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Instytut Archeologii
Uniwersytet Jagielloński

Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego
Studia nad przemianami kulturowo-osadniczymi na terenie Pomorza w okresie od 2 poł.
II w. po Chr. do początków VI w. po Chr.
Pomiędzy kulturą wielbarską a tzw. grupą dębczyńską
Termin pobytu: 09.01.2018 – 09.02.2018
Miejsce realizacji: Archäologisches Landesmuseum Schloss Gottorf, Zentrum für Baltische
und Skandinavische Archäologie, Schleswig, Niemcy.
Pobyt naukowy w Archäologisches Landesmuseum w Schleswigu zakładał kwerendę
archiwalną oraz biblioteczną w poszukiwaniu stanowisk kultury wielbarskiej oraz grupy
dębczyńskiej na Pomorzu, a także zebranie literatury dotyczącej kontaktów obszaru
północnych Niemiec i Skandynawii w okresie wpływów rzymskich i okresie wędrówek
ludów ze strefą Pomorza.
W ramach kwerendy archiwalnej zapoznałam się ze zbiorami Herberta Jankhuna,
Rudolfa Grenza oraz Carla Engela. Wszystkie trzy archiwa zawierały informacje na temat
stanowisk z interesującego mnie przedziału chronologicznego. Szczególnie przydatne okazały
się archiwa Herberta Jankhuna oraz Carla Engela, które zawierały informacje na temat
stanowisk z terenu byłych Prus Zachodnich. Równie interesujące wyniki przyniosły
poszukiwania w archiwach Rudolfa Grenza, gdzie znalazłam informacje na temat licznych
stanowisk z obszaru Pojezierza Iławskiego i Olsztyńskiego.
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Landesmuseum, jak i w bibliotece Instytutu Archeologii na Uniwersytecie w Kilonii. Oba
ośrodki są bogate w liczne zbiory, które pozwoliły mi na zgromadzenie literatury, między
innymi dotyczącej stanowisk z okresu wpływów rzymskich na Bornholmie czy w północnych
Niemczech. W świetle zebranych materiałów szczególnie interesująco rysuje się analiza
podobieństw w zakresie stylistyki ceramiki pomiędzy kręgiem nadłabskim a tzw. grupą
dębczyńską.
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Skandinavische Archäologie umożliwił mi również zapoznanie się z ich strukturą i
organizacją, realizowanymi projektami, a także nawiązanie kontaktów i wymianę

doświadczeń z naukowcami specjalizującymi się w interesującym mnie okresie. Miałam
okazję, między innymi, zaznajomić się z działalnością pracowni GIS, w której w przyszłości
chciałabym zrealizować kolejny projekt, a polegałby on na praktycznej nauce programu na
bazie materiałów zebranych do pracy doktorskiej.
Wizyta w Schleswigu była dla mnie ważnym doświadczeniem naukowym, który
pozytywnie wpłynął na postęp w realizacji tematu mojej pracy doktorskiej. Mam również
nadzieję, że nawiązane tam znajomości zaowocują w przyszłości naukową współpracą.
Za pomoc w realizacji projektu składam serdeczne podziękowania prof. Michaelowi
Müller-Wille, prof. Clausowi von Carnap-Bornheim, prezes Zarządu Fundacji Monumenta
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