionych
społeczności. Ponadto zna starożytne języki i z łatwością potrafi
rozszyfrować starodawne inskrypcje. Dzięki tym umiejętnościom krok po kroku zbiera pojedyncze poszlaki, aby w efekcie rozwiązywać nurtujące zagadki przeszłości (Kobiałka 2013,
s. 167‒168). Ten opis w zupełności odpowiada osobie ojca
Indiany Jonesa. Henry Jones Senior w przeciwieństwie do
swojego narwanego syna, działa z namysłem, pamiętając, że
gwałtowność nie popłaca, zwłaszcza, gdy ma się do czynienia
z osławionymi złą reputacją artefaktami.
Kinematografia jednak nie stworzyła motywu archeologadetektywa, jego prekursorem była literatura. Specyfika zawodu
archeologa, tajemnicze artefakty oraz związane z nimi legendy
stanowiły inspirację dla wielu pisarzy, zwłaszcza w nurcie powieści detektywistycznej. Sam Arthur Conan Doyle w świecie
przedstawionym przygód Sherlocka Holmesa odwoływał się do
motywów archeologicznych lub nawet w pewien sposób wcielał
znamienitego detektywa w rolę archeologa. Archeologia i świat
starożytnych wielkich cywilizacji jest również tłem detektywistycznych zmagań Herkulesa Poirota, głównego bohatera kryminalnych powieści Agathy Christie. Zarówno w Śmierci na
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Nilu jak i w Morderstwie w Mezopotamii pozostałości zamierzchłych czasów stanowią tło narracji (Kobiałka 2013, s. 168).
Elementem zespalającym powyższe, tak odmienne wizerunki archeologa, jest ciekawość i chęć odkrywania (Holtorf
2007, s. 85). W tym przypadku nie są to fragmenty naczyń
czy kości, tylko cenne skarby i miejsca istotne dla całej ludzkości. Archeolog-odkrywca podejmuje się zadań znaczących,
które rzutują zarówno na przeszłość, jak i przyszłość świata.
To on zobowiązuje się dotrzeć do genezy i poznać tajemnice,
które od zarania wieków nurtują człowieka. Takiego zadania
między innymi podjęła się archeolog Elizbeth Shaw w filmie
Prometeusz Ridleya Scotta (2012), która po odnalezieniu mapy
starożytnej cywilizacji wyrusza na kosmiczną misję badawczą,
podczas której będzie musiała dotrzeć do źródła ludzkiego
gatunku. Kluczową rolę w dziejach ludzkości, a może nawet
i wszechświata odegrał również bohater serii Gwiezdne Wrota
(1994, 1997‒2007), doktor Daniel Jackson, wybitny egiptolog
i poliglota, który dzięki szerokiej wiedzy z zakresu języków starożytnych jako jedyny był w stanie uruchomić pradawny portal.
Tytułowe gwiezdne wrota umożliwiały kontakty międzyplanetarne, gdyż otwierały tunele czasoprzestrzenne, pozwalając na
podróże między dwoma odległymi punktami w kosmosie.
Archeologiem-odkrywcą jest również Cornelius, rozwinięty ewolucyjnie szympans z Planety Małp (1968). Bohater żyje
w teokratycznym państwie, wśród trzech małpich kast, gdzie
szympansy jako naukowcy i robotnicy cieszą się najmniejszym
poważaniem wśród orangutanów-kapłanów oraz goryli-wojowników. Cornelius prowadzi wykopaliska w zakazanej strefie,
które wzbudzają znaczny sprzeciw i niechęć wśród kapłanów
broniących niezmiennego porządku ustanowionego przez Święte Zwoje. Odkrycie Corneliusa rzeczywiście może zburzyć dotychczasowy ład, gdyż objawia kłamstwa kasty rządzącej.
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Kinematografia wykreowała obraz archeologa, który niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Prawdziwy archeolog
praktycznie w ogóle nie przypomina w swych działaniach Indiany Jonesa. Filmowa ikona archeologii ma więcej wspólnego
z grabieżcą sarkofagów niż naukowcem. Większość pracy archeologicznej powiązana jest z papierologią, dokumentacją i długimi godzinami przesiadywania w bibliotekach lub przed ekranem komputera. Praca w terenie również stanowi nieodłączny
element archeologicznego żywota, ale nie jest aż tak ekscytująca
jak chcieliby to widzieć filmowcy. Z jednej strony trudno się
dziwić, że taki właśnie sensacyjny i niezwykły obraz archeologii dominuje w filmach. W końcu przychodząc do kina, widz
nie chce przez półtorej godziny oglądać doczyszczania stropu
warstwy lub obserwować etapów procesu twórczego przy dokumentacji rysunkowej dwumetrowego, skomplikowanego profilu. Przychodząc na film liczy się na bodziec, na emocje, które
poruszą i trwale zapadną w pamięci. Czy w takim razie istnieje
szansa na rzetelniejszą kreację archeologa jako zwyczajnego naukowca a nie superbohatera? Oczywiście, pozytywnym zaskoczeniem pod względem kreacji bohatera-archeologa jest Cornelius z Planety Małp. Nie można mu zarzucić brawury ani braku
rozwagi. Inteligentny szympans jest kompetentnym badaczem,
który w nauce odnajduje swoją pasję i tą drogą podąża. Ponadto miejsce prowadzonych przez Cornelisa wykopalisk, może
nie perfekcyjne, ale nadal cieszy oko archeologa i nie wywołuje
krytycznych komentarzy. Szkoda tylko, że na urzeczywistnienie
tego pozytywnego obrazu archeologii trzeba czekać aż do apokalipsy i triumfu małp nad ludźmi.
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Archeolog strażnikiem mitu
Kultura popularna wyznaczyła archeologowi specjalną misję. Świat przedstawiony w książce, grze, komiksie czy
filmie niemal zawsze wymaga elementu spekulacyjnego. Jedyną
postacią, która jest w stanie rozwikłać zagadkę, a tym samym
uwolnić świat od zła, apokalipsy, czy po prostu aberracji, jest
archeolog. Przyjmując na swoje barki to karkołomne zadanie,
archeolog musi być świadomy niebezpieczeństw i trudów, jakie przyniesie owa droga. Orężem w walce z przeciwnościami,
a zarazem kluczowym komponentem całej historii jest wiedza
o przeszłości. W końcu przeszłość zawiera w sobie potężne tajemnice, których nadprzyrodzona natura może stanowić zagrożenie dla ludzkiej egzystencji. Wyłącznie wiedza i umiejętności
archeologa-odkrywcy są w stanie okiełznać zagrożenie i przywrócić porządek we wszechświecie. Konfrontacja z przeszłością
jest zarazem konfrontacją z własnym pojęciem moralności.
Historia nauczyła nas, że próby upolitycznienia lub zideologizowania przeszłości mogą okazać się katastrofalne w skutkach,
dlatego tak ważne jest, aby archeolodzy pamiętali, że broń, którą
dzierżą jest obusieczna i może zaszkodzić zarówno im samym
jak i całemu światu.
Archeolog otrzymuje władzę nad przeszłością. W końcu
posiada on wszelkie predyspozycje oraz narzędzia, aby zagłębić
się w zamierzchłe czasy i podjąć próbę ich przybliżenia innym.
Przeszłość jest dobrem wspólnym, a społeczeństwo zasługuje na
silnych, kreatywnych i zdolnych przewodników, którzy zaprowadzą je do odległego, nieznanego świata i bezpiecznie przez
niego przeprowadzą. Ludzie pragną swoich mitów i zwracają
się do archeologów, aby to właśnie oni podjęli się misji ich
wykreowania. Każda epoka tworzy intelektualnie swój własny
wszechświat, a mit jest tym, co go porządkuje (Ronikier 2002,
s. 62‒63). Z kolei, według definicji Mircei Eliadego, mity
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podlegają pewnym powtarzalnym schematom: „Każdy mit,
niezależnie od swej natury, nawiązuje do jakiegoś wydarzenia,
które miało miejsce in illo tempore i stanowi wobec tego wzorzec
dla wszystkich czynności i „sytuacji”, w których następnie owo
wydarzenie się powtórzy” (Eliade 2009, s. 442). Czy więc oba
pojęcia mitu wzajemnie się wykluczają? Absolutnie nie, gdyż
każda powtarzalność odwołuje się do mitycznego archetypu
i jest kreowana na wzór panujących norm i zjawisk kulturowych, religijnych czy społecznych danej epoki. Joseph Campbell rozszerza owo pojęcie na całą kulturę i przyjmuje, że:
„Społeczeństwa żyją w micie i nie ma nic poza mitem” (Campbell 1994, s. 78). W zależności od tego, jaką formę narracji
wybiorą archeolodzy, taką wersję historii otrzyma ludzkość.
Przeszłość jest chimeryczna i tajemnicza, dlatego to zobowiązanie jest prawdziwym wyzwaniem, nawet może trudniejszym niż
ratowanie świata przed zagładą.
Archeolog-antagonista
w teorii spiskowej
Kasowe produkcje kinowe sprawiły, że archeologia jako
nauka zyskała sławę, o którą nie prosiła, a mianowicie stała się
nieodłącznym elementem programów paranaukowych. Takie
kanały telewizyjne jak Discovery czy History Channel odnalazły
w dziedzinie archeologii niszę, w której komercję połączono
z myślą spekulatywną. Owa kreacja miała na celu odzwierciedlać sposób działania archeologii w wyobraźni publicznej.
Wśród najpopularniejszych programów o tematyce archeologicznej i historycznej na tych dwóch kanałach można wyróżnić trzy główne nurty docelowe: odtajnianie ukrytych prawd,
odszukiwanie zaginionych artefaktów i przekraczanie granic,
zarówno pod względem odległości, czasu, jak i rozmiaru. Ze
względu na ową kategoryzację, w każdym odcinku teoretycznie
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naukowych dokumentów dominuje aspekt fantastyczny,
z którym naukowcy nie potrafią się zgodzić. Programy oscylują wokół zjawisk niezwykłych, mitycznych lub zwyczajnie
odrealnionych, takich jak konotacje obcych cywilizacji i budowniczych piramid, poszukiwaniach potwora z Loch Ness
lub próbach lokalizacji Atlantydy. Zupełnie odmiennie odbiera
to widz. Linia narracji programów dokumentalnych reprezentowanych przez Discovery lub History Channel nie jest ściśle
związana z naukowymi badaniami archeologów i historyków.
Ich istotą jest inscenizacja przeszłości z perspektywy zwykłych
ludzi, którzy obserwują historię, aby móc rozszerzyć granice
swojego świata. Widzowie pragną wrażeń – chcą się bać, zachwycać i dziwić. Elementy science fiction zawarte w tych dokumentach również nie są bezzasadne. Mają one rozbudzać
ciekawość i stanowić preludium do zadawania istotnych pytań
archeologicznych przez zwykłych ludzi. Jedynym niebezpieczeństwem tego typu narracji jest przeinaczenie istoty i celu
archeologii. W myśl opinii widzów stanowi ona paranaukę lub
nawet jedną z dziedzin zakazanych, a sam archeolog nie jest
już badaczem, a powiernikiem nie tylko największych tajemnic
ludzkości, ale i wszechświata.
Programy paranaukowe na kanałach typu Discovery czy
History Channel podlegają pewnym ograniczeniom. Nie można w nich przedstawić rozbudowanych, wielowątkowych tez,
gdyż zwyczajnie zabrakłoby czasu antenowego przeznaczonego
na dokument. W kompetencji scenarzysty lub reżysera jest jedynie ukazanie kontrowersyjnego zagadnienia i pozostawienie
po nim otwartych pytań, na które każdy widz może sobie sam
odpowiedzieć. Gdzie najczęściej poszukuje on odpowiedzi na
te oraz inne nurtujące kwestie? Niestety, wybór rzetelnej książki
lub publikacji na dany temat poprzedza wpisanie odpowiedniej
frazy w wyszukiwarkę internetową. Przykładowo poszukując
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informacji o piramidzie Cheopsa w Gizie konfrontujemy się
na pierwszej stronie pozycjonowania Google z artykułami dość
interesującymi, ale zarazem merytorycznie niewiarygodnymi.
Informacje z kilku pierwszych linków wzajemnie się wykluczają
i tylko jedna strona oprócz Wikipedii zawiera bibliografię. Sytuacja staje się jeszcze bardziej intrygująca, gdy chodzi o tematykę słowiańską, która w ostatnich czasach zdobywa coraz większą
popularność, a zarazem wzbudza ogromne kontrowersje. Wpisując frazy “słowiańskie przedmioty magiczne” i “amulety słowiańskie” w wyszukiwarkę internetową można natrafić przede
wszystkim na strony o tematyce ezoterycznej, blogi związane
z rodzimowierstwem i oficjalną stronę Czesława Białczyńskiego. Te dwie konkretne frazy nie zostały wybrane przez przypadek. Przyznaję, że podczas studiów zdarzyło mi się skorzystać
ze źródeł znalezionych w sieci. W 2013 roku przygotowywałam
referat na temat przedmiotów magicznych w kulturze Słowian,
a wpisując powyższe sformułowania w pierwszej kolejności
wyświetliła się publikacja Jacka Jagusia: Uwagi na temat wymowy magicznej średniowiecznych amuletów i ozdób na ziemiach
polskich. Dziś ten artykuł nie tylko nie wyświetla się wśród wyników pierwszej strony Google, ale nawet nie można go znaleźć
na pierwszych dziesięciu stronach wyszukiwarki.
Zaskakuje, że wśród tego natłoku informacji bardzo ciężko jest odszukać chociaż jedno zweryfikowane źródło – punkt
zaczepienia, który pozwoliłby osobie niezwiązanej z archeologią
zdobyć rzetelną wiedzę o lunulach, kaptorgach, czy amuletach.
Przeważają treści ezoteryczne oscylujące wokół białej magii,
reklamy, wpisy popularyzujące rozmaite warianty rodzimej
słowiańskiej wiary i współczesne, niepotwierdzone żadnymi
badaniami wariacje prawdy. Ta ostatnia kategoria, reprezentowana między innymi przez stronę Czesława Białczyńskiego,
jest szczególnie niebezpieczna, gdyż treści, które zawiera, mogą
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wydawać się przeciętnemu odbiorcy wiarygodne i przekonujące. W rzeczywistości jednak autor Księgi Ruty i Księgi Tura nagina prawdę i powołuje się na znane falsyfikaty, takie jak choćby
Księga Welesa. W końcu bloga, stronę internetową czy kanał
na YouTubie może założyć każdy i niestety każdy w sieci może
mianować się wybitnym badaczem lub znamienitym specjalistą
w jakiejś dziedzinie. Pechowo, wielu domorosłych „uczonych”
obiera sobie właśnie archeologię i historię jako główny cel zainteresowań, zwłaszcza w obecnej chwili, kiedy mit Wielkiej Lechii zdobył tak znaczącą popularność.
Archeologia padła ofiarą teorii spiskowych, przez które jej
znaczenie jako dyscypliny naukowej zostało podważone. Można to zaobserwować w przypadku teorii spiskowej dotyczącej
Imperium Lechickiego. W przypadku słowiańskich teorii spiskowych źródło ich fenomenu można odnaleźć w epoce romantyzmu. W tym okresie narodowych zrywów oraz powstańczej
zawieruchy poczucie narodowości jeszcze silniej rozgrzewało
serca polskiego społeczeństwa. Polacy od zawsze identyfikowali swoją spuściznę z silnymi i znaczącymi przodkami. Zgodnie
z pozanaukowymi narracjami historycznymi, Słowianie są ludem starożytnym i zamieszkują Europę Środkowo-Wschodnią
od wielu tysięcy lat. Współcześnie badacze skłaniają się raczej
do teorii allochtonicznej, według której Słowianie przybyli ze
swoich pierwotnych wschodnich siedzib w V‒VI wieku naszej ery, co oczywiście jest wbrew narodowym przekonaniom
„wielkolechickich akolitów” (Kośnik, Filipiuk 2016, s. 85).
O starożytnym i jednocześnie wyjątkowym rodowodzie Słowian
miało przesądzić pochodzenie, które według teorii spiskowych
wywodziło się od rasy aryjskiej. Ponadto wśród zwolenników
tych niezwykłych teorii panuje przekonanie, że większość germańskich plemion, takich jak Goci czy Wandalowie, również
swoją genezę zawdzięczało Słowianom (Kośnik, Filipiuk 2016,
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s. 85‒86). Imperium Lechickie obejmujące zasięgiem całą Europę Środkowo-Wschodnią, rozciągające się od Uralu po Loarę
miało być najsilniejszym państwem starożytnego świata, które pod naporem słowiańskich dzielnych wojów doprowadziło
do upadku Rzymu. Dlaczego więc nie ma śladów ich wielkości? Odpowiedź jest prosta, przynajmniej według wyznawców
teorii spiskowych – Słowianie padli ofiarą spisku. Dominująca
rola Słowiańszczyzny i potęga lechickiej armii paradoksalnie
doprowadziły do upadku i degradacji dumnego „narodu”.
Kluczową rolę w spisku odegrali Żydzi, którzy pragnęli zemsty
za zniszczenie przez Słowian w X wieku judaistycznego państwa
Chazarów. Spisek antysłowiański miał się zawiązać jednak co
najmniej na przełomie IX i X wieku. Zachodnie państwa judeochrześcijańskie pod orężem Watykanu skorzystały z momentu
osłabienia lechickiej potęgi i rozbiły Imperium, aby podporządkować je władzy papieskiej. Cywilizacja słowiańska stopniowo była przekształcana w „żydo-anty-cywilizację zachodu”.
Podobne plany likwidacji choćby wspomnienia o słowiańskim
imperium mieli także współcześni Niemcy, gdyż taka narracja
historii zaprzeczałaby uprawomocnieniu ich bardzo młodej
państwowości (Kośnik, Filipiuk 2016, s. 88).
Dziś na czele straży antysłowiańskiego spisku stoją naukowcy, w tym archeolodzy, którzy pod naporem marksistowskich
i niemieckich nacisków mają zupełnie zatrzeć wspomnienie
o wielkim Imperium Lechii. Jest to doskonały przykład myślenia spiskowego, które składa się z trzech fundamentalnych cech.
Po pierwsze – nic nie dzieje się przez przypadek. Każde poważne i dalekosiężne wydarzenie jest świadomie zaplanowane.
Po drugie – nic nie jest tym, na co wygląda. Rzeczy, które wydają się najprostszymi lub najbardziej prawdopodobnymi wyjaśnieniami, w rzeczywistości są mistyfikacją, dzięki której spiskowcy mogą ukryć swoją tożsamość lub działalność. Ostatnim
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spoiwem myślenia spiskowego jest doszukiwanie się jawnych lub
celowo ukrytych związków między wszystkimi istotnymi wydarzeniami (Barkun 2003; Guzowski 2016, s. 90‒91). Mentalność spiskowa dzieli ludzi, rzeczy i działania na dwie opozycyjne
grupy. Jedna jest czysta, natomiast druga plugawa. Wszystko
co jest społeczne i narodowe jest zarówno normalne, legalne
i przede wszystkim rodzime. Na przeciwnym biegunie znajdują się wartości antyspołeczne i antynarodowe, które uznaje się
za nienormalne, nielegalne i co za tym idzie – obce. Te dwie
skrajne wobec siebie grupy przynależą jednocześnie do dwóch
zupełnie odmiennych światów: obszar porządku, jasności i harmonii jest przeciwieństwem ciemności i zamętu. Jest to model
radykalnego dualizmu, gdzie dwie skrajnie odmienne grupy
egzystują obok siebie, ale nie mają ze sobą nic wspólnego. Każdy kontakt z antagonistycznym światem jest uważany z definicji za szkodliwy i zagraża profanacją lub co gorsza infekcją
świata harmonii (Moscovici 2014, s. 57). W tych kategoriach
archeolodzy są postrzegani jako oponenci, którzy świadomie
i z pełną premedytacją zaprzeczają, ukrywają lub nawet niszczą
domniemane dowody istnienia potężnego lechickiego imperium.
W końcu żaden racjonalny argument nie przekona osoby, która
święcie wierzy w raz postawioną tezę, do której sama może przypasować dowody. W teorii myślenia spiskowego taka postawa
jest związana z racjonalnością ograniczoną, która przejawia się
silnymi, emocjonalnymi przekonaniami co do prawdziwości
swoich racji oraz wybiórczym postrzeganiem świata (Guzowski
2016, s. 95).
Żaden inny okres historii nie zapewnił człowiekowi
takiego dostępu do wiedzy jak przełom XX i XXI wieku.
Internet, który miał uchodzić za genialne narzędzie rozwoju
jednocześnie stał się przekleństwem naszej epoki. W dobie ciągłego przepływu informacji naprawdę trudno wyodrębnić treści,
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które są wartościowe i przydatne. Zwykle giną one pod pokładami śmieciowych wiadomości.
Archeologia,
dinozaury i kontrowersja
Kino i kultura popularna stworzyły pewien stereotyp archeologa, który bezwzględnie podlega skategoryzowanym schematom. Z jednej strony niewątpliwie przyczyniła się do tego
postać Indiany Jonesa, ale swój udział w postrzeganiu zawodu
archeologa miał również Park Jurajski. Niestety w dalszym ciągu
powszechnym skojarzeniem jest, że pracą archeologa jest wykopywanie dinozaurów. Dlaczego, skoro archeologia i paleontologia to dwie różne dyscypliny nauki? Wynika to przede wszystkim z lekceważenia archeologii i wybiórczości materiałów na jej
temat w podręcznikach szkolnych. Na lekcjach historii brakuje
czasu na zapoznanie się z archeologią. Młody człowiek wkraczając na drogę przeszłości poznaje okresy geologiczne, dostosowaną do wieku wiedzę o antropogenezie, a czasem nawet uproszczony schemat rewolucji neolitycznej. W przeciągu czterdziestu
pięciu minut dziecko otrzymuje streszczenie milionów lat zamierzchłych, prehistorycznych czasów, a już na kolejnej lekcji
zagłębia się w świat starożytnej Mezopotamii i Egiptu. Czy jest
to właściwy sposób przekazywania wiedzy? Niestety nie, zwłaszcza, że archeologia jest zbyt szeroką dyscypliną nauki, aby zgłębić ją w czasie trwania jednej godziny lekcyjnej. O prawidłowej
pomocy edukacyjnej rodzic także może zapomnieć. Wpisując
w wyszukiwarkę internetową frazy “archeologiczne zabawki”
lub “zestaw małego archeologa”, owszem, można spodziewać
się zestawów do rzetelnych prac wykopaliskowych, ale niestety
paleontologicznych. Ten obraz przekłamania czy też niewiedzy
na temat archeologii dopełnia ranking filmów o tematyce archeologicznej, gdzie na pierwszym miejscu znajduje się Park
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Jurajski w reżyserii Stevena Spielberga (1993)2. Nie możemy się
więc dziwić, że podczas wykopalisk my jako archeolodzy zwyczajowo jesteśmy pytani przez postronnych obserwatorów o to,
czy wykopujemy dinozaury. Nie jest to jedyne zadziwiające pytanie, jakie można usłyszeć podczas eksploracji. Archeologia jest
immanentnie związana z ciekawością, która udziela się zarówno
badaczom, jak i osobom odwiedzającym stanowiska. Nie raz
znad profilu można było usłyszeć pytania typu: „Czy znaleziono
tutaj jakiś skarb?”, „Jak znajdują państwo złoto, to zabierają je
dla siebie?”, „Piramidy też kopiecie?”, „Czy ktoś wam te zabytki
wcześniej zakopuje?” lub nawet „Czy te kości są prawdziwe?”.
Zdarzają się również gotowe historie i lokalne legendy, w których główną rolę odgrywają zakopane skarby, lochy, tajemnicze
podziemne przejścia lub tunele. Zwykle owe opowieści nie pokrywają się z rzeczywistością, ale mają na celu wytworzyć aurę
niezwykłości i wyjątkowości danego miejsca. Lokalna społeczność oczekuje od archeologów potwierdzenia ich przypuszczeń
lub chociaż sensacji, która osławi ich małą ojczyznę.
Chęć wywołania sensacji jest również domeną massmediów, które w dziedzinie archeologii dostrzegają znaczny potencjał rozrywkowy. Nawet pobieżne spojrzenie na tytuły wiadomości o tematyce archeologicznej sugeruje, że czytelnik lub widz
ma do czynienia wyłącznie ze spektakularnymi i niezwykłymi
odkryciami. Cornelius Holtorf w książce Archaeology is a brand!
podjął się klasyfikacji nagłówków związanych z archeologią
i wyróżnił cztery główne typy: interesujące odkrycia, rozwiązane
zagadki przeszłości, trwające śledztwa „detektywistyczne” oraz
najnowsza wiedza naukowa (Holtorf 2007, s. 46). Rolą dziennikarzy jest wzbudzenie zainteresowania u odbiorcy, dlatego
odwołują się oni do sprawdzonych metod, nawet w przypadku,
Ranking filmów z kategorii archeologia, który wiele mówi o postrzeganiu
archeologii w kulturze popularnej: https://filmaster.com/tag/archeologia/
[dostęp: 10.02.2020].
2
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gdy są one stereotypowe. Być może dlatego każdy nagłówek
w gazecie, czy też pasek informacyjny w wieczornych wiadomościach, który zawiera w sobie słowo „archeologia” musi być
również uprzedzony synonimem „sensacji” lub „niezwykłości”.
Każdy archeolog zdaje sobie sprawę, że owe „spektakularne odkrycia” czasami są po prostu zwykłym materiałem masowym
lub niewiele wnoszącym do nauki wkopem po XX-wiecznym
śmietnisku3. Nie wiedzą tego jednak czytelnicy lub widzowie,
dla których przedstawiony przez media wyolbrzymiony obraz
prawdy jest zwyczajnie ekscytujący. Oddziałuje on na emocje
odbiorców, zwłaszcza jeżeli temat odnosi się do wydarzeń lub
miejsc szczególnie im bliskich lub postaci z którymi mogą się
utożsamiać. Afektywną więź z odbiorcą można również stworzyć poprzez użycie określeń takich jak „rewelacyjny”, „fenomenalny”, „spektakularny” albo superlatywów: „pierwszy”,
„najstarszy”, „największy”, ponieważ one automatycznie stwarzają wrażenie o doniosłej i istotnej roli historii. Z tej przyczyny
wiadomości o tematyce archeologicznej będą postrzegane jako
interesujące, gdyż odnoszące się do indywidualnego stanowiska
czytelnika lub widza i jego istniejących preferencji, czyli tego
co on już wie (Holtorf 2007, s. 47). Są to ogólne trendy, które
w zasadzie tyczą się wszystkich doniesień prasowych, a archeologia lub inne nauki nie stanowią w tym przypadku wyjątku.
W końcu dziennikarstwo naukowe to nadal dziennikarstwo.
Doniesienia prasowe czy też telewizyjne nie mają na celu
edukować odbiorcy w zakresie wiedzy o przeszłości, natomiast
mogą popularyzować pracę archeologa, przede wszystkim
w zakresie poszukiwania wskazówek, odkrywania tajemnic oraz
W roku 2012 podczas wykopalisk przy zamku w Papowie Biskupim przypadł mi wykop, który został wyznaczony w samym centrum śmietniska z lat
50’ XX wieku. Najbardziej „spektakularnym” artefaktem całej eksploracji
okazały się być kawałki kafli piecowych z XIX wieku, które naprawdę były
piękne, ale nie na tyle, aby stanowić część materiału wieczornych wiadomości
w TVP3 Bydgoszcz.
3
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rozwiązywania zagadek historii. Dlatego tak ważne jest, aby pogoń za sensacją została w miarę możliwości zastąpiona rzetelnością przekazu. Może w końcu nadszedł czas, aby nierealne
wyobrażenia fantazmatu archeologa uległy odczarowaniu?
Podsumowanie:
dwie drogi archeologa
Korelacja archeologii z popkulturą dała jej rzecz bezcenną
– atrakcyjne miejsce w zbiorowej wyobraźni. Rzadko która dyscyplina nauki w takim stopniu może odwołać się do emocjonalnego wizerunku, budowanego wokół pojęć takich jak przygoda
i pasja (Iłowiecka-Tańska 2014, s. 19). Uświęcona rola archeologa jako narratora przeszłości opiera się przede wszystkim na
głównej funkcji jaką narzuca mu świat fikcji. Jest on w nim
detektywem, odkrywcą i poszukiwaczem przygód. Przybiera
on różne oblicza, nawet te negatywne, jak w przypadku konfrontacji nauki z teorią spiskową. Rzeczywistość jednak diametralnie różni się od twórczych wizji i archeolodzy jako badacze
i naukowcy mają tego zupełną świadomość. Problematyczny jest
ich stosunek do tego zagadnienia, gdyż uważają, że nikt oprócz
nich samych nie ma prawa do definiowania tej dyscypliny nauki.
Niestety, archeologia już od podwalin swego istnienia, kiedy to
powstawały pierwsze gabinety osobliwości, wzbudzała kontrowersje, ale przede wszystkim rzucała ogromny cień na zbiorową wyobraźnię. Naturą cieni jest zniekształcenie i ukazywanie
tego, co chcemy zobaczyć, dlatego wyobrażenie o archeologii
powstało na domniemaniach niewtajemniczonych amatorów.
Współczesny świat, którego nieodłącznym elementem jest kultura popularna, stawia archeologów przed trudnym wyborem.
Muszą oni zadecydować, czy pozwolą nadal trwać sfałszowanej
wizji archeologii opartej na science fiction, czy może sami poprowadzą dialog. Niektórzy z nich muszą wkroczyć w świat kultury
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masowej, wykorzystać swoją kreatywność i stać się krasomówcami, twórcami mitów i pisarzami science fiction. Przekazywanie
historii gatunku ludzkiego w ciekawy sposób powinno stać się
jednym ze stałych elementów edukacji archeologów.
Nikt inny nie posiada takiej wiedzy, autorytetu i wyobraźni w tej dyscyplinie nauki, jak my sami. Dlatego może zamiast
narzekać lub wyśmiewać nierzadko tandetny, obsceniczny,
ale przede wszystkim wprowadzający w błąd obraz archeologa
w popkulturze i massmediach, powinniśmy sami wziąć sprawy
w swoje ręce? Prawdziwa historia o ludzkiej przeszłości może
okazać się znacznie ciekawsza w porównaniu z fantastycznymi
opowieściami o legendarnych artefaktach czy ożywających
mumiach. Posiadając pełen warsztat naukowy, predyspozycje,
ale i bagaż doświadczeń zawodowych archeolodzy powinni
sami zacząć tworzyć dzieła spopularyzowane i przystępniejsze
dla ogółu. Środowisko naukowe musi przełamać pewne bariery
i wyjść naprzeciw oczekiwaniom współczesnego świata.
My jako archeolodzy i badacze mamy obowiązek dzielić się
swoją wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami na temat historii ludzkości. Z tego powodu kulturę popularną powinniśmy potraktować poważnie, gdyż jest ona głównym medium
między nami – archeologami a ogółem społeczeństwa. W końcu żyjemy w epoce, która dostarcza nam nieograniczoną ilość
możliwości, aby wyjść z bańki, w której archeologia tkwi jako
nauka zamknięta, tworzona według zasady „sztuka dla sztuki”.
Wyjdźmy z inicjatywą i zacznijmy od nas samych – od indywidualnego podejścia do kwestii popkultury. Może uczelnie powinny organizować fakultety, które przygotowywałyby studentów oraz pracowników naukowych do pracy popularyzatorskiej
w archeologii? Studenci mogliby brać udział w warsztatach
z kreacji wizerunku nauki, gdzie uczyliby się opowiadać i oswajać
z publicznością. Naukowcy z kolei musieliby przestać lekceważyć
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programy i czasopisma popularnonaukowe. Być może jest to
jedyny sposób, aby obalić wiele przekłamań i nadinterpretacji
głoszonych przez domorosłych „badaczy”, chociażby takich jak
mit „Wielkiej Lechii”? Oczywiście nie można się oszukiwać, że
jest to zadanie proste. Zwłaszcza w dobie, gdy dorobek naukowy wartościuje się w punktach, brakuje czasu, chęci, a może
nawet i funduszy, aby tworzyć jeszcze artykuły do popularnonaukowych czasopism lub portali internetowych. Można jednak potraktować to jako przyjemną i zarazem pożyteczną odskocznię od trudów stricte naukowej codzienności. Archeolodzy
mają możliwość prowadzenia blogów, udzielania się w mediach
społecznościowych, posiadania własnych kanałów na YouTubie, bo właśnie tam zmierza przyszłość, więc i my dodajmy do
niej nieco naszej wiedzy o przeszłości.
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Archeologia przy okazji
– nowa wystawa stała
w Domu Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Alicja Marika Lubowicka
Muzeum Okręgowe w Toruniu

W czerwcu 2018 roku w Domu Mikołaja Kopernika,
w dziale Muzeum Okręgowego w Toruniu otwarto nową ekspozycję stałą, której modernizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu z programu Infrastruktura i Środowisko 2014‒2020
projektu pt.: „Toruńska Starówka ‒ ochrona i konserwacja
dziedzictwa kulturowego UNESCO ‒ etap II” (Lorenc 2008,
s. 34 – 48).
Kamienica mieszczańska o rodowodzie średniowiecznym ‒
tak ważna dla historii miasta i biografii astronoma, poddana
została próbie współczesnej interpretacji myślenia o muzealnictwie i dziedzictwie1. Przekształcenia w obrębie dwóch kamienic nr 15 i 17 przy ul. Mikołaja Kopernika pozwoliły na
zmianę planów ekspozycyjnych i rozszerzenie prezentowanej
biografii Mikołaja Kopernika o temat historii astronomii i nauki, ale co ważniejsze o zagadnienie życia codziennego w hanzeatyckim domu-składzie w Toruniu (Mazurkiewicz 1962, s. 76
– 80; 1966, s. 56‒64; 1988, s. 15‒20; 1969, s. 62‒74; 2001).
Interpretację dziedzictwa identyfikowaną m.in. jako potrzebę emocjonalną w życiu człowieka przedstawia Freeman Tilden (2019; por. Rusnak 2014,
s. 197–210).
1
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Obecnie widz może zapoznać się z owymi tematami na ekspozycji złożonej z 26 sal oraz kina 4D z repertuarem trzech filmów
(„Wszechświat”, „Mikołaj Kopernik – poprzednicy i następcy”
oraz „Mikołaj Kopernik w Toruniu”)2.
W osnowę architektoniczną zabytku wpleciona została
opowieść (komunikat) złożona z obiektów muzealnych i ich
replik. Jednak aby odejść od pozytywistycznego myślenia o muzeum zastosowano na wystawie kilka narzędzi do samodzielnej
indukcji tematów. Są to w głównej mierze nowoczesne multimedia, oddziałowujące na spostrzegawczość gości. Pozwalają
na samodzielne wysnuwanie wniosków, oparte nie tylko na
obserwacji niemego obiektu muzealnego, ale przede wszystkim
analizowanie go w oparciu o dane, których dostarczają opisy
wystawiennicze (Jędruch, Migalska 2019, s. 7 – 14; Klekot
2008, s. 92).

Ryc. 1. Plan Domu Kopernika ze słowniczkiem w aplikacji//
Nicolaus Copernicus House Plan with glossary via App

Najnowsze omówienie nowej wystawy stanowi katalog: autorstwa M. Kłosińskiego i A.M. Lubowickiej pt. Dom Mikołaja Kopernika (2018).
2

72

Alicja Marika Lubowicka

Nowa wystawa jednak nie ogranicza się jedynie do krótkich, drukowanych tekstów, będących suchym komunikatem
zawierającym informacje o roku powstania, rodzaju materiału
czy stanu zachowania zabytku (Ryc. 1).
Zasadniczym tego podejścia przykładem jest nowoczesna,
całościenna gablota znajdująca się na ścieżce zwiedzania między
salą wspominającą rodzinę Mikołaja Kopernika a izbą tylnego
traktu. Pokazuje ona realia życia codziennego użytkowników
owych przedmiotów (Ryc. 2).
Historia codzienna i niecodzienna mieszczan, dzieje miasta połączone są z historią jednego przedmiotu, wiążącą się
z biografią rzeczy, jako metodą badania wytworów kultury
(Ryc. 3)(Kobiałka 2008, s. 44‒49).

Ryc. 2. Gablota archeologiczna z aplikacją//
An archaeological display case with App
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Ryc. 3. Kultura Materialna Torunia – aplikacja
// Material Culture of Toruń via App

Stanowisko w warstwie interaktywnej opracowane zostało
przez firmę Trias S.A. i podwykonawcę firmę Toucan Systems.
Sprzęt dostarczyła firma New Amstredam, gablotę zbudowała
firma MAAT4. Wykorzystano dotykowy monitor 42” wraz
z komputerem, wzbudnikiem akustycznym i wzmacniaczem do
wzbudnika.
Treścią merytoryczną stworzoną przez muzealnika zarządza się poprzez formularz CMS. Stanowisko obsługiwać można
w trzech językach, a posługiwanie się multimediami jest sprzężone na każdym kroku ze ścieżką zwiedzania z audioguidem.
Przedstawione w gablocie zabytki ustawiono w grupach
zbliżonych technologicznie, każdy jednak ma swój własny numer porządkowy. Jest to o tyle istotne, iż powiązań między każdym obiektem a aplikacją mamy kilka.
Pierwszy związany jest z panelem numerycznym, który
uruchamia nam treść interesującego nas zabytku. Wówczas
pojawiający się na monitorze obiekt skorelowano z systemem
oświetlenia, dającym informację o umiejscowieniu zabytku
w danej kwaterze gabloty. O jego ustawieniu i numerze
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wywoławczym przypomina także symbol gabloty wraz z cyfrą
w prawym górnym rogu odsłony.

Ryc. 4. Wyszukiwarka obiektów na podstawie liczby porządkowej//
Object search engine based on ordinal number

Możliwe jest także przeglądanie zawartości aplikacji poprzez kursor złotej kuli na orbicie między tekstem a zdjęciem
zabytku.
Trzecim sposobem wyszukiwania zabytku jest wykorzystanie mapy znalezisk archeologicznych z terenu Starego i Nowego
Miasta Torunia. Wywołanie treści następuję poprzez kliknięcie
interesującej nas destynacji w ich obrębie. Wówczas dowiedzieć
się można więcej o przekroju zabytków pochodzących z badań
archeologicznych danej parceli (Ryc. 5).
Czwartą możliwością jest selekcja surowcowa. Dla każdej
z kategorii: metal, skóra, szkło, drewno, glina możliwe jest wyświetlenie i prześledzenie miejsc znalezienia zarówno jednej, kilku, jak i wielu typów obiektów z gabloty (Ryc. 6). Po wciśnięciu na panelu symbolu interesującej nas grupy technologicznej
wybieramy miejsce na mapie już spośród przedmiotów tego
typu (Popczyk 2013, s. 15).
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Ryc. 5. Mapa znalezisk archeologicznych
ze Starego i Nowego Miasta Torunia //
A Map of archaeological findings
from the Old and New Town of Toruń

Ryc. 6. Mapa znalezisk archeologicznych z gliny
ze Starego i Nowego Miasta Torunia
// Map of archaeological finds made of clay
from the Old and New Town of Toruń
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Jakie są wyniki eksperymentu jakim jest spotkanie gościa
muzealnego z archeologią przy użyciu najnowszych technologii i innej, niż typowej (albo żadnej) narracji? Przede wszystkim widz nastawiony obecnie na interakcję daje muzeom mało
czasu na zainteresowanie siebie danym elementem opowieści.
Aplikacja skraca czas dostępu do konkretnej informacji do minimum, dzięki solidnym możliwościom wyszukiwania treści,
dodatkowo w bardzo intuicyjny i atrakcyjny graficznie sposób
Gablota z zabytkami działa również jako tradycyjny element ekspozycji muzealnej, lecz z opisami w formie już nie drukowanej, lecz cyfrowej (Ziółkowska-Weiss 2013, s. 167 – 168).
Pozyskane informacje są precyzyjne, a umieszczenie tego elementu na ścieżce zwiedzania przed największą izbą codzienną
stanowi zachętę do uwagi w odkrywaniu dawnego życia torunian pokazanego na wystawie (Popczyk 2013, s. 15).
W muzeum – instytucji funkcjonującej w przestrzeni
publicznej, na wystawie dochodzi do spotkania z dziedzinami, które konkretyzują się w oparciu o desygnaty źródłowe –
niejako przy okazji (Janus 2019). Archeologia zaś zajmująca
się wytworami kultury materialnej w środowisku muzealnym
nie musi być już pokazywana metodami etnograficznymi.
Dzięki gablocie z aplikacją staje się samodzielnym stanowiskiem edukacyjnym – bazą danych, niepozbawioną wystawienniczego kontekstu (Pawleta 2015, s. 377 – 381; Popczyk
2008, s. 19 – 21; Rakowski 2008, s. 57). W ten sposób prezentowany wycinek dawnej rzeczywistości pasuje do większości muzeów naukowo-badawczych i edukacyjnych w typie
historyczno-artystycznym (Woźniak 2018, s. 23 – 24). I choć
temat wystawy nie dotyczy archeologii Torunia bezpośrednio, wspomnienie o kulturze materialnej miast średniowiecznych poznawanych tą metodą jest pożyteczne,
ciekawe i sprawdza się przy użyciu najnowszych technologii
multimedialnych (Konopka 1991, s. 270).
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O sztuce palenia bez „dymu”.
Archeologiczna wystawa
Mieszczańska kultura
palenia tytoniu. Fajki
w nowożytnej tradycji
i obyczajowości mieszkańców
Krakowa w kontekście trudnej
publicznej debaty nad używkami

Jakub Puziuk
Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Popularyzacja nauki dotyka niekiedy zagadnień lub obyczajów źle postrzeganych i społecznie napiętnowanych, do których zaliczyć można m.in. spożywanie napojów alkoholowych
czy palenie wyrobów tytoniowych. Potrzeba zaprezentowania
pewnych zjawisk lub przedmiotów, znajdujących się w orbicie
takich tematów tabu, nie może jednak wiązać się z całkowitym
odrzuceniem lub koloryzowaniem kwestii związanych z nałogiem. W przypadku działań związanych z popularyzacją archeologii, takie zagadnienia pojawiają się zdecydowanie rzadziej,
dotyczą one jednak źródeł kultury materialnej, które również
są odzwierciedleniem dawnych praktyk lub obyczajów, związanych najczęściej z ludzkimi słabościami. Nałóg jako zjawisko nierozerwalnie związane z ludzką egzystencją może być
zatem obyczajowym „łącznikiem” dawnych społeczeństw ze
współczesnym człowiekiem. W taki skomplikowany społecznie
kontekst, wpisywała się jedna z ekspozycji czasowych, prezen83
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towana szerokiej publiczności w Muzeum Archeologicznym
w Krakowie, pt. Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki
w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa1.
Celem wystawy było nowatorskie spojrzenie na jedno
z ważniejszych źródeł kultury materialnej okresu nowożytnego, które jako przybory powszechnie zaczęto stosować w Europie od XVII wieku. Fajki dla archeologa są zarówno cennym
w analizie zabytkiem, chociażby w kontekście badań nad datowaniem warstw nowożytnych, jak i niepodważalną w interpretacji, materialną pozostałością dawnych zwyczajów oraz mody.
Wieloaspektowość tego zagadnienia, powoduje, że archeologiczne prace badawcze wymagają często uzupełnienia w postaci
interdyscyplinarnych studiów, chociażby w kontekście historii
lub etnografii. Przybory do palenia tytoniu, odkrywane w Krakowie, odzwierciedlają przywiązanie mieszkańców tego miasta
do obyczajów płynących głównie z tradycji wschodniej (tureckiej). Źródła te, wskazują ponadto, że ówcześni konsumenci
stosowali zarówno towar miejscowej produkcji, jak i wysokiej
jakości akcesoria, wytwarzane w innych europejskich ośrodkach
(Puziuk 2015a, 61‒62; 2015b, 81‒86; 2016a, 179‒182).
Ekspozycja „Mieszczańska kultura palenia tytoniu”, została zaaranżowana w dwóch pomieszczeniach, nawiązujących do
tytoniowego „zwyczaju” oraz jego „akcesoriów”. Zwiedzający
wprowadzany był początkowo do egzotycznego świata tureckiej
„kawiarni”, która stanowić miała orientalne tło dla głównego
Wystawa w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, była pokazywana
w okresie 21.04.2017‒10.01.2018 r. Powstała ona we współpracy z Zamkiem
Królewskim na Wawelu (kuratorem z ramienia tej instytucji była Magdalena
Szewczyk-Wojtasiewicz), według scenariusza i opracowania merytorycznego
Jakuba Puziuka oraz koncepcji plastycznej Marka Grossego i Anny Piwowarczyk. Na ekspozycji, zaprezentowano zabytki Muzeum Archeologicznego w Krakowie i Zamku Królewskiego na Wawelu oraz kolekcje prywatne.
W aranżacji wykorzystano rekwizyty wypożyczone dzięki uprzejmości Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pana Krzysztofa Głuchowskiego.
1
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nurtu narracji – przedstawienia dotychczasowego stanu wiedzy dotyczącej historii krakowskiej fajki na podstawie znalezisk
archeologicznych (Ryc. 1‒3). Twórcy pragnęli pokazać te
przedmioty jako materialny dowód orientalizacji kultury dawnych mieszczan pod wpływem tradycji tureckiej. Zwiedzając
„kawiarnię”, można było zatem odbyć podróż do innego wymiaru kulturowego, związanego z egzotyką wschodnioeuropejskiego fajczarstwa2. Pomieszczenie to wyposażone w odpowiednie akcesoria meblarskie3, miało dodatkowo na celu oswojenie
zwiedzającego zarówno z orientalnym klimatem, jak i tajemniczym zagadnieniem fajczarstwa4, które w „archeologicznej”
odsłonie udostępnione zostało w kolejnej sali. Wyeksponowane tam źródła wykopaliskowe stanowiły unikalną kolekcję
w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz Zamku Królewskiego na Wawelu (por. Puziuk 2015a, 2016b; Szewczyk-Wojtasiewicz 2011, 2017, tam opracowania znacznej
większości pokazywanych zabytków) (Ryc. 4). W uporządkowanych tematycznych grupach, zaprezentowano gliniane fajki
jednorodne, lulki oraz akcesoria wykonane z porcelany, pochodzące z okresu od XVII do 1. poł. XX w., które opracowane zostały szczegółowo na towarzyszących gablotom planszach (Ryc.
5). W zbiorach tych dominowały gliniane lulki, produkowane
zarówno w miejscowych, jak i zagranicznych warsztatach. Uwagę zwracały w szczególności wysokiej jakości lulki wytwarzane
z słynnych zakładach Monarchii Habsburgów i późniejszego państwa Austro-Węgier, zlokalizowanych m.in. na terenie
Por. przypis 10.
Aranżację „kawiarni”, stanowiły wielkoformatowe drukowane płótna z wykorzystaniem wysokiej rozdzielczości fotografii (m.in. dywanów perskich,
makat, zastawy stołowej oraz ozdób), użyczonych twórcom przez Zamek
Królewski na Wawelu oraz krakowski sklep z orientaliami „Dywany Perskie
– tudzież inne przedmioty użyteczne”. Niektóre elementy wyposażenia tego
pomieszczenia, wypożyczone zostały ze zbiorów scenicznych Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
4
Por. przypis 10.
2
3
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dzisiejszej Słowacji lub Austrii (np. Bańska Szczawnica, Theresienfeld). Licznie reprezentowane były również egzemplarze
akcesoriów porcelanowych pochodzenia austro-węgierskiego,
gdzie wyróżniały się metalowe elementy takich fajek spełniające
funkcje ozdobne i użytkowe. Całości obrazu prezentowanej kolekcji, dopełniał niewielki zbiór glinianych fajek jednorodnych,
produkcji holenderskiej i pruskiej. Warto podkreślić, iż mimo
niewielkich rozmiarów, takie akcesorium (jak i dobór odpowiedniego zestawu przyborów) również może stać się intrygującym i bardzo efektownym eksponatem.

Ryc. 1. Wystawa Mieszczańska kultura palenia tytoniu.
Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa.
Aranżacja orientalnej „kawiarni” (fot. A. Susuł).
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Ryc. 2. Wystawa Mieszczańska kultura palenia tytoniu.
Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa.
Aranżacja orientalnej „kawiarni” (fot. A. Susuł).

Ryc. 3. Wystawa Mieszczańska kultura palenia tytoniu.
Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa.
Aranżacja orientalnej „kawiarni” (fot. A. Susuł).
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Ryc. 4. Wystawa Mieszczańska kultura palenia tytoniu.
Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa.
Pomieszczenie z zabytkami archeologicznymi (fot. A. Susuł).

Ryc. 5. Wystawa Mieszczańska kultura palenia tytoniu.
Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa.
Gabloty z zespołami zabytków i tablicami (fot. A. Susuł).
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Niezwykle ważnym aspektem społecznym zarówno samej
ekspozycji, jak i towarzyszącym jej wydarzeniom naukowoedukacyjnym, była współpraca z „Pierwszą Krakowską Lożą
Fajki”5. Stowarzyszenie to jest jedynym krakowskim pipe clubem, zrzeszonym w ogólnopolskiej Radzie Polskich Klubów
Fajki. Współczesna historia „Loży”6, zrzeszającej krakowskie
grono koneserów i propagatorów sztuki palenia w fajce, stała się
ważnym uzupełnieniem głównego nurtu archeologicznej narracji wystawy, spełniając rolę współczesnego kontynuatora tradycji fajczarskich wśród mieszczan krakowskich (Ryc. 6). Gablota
z zaprezentowaną prywatną kolekcją członków „Krakowskiej
Loży”, jako ostatnia w pomieszczeniu z zabytkami archeologicznymi, „łączyła” nowożytną tradycję ze współczesnym ruchem
fajczarskim7. Wiedza praktyczna i teoretyczna zarówno członków „Loży”, jak i innych klubów fajczarskich, została efektywnie zagospodarowana podczas sesji naukowej przeprowadzonej
przed wernisażem (Ryc. 7)8. Ponadto z udziałem zaprzyjaźnionych fajczarzy, miał miejsce niezwykle interesujący eksperyment archeologiczny, związany z wykonaniem kopii jednej
z zabytkowych fajek, eksponowanej na wystawie (Ryc. 8). Stała
Wystawę wspierała również Rada Polskich Klubów Fajki, natomiast patronem medialnym był ogólnopolski e-magazyn fajkowy, Kalumet.pl.
6
Krakowski Klub Fajczarzy (KKF) powołano do życia 29. listopada 1991 r.
W styczniu 1992 r. KKF przekształcił się w Pierwszą Krakowską Lożę Fajki.
„Loża” szczyciła się wydawaniem biuletynu klubowego, który od 1993 r. został pismem o zasięgu ogólnopolskim, pod nazwą KALUMET. Działalność
wydawnicza członków „Loży” nie ograniczała się wyłącznie do KALUMETU,
w 1993 r. drukiem ukazała się książka członka honorowego tego klubu Zbigniewa Turka pt. „Fajka mniej szkodzi” (Turek 1993). Społeczność „Loży” co
miesiąc gromadzi się w jednym z krakowskich lokali, starając się kontynuować
bogate tradycje sztuki fajczarskiej mieszczaństwa krakowskiego (na podstawie
mat. autorskich P. Rudnickiego i M. Chmielowskiego).
7
Zaprezentowano w niej prywatne zbiory członków „Krakowskiej Loży”,
P. Rudnickiego i M. Chmielowskiego.
8
W sesji naukowej udział wzięli: Marek Parol (Przemyski Klub Fajki) Technologia produkcji fajek glinianych – dawniej i teraz; Adam Zając („Pierwsza
Krakowska Loża Fajki”) Krótka współczesna historia fajki; Piotr Rudnicki
5
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się ona dzięki rekonstrukcji słynnych polskich fajkarzy – Marka Parola i Zbigniewa Bednarczyka, akcesorium turniejowym,
podczas jubileuszu 25-lecia „Krakowskiej Loży”, który celebrowany był zawodami w wolnym paleniu fajki (Ryc. 9‒10).

Ryc. 6. Wystawa Mieszczańska kultura palenia tytoniu.
Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa.
Tablica „Pierwszej Krakowskiej Loży Fajki” (oprac. graf. M. Grosse).
(„Pierwsza Krakowska Loża Fajki”) Historia ruchu fajczarskiego w Polsce; Magdalena Szewczyk-Wojtasiewicz (Zamek Królewski na Wawelu) Fajczarska
kultura kawiarniana. Znaleziska fajek zwanych „kawiarnianymi” w zbiorach
Zamku Królewskiego na Wawelu; Jakub Puziuk (Muzeum Archeologiczne
w Krakowie) Najstarsze akcesoria tytoniowe nowożytnych mieszczan krakowskich w świetle źródeł archeologicznych.
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Ryc. 7. Sesja naukowa. Wystąpienie Mistrza fajkarskiego M. Parola
(Przemyski Klub Fajki) (fot. A. Susuł).

Ryc. 8. Fajka turniejowa (rekonstrukcja M. Parola
i Z. Bednarczyka) (fot. J. Puziuk).
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Ryc. 9. Jubileusz 25-lecia „Pierwszej Krakowskiej Loży Fajki”.
(źródło fot: kalumet.pl).

Ryc. 10 . Zawody w wolnym paleniu fajki
(z lewej, Mistrz fajkarski Z. Bednarczyk) (źródło fot: kalumet.pl).
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Wystawa Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki
w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa
została efektywnie wykorzystana w działalności edukacyjnej
i popularyzatorskiej, prowadzonej w Muzeum Archeologicznym
w Krakowie. W ramach oferty dla osób dorosłych i seniorów,
przygotowano program edukacyjny Kalumet, czyli fajka pokoju,
polegający na cyklu spotkań, przybliżających w oparciu o ekspozycję, zagadnienia nowożytnego fajkarstwa9 oraz fajczarstwa10.
Zorganizowano warsztaty na których m.in. zaprezentowano
zabiegi rzemieślnicze związane z wykonaniem fajki glinianej11.
Odbył się również cykl wykładów popularnonaukowych, gdzie
zarówno archeolodzy, jak i znawcy sztuki fajczarskiej będący
członkami polskich klubów, prezentowali zabytkowe fajki oraz
współczesne arkana palenia. Dla osób dorosłych, oferta była
realizowana w ramach cyklu „Serwis Przewodnicki” polegającego na tematycznym referacie lub zwiedzaniu ekspozycji z kuratorem. W kontekście społeczności seniorów, zaproponowano
spotkania połączone ze zwiedzaniem wystawy, warsztaty oraz
wykłady, które prowadzone były w ramach cyklicznych zajęć
muzealnych „Wtorkowe Spotkania dla Seniorów w Muzeum
Archeologicznym w Krakowie”. Ofertę edukacyjną skierowano
również do studentów wyższych uczelni, w szczególności archeologii, historii oraz kulturoznawstwa, którzy mieli możliwość
zgłębienia mało znanego zagadnienia i poznania zabytków, stanowiących również dziedzictwo kulturowe Małopolski.
Popularyzacja nawet tak „obciążonego” zagadnienia jak
palenie tytoniu, przy odpowiedniej propozycji przekazu, nie
musi razić osób temu niechętnych, ale dodatkowo je zaciekawić.
Terminem tym określa się ogół prac związanych z produkcją fajki.
Termin ten należy rozumieć jako sztukę palenia fajki.
11
W działalność tą został zaangażowany m.in. Dział Konserwacji Zabytków
MAK, który dysponował kopią dwuczęściowej formy do wyciskania fajki,
będącej rekwizytem w trakcie zajęć warsztatowych poświęconych produkcji
glinianych akcesoriów (z możliwością wykonania własnej kopii).
9

10
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W tym kontekście, innowacyjna formuła prezentacji zagadnień
archeologicznych oraz efektywna realizacja muzealnego programu naukowo-edukacyjnego, wykonywanego we współpracy
ze społecznością lokalnych fajczarzy, z pewnością przyczyniły
się do sukcesu „Mieszczańskiej kultury palenia tytoniu”. Mimo
wielu obaw jej twórców, ekspozycja była ważnym wydarzeniem kulturalnym w Krakowie i mogła się poszczycić wysoką
frekwencją.
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Wprowadzenie
Współczesny świat nauki i biznesu w zdecydowanie większym stopniu ulega wzajemnym oddziaływaniom, niż chociażby
stulecie temu. Powojenna polaryzacja świata na kapitalistyczny
Zachód i socjalistyczny Wschód spowodowała odłączenie polskiej nauki od zachodnioeuropejskich trendów rozwojowych.
Zimnowojenny wyścig zbrojeń w krajach kapitalistycznych
spowodował zacieśnienie współpracy ośrodków naukowych
i biznesu. Zakończenie zmagań między mocarstwami, spowodowane upadkiem bloku komunistycznego, pozwoliło włączyć
kraje Europy Środkowej w zachodnioeuropejski system relacji
gospodarczych. Zmiana ta, zapoczątkowana trzy dekady temu,
wymusiła całkowite przemodelowanie gospodarki i szkolnictwa wyższego Polski. Otwarcie się nauk ścisłych, technicznych,
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ekonomicznych czy społecznych na współprace z rodzącym się
po 1989 r. prywatnym biznesem jest najbardziej dynamiczne.
Jak jednak wygląda obecność nauk historycznych w gospodarce,
a w sposób szczególny w sektorze turystycznym?
Na wstępie podkreślenia wymaga brak opracowań podejmujących problematykę współpracy ośrodków turystycznych,
nie związanych bezpośrednio z tematyką archeologiczną a środowiskiem naukowym. Dotychczasowe opracowania dotyczące
archeoturystyki ograniczały się przede wszystkim do refleksji
nad przyjętymi modelami popularyzacji wiedzy archeologicznej w muzeach, skansenach czy w ramach plenerowych festiwali
i festynów. Tego rodzaju studia w ostatnich latach podejmowali
m.in. Roksana Chowaniec (2010, 2017), Justyna Żychlińska
(2015), Damian Werczyński (2012) czy Jarosław M. Fraś wraz
z Markiem Skubiszem i Markiem Materną (2011). Wśród starszej
literatury wymienić warto opracowania wydane na łamach czasopisma „Z otchłani wieków”. W ramach tej pozycji wielokrotnie
wydawano teksty poruszające problematykę edukacji archeologicznej wśród dzieci i młodzieży (m.in. Pawłowska 1962, Ławicki
1964) oraz kwestię wydarzeń plenerowych (m.in. Brzozowski,
Siemaszko 2003; Gawron-Kłosowska 2005), rzadziej natomiast
wspominano o roli archeologii w branży turystycznej. Przedstawiony zarys stanu badań wskazuje, że relacje między środowiskiem archeologicznym a branżą turystyczną nie doczekały
się odpowiedniego opracowania. Tym samym podejmowana
w niniejszym opracowaniu refleksja ma stanowić przyczynek do
szerszej dyskusji nad tym zagadnieniem.
Problem relacji między turystyką a instytucjami naukowymi omówiony zostanie na przykładzie współpracy przedstawicieli Instytutu Archeologii UMK i JuraParku Solec. Zasadniczym celem tego artykułu jest zaprezentowanie genezy
nawiązanej współpracy, ale także zakresu podejmowanych
98

Patryk Banasiak

razem działań oraz określenie ich słabych i mocnych stron.
Ta ostatnia kwestia zostanie omówiona w oparciu o wyniki przeprowadzonej ankiety wśród osób zaangażowanych we
wspólne działania. Osoby te poproszone zostały o wyrażenie
swojej opinii w kwestiach takich jak: korzyści wizerunkowe,
finansowe i rozwojowe, uzyskane przez instytucje, z którą
są związani. Całość podejmowanej refleksji ma pomóc w wypracowaniu modelu współpracy między jednostkami naukowymi a rynkiem turystycznym.
Turystyka a archeologia –
geneza wzajemnych relacji
Badania archeologiczne niemalże od początku były ważnym czynnikiem kształtującym lokalną świadomość historyczną. Jednak rzadko kiedy oddziaływały one w wymiarze ponadlokalnym. Dopiero odkrycie osady obronnej w Biskupinie
w latach 30. XX w. sprawiło, że badania archeologiczne stały
się ważnym czynnikiem kształtującym rynek turystyczny. Fenomen Biskupina zasługuje na osobne omówienie. W tym wypadku chciałbym jedynie wskazać, że to właśnie wtedy w Polsce
pierwszy raz archeologia stała się ważnym czynnikiem stymulującym rozwój turystyki. W okresie międzywojennym wizyty
w Biskupinie wynikały z politycznego wykorzystania odkryć
archeologicznych do propagowania odwiecznej słowiańskości
ziem zachodniej Polski, co potwierdzają wizyty elit ówczesnego
społeczeństwa (ryc.1). Problem ten powszechnie znany w środowisku archeologicznym nie wymaga bardziej szczegółowego
omówienia. Znaczenie biskupińskich badań archeologicznych
w międzywojennej Polsce szerzej prezentują Zofia i Stanisław
Kurnatowscy (2005).
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Ryc. 1. Wizyta Prezydenta RP Ignacego Mościckiego (góra)
w roku 1935 oraz gen. Edwarda Rydza-Śmigłego
w roku 1937 na terenie wykopalisk osady obronnej w Biskupinie
(źródło: szukajwarchiwach.gov.pl, dostęp 04.12.2019 r.)
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Zastanowić się warto jednak nad tym, jakie są współczesne motywacje do podjęcia współpracy między biznesem turystycznym a środowiskiem naukowym? Aby móc odpowiedzieć
na to pytanie należy w pierwszej kolejności pomyśleć czego
obecnie oczekuje od ośrodków turystycznych i ośrodków naukowych przeciętny turysta. Kim zaś jest ten turysta? Jest to
osoba chcąca zaspokoić swoje potrzeby, do których zalicza się:
odtworzenie sił fizycznych i psychicznych, poznanie, rozrywkę, rozwój zainteresowań, przekonania czy przeżywanie doznań religijnych (por. Konieczna-Domańska 2006, s. 301). Jak
zaznacza Franciszek i Łukasz Mróz „turystyka jest […] jedną
z najlepszych form rodzinnego spędzenia wolnego czasu”, stąd
też ośrodki turystyczne w dużej części odwiedzane są przez rodziny z dziećmi (Mróz, Mróz 2011, s. 167). Znając potrzeby
konsumenta możemy dopiero przystąpić do omówienia „produktu”, jaki powinny przygotować oba środowiska, aby skupić uwagę potencjalnego odbiorcy swoich usług. Jego kształt
współcześnie w miejscach takich jak parki rozrywki, parki
tematyczne, ośrodki wypoczynkowe, determinują głównie
mechanizmy rynkowe. Choć, co należy podkreślić, coraz
częściej dotyczą one również instytucji publicznych, takich
jak muzea i centra nauki. Wyzwania przed jakimi stoi muzealnictwo XXI wieku dobrze scharakteryzowała Justyna Żychlińska. Mówi ona, że „muzea muszą kreować swój pozytywny
wizerunek jako instytucji przyjaznej, ciekawej i uzyskać akceptację społeczną dla swojej działalności. Jest to realizowane
przez różne środki w ramach public relations, jak wyczerpująca
informacja o prowadzonej działalności, dynamiczna współpraca z dziennikarzami zapewniająca stałą obecność w mediach,
także otwartość i elastyczność w kontaktach z odbiorcami
swej ofert, tworzenie i wspieranie grup sympatyków muzeum
oraz wiele, wiele innych” (Żychlińska 2015, s. 14). Włączenie
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turystyki w mechanizmy popytu-podaży, innowacyjności,
oryginalności i konkurencyjności sprawiło, że właściciele tego
typu firm muszą nieustannie dbać o utrzymanie dotychczasowego konsumenta oraz jakości oferowanych usług. Jednocześnie pragną pozyskiwać nowych odbiorców, co wymusza ciągłe
poszukiwanie nowych dróg rozwoju danej instytucji. Refleksję
Justyny Żychlińskiej można odczytywać również szerzej. Problem „komercjalizacji” nie dotyczy bowiem tylko muzeów, lecz
także szeroko pojętych instytucji kultury i nauki – w tym uniwersytetów. Wprowadzenie na początku lat 90. XX w. gospodarki rynkowej w Polsce spowodowało również istotne zmiany
w szkolnictwie wyższym. Anna Losa-Jonczyk podkreśla, że także
uczelnie są poważnym graczem na globalnym rynku usług edukacyjnych, konkurującym z innymi o interesariuszy. Stąd też
konieczność ciągłej zmiany orientacji naukowej oraz nastawienie na dialog z potencjalnymi odbiorcami w zakresie kształcenia,
jak i kierunków badań naukowych oraz działalności eksperckiej
(Losa-Jonczyk 2012, s. 108). Konieczność konkurowania uniwersytetów między sobą sprawiła, że konieczne stało się otwarcie
tych placówek na inne środowiska, stosowanie zabiegów marketingowych i dbanie o swoją promocje. Zmiany gospodarcze wpłynęły również na zmianę społeczeństwa, w tym na jego potrzeby.
W jaki sposób postrzega ono przeszłość, o której opowieść mogą
„sprzedać” archeolodzy? Zdaniem Michała Pawlety wyróżnić
można kilka powiązanych ze sobą elementów tworzących obraz współczesnego postrzegania przeszłości. Jest to: po pierwsze
zapominanie przeszłości, erozja jej znaczenia, spadku zainteresowania historią oraz skrócenie horyzontu czasowego do najbliższej przeszłości; po drugie jednoczesny wzrost znaczenia pamięci/przeszłości w życiu publicznym (głównie politycznym);
po trzecie demokratyzacja dostępu do przeszłości i prywatyzacja
przeszłości; po czwarte przekonanie współczesnego człowieka
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o możliwości uzyskania bezpośredniego wglądu w przeszłość
poprzez jej zmysłowe doświadczenie; po szóste komercjalizacja (utowarowienie) przeszłości i dziedzictwa kulturowego,
co wiąże się z przekształceniem treści odnoszących się do przeszłości w produkty rynkowe pod postacią dóbr i usług (Pawleta
2016, s. 42). Takie postrzeganie przeszłości przez współczesnego odbiorcę usług turystycznych oraz edukacyjnych powoduje,
że konieczne staje się stosowanie innowacyjnych rozwiązań, wychodzenie naprzeciw „namacalności doznań”, a wiedza, tak jak
każdy inny towar musi być odpowiednio „sprzedana”. Archeologia dzięki swojemu przedmiotowi badań, jakim jest m. in.
kultura materialna, ma wszelkie predyspozycje, aby tą potrzebę
„namacalności doznań” zaspokajać. W tak szeroko nakreślonym
kontekście należy poszukiwać genezy nawiązania współpracy
między JuraParkiem Solec, mającym coraz silniejszą konkurencje na rynku turystycznym w północnej Polsce oraz Instytutem
Archeologii UMK, który w tym samym czasie intensyfikuje
działalność promocyjną i popularyzatorską.
Profil działalności edukacyjnej
JuraParku Solec i promocyjnej Instytutu
Archeologii UMK
Nim zaprezentowane zostaną inicjatywy podejmowane
przez oba podmioty, konieczne wydaje się zaprezentowanie ich
profili działalności. JuraPark Solec jest parkiem tematycznym,
którego właścicielem jest Stowarzyszenie „Delta”1. Ośrodek
turystyczny zlokalizowany w Solcu Kujawskim (między
Bydgoszczą a Toruniem) jest jednym z czterech parków dinozaurów założonych przez to stowarzyszenie. Początki sieci
Większość informacji dotyczących profilu działalności JuraParku Solec pochodzi od pracowników i dyrekcji ośrodka.
1
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JuraParków sięgają roku 2001, kiedy to badania paleontologiczne w rejonie Bałtowa, za namową wybitnego polskiego geologa
prof. Zbigniewa Kotańskiego, prowadził dr Gerard Gierliński (źródło: juraparksolec.pl, dostęp: 04.12.2019 r.). Odkryte
w czasie badań ślady mezozoicznych drapieżników wywołały
żywe zainteresowanie lokalnej społeczności. Współpraca lokalnych przedsiębiorców oraz paleontologów przyczyniła się
do powstania Stowarzyszenia „Delta” oraz budowy pierwszego
w Polsce parku dinozaurów w Bałtowie. Podstawą powstałej
w Bałtowie koncepcji parku tematycznego była równowaga między działalnością naukowo-edukacyjną a rozrywką.
Wykonywane modele dinozaurów były tworzone zgodnie
z ówczesnym stanem wiedzy paleontologicznej. Ponadto organizowane były regularnie wykłady popularnonaukowe oraz
wydarzenia o charakterze edukacyjnym dla dzieci i dorosłych.
Koncepcja parku łączącego wiedzę i rozrywkę, wypróbowana
od 2004 r. w Bałtowie, została wykorzystana przy budowie
drugiego ośrodka w roku 2008 – jakim był właśnie JuraPark
w Solcu Kujawskim. „Bawimy ucząc – uczymy bawiąc” to
hasło przyświecające działalności JuraParku Solec (Informator
2015, s. 3). Na solecki park, poza ścieżką edukacyjną z modelami dinozaurów, składa się także Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha2, prezentujące dzieje życia na Ziemi od jego
początków aż do końca plejstocenu – w tym dzieje człowieka. Innymi atrakcjami jest Jurajski Ogród Botaniczny, Mini
Park Archeologiczny oraz strefa rekreacji, gastronomiczna
i usługowa (por. Informator 2019). Stawiane przez JuraPark cele
to zaspakajanie jak największej liczby potrzeb odwiedzających
ich gości: poznawczych (m.in. ścieżka edukacyjna, Muzeum,
wykłady), odpoczynku i rekreacji (m.in. lokalizacja parków na
Podkreślić należy, że jednostka ta nie jest oficjalnie instytucją muzealną, choć
w dużej części wyczerpuje definicje tego rodzaju placówki z ustawy o muzeach
z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. 1997 Nr 5 poz. 24).
2
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wolnym powietrzu w otoczeniu przyrody) czy rozrywki (m.in.
powstawanie w ramach kompleksów parków rozrywki, koncerty, wydarzenia kulturalne). Rocznie obiekt ten odwiedza ponad
100 tys. turystów z Polski i zagranicy, w tym z Niemiec, Rosji
czy Ukrainy3.
Głównym zadaniem Instytutu Archeologii jest działalność
badawcza i dydaktyczna w ramach struktur Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jednak włączenie polskich uczelni do globalnego rynku edukacyjnego sprawiło, że konieczne stało się regularne promowanie wyników własnych badań
i oferty dydaktycznej. Zmniejszająca się w ostatnich latach,
w sposób drastyczny liczba studentów, skłoniła toruńskie środowisko archeologiczne do podjęcia starań nad zwiększeniem
swojej obecności wśród grupy docelowej – jaką są uczniowie
szkół średnich. Realizacja tych działań podejmowana była głównie w ramach ogólnowydziałowych i ogólnouniwersyteckich
wydarzeń promocyjnych, takich jak Dni Wydziału Nauk Historycznych czy Targi Promocji Edukacyjnej. Czynny udział
w tych przedsięwzięciach brały, poza pracownikami naukowymi, koła naukowe działające przy Instytucie Archeologii. Ostatnie lata to także intensyfikacja działalności popularyzatorskiej
i promocyjnej przedstawicieli kół naukowych w szkołach regionu kujawsko-pomorskiego oraz w wydarzeniach organizowanych poza uczelnią (m.in. udział w Dniach Grunwaldu,
Oblężeniu Malborka, Festiwalu Smaku w Grucznie, Targach
Rekonstrukcji Historycznej w Malborku, Festiwalu Archeologicznym w Biskupinie). Wszystkie te strategie nie zmierzały
wyłącznie do zwiększenia ilości rekrutowanych studentów, lecz
także miały za zadanie budowanie marki toruńskiej archeologii
akademickiej, jako otwartej na dialog społeczny i upowszechnianie wyników realizowanych badań. Tym samym działania
3

Dane pozyskane od pracowników i dyrekcji JuraParku Solec.
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te wpisują się w europejski trend public archeology, który również w Polsce zaczyna pełnić coraz ważniejszą rolę.
Współpraca JuraParku Solec
i Instytutu Archeologii UMK
Początki współpracy sięgają roku 2014, kiedy to rozpoczęto pierwsze rozmowy ws. organizacji wspólnych wydarzeń.
Przez ostatnie pięć lat, z różną intensywnością, odbyło się blisko kilkanaście imprez, w których współdziałały obie strony.
Miały one głównie charakter naukowy oraz popularyzatorski.
W tym zakresie podkreślić należy wygłoszenie przez studentów, doktorantów i pracowników Instytutu Archeologii UMK
kilkunastu wykładów popularnonaukowych o różnorodnej tematyce (m.in. Gdzie był średniowieczny Solec?, Zwierzęta w kulturze ludowej Słowian, O znaczeniu bagien w przeszłości, Świt
cywilizacji, Ssaki epoki lodowcowej). Członkowie kół naukowych współorganizowali także trzy edycje „Dnia Dziecka” oraz
„Majówki Archeologicznej”. Program tych wydarzeń stawiał
zawsze na pokazanie interdyscyplinarności archeologii, jak również jej ścisłych związków z naukami przyrodniczymi (ryc. 2).
W trakcie tych wydarzeń studenci Instytutu Archeologii UMK
wyjaśniali gościom JuraParku specyfikę współczesnej archeologii oraz podkreślali jej odmienny zakres badawczy, tak bardzo
różniący się od paleontologii. Interesującym przykładem zajęć
warsztatowych było prowadzenie przez dzieci i młodzież wykopalisk na dwóch specjalnie przygotowanych stanowiskach:
archeologicznym i paleontologicznym. Taka forma prowadzonych warsztatów miała na celu wskazanie na istotne różnice
między obiema dyscyplinami. Poza tym w trakcie tych imprez
prezentowane były postery z wynikami badań i studiów prowadzonych przez pracowników i studentów toruńskiej archeologii. W czasie tych wydarzeń przedstawiono repliki zabytków,
106

Patryk Banasiak

jak również zainscenizowano przykłady dawnego rzemiosła
(m.in. garncarz, złotnik). W trakcie „Nocy Muzeów” prelegenci
z Instytutu Archeologii wygłaszali wykłady o tematyce z pogranicza nauk przyrodniczych i archeologii. W tym miejscu konieczne wydaje się podkreślenie, że to dzięki interdyscyplinarności archeologii oraz szerokiej prezentacji dziejów przez Muzeum
Ziemi w JuraParku Solec możliwe było uzasadnienie obecności
archeologów w tym miejscu. Poza tym prelegenci i osoby prowadzące warsztaty z afiliacją Instytutu Archeologii UMK, po
zakończeniu pracy mogli za darmo korzystać z innych atrakcji
JuraParku Solec. Relacje między obiema stronami obejmowały także sferę pozanaukową. JuraPark Solec był kilkukrotnym
sponsorem organizowanych przez studentów „Otrzęsin Archeologii”. Jednocześnie właściciel JuraParku Solec w ramach
współpracy zapewniał darmowe zwiedzanie innych obiektów
w czasie organizowanych wyjazdów naukowych dla studentów
Instytutu Archeologii. Ponadto kierownictwo JuraParku wielokrotnie zapraszało studentów do podjęcia pracy w Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha, aby mogli pozyskać nowe umiejętności
i doświadczenie w branży turystycznej. Największym wspólnym
projektem była realizacja Mini Parku Archeologicznego, którego celem było prezentowanie najstarszych śladów osadnictwa
w Europie, jak również zależności między człowiekiem a środowiskiem. W ramach tego projektu konsultowane były z pracownikami naukowymi Instytutu Archeologii rekonstrukcje szałasów
z Terra Amata i Lepenskiego Viru, jak i treść tablic opisowych (ryc.3). W trakcie przygotowywania tego projektu
przystąpiono do negocjacji mających na celu sformalizować
obecną współprace. Niestety do podpisania porozumienia
o współpracy jak dotąd nie doszło.

107

Ośrodki turystyczne i instytucje naukowe ...

Ryc. 2. Plakat z programem III Pikniku Archeologiczne
z okazji Dnia Dziecka prezentujący szeroki zakres tematyczny
i metod nawiązywania relacji z odbiorca (po lewej)
oraz plakat Otrzęsin Archeologii UMK,
których jednym ze sponsorów był JuraPark Solec
(archiwum własne autora).
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Ryc. 3. Rekonstrukcja domniemanego szałasu z Terra Amata
w czasie Soleckiej Nocy Muzeów 2018 (archiwum własne autora)

Jak oceniana
jest dotychczasowa współpraca –
wyniki przeprowadzonej ankiety
Ankietę oceny współpracy przeprowadzono na osobach reprezentujących obie instytucje, które brały udział w realizowanych przedsięwzięciach. W ankiecie tej udział wzięło 20 osób.
Mimo niewielkiej próby należy tę liczbę uznać za wystarczającą
do podjęcia analiz. Wynika to z faktu, że ta liczba stanowi blisko
75 % osób czynnie zaangażowanych w podejmowane działania.
W grupie tej znajdują się zarówno osoby pełniące funkcje kierownicze, jak i pracownicy Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha
w JuraParku Solec. Z ramienia uczelni przede wszystkim studenci i doktoranci Instytutu Archeologii UMK. Ankieta została
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przeprowadzona przy użyciu Formularza Google, za pośrednictwem serwisu społecznościowego w obrębie grup zrzeszających
zainteresowane środowiska. W ankiecie zadano 10 pytań, z czego siedem było jednokrotnego wyboru, trzy zaś miały charakter
otwarty. Ankieta miała charakter anonimowy.
W ankiecie odpowiedzi udzieliła mniej więcej taka sama
liczba osób ze strony JuraParku Solec, jak i Instytutu Archeologii (wyk.1). Istotna różnorodność w odpowiedziach widoczna
jest przy pytaniu dotyczącym stopnia zaangażowania we współprace. Najwięcej głosów uzyskała wśród ankieterów odpowiedź
„okazjonalna pomoc we wspólnych działaniach” (wyk. 2). Brak
oficjalnego porozumienia o współpracy i nieregularność prowadzonych razem przedsięwzięć sprawia, że taki udział procentowy tej odpowiedzi nie jest zaskakujący. Uczestnicy ankiety byli
również pytani o ich ocenę korzyści wizerunkowych, finansowych i rozwojowych. W pierwszej z nich zdecydowana większość osób pozytywnie ocenia korzyści wizerunkowe dla reprezentowanej przez siebie strony (wyk. 3). Rozpatrując to pytanie
wg poszczególnych stron nie można zaobserwować jakiś dysproporcji. Pracownicy JuraParku Solec, jak i archeolodzy w podobnym stopniu oceniają dobrze lub umiarkowanie korzyści wizerunkowe z podejmowanych wspólnie działań. Interesujące
wyniki są w zakresie korzyści finansowych. W tym wypadku
35% ankietowanych udzieliło odpowiedzi „nie mam zdania”.
Pozostałe cztery odpowiedzi uzyskały od 10 do 20% głosów
(wyk. 4). Wśród głosujących na odpowiedź „źle” i „nie mam
zdania” największy odsetek stanowiły osoby deklarujące przynależność do Instytutu Archeologii UMK. Z kolei zaś pracownicy JuraParku Solec stanowią większość wśród ankietowanych
odpowiadających „bardzo dobrze”, choć również kilka osób
udzieliło odpowiedzi „nie mam zdania”. Taki rozkład głosów
można tłumaczyć odmiennym podejściem obu stron do celów
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stawianych sobie w czasie współpracy. JuraPark Solec jako
uczestnik lokalnego rynku turystycznego jako priorytet stawia
korzyści finansowe. Koła naukowe są formą zrzeszenia studenckiego nie nastawioną na zysk, a główne cele Instytutu Archeologii UMK skupiają się wokół budowania wizerunku i promocji.
Korzyści rozwojowe, rozumiane jako zdobywanie nowych
umiejętności i doświadczenia poszczególnych uczestników
wspólnie podejmowanych działań, jak również szerzej reprezentowanego przez nich podmiotu, również wykazują pewien podział. Na wstępie jednak należy zaznaczyć ogólną pozytywną
ocenę ankietowanych (wyk. 5). Podkreślenia wymaga fakt, że
zdecydowana większość odpowiadająca „bardzo dobrze” to osoby reprezentujące JuraPark Solec. W przypadku przedstawicieli
Instytutu Archeologii UMK zdecydowanie częściej decydowano się na udzielenie odpowiedzi „dobrze”. W przypadku zaś
umiarkowanej oceny korzyści rozwojowych występuje równy
udział obu stron. Bardziej pozytywna ocena wśród pracowników JuraParku Solec może w dużej części wynikać z ich amatorskiego zajmowania się paleontologią i archeologią. Możliwość
zwiększenia wiedzy i tym samym samodoskonalenia warsztatu
„przewodnika” może być głównym czynnikiem warunkującym
taką ocenę. Ankietowani również w większości pozytywnie wyrażają się o dotychczasowej współpracy (wyk. 6). Zaznaczenia
wymaga jednak fakt, że wyłącznie przedstawiciele Instytutu
Archeologii (dwóch ankietowanych) źle oceniło współpracę.
W czasie ankiety uczestnicy zostali również poproszeni o wskazanie mocnych stron w relacjach JuraPark Solec – Instytut
Archeologii UMK. Wśród najczęściej wymienianych aspektów
wymienić należy: dotarcie do dużego grona odbiorców, promocja archeologii, rozwój osobisty uczestników wydarzeń, uatrakcyjnienie oferty. Pierwsze dwie odpowiedzi były głównie udzielane przez przedstawicieli uczelni, zaś pozostałe przez
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pracowników Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha. Natomiast
słabymi stronami wymienianymi przez ankietowanych są przede
wszystkim: brak komunikacji między instytucjami, niewystarczająca reklama wydarzeń, brak oficjalnej umowy o współpracy
czy zagrożenie kojarzenia archeologii z odkrywaniem dinozaurów. W pytaniu o wskazanie na kwestie, które zdaniem ankietowanych należałoby poprawić lub zmienić, z reguły wskazywano na problemy zarysowane w pytaniu wcześniej. Z grupy tych
odpowiedzi wyróżnia się tylko zwiększenie zainteresowania kierownictwa JuraParku oraz pracowników naukowych UMK
podejmowanymi wspólnie działaniami. Często przewijającą się
sugestią jest także sformalizowanie współpracy i większa systematyzacja eventów. Ostatnie pytanie skierowane do uczestników dotyczyło kontynuacji współpracy. Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 60% ankietowanych, a tylko 20% było
przeciwnego zdania (wyk. 7).

Wyk. 1. Udział reprezentantów obu instytucji w ogólnej liczbie
wypełnionych ankiet (oprac. P. Banasiak).
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Wyk. 2. Odpowiedzi na pytanie o stopień zaangażowania
we wspólnych działaniach (oprac. P. Banasiak).

Wyk. 3. Odpowiedzi na pytanie o korzyści wizerunkowe
reprezentowanej przez ankietowanych instytucji (oprac. P. Banasiak).
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Wyk. 4. Odpowiedzi na pytanie o korzyści finansowe
reprezentowanej przez ankietowanych instytucji (oprac. P. Banasiak).

Wyk. 5. Odpowiedzi na pytanie o korzyści rozwojowe
reprezentowanej przez ankietowanych instytucji (oprac. P. Banasiak).
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Wyk. 6. Odpowiedzi na pytanie o ogólną ocenę współpracy
(oprac. P. Banasiak).

Wyk.7. Odpowiedzi na pytanie o możliwość kontynuowania
współpracy (oprac. P. Banasiak).
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Podsumowanie
Zaprezentowane wyniki ankiety wskazują na ogólnie pozytywną ocenę dotychczasowych relacji między środowiskiem
akademickim a pracownikami JuraParku Solec. Bardzo dobrze oceniana jest przede wszystkim poprawa wizerunku obu
stron, głównie pod kątem rozpoznawalności wśród konsumentów rynku turystycznego. Jednak w przeprowadzonym bilansie uwypukliły się także istotne bariery wpływające na dalszy
rozwój współpracy. Jest to przede wszystkim brak oficjalnej
umowy o współpracy, brak zaangażowania osób decyzyjnych
na rozwój oferty i koordynacje działań, jak również problem na
ile obecność archeologów w parku, jednoznacznie odnoszącym
się do paleontologii, wpływa pozytywnie na tworzenie właściwego obrazu archeologii. Mimo wyżej wymienionych problemów można optymistycznie spoglądać w przyszłość. Wynika
to z faktu, że dotychczas opracowany model współpracy, oparty
na partnerskim współdziałaniu pracowników JuraParku Solec
oraz studentów i doktorantów Instytutu Archeologii UMK,
oceniany jest dobrze. Stąd też należy sądzić, że formuła promocji archeologii w społeczeństwie oparta na łączeniu wykładów
z warsztatami oraz wychodzenie naprzeciw potencjalnego odbiorcy ma uzasadnienie.
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Formy i metody działań
popularyzatorskich na przykładzie
edukacji archeologicznej
w Górach Wysokich,
pow. Sandomierski,
woj. Świętokrzyskie

Katarzyna Radziwiłko
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Edukacja archeologiczna to nieodłączny element szeroko
pojętej archeologii społecznej (tzw. Public Archaeology), której definicja weszła do obiegu naukowego za sprawą Charlesa
Roberta McGimseya w latach 70-tych XX wieku (McGimsey
1972). Niemniej jednak działania popularyzatorskie na terenie
Sandomierszczyzny mają znacznie dłuższą tradycję1.
Popularyzacja archeologii na Ziemi Sandomierskiej od
samego początku prowadzona była równolegle z pracami terenowymi. Już pod koniec lat 20-tych XX wieku Józef Żurowski
nie tylko prowadził wykopaliska w Złotej koło Sandomierza
czy publikował wyniki badań, ale także popularyzował wiedzę
o prehistorii w postaci wykładów towarzyszących wizytom studyjnym na stanowisku (Żurowski 1929, s. 9).

Niniejszy tekst oparty został na bezpośrednich doświadczeniach popularyzatorskich autorki publikacji, która była nie tylko pomysłodawczynią licznych
projektów edukacyjnych o tematyce archeologicznej w Górach Wysokich,
ale także ich wieloletnim koordynatorem.
1
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Z kolei w 1971 roku na stanowisku archeologicznym
„Lipowa Góra” w Górach Wysokich (gm. Dwikozy) odkryte
zostały przez Eleonorę i Stanisława Tabaczyńskich z Instytutu
Kultury Materialnej PAN (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN) neolityczne groby w obstawach kamiennych (Tabaczyńscy 1972, Kowalewska-Marszałek 2018a, s. 11‒12).
W tym samym czasie prowadzili oni także badania ratownicze
w Dwikozach na polu „Nad Zieleńcem” (Tabaczyńscy 1973,
Kowalewska-Marszałek 2018a, s. 11). Od samego początku
pracom terenowym towarzyszyły organizowane dla mieszkańców działania popularyzatorskie w postaci prelekcji i wykładów
prowadzonych w terenie, połączonych z prezentacją in situ wyników badań. W krótkim czasie zaowocowało to nawiązaniem
nowych kontaktów z mieszkańcami wsi oraz nowymi znaleziskami, przekazywanymi archeologom przez miejscową
ludność.

Fot. 1. Góry Wysokie, „Lipowa Góra”, 1971 r.
Zwiedzanie wykopalisk przez mieszkańców.
fot. St. Biniewski, IAE PAN
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Kilkanaście lat później, w roku 1987, rozpoczęto trwające
po dziś dzień badania wykopaliskowe na cmentarzysku neolitycznym w pobliskich Kicharach Nowych gm. Dwikozy. Kierownikiem badań została dr Hanna Kowalewska-Marszałek
z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
Podczas trwających przeszło 30 lat wykopalisk, odkryto ponad
60 bogato wyposażonych grobów szkieletowych pochodzących
z epoki kamienia i początków epoki brązu (KowalewskaMarszałek 2013, Kowalewska-Marszałek 2018b, s. 13‒16).

Fot. 2. Ekspedycja wykopaliskowa w Kicharach Nowych.

Przybyli w 1987 r. warszawscy archeolodzy zostali bardzo
ciepło przyjęci przez lokalną społeczność. W początkowej fazie
wykopalisk zamieszkiwali na tzw. „starej plebanii” w Górach
Wysokich, a następnie w gimnazjum w Dwikozach. Po wielu latach, dzięki życzliwości mieszkańców wsi, znów powrócili
do Gór Wysokich, czyniąc swoją siedzibą lokal miejscowego
przedszkola.
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Przez przeszło 30 lat między archeologami a miejscową
ludnością nawiązała się niezwykła więź, oparta na życzliwości
i wzajemnym zaufaniu, jakim obdarzyli archeologów mieszkańcy okolicznych wsi. To właśnie oni zasilali przez lata podczas
wykopalisk szeregi pracowników, którzy skrzętnie i z wielką
dozą cierpliwości przyczyniali się do odkrywania kolejnych
pozostałości przeszłości (Kowalewska-Marszałek i Radziwiłko
2018a, s. 5).

Fot. 3. Wystawa archeologiczna
prezentowana podczas Dożynek Gminnych, Góry Wysokie 1999 r.

Równolegle z wykopaliskami prowadzone były przez
Hannę Kowalewską-Marszałek działania upowszechniające wiedzę o odkryciach i archeologii regionu, których celem
było nie tylko informowanie mieszkańców o pradziejach okolicy, ale przede wszystkim ochrona lokalnego dziedzictwa.
W ramach działań popularyzatorskich prowadzono wykłady
i prelekcje, organizowano wystawy przy okazji odbywających
się corocznie Dożynek Gminnych. Prezentowano zabytki
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archeologiczne pozyskane w trakcie prac wykopaliskowych,
a także plansze oraz zdjęcia cmentarzyska, opowiadano o prowadzonych pracach archeologicznych. Ponadto teren wykopalisk był często odwiedzany przez licznych mieszkańców
Gór Wysokich, Kichar Nowych, Kichar Starych czy Dwikóz.
Wizyty obfitowały w opowieści o nowych znaleziskach i wzajemną wymianę doświadczeń, czego efektem były informacje
o nieznanych wcześniej stanowiskach archeologicznych.
Od początku badań prowadzona była także współpraca archeologów z miejscowymi szkołami: Szkołą Podstawową
w Górach Wysokich, Gimnazjum Gminnym im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu (Kowalewska-Marszałek 2018b, s. 17). Współpraca
ta zaowocowała nowymi działaniami edukacyjnymi wokół archeologii, które kontynuowane są w różnych formach po dzień
dzisiejszy (Kowalewska-Marszałek 2018c, s. 23‒27).
Zintensyfikowanie działań popularyzatorskich w Gminie
Dwikozy nastąpiło w połowie 2013 r. Wraz z początkiem roku
szkolnego 2013/2014 w Szkole Podstawowej w Górach Wysokich oraz w miejscowym przedszkolu do programu nauczania
wprowadzona została archeologia2. Opracowano program zajęć archeologicznych, który uzyskał rekomendację kuratorium.
Tym sposobem wszystkie klasy szkolne oraz grupy przedszkolne objęte zostały dodatkowymi zajęciami z zakresu archeologii
w wymiarze tygodniowym jednej godziny lekcyjnej (45 min).
Przyjęto projektową metodę pracy z dziećmi, której podstawową formą przekazu był warsztat prowadzony zgodnie z dewizą
uczenia poprzez doświadczenie (ang. Learning by doing)3.
Pomysłodawczyniami działań były: Marzanna Ryczan ‒ Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Górach Wysokich oraz Katarzyna Radziwiłko ‒ archeolog,
historyk.
3
Program szkolny opracowała autorka niniejszego tekstu, która prowadziła
także zajęcia lekcyjne z archeologii w miejscowej szkole i przedszkolu.
2
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Fot. 4. Zajęcia dla przedszkolaków o zabytkach archeologicznych.

Każde zajęcia poświęcone były innemu problemowi z zakresu pradziejów. Prezentowano zabytki nawiązujące do archeologii regionu oraz pobliskich stanowisk. Szczególny nacisk położony został na pracę z materiałem krzemiennym i ceramicznym.
Zajęcia teoretyczne przeplatane były z zajęciami terenowymi,
m.in. prospekcją terenową oraz wycieczkami do skansenów archeologicznych, tj. Rezerwatu Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich (k. Ostrowca Świętokrzyskiego) czy Muzeum
w Biskupinie na coroczny festyn archeologiczny. Edukacja
oraz praca z materiałem źródłowym przyczyniły się do wzrostu
świadomości uczestników zajęć na temat lokalnego dziedzictwa
i sposobów jego ochrony, czego efektem było uzyskanie informacji na temat nowych stanowisk archeologicznych w gminie
Dwikozy (Radziwiłko 2018a, s. 28‒29).

126

Katarzyna Radziwiłko

Fot. 5. Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej w Górach Wysokich
na festynie archeologicznym w Biskupinie.

Równolegle z zajęciami szkolnymi od stycznia 2014 r.
w Szkole Podstawowej w Górach Wysokich prowadzono we
współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk projekt: Agricultura pierwszych rolników. Powrót do
przeszłości. Odtwarzanie pradziejów za pomocą nowych technologii. Warsztaty edukacyjne dla dzieci, finansowany w ramach
V edycji Akademii Orange4. Projekt koncentrował się na działaniach interaktywnych i interdyscyplinarnych, w których
szczególny nacisk położono na techniki pracy z zabytkami archeologicznymi. Działania prowadzono w formie zajęć warsztatowych, muzealnych, jak i terenowych. Najmłodsi wzięli udział
w specjalnie dla nich przygotowanych „wykopaliskach” archeologicznych (w piaskownicach edukacyjnych), poznali metody
Autorką i koordynatorką projektu była Katarzyna Radziwiłko, która za swoje działania została nominowana do Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawowała Hanna Kowalewska-Marszałek. Zajęcia prowadziły: Hanna Kowalewska-Marszałek oraz Katarzyna Radziwiłko.
4
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prac terenowych (rysunek techniczny, pomiary, niwelacje itd.).
Poznali także tajniki dawnego tkactwa, zasadzili pradziejowy
ogród oraz zapoznali się z dietą ludzi żyjących w epoce neolitu.
Głównym celem projektu było zapoznanie najmłodszych mieszkańców wsi z archeologią. Narzędziem do jej poznania stały się
animacje poklatkowe, przygotowane przez uczniów Szkoły
Podstawowej w Górach Wysokich pod nadzorem merytorycznym naukowców. Treścią animacji były najstarsze na świecie
centra neolityzacji oraz życie i śmierć w epoce neolitu i w początkach epoki brązu na Sandomierszczyźnie (Radziwiłko
2018b, s. 30‒32, Agricultura 20145).
Projekt zakończony został „Piknikiem Pierwszego Rolnika”, podczas którego zaprezentowano efekty półrocznych działań, m. in. powstałe w ramach projektu cztery krótkie filmy
animowane6, ogrody pradziejowe urządzone na terenie sąsiadującym ze szkołą oraz symulację wykopalisk. Piknik okazał się
wspaniałą okazją do spotkania archeologów z miejscową ludnością i przyczynił się do powstania kolejnego międzypokoleniowego projektu7.

Wynikiem projektu były animacje poklatkowe wydane w postaci płyty
DVD: „Agricultura”
6
Pierwsi rolnicy: https://www.youtube.com/watch?v= FFPsk9GbfDU [dostęp
z dnia 23.12.2019 r.]; Zwyczaje pogrzebowe w Kicharach Nowych: https:// www.
youtube.com/watch?v=DwgbzwyvBqY&t=6s [dostęp z dnia 23.12.2019 r.];
Ewolucja rolnictwa: https://www.youtube.com/wat ch?v=wQo6lsPqbxo [dostęp z dnia 23.12.2019 r.]; Życie codzienne w epoce neolitu: https://www.youtu
be.com/watch?v=7rJ3B6crfDs [dostęp z dnia 23.12.2019 r.]
7
Przez cały okres trwania projektu prowadzono funpage facebookowy Agri
Cultura noszący współcześnie nazwę: Agri Cultura Przeszłość ma Przyszłość:
https://www.facebook.com/Agri-Cultura-Przeszłość-ma-Przyszłość-295
900450558861 [dostep z dnia 23.12.2019 r.]
5
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Fot. 6. Zajęcia muzealne na temat pradziejów regionu.

Fot. 7. Tworzenie animacji przez uczniów Szkoły Podstawowej
w Górach Wysokich w ramach projektu: Agricultura…
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Fot. 8. „Piknik pierwszego rolnika”. Prezentacja efektów projektu.

W międzyczasie Szkoła Podstawowa w Górach Wysokich
i Szkoła Podstawowa w Czyżowie Szlacheckim, zainspirowane wspomnianymi „ogrodami pradziejowymi”, postanowiły
rozszerzyć działania tego rodzaju i przeprowadzić projekt dedykowany wyłącznie tej tematyce. Przez okres niespełna roku
w obu szkołach prowadzono projekt: Rośliny w pradziejach8,
którego celem było zapoznanie uczniów z dawnymi odmianami roślin uprawnych i ziół, poczynając od epoki neolitu
a kończąc na czasach nowożytnych. Uczestnicy poznawali pradawne odmiany uprawianych zbóż i ziół, wyplatali koszyki
z łyka, tkali krajki i tkaniny na krosnach oraz przygotowywali
lniane woreczki na susz. Podsumowaniem projektu było otwarcie przygotowanych przez młodzież przyszkolnych ogrodów
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, Uczymy się dla siebie. Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
8
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pradziejowych, które stały się symbolem powrotu do korzeni
i do natury9.
Pod koniec 2017 r. przystąpiono do realizacji kolejnego, tym razem międzypokoleniowego, projektu edukacyjnego
o tematyce archeologicznej pt. Przeszłość ma Przyszłość. 30 lat
z archeologią w Górach Wysokich, w którym znaczącą rolę odegrali lokalni seniorzy. Inicjatywa ta wpasowała się w terminarz
naboru do cyklu projektów „Seniorzy w Akcji”, organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „Ę”, a finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
Po przeszło półrocznym etapie rekrutacji Stowarzyszenie Na
Rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie w partnerstwie z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN rozpoczęło działania projektowe10. Niespełna roczny projekt obejmował regularne spotkania
archeologów z miejscową ludnością, zarówno młodzieżą szkolną i jej nauczycielami, jak i starszymi mieszkańcami wsi. Dzięki
uprzejmości zaprzyjaźnionych archeologów z Państwowego
Muzeum Archeologicznego, Muzeum Narodowego w Warszawie czy Rezerwatu Archeologicznego w Krzemionkach k. Ostrowca Świętokrzyskiego zorganizowano szereg specjalistycznych
warsztatów poświęconych archeologii regionu, dawnej kuchni,
zielarstwu, tkactwu pradziejowemu oraz zabytkom archeologicznym. Szczególną uwagę zwrócono na ochronę rodzimego
dziedzictwa i zabezpieczania artefaktów znajdowanych na polach podczas prac rolniczych. Projekt uświetniony został wyjazdami edukacyjnymi m.in. do Rezerwatu Archeologicznego
Zajęcia w ramach projektu prowadziły: Monika Bajka, Urszula Jedynak
i Katarzyna Radziwiłko; Efekty projektu upowszechniane były w mediach
społecznościowych za pomocą funpaga facebookowego pt: „Akademia Młodego Archeologa w Górach Wysokich.i Czyżowie Szlacheckim”: https://
www.facebook.com/Akademia-Młodego-Archeologa-w-Górach-Wyso
kich-i-w-Czyżowie-Szlacheckim-629594817060664/ [dostęp z dnia 23.12.
2019 r.].
10
Autorkami i koordynatorkami projektu były: Hanna KowalewskaMarszałek i Katarzyna Radziwiłko.
9
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w Krzemionkach Opatowskich i skansenu „Karpacka Troja”
w Trzcinicy k. Jasła (Kowalewska-Marszałek, Radziwiłko
2018a, s. 7‒9)11.

Fot. 9. Warsztaty dla seniorów „Zabytek z bliska”.

Przeprowadzone działania projektowe w znaczący sposób przyczyniły się do umocnienia wzajemnych relacji między archeologami a społecznością lokalną Gminy Dwikozy. Otworzyły mieszkańców na potrzebę dzielenia się wiedzą
o znajdowanych zabytkach, czego efektem były: wydana
w ramach projektu publikacja „Przeszłość ma Przyszłość. 30 lat
z archeologią w Górach Wysokich” z tekstami opracowanymi
przez uczestników projektu oraz film12 ukazujący wieloletnią
współpracę archeologów z mieszkańcami gminy (KowalewskaMarszałek, Radziwiłko 2018c). Podsumowaniem projektu był
piknik zorganizowany w miejscowym przedszkolu, z udziałem
mieszkańców okolicznych wsi, podczas którego wyemitowano
https://www.facebook.com/Akademia-Młodego-Archeologa-w-GórachWysokich-i-w-Czyżowie-Szlacheckim-629594817060664/ [dostęp z dnia 23.
12.2019 r.]
12
https://www.youtube.com/watch?v=mz2eWqEo6fg [dostęp dnia 23.12.
2019 r.].
11
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powstały film, rozdano publikację (każda rodzina otrzymała
swój własny egzemplarz)13 oraz otwarto specjalnie na tę okazję przygotowaną wystawę plenerową podsumowującą przeszło
30-letnią współpracę.
Omawiany projekt stanowi świadectwo tego, że edukacja
archeologiczna może przyjmować wiele form i być dedykowana
szerokiemu gronu odbiorców, nie tylko uczniom szkół, ale także seniorom, dla których czas wspólnie spędzony na poznawaniu dziejów regionu stał się ważnym doświadczeniem.
Pokłosiem powyższych działań był „dzień otwarty” na
wykopaliskach, zorganizowany na stanowisku w Kicharach
Nowych latem 2019 r. z udziałem uczestników projektu oraz
ich rodzin. Była to niepowtarzalna okazja do niecodziennego
spotkania w terenie na stanowisku archeologicznym w trakcie trwania prac wykopaliskowych. Należy dodać, że w latach
2014‒2018 badania archeologiczne na cmentarzysku w Kicharach Nowych nie były prowadzone, stąd dzień otwarty był
dla wielu przybyłych pierwszą okazją do bezpośredniego zetknięcia się z wykopaliskami archeologicznymi. Podczas wydarzenia wiedza o stanowisku i metodach badań przekazywana
była przybyłym gościom nie tylko przez archeologów, ale także
przez ich miejscowych współpracowników, dawnych uczniów
Szkoły Podstawowej w Górach Wysokich, uczestników projektu Agricultura, a dziś uczniów sandomierskich szkół średnich,
którzy opowiadali o swoich doświadczeniach i przygodach
z archeologią.

Publikacja pt.: Przeszłość ma Przyszłość. 30 lat z archeologią w Górach Wysokich, 2018, red. H. Kowalewska-Marszałek, K. Radziwiłko.
13
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Fot. 10. Dzień otwarty na wykopaliskach
w Kicharach Nowych 2019 r.

Minęło przeszło 40 lat od czasu gdy archeolodzy po raz
pierwszy przybyli do Gór Wysokich i przeszło 30 lat od kiedy
goszczą w Kicharach Nowych. Wzajemne relacje i współpraca
przerodziły się w przyjaźnie i wzajemne zaufanie, co niezmiernie ułatwiło działania popularyzatorskie. Należy jednak podkreślić, że był to wieloletni proces, wypełniony latami spotkań, także nieformalnych, licznymi projektami edukacyjnymi, których
celem było rozbudzenie wśród mieszkańców zainteresowania
przeszłością, także tą najdawniejszą, zachęcenie do zgłębiania
wiedzy o pradziejach regionu i kształtowanie świadomości na
temat lokalnego dziedzictwa.
Działania prowadzone w Górach Wysokich pokazały, że
wzajemne zaangażowanie i wielorakość form i metod przekazu
jest najlepszym sposobem dotarcia do miejscowej ludności. Nie
da się edukować poprzez pojedyncze spotkania. Jest to proces
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długotrwały, w którym uczestniczą wszystkie pokolenia mieszkańców, nie tylko najmłodsi. Bardzo często to właśnie osoby
dorosłe, a przede wszystkim seniorzy dysponujący chwilą czasu,
są najlepszymi pośrednikami w krzewieniu wiedzy o zabytkach
i ich ochronie.
Niniejszy tekst miał na celu pokazanie różnych form
i metod praktycznych stosowanych w edukacji archeologicznej
na przykładzie działań prowadzonych w Górach Wysokich.
Kilkuletnia przerwa w prowadzeniu wykopalisk wypełniona
została działaniami edukacyjnymi różnego szczebla i o rozmaitym charakterze. Wykorzystano wiele form przekazu, poczynając od tradycyjnych wykładów, poprzez spotkania, warsztaty
twórcze i rękodzielnicze, wspólne gotowanie, wyjazdy studyjne,
prospekcję terenową, wizyty muzealne czy prace z wykorzystaniem nowych technologii, takich jak animacja poklatkowa oraz
film, które w znaczący sposób wpłynęły na zmianę postrzegania
historii i pradziejów regionu przez jego mieszkańców. Dzięki
zaangażowaniu lokalnej społeczności oraz wspomnianym działaniom edukacyjnym uratowanych zostało wiele zabytków, uzyskano także informacje o nowych stanowiskach archeologicznych, które wciąż czekają na dalsze badania.
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Z archeologią przez świat,
sposoby popularyzacji ‒
działalność
Archeologicznego
Koła Miłośników
Średniowiecza IA UMK
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Wstęp
W ostatnich latach duży nacisk, obok działalności naukowej, kładzie się również na popularyzację wiedzy i wyniki badań
naukowych. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003 r. jako jeden z aspektów opieki wymienia obowiązek „popularyzowania i upowszechniania wiedzy
o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury” (Dz. U.
z 2020 r. poz. 282, rozdz. 1, art. 5 ust. 5). Myśl ta przyświecała studentom archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, kiedy ci w 2012 r. przy Instytucie Archeologii
UMK w Toruniu postanowili reaktywować Koło Miłośników
Średniowiecza. Żaden z członków Koła z początku nie posiadał
dużego doświadczenia w rekonstrukcji czy popularyzacji archeologii. Jednak pod opieką dr. Jacka Bojarskiego i dr. Marcina
Weinkaufa już od ponad ośmiu lat AKMŚ skupia największe
grono studentów oraz stanowi jedno z najprężniej działających
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kół przy Instytucie Archeologii. Dodatkowo jego członkowie są często nagradzani za swoją działalność edukacyjną
i popularyzatorską.
Obecnie formy ukazywania przeszłości ujawniają się
w kilku trendach: (1) sensacjonizm odkryć archeologicznych;
(2) rekonstrukcjonizm; (3) teatralizacja/performatywizm przeszłości oraz (4) festiwalizacja przeszłości (Pawleta 2015, s. 377).
Pierwsza forma wykorzystywana jest w dużej mierze przez prasę.
Każde odkrycie stanowi sensację, a dzięki takiemu przedstawieniu rzeczy czytelnik nabiera zainteresowania. Podejście to może
jednak być szkodliwe, skupiając się wyłącznie na podkreślaniu
wyjątkowości znaleziska, pomijając często aspekt naukowy (Kokowski 2011, s. 14, Pawleta 2015, s. 377). Natomiast pozostałe
trzy modele, często ze sobą współegzystujące, mogą stanowić
doskonałą drogę do rozpowszechniania wiedzy historycznej
i archeologicznej szerokiemu gronu odbiorców. Tego typu zagadnienia składają się na tzw. ,,archeologię publiczną” (ang. public
archaeology) zajmującą się relacją archeologów ze społeczeństwem. Odnosi się do problemów nie związanych bezpośrednio z działalnością naukową lecz stanowi skutek transmisji tej
działalności do społeczeństwa (Deskur 2009, Pawleta 2015,
s. 373‒374).
Historia Koła
Archeologiczne Koło Miłośników Średniowiecza zostało założone w 2005 r. i działało nieprzerwanie do 2008 r.
Niestety, głównym problemem z jakim borykają się wszystkie koła studenckie jest utrata działających w nich osób po
ukończeniu studiów. Po 4 latach przerwy nowi studenci archeologii postanowili reaktywować AKMŚ. Od czasu reaktywacji w 2012 r. członkowie za główny cel postawili sobie
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popularyzację archeologii wśród szerokiego grona odbiorców,
ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci.
Początkowo skupiono się na rozwijaniu własnych pasji
i zainteresowań. Każdy z członków opracował swój ,,warsztat”
rzemieślniczy. I tak w Kole pojawili się garncarze, cieśle, rybacy,
złotnicy i rekonstruktorzy kuchni. Dodatkowo, co stanowiło
największe wyzwanie dla młodych studentów, zwłaszcza finansowe, skupiono się na przygotowaniu strojów z epoki wczesnego średniowiecza.
I tak przez pierwsze 5 lat AKMŚ brało udział w lokalnych
festiwalach historycznych, organizując przeróżne warsztaty
i prezentując wyuczone rzemiosła. Parokrotnie udało się również zorganizować krótkie lekcje dla pojedynczych klas szkół
podstawowych.
Pomimo corocznej rekrutacji nowych członków,
w środowisku studentów można było zauważyć brak zainteresowania prowadzeniem ciągłej działalności i wspólnego
rozwijania zainteresowań. Doprowadziło to do uczestnictwa
w zaledwie jednym festiwalu rocznie. Zmiana przyszła wraz
z nowym rokiem akademickim w 2017 r., kiedy to młodzi studenci zaangażowali się w życie Koła. Dodatkowo w tym samym
czasie członkowie AKMŚ nawiązali stałą współpracę z Działem Promocji i Informacji UMK. Zaowocowała ona szeregiem
wspólnych działań, takich jak uczestnictwo w licznych imprezach promujących UMK, organizowanych na terenie Uczelni
oraz coroczne wyjazdy na letnie festiwale historyczne i rekonstrukcyjne, m.in. na Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski
w Golubiu Dobrzyniu, Dni Grunwaldu czy Oblężenie Malborka. W ich trakcie prezentowano kuchnię średniowieczną
oraz stoisko promocyjne UMK. Dodatkowo dla najmłodszych
przygotowywano różnego rodzaju quizy historyczne i materiały
edukacyjne.
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Festiwale historyczne
Festiwale, festyny i pikniki archeologiczne od początku
funkcjonowania AKMŚ stanowiły dla Koła jego główne pole
prezentacji. W Polsce obecnie przeżywamy boom na różnego rodzaju imprezy szeroko promujące, również te o tematyce historycznej. Tendencja ta jest dostrzegalna na arenie światowej. Nie
dziwi więc, że w ostatnich latach popularne stają się różnego rodzaju skanseny i plenerowe rekonstrukcje. Pośród krajów, które
przodują w liczbie rezerwatów i skansenów archeologicznych
lub centrów archeologii eksperymentalnej są: Niemcy, Dania,
Szwecja, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Litwa, Słowacja
i Węgry (Chowaniec 2010, s. 148). Miejsca te są często punktem wyjścia do organizacji tematycznych festiwali, festynów
czy pikników. Mają one najczęściej charakter plenerowy i nastawione są na odbiorcę masowego. Grupę docelową stanowią
zarówno dzieci, jak i dorośli. Ich celem jest edukacja i popularyzacja nie tyle samej archeologii co wiedzy o przeszłości,
którą dzięki niej zdobywamy. Wśród punktów programu
festiwali często inscenizowane są walki wojów, turnieje rycerskie oraz konkursy dla zwiedzających. W miejscu odbywania
się festiwalu często funkcjonuje muzeum, które nadaje imprezie bardziej merytoryczny charakter. Obecne trendy skupiają
się na rekonstrukcji życia ówczesnych ludzi. Doprowadziło to
do powstania, coraz to prężniej rozwijającego się tzw. ruchu
rekonstrukcyjnego, skupiającego w dużej mierze pasjonatów,
ale i archeologów czy historyków zajmujących się, często zawodowo, produkcją i sprzedażą przedmiotów-reprodukcji,
opierających się na znaleziskach archeologicznych czy źródłach
historycznych i ikonograficznych. Festiwale historyczne starają
się poruszyć wyobraźnię i zmysły zwiedzającego, poprzez stworzenie obrazu (klimatu), z epoki wykorzystując do tego: epokowe stroje, historyczne przedmioty, szałasy, chaty czy namioty.
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Wszystkie użyte elementy mają na celu stworzyć odpowiednią
scenerię uzupełnioną o muzykę ,,historyczną”, odpowiedni dobór słownictwa osób prowadzących spektakle, a także kuchnię
prezentującą dawne potrawy. Oddziaływanie na doznania
zmysłowe sprawia, że odbiorca ma wrażenie ,,podróży w czasie”, a cała interaktywna forma prezentacji jest atrakcyjniejsza
i łatwiej przyswajalna dla odbiorcy. Dodatkowo sprzedawane
w kramach rekonstrukcje stanowią ,,namiastkę przeszłości”,
którą odbiorca może zabrać do domu. Odpowiednia oprawa
festiwalu daje iluzję, że turysta może dowolnie poruszać się
w przestrzeni i odkrywać historię na własną rękę. Odbiorca staje
się poszukiwaczem i badaczem ,,podglądając” życie codzienne
w minionych czasach.
Pierwszym ,,sprawdzianem” popularyzacji archeologii
w ramach AKMŚ był XIII Festiwal Nauki i Sztuki w Toruniu,
mający miejsce w 2013 r. Członkowie Koła zaadaptowali przestrzeń Centrum Zamku Krzyżackiego w Toruniu. Na jego terenie
rozlokowano warsztat złotnika, garncarza oraz średniowieczną
kuchnię, gdzie chętni mogli skosztować przygotowywanych
nad ogniskiem potraw (ryc. 1). Dla najmłodszych uczestników
zorganizowano tematyczną grę terenową. Odwiedzający mogli również wziąć udział w krótkim wykładzie opowiadającym
o średniowiecznych miastach. Obrana forma prezentacji historii okazała się sukcesem, na tyle dużym, że przez następne lata
w kolejnych odsłonach Festiwalu Nauki i Sztuki w Toruniu,
czy na Turnieju Rycerskim w Bierzgłowie wykorzystywano podobną formułę. Członkowie Koła urozmaicali przyjęty schemat
o kolejne przepisy kucharskie oraz o nowe rzemiosła, np. warsztat rybaka. W obranej formie rekonstrukcyjnej postanowiono
położyć większy nacisk na część archeologiczną. Zauważono
bowiem, że wielu odbiorców, również dorosłych, archeologię
łączy z badaniem dinozaurów albo poszukiwaniami skarbów.
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I tak na kolejnych festiwalach wydzielono przestrzeń skupiającą
małe wystawy, składające się z posterów i plakatów przedstawiających wyniki badań archeologicznych dotyczących średniowiecznych grodów i miast.
Nowym doświadczeniem było zorganizowanie festynu
archeologicznego w Skrwilnie podczas praktyk terenowych
w 2015 r., w których członkowie Koła brali udział (ryc. 2).
I tu również przygotowano m.in. postery edukacyjne, degustację kuchni średniowiecznej, warsztat garncarza i historyczną grę
terenową dla najmłodszych. Nowością była organizacja festynu
bezpośrednio na badanym wówczas grodzisku wczesnośredniowiecznym. Zainteresowanie lokalnej społeczności było ogromne. Ze względu na to, iż festyn miał formę lokalną, a ,,stoiska”
zorganizowane zostały wyłącznie przez studentów, festyn ten
nie posiadał aspektu jarmarku – zwiedzający nie mogli zakupić pamiątek, czy zabawek dla najmłodszych. Brak elementu
komercyjnego oraz miejsce organizacji festynu i prezentacja
wyników badań archeologicznych in situ sprawiły, że zainteresowanie historią regionu wiodło zdecydowany prym wśród
zwiedzających.
Jak słusznie zauważyła Monika Kaczmarek ważnym aspektem festynu dla zwiedzającego jest dotknięcie ,,eksponatów”
(Kaczmarek 2016, s. 94). Bezpośredni ,,dotyk historii” jest
elementem wprowadzanym w ostatnich latach w wielu muzeach. Wystawy nie tylko zawierają elementy multimedialne,
ale i interaktywne. W swoich działaniach popularyzatorskich
członkowie AKMŚ w głównej mierze skupiali się właśnie na
tym aspekcie. Zajęcia manualne w połączeniu z materiałami
edukacyjnymi i opowieściami osoby prowadzącej stały się schematem przeprowadzanych warsztatów. Taki sposób prezentacji
nastręcza jednak pewnych problemów.
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Ryc. 1. XIII Festiwal Nauki i Sztuki w Toruniu w 2013 r.
(fot. archiwum AKMŚ).

Ryc. 2. Festynu archeologiczny w Skrwilnie w 2015 r.
(fot. archiwum AKMŚ).
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Pokazywanie kopii zabytków różnie jest odbierane. Z uwagi na delikatność materiału niemożliwym jest udostępnienie
oryginalnego zabytku ,,do ręki” setkom, a nawet tysiącom odbiorców. W tym celu wykorzystuje się ich kopie. Podejście to krytykuje Wiesław Kaczmarek, który uważa, że odbiorca nie będzie
widział różnicy między kopią a oryginałem (Kaczmarek 2014,
s. 212). Z kolei Michał Pawleta uważa, że pomimo duplikatu zabytku odbiorca może doświadczyć ,autentyczności gorącej. Według Pawlety dla zwiedzającego nie ma znaczenia,
czy obcuje z oryginałem, czy ze współczesną kopią. Liczy się
sama atmosfera dawności (Pawleta 2012, s. 369). Problem
jest jednak bardziej złożony i nie można wszystkich zwiedzających osób traktować jednakowo. Doświadczenie pokazuje,
że część turystów traci zainteresowanie, kiedy dowiadują się,
że pokazywane im zabytki to kopie. Niestety są to często osoby, które nie zdają sobie sprawy z wartości kulturowej przedmiotu i z możliwości jego zniszczenia. Przekłada się to na ich
postrzeganie roli i znaczenia zabytku. Istnieje możliwość, że
w przypadku odnalezienia artefaktu przez taką nieuświadomioną osobę, bardziej prawdopodobne jest przywłaszczenie
go sobie, bądź zniszczenie. Dlatego bardzo ważnym elementem jest edukacja, już od najmłodszych lat, pod względem
ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego i archeologicznego, a także pobudzanie tzw. patriotyzmu lokalnego. Oznacza
on nauczanie o historii regionu i zabytkach znajdujących się
w jego obrębie oraz o potrzebie otoczenia ich ochroną. Marek
Nowicki uważa, że najciekawszą formą prezentacji jest odtwórstwo historyczne, które ,,nadaje ludzki wymiar wydarzeniom
i ideom, czyniąc je rzeczywistymi dla zwiedzających” (Nowacki 2005, s. 72). Co więcej, takie działania pozwalają uświadamiać społeczność o potrzebie ochrony dziedzictwa kulturowego
(Nowacki 2005, s. 68,71). Jak zaznacza Kaczmarek, wiele osób
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krytykuje taki sposób prezentacji przeszłości, porównując go do
hipermarketu i zarzucając mu komercjalizację. Co prowadzi do
traktowania przeszłości jako surowca dla zaspokajania współczesnych zainteresowań historią (Kaczmarek 2016, s. 99‒100,
Kantor 2010, s. 136). Zabytek archeologiczny staje się produktem turystycznym (Wrzesiński 2008, s. 178). Taki sposób
prezentacji może prowadzić do utożsamiania archeologów oraz
samej archeologii jako źródła masowej rozrywki, a nie pełnoprawnej dziedziny nauki (Kaczmarek 2016, s. 100). Niewątpliwie jednak taka ,,jarmarczna” forma popularyzacji przyciąga
największą liczbę turystów. Doświadczenie pozwala wydzielić
dwie główne grupy turystów. Pierwsza – osoby zainteresowane
historią, które podczas festiwali chcą się czegoś nauczyć, poszukują wiedzy i są nią zainteresowani oraz druga grupa – turyści
szukający rozrywki, dla których aspekty poznawcze stanowią
margines. Osoby te skupiają się na ofercie komercyjnej.
Lekcje żywej historii
Niewątpliwe, jednym z najważniejszych etapów podnoszenia świadomości wśród społeczeństwa jest edukacja dzieci
i młodzieży. Jeśli młodych ludzi zainteresujemy historią, istnieje
duża szansa, że nabyta wiedza zaowocuje w ich dorosłym życiu.
Należy tu odnotować bardzo pozytywny przykład systematycznej edukacji realizowanej od 2001 r. przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury w ramach projektu „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki”. Od początku udział w nim wzięło ponad 2500
szkół (Kaczmarek 2014, s. 207‒208). Inne przedsięwzięcie
warte wymienienia to ,,Projekt Wyobraźni – inowrocławskie
grodziska”, realizowanego pod opieką Łukasza Oliwkowskiego przez uczniów Gimnazjum Katolickiego w Inowrocławiu.
Projekt miał charakter badawczo-popularyzatorski. Obejmował
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przeprowadzenie przez uczniów kwerendy źródłowej, prowadzenie wywiadów, przygotowanie ekspozycji, prezentacji i konferencji naukowej oraz stworzenie szlaku rowerowego łączącego ujęte w projekcie stanowiska archeologiczne. Całość została
zwieńczona publikacją prezentującą krótki stan badań i stan zachowania grodzisk (Oliwkowski red., 2014). To zaszczepienie
w młodzieży poczucia wartości autentycznego obiektu, niosącego w sobie również wielopłaszczyznowe odniesienia do losów
ludzi z nim związanych, do wydarzeń tego miejsca, do jego walorów artystycznych czy naukowych – pozwala mieć nadzieję,
że w ich dorosłym życiu, będą świadomi potrzeby dbania o zachowanie dziedzictwa kultury (Kaczmarek 2014, s. 208).
Od samego początku reaktywacji działalności członkowie AKMŚ sporadycznie prowadzili warsztaty dla pojedynczych klas. Były to jednak krótkie spotkania. Zmiana nastąpiła
w 2017 r., kiedy to opracowano kilka tematów w ramach coraz
to popularniejszych lekcji żywej historii.
Lekcje prowadzone przez członków AKMŚ podzielone zostały na kilka części. Pierwsza obejmowała krótki wykład oparty
na prezentacji multimedialnej. Wprowadzał on do omawianej
tematyki, dzięki zadawanym pytaniom, pozwalał również poznać stan wiedzy odbiorców. Następnie dzieci przechodziły do
pracy w grupach. Na otrzymanych kartach pracy, dostosowanych do wieku, rozpoczynały rozwiązywanie przygotowanych
wcześniej zadań. Obejmowały one tematycznie zakres prezentacji i miały na celu utrwalenie wiedz. Kolejny punkt zajęć stanowią warsztaty, podzielone na dwie części – pokazową i manualną. Część pierwsza wpasowuje się w ramy tzw. archeologii
eksperymentalnej. Zdaniem Roksany Chowaniec, archeologia
eksperymentalna jest jednym z najciekawszych i najbardziej
kształcących sposobów prezentowania wyników naukowych badań archeologicznych szerokim grupom nieprofesjonalistów.
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Polega na odtworzeniu dawnych technik produkcji przedmiotów i sposobu ich używania oraz na rekonstruowaniu procesów
związanych z życiem ludzi w przeszłości (Chowaniec 2010,
s. 149). Tu, do najczęściej wybieranych przez nauczycieli, zdecydowanie należy warsztat garncarza (ryc. 3). Następnie uczniowie próbowali samodzielnej pracy z gliną. Ta część u dzieci cieszyła się największą aprobatą i to na nią poświęcano najwięcej
czasu. To właśnie podczas tej ,,zabawy” dzieci przestawały się
krępować i swobodnie zadawały pytania związane z zajęciami
i ich zainteresowaniami. Taka ,,przemycona” wiedza sprawia, że
dzieci więcej uczą się podczas tego typu zajęć. Przyjęta formuła
zajęciowa obejmuje wszystkie metody stanowiące wg Chowaniec fundament dydaktyki podstawowych metod nauczania,
zwanych procedurami. W ich zakres wchodzą: metody słowne
(opis, opowiadanie, wykład, rozmowa, dyskusja), oglądowe
(pokaz, demonstracja), praktyczne (obserwacja eksperyment)
oraz gier dydaktycznych (Chowaniec 2010, s. 138).

Ryc. 3. Warsztat garncarza. (fot. archiwum AKMŚ).
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Według Wiesława Kaczmarka obecnie w zakresie dziedzictwa kulturowego edukujemy według „własnej intuicji, zgodnie
z potrzebami rozwoju własnych kadr, zaspokajając bieżące
<<zapotrzebowanie>> placówek edukacyjnych (głównie szkoły), jakże często wg projektów dawców grantów. Tych działań
w skali kraju jest bardzo dużo, ale można to przyrównać do
rozsypanego wielowymiarowego puzzla” (Kaczmarek 2014,
s. 210). Kaczmarek wyznacza dwa kierunki procesów uświadamiania: po pierwsze, „Co zaliczamy do dziedzictwa kultury?”,
a po drugie, „Dlaczego i jak powinniśmy to chronić?” (Kaczmarek
2014, s. 209). Dla studentów i doktorantów archeologii, którzy
prowadzili zajęcia, najważniejszy był aspekt uświadamiania
odbiorcy o potrzebie chronienia zabytków archeologicznych.
Zwłaszcza w czasach, gdzie ruch detektorystów staje się coraz
bardziej popularny. Dlatego na koniec każdej lekcji poruszano
również tematykę znajdowania artefaktów podczas spacerów
i omawiano czynności, jakich powinno się w związku z tym
dokonać.
Michał Pawleta wysuwa tezę, że działania edukacyjne
w zakresie upowszechniania wiedzy dotyczącej przeszłości,
dziedzictwa archeologicznego oraz generalnie archeologii,
przyczyniają się do kreowania i wzmacniania społecznej
świadomości na temat konieczności ochrony dziedzictwa
archeologicznego (Pawleta 2014, s. 215). Istotnym elementem tego procesu jest popularyzacja określonych treści, czyli
udostępnianie nieprofesjonalistom, w przystępnej i zrozumiałej formie fachowej, wiedzy w tym zakresie, zaś oczekiwanym
efektem zrozumienie przekazywanych informacji przez adresatów tych działań. Popularyzacja ma na celu zainteresowanie
szerszego grona osób dziedzictwem archeologicznym, koniecznością podejmowania działań zmierzających ku jego ochronie,
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a także ukazania roli archeologii w tych procesach (Pawleta 2014,
s. 215).
Popularyzacja idei ochrony dziedzictwa archeologicznego,
z jednej strony wymaga informowania społeczeństwa na ten temat, z drugiej zaś ma to być informowanie w sposób czytelny,
zrozumiały oraz ciekawy (Pawleta 2014, s. 215). Dlatego też
coraz powszechniejsza staje się prezentacja w formie tzw. żywej
archeologii, żywej historii, ukazania ,,przeszłości w działaniu”
(Pawleta 2014, s. 215). Kaczmarek wymienia jako pierwszy
podmiot na rynku edukacji kulturowej placówki muzealne, zaś
na drugim organizatorów rekonstrukcji historycznych (Kaczmarek 2014, s. 211‒212). I o ile muzea wiernie odtwarzają fakty historyczne (są bowiem placówkami naukowymi)
to w miejscach rekonstrukcji najważniejsze jest show i dobra zabawa, a merytoryka często schodzi na drugi plan.
Obecnie zauważalna jest konieczność wypracowania społecznej akceptacji dla potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego (archeologicznego) przed zagrożeniami. Istotą edukacji na
tym polu będzie dotarcie z wiedzą do społeczeństwa, którego
większość, z różnych powodów, niewiele wie o dziedzictwie archeologicznym oraz roli archeologii w działaniach, mających na
celu jego ochronę (Pawleta 2014, s. 216). Jak już wspomniano,
podczas prowadzonych przez AKMŚ warsztatów, często mylono archeologów z paleontologami. Dodatkowo mylący jest obraz archeologa kreowany w filmach, jak choćby postać Indiany
Jonesa, który ma w sobie więcej z poszukiwacza skarbów niż
z naukowca. W trakcie trwania festiwali wielu dorosłych zadawało pytania o skarby złota i tajemnicze tunele. Hollywoodzkie
wyobrażenie archeologa kojarzone jest z tajemniczością i zagadkami. Do najtrudniejszych zadań popularyzacji archeologii niewątpliwie należy znalezienie sposobu prezentacji nauki w sposób równie atrakcyjny, stając naprzeciw wymaganiom odbiorcy.
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Termin edutainment został wprowadzony po raz pierwszy
przez Tima Endersona w 2004 r. Stanowi on neologizm, utworzony z połączenia angielskich wyrazów education (edukacja)
oraz entertainment (rozrywka). Jest to tendencja do „wykorzystywania mniej dydaktycznych form edukacji, w których afektywne, zmysłowe i zdominowane przez media inscenizacje łączą się
z edukacją i tworzą syntetyczną formę zwaną ‘edutainment’,
edukacją poprzez rozrywkę” (Enderson 2004, s. 115; Pawleta
2014, s. 218; Brzostowicz 2009, s. 296; Bursche, Chowaniec
2009, s. 74). W opisany schemat doskonale wpisuje się formuła
warsztatów, gdzie podczas prac manualnych, quizów i pomocy
wizualnych, odbiorca uczy się o przeszłości. Udowodniono naukowo, że człowiek łatwiej zapamiętuje te rzeczy, w których wykonanie sam jest bezpośrednio zaangażowany (Pawleta 2014,
s. 224). Wiedza przekazywana jest w atmosferze zabawy i przyswajana w sposób nieprzytłaczający uczestnika. Po skończonych
zajęciach pozostaje mu pamiątka w postaci wytworzonego przez
siebie przedmiotu, co zwłaszcza dla dzieci stanowi dodatkową
atrakcję.
Wykorzystując edutainment, stwarza się możliwość interakcji z widzami i uczestnictwa przez nich w wydarzeniach,
które umożliwiają indywidualny odbiór treści, wywołują określone emocje ‒ dzięki czemu odbiorcy dużo łatwiej
przyswajają sobie przekazywaną wiedzę i wiążą z nauką przyjemne skojarzenia oraz wspomnienia, a także chętniej do
niej powracają. Będąc nowoczesną formułą popularyzacji
wiedzy o przeszłości, kładącą nacisk na aktywne uczestnictwo
i zmysłowe doświadczanie przeszłości, która opiera się głównie
na atrakcyjności i widowiskowości przedstawianych treści.
Łączenie wartościowego przekazu edukacyjnego z elementami
rozrywki stanowić może jedną ze skuteczniejszych metod
przekazywania wiedzy na temat archeologii, dziedzictwa
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archeologicznego, w tym konieczności jego ochrony (Pawleta
2014, s. 219).
Zakończenie
Obecnie jednym z najważniejszych zadań stojących przed
współczesną dydaktyką historyczną jest znalezienie sposobów
na urozmaicenie metod nauczania o przeszłości (Chowaniec
2010, s. 105). Naprzeciw tej potrzebie wystąpiły muzea, skanseny i firmy prywatne, organizując różnego rodzaju spotkania
i warsztaty. Widoczne jest to zwłaszcza w ilości firm prywatnych
pojawiających się w Polsce, trudniących się przeprowadzaniem
spektakli historycznych, tzw. lekcji żywej historii. Choć nie zawsze tak jest, lekcje te powinny być przeprowadzane z zachowaniem merytoryki. Często jednak fakty historyczne zostają
przesłonięte na skutek show tworzonego przez aktorów. Jest to
bardziej przedstawienie teatralne, niekiedy wręcz poetyckie, mijające się z faktami historycznymi. Dzieci, będące odbiorcami,
nie uzyskują wówczas żadnej pożądanej wiedzy.
Przez ostanie osiem lat główny cel AKMŚ stanowiła
popularyzacja archeologii. Doświadczenie pokazuje, że wśród
odbiorców istnieje duże zainteresowanie przeszłością. Główny
problem stanowi natomiast sposób prezentacji i przekazywania
wiedzy. Archeologiczny żargon, niezrozumiały dla laika, stanowi barierę. Jest on jednak często używany przez badaczy, przez
co odbiorca ma problem ze zrozumieniem treści i traci zainteresowanie. Może to doprowadzić do tego, że odbiorca będzie szukać wiedzy przekazywanej w prostszy, bardziej atrakcyjny sposób, np. wśród paranauki. Obecnie przyjęte formy organizacji
festiwali opierające się na rekonstrukcji, czy przeprowadzaniu
warsztatów wydają się najlepszą drogą do rozpowszechniania wiedzy o życiu dawnych ludzi. Należy jednak pamiętać,
że to na osobie prowadzącej spoczywa obowiązek zapewnienia
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merytorycznej wartości przekazywanej treści. W przeciwnym
razie będzie to tylko kolejny element przedstawienia nastawionego na komercję.
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Archeologia wokół kociołka.
Wycinek z działalności
Koła Naukowego Studentów
Archeologii Instytutu
Archeologii UMK

Ewa Wielocha
Instytut Archeologii UMK

Wprowadzenie
Współczesna archeologia w sektorze akademickim to nie
tylko prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej, związanej z prezentowaniem rezultatów badań archeologicznych
w publikacjach naukowych lub podczas wydarzeń takich, jak
konferencje. Z uwagi na rosnące w ostatnich latach znaczenie
archeologii publicznej (por. m. in. Pawleta 2012, 2015), jak
również na niejednokrotnie podnoszony problem niedostatecznego zaangażowania środowisk badawczych w działania z zakresu popularyzacji nauki, archeologia akademicka – podobnie jak
i inne dyscypliny naukowe – stanęła w obliczu konieczności odpowiedzi na pytanie: jakie stanowisko zająć w tej kwestii? Obranie kursu w stronę archeologii publicznej, jak również rzetelne
realizowanie jej założeń oraz celów, nie jest przedsięwzięciem
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łatwym, szczególnie w rzeczywistości, w jakiej funkcjonują polskie uczelnie wyższe.
Na gruncie lokalnym zaufanie społeczeństwa do szeroko
rozumianego świata nauki – jak również zaufanie świata nauki do otoczenia społecznego – z różnych względów nie zawsze stoi na wysokim poziomie (Przybylski 2009, s. 118‒119).
W dyskusjach o przyszłości i możliwych kierunkach rozwoju
polskich uczelni wyższych, podejmowanych w ostatnich latach
szczególnie często w kontekście przeprowadzonej reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego, tematy takie jak społeczna
rola nauki czy promocja i popularyzacja wyników badań naukowych nie pojawiały się praktycznie wcale lub były jedynie
wzmiankowane przy okazji poruszania innych kwestii (por. m.
in. Kokowski 2015). W strukturach uniwersyteckich popularyzacją nauki zajmują się zwykle osoby odpowiedzialne równocześnie za promocję uczelni lub wydziału, a także nieliczni badacze
zajmujący się prowadzeniem działań popularyzatorskich niezależnie, przeważnie w powiązaniu ze swoimi zainteresowaniami
naukowymi.
Promocja i popularyzacja nauki, jeśli ma być przeprowadzana w sposób przemyślany i rzetelny, wymaga od zajmujących
się nią osób określonej wiedzy, umiejętności i predyspozycji,
a planowanie i przygotowywanie związanych z nią przedsięwzięć
wymaga czasu, którego badacze nigdy nie mają w nadmiarze.
Trudno oczekiwać, by polscy naukowcy – zaabsorbowani m. in.
prowadzeniem badań, przygotowywaniem kolejnych projektów badawczych, wywiązywaniem się z zobowiązań dydaktycznych, wypełnianiem szeregu obowiązków administracyjnych
i nadążaniem za zmianami wynikającymi z kolejnych reform –
zareagowali entuzjastycznie na sugestię, że powinni zajmować
się przy tym także regularną działalnością popularyzatorską.
Sytuacją idealną byłoby – być może – gdyby każda jednostka
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uczelni na poziomie instytutu, katedry czy zakładu zatrudniała związanego z daną dyscypliną popularyzatora, jednak zalety
i możliwe wady takiego rozwiązania, a także realne szanse na
jego zaistnienie w naszej rzeczywistości, to temat na odrębną
dyskusję.
Póki co, z pomocą w zakresie promocji i popularyzacji nauki przychodzą uczelniom m. in. współpracujące z poszczególnymi jednostkami stowarzyszenia i fundacje, a także związane
z nimi bardziej bezpośrednio organizacje studenckie i studenckodoktoranckie. Koła naukowe niejednokrotnie uwzględniają w swoich celach statutowych działania na rzecz promocji
i popularyzacji nauki, a ich aktywność na tym polu wydaje się
rosnąć, zwłaszcza w ostatnich latach. Niniejszy tekst prezentuje wycinek z działalności jednej z takich organizacji – Koła
Naukowego Studentów Archeologii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu.
Koło Naukowe
Studentów Archeologii UMK
Koło Naukowe Studentów Archeologii (KNSA) jest jedną
z najstarszych organizacji studenckich działających na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i funkcjonującym w ramach Wydziału Nauk Historycznych, w bezpośrednim powiązaniu z Instytutem Archeologii. Jest to jednocześnie pierwsze
archeologiczne koło naukowe zawiązane na uczelni, działające
z krótkimi przerwami od ponad dwudziestu pięciu lat.
Podobnie jak wiele innych organizacji studenckich, KNSA
z roku na rok zmieniało nie tylko swój skład, ale także swoje cele statutowe i zakres działań. Jeszcze nieco ponad dekadę
temu działalność koła koncentrowała się wokół poszerzania
wiedzy i rozwoju zainteresowań badawczych należących do niego studentów i doktorantów, a profil działania koła był niemal
159

Archeologia wokół kociołka ...

w całości uzależniony od tego, czym w danym roku akademickim pasjonowała się większość jego członków. Dla przykładu,
dwanaście lat temu było to odtwórstwo historyczne inspirowane okresem rzymskim i kulturą przeworską, ze szczególnym
uwzględnieniem metalurgii. Dziesięć lat temu napływ studentów młodszych roczników, zafascynowanych głównie wczesnym
średniowieczem, zaowocował ukierunkowaniem działań koła na
rekonstrukcję różnorodnych aspektów życia codziennego wczesnośredniowiecznych Bałtów i Słowian. Przed około sześcioma
laty miała miejsce kolejna istotna wymiana rocznikowa, która
– w powiązaniu z rozwojem kilku innych, działających równolegle, archeologicznych kół naukowych – wpłynęła na kolejną
zmianę profilu zainteresowań członków koła, utrzymującą się
po dziś dzień. Jest to życie codzienne w późnym średniowieczu,
ze szczególnym uwzględnieniem późnośredniowiecznej kultury
kulinarnej Europy Zachodniej i Środkowej.
Obecne cele statutowe koła to poszerzanie wiedzy i zainteresowań naukowych studentów i doktorantów, angażowanie ich w pracę naukową i badawczą, popularyzacja wiedzy
z zakresu archeologii, promowanie archeologii i pozytywnego
wizerunku archeologa, a także reprezentowanie interesów studentów archeologii w środowisku uniwersyteckim. Cele dotyczące edukacji archeologicznej oraz popularyzacji archeologii
i wiedzy o dziedzictwie archeologicznym w społeczeństwie są
realizowane m. in. przez udział w przedsięwzięciach skierowanych do odbiorców spoza środowiska studenckiego: organizacja
warsztatów archeologicznych, przygotowywanie pokazów i stoisk archeologicznych w ramach wydarzeń o charakterze edukacyjnym i kulturowym; tworzenie i współtworzenie projektów,
programów oraz materiałów promujących wiedzę o przeszłości, archeologię oraz działalność Instytutu, Wydziału i Uczelni;
współpracę z innymi uczelnianymi organizacjami studenckimi,
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doktoranckimi i studencko-doktoranckimi, a także współpracę
z instytucjami pozauczelnianymi.
W ostatnich latach, równolegle ze zmianami w uniwersyteckiej polityce działań promocyjnych, KNSA rozpoczęło
współpracę z Działem Promocji i Informacji UMK, a także zacieśniło kontakty z innymi kołami naukowymi, w szczególności z Archeologicznym Kołem Miłośników Średniowiecza oraz
Studenckim Kołem Archeologii Epok Brązu i Żelaza. Współpraca ta okazała się w perspektywie czasu niezwykle owocna
i wpłynęła na dalszą ewolucję zainteresowań członków koła
w stronę szeroko rozumianej archeologii publicznej. Od 2016
roku KNSA wspólnie ze studentami i doktorantami innych
archeologicznych kół naukowych regularnie uczestniczyło
w największych krajowych imprezach rekonstruktorskich, takich jak Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski w GolubiuDobrzyniu, Dni Grunwaldu czy Oblężenie Malborka. W ramach wymienionych imprez studenci i doktoranci przygotowywali stoiska o charakterze rekonstruktorskim i prowadzili
szeroko zakrojoną działalność edukacyjno-promocyjną, m. in.
prezentując plansze edukacyjne i rekonstrukcje zabytków archeologicznych, opowiadając o badaniach archeologicznych prowadzonych przez IA UMK oraz o ich rezultatach, organizując
zabawy edukacyjne i konkursy tematyczne dla odwiedzających,
a także przeprowadzając pokazy z zakresu dawnego rzemiosła
i eksperymenty kulinarne.
Podobne stoiska KNSA współorganizowało także w ramach
licznych lokalnych imprez edukacyjnych i plenerowych, takich
jak m. in. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Święto Miasta
Torunia, Noce Muzeów, Toruńska Noc Naukowców czy Festiwal Smaku w Grucznie, jak również w festynach archeologicznych, wśród których można wymienić Festyn Archeologiczny
w Biskupinie, Festiwal Nauki „Ścieżki archeologii” w Biskupinie
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i Weekend z Archeologią w Gdańsku. Dzięki uczestnictwu
w tego typu wydarzeniach, koło nawiązało i rozwinęło kontakty
z wieloma osobami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się archeologią, historią oraz szeroko rozumianą edukacją
archeologiczną.
Członkowie KNSA są również czynnie zaangażowani
w organizowanie warsztatów i konferencji archeologicznych,
zachęcając studentów i doktorantów z innych ośrodków akademickich do dzielenia się swoimi doświadczeniami i prezentowania wyników swoich badań. Większość działań koła
w ostatnich latach jest jednak skoncentrowana wokół budowania i podtrzymywania świadomości archeologicznej we współczesnym społeczeństwie – nie tylko poprzez aktywny udział
w życiu uczelni, ale także poprzez organizację pokazów i warsztatów archeologicznych dla przedstawicieli społeczności lokalnych oraz poprzez wprowadzanie archeologicznego akcentu do
różnego rodzaju imprez plenerowych.
Szczególnie interesującym i wartościowym doświadczeniem był dla działających w kole studentów i doktorantów
udział w największych polskich imprezach rekonstruktorskich
o zasięgu międzynarodowym. Z tego względu właśnie temu
aspektowi działalności KNSA będzie poświęcona dalsza część
artykułu.
Warto zaznaczyć, że od 2016 roku współtworzone przez
KNSA stoisko – zarówno w Golubiu-Dobrzyniu, jak i na Polach Grunwaldu oraz w międzymurzu zamku krzyżackiego
w Malborku – było jedynym stoiskiem oficjalnie związanym
z archeologią akademicką obecnym w strefie dostępnej dla
zwiedzających.
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Archeologia wokół kociołka ‒
wycinek z działalności KNSA
Po ukierunkowaniu profilu działalności koła na późne średniowiecze, uczestnictwo w krajowych imprezach rekonstruktorskich zajęło wysokie miejsce na liście priorytetów członków
koła. Studencki pomysł połączenia popularyzacji i edukacji archeologicznej w ramach tego rodzaju wydarzeń z jednoczesną
promocją uczelni został zaaprobowany przez ówczesne Centrum Promocji uczelni (obecnie Dział Promocji i Informacji)
i stał się początkiem wieloletniej, trwającej do dziś współpracy.
Dzięki wsparciu organizacyjnemu, logistycznemu i finansowemu zapewnionemu przez uniwersytet, archeologiczne koła naukowe zyskały możliwość udziału m. in. w Wielkim Międzynarodowym Turnieju Rycerskim w Golubiu-Dobrzyniu, Dniach
Grunwaldu oraz Oblężeniu Malborka.
Studenci i doktoranci działający w KNSA traktowali to
od początku jako znakomitą okazję do wymiany doświadczeń
z odtwórcami, rekonstrutorami, rzemieślnikami, historykami,
muzealnikami oraz innymi ludźmi związanymi pośrednio lub
bezpośrednio z działalnością edukacyjną i popularyzatorską.
Udział w odbywających się w plenerze wydarzeniach, zakrojonych na tak szeroką skalę i przyciągających tysiące odwiedzających, okazał się jednak także wielkim wyzwaniem, któremu
początkowo nie było łatwo sprostać. Żaden z członków koła
nie miał jeszcze wówczas doświadczenia w prowadzeniu działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w tak ekstremalnych
warunkach – większość studentów zdobywała pierwsze szlify
podczas organizacji i obsługi stoisk edukacyjnych na imprezach
lokalnych o mniejszym zasięgu, a także podczas odbywania
praktyk i wolontariatów w muzeach i skansenach. Nowe pomysły i rozwiązania były początkowo wdrażane przez członków
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koła intuicyjnie, niejednokrotnie metodą prób i błędów, przy
czym w ustrzeżeniu się tych drugich pomagali studentom nie
tylko opiekunowie naukowi koła, ale także sympatyzujący
z jego działalnością pracownicy Instytutu Archeologii i Działu
Promocji. Koniecznością stało się bliższe zapoznanie z założeniami archeologii publicznej, lektura publikacji z tego zakresu, jak również – w szerszym kontekście – poszerzenie wiedzy
z dziedziny teorii promocji i popularyzacji nauki.
Istotnym problemem okazało się opracowanie takiego
schematu stoiska, który będzie wpisywał się w rekonstruktorski charakter imprez i odpowiadał wymaganiom organizatorów, ale jednocześnie będzie możliwie wyraźnie wyróżniać się
„archeologicznym” charakterem spośród dziesiątek innych stoisk. Aby stoisko mogło zaistnieć w strefie rekonstruktorskiej
dostępnej dla zwiedzających, wszystkie elementy jego wyposażenia, jak również stroje opiekujących się nim osób, muszą być
w pełni zgodne z realiami epoki. Jak w takich warunkach wyeksponować przekaz archeologiczny? Podczas innych wydarzeń,
taką rolę pełniła najczęściej prezentacja rekonstrukcji zabytków
archeologicznych na pierwszym planie – jednak w przestrzeni
średniowiecznej ‚strefy rzemieślników’ nie było to już rozwiązanie decydujące o unikatowym, archeologicznym profilu stoiska.
Dużą pomocą okazała się w tym zakresie wyrozumiałość organizatorów. Ze względu na realizację celów edukacyjnych, wyrazili
oni zgodę na umieszczenie w obrębie stoiska plansz edukacyjnych prezentujących wyniki badań archeologicznych prowadzonych przez Instytut Archeologii UMK, z zastrzeżeniem,
aby były one związane tematycznie ze średniowieczem.
Kolejnym wyzwaniem, przed którym stanęli studenci
i doktoranci z KNSA, była kwestia znalezienie skutecznego sposobu na przyciągnięcie zwiedzających do stoiska. Z ich wcześniejszych doświadczeń wynikało, że znakomicie sprawdzają się
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w tym zakresie pokazy z zakresu odtwórstwa dawnej kultury
kulinarnej – i także tym razem okazało się to strzałem w dziesiątkę. Swój udział miała w tym socjalizująca rola ogniska, które
z zasady przyciąga uwagę osób znajdujących się w okolicy (Pausas, Keeley 2009). Szczególnie w chłodniejsze dni, odwiedzający
imprezę chętnie przystawali w pobliżu ognia choćby po to, aby
trochę się ogrzać – i naturalną koleją rzeczy, nawiązywali kontakt z opiekującymi się stoiskiem archeologami. Większość osób
była szczególnie zainteresowana widokiem kociołka i przygotowywanych przez studentów potraw, przyrządzanych w oparciu
o naturalne składniki i oryginalne średniowieczne receptury.
Skupieni wokół ognia goście zadawali pytania o przepisy na
poszczególne przysmaki, o różne aspekty życia codziennego
w średniowieczu, o prezentowane na stoisku rekonstrukcje
zabytków i plansze edukacyjne, a niejednokrotnie także –
o zainteresowania badawcze studentów oraz o ofertę edukacyjną
uczelni. Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w takich warunkach okazało się szczególnie satysfakcjonujące dla tych członków koła, którzy wykazywali się talentem gawędziarskim. Ostatecznie, archeologia to także – a może przede
wszystkim? – sztuka snucia opowieści (Praetzellis 2014).
Już podczas pierwszych doświadczeń z imprezami masowymi członkowie koła zdawali sobie sprawę z tego, że muszą
zachować maksymalną elastyczność w kontaktach z odwiedzającymi stoisko odbiorcami. Nieocenione okazało się tutaj
doświadczenie studentów nabyte wcześniej podczas przeprowadzania warsztatów i pokazów archeologicznych dla zróżnicowanych grup odbiorców – dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, a także dla osób z niepełnosprawnościami. Bardzo szybko
okazało się jednak, że podczas imprez masowych o takim zasięgu, jak choćby Dni Grunwaldu, kontakt z odwiedzającymi
przebiega na innej płaszczyźnie. Szczególnym wyzwaniem było
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tu dynamiczne dostosowywanie formy przekazu do odbiorcy,
a także radzenie sobie od czasu do czasu z prawdziwym oblężeniem stoiska przez zainteresowanych – z których, jak to często
bywa, każdy ma inne pytania. Studenci codziennie stykali się
również z ludźmi, którzy chętnie ucinali sobie z archeologami
nieco dłuższe pogawędki, trwające w ekstremalnych przypadkach nawet kilkadziesiąt minut. Były to często osoby zainteresowane przeszłością swojego regionu i wynikami badań archeologicznych prowadzonych na tym terenie. Tendencja ta wydaje
się wpisywać w założenie o roli archeologii w kształtowaniu się
poczucia tożsamości jednostek i wspólnot (por. m. in. Zalewska
2012, s. 1181‒1183).
Ważną refleksją, płynącą w szczególności z kontaktu z tą
ostatnią grupą, jest odczuwalny niedostatek w zakresie oferty
archeologii akademickiej skierowanej do społeczeństwa.
W przypadku niektórych badań i projektów archeologicznych studenci byli w stanie wskazać blogi, profile w mediach
społecznościowych i inne strony internetowe, na których zainteresowana osoba znajdzie rzetelne, ale przekazane w przystępny sposób informacje na interesujący ją temat. Takich miejsc
w polskim internecie nie ma jednak dużo, przynajmniej w porównaniu do tego, ile projektów badawczych związanych z archeologią jest realizowanych na polskich uczelniach. Wydaje
się to nieco niepokojące, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że
w ostatnich latach mocno podkreśla się rolę m. in. mediów społecznościowych w kreowaniu wizerunku uczelni oraz szeroko
rozumianej nauki (por. m. in. Kulczycki 2012). Na polu archeologicznej literatury popularnonaukowej – przynajmniej takiej,
którą archeolog może z czystym sumieniem polecić – również
panuje w ostatnich latach posucha. Publikacje naukowe są często niestrawne dla przeciętnego odbiorcy, nawet zainteresowanego tematem, a niszę powstałą w wyniku zapotrzebowania na
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przystępną, przyjemną w odbiorze literaturę archeologiczną
wypełniają głównie pozycje pseudoarcheologiczne, które w temacie wiedzy popartej rzetelnie przeprowadzonymi badaniami
nie mają do zaoferowania zbyt wiele (por. m. in. Pawleta 2012,
s. 1136‒1138). Znaczna część rozmów przeprowadzonych
przez studentów z KNSA na imprezach plenerowych z odwiedzającymi dotyczyła właśnie tego rodzaju literatury oraz zawartych w niej informacji, przyjmowanych przez niektóre osoby
– niestety – bezkrytycznie.
Udział w imprezach rekonstruktorskich i prowadzenie
w ich ramach działalności edukacyjnej i promocyjnej był dla
studentów i doktorantów z KNSA niebagatelnym wyzwaniem,
wiążącym się z koniecznością zdobycia nowych umiejętności,
poszerzenia swojej wiedzy w nowych obszarach, a także poradzenia sobie z nowymi problemami. Niemniej członkowie koła
są zgodni co do tego, że włożony w to przedsięwzięcie wysiłek
był wart rezultatów – z sezonu na sezon, spotykali się nie tylko
z nowymi odbiorcami, ale także z tymi, którzy pozytywnie kojarzyli stoisko archeologów z UMK z poprzednich edycji imprezy. Pozytywne informacje zwrotne, otrzymywane ze strony odwiedzających, organizatorów imprez, pozostałych wystawców,
jak również ze strony uczelni, utwierdzają studentów i doktorantów w przekonaniu, że warto prowadzić edukację i popularyzację archeologii akademickiej tą drogą.
Podsumowanie
Archeolodzy uczestniczący w imprezach plenerowych oraz
w festiwalach związanych z odtwórstwem i rekonstrukcją historyczną stoją przed niezwykłą okazją do prezentacji i popularyzacji wiedzy archeologicznej szerokiemu i zróżnicowanemu gronu
odbiorców. Jest to także szansa na budownie i wzmacnianie
w społeczeństwie pozytywnej postawy względem archeologii
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oraz poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo archeologiczne. Szczególnie ważne jest w tym kontekście uświadomienie
sobie zalet, jakie niesie ze sobą organizacja wydarzeń lub stoisk
edukacyjnych w plenerze, z ogniskiem i kociołkiem jako przyjazną, atrakcyjną dla odbiorców przestrzenią i zarazem osią,
w pobliżu której gromadzą się ludzie, nawiązują się kontakty
i rozpoczynają się opowieści.
Poprzez lata działalności w KNSA, studenci i doktoranci
związani z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nauczyli się rozpoznawać te szanse i wykorzystywać je, niejednokrotnie kontynuując działalność popularyzatorską oraz edukacyjną w zakresie także po ukończeniu
studiów, traktując ją jako wartościową – a właściwie wręcz niezbędną – część bycia archeologiem.
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Uspołecznianie wiedzy archeologicznej o przeszłości poprzez jej popularyzację i edukację szerokich kręgów społecznych jest jednym
z podstawowych zadań archeologii, nie zawsze uświadamianych przez
badaczy w należytym stopniu. Formy i sposoby realizacji tego odpowiedzialnego zadania mieszczą się w polu badawczym określanym obecnie jako
„archeologia publiczna”. To jej poświęcona została konferencja zorganizowana w 2019 roku w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu, stanowiąca
forum wymiany myśli interesujących się tym zagadnieniem młodych badaczy, wywodzących się z różnych ośrodków archeologicznych w Polsce.
Część tych dobrze przygotowanych i przemyślanych referatów znalazła
się w niniejszej monografii, którą warto zarekomendować każdemu, kto
interesuje się tym, tak ważnym aspektem naszej działalności, uwarunkowanej współczesnymi procesami społeczno-kulturowymi i uwikłanej
w związane z nią różnego rodzaju zależności. Na uwagę zasługuje fakt,
że obrady poświęcone zostały pamięci prof. Romana Jakimowicza,
wybitnego badacza, założyciela akademickiej archeologii w Toruniu
i niestrudzonego popularyzatora wiedzy archeologiczno-historycznej.
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