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Sprawozdanie z realizacji projektu "Ołów i cyna w emporiach handlowych 

południowych wybrzeży Bałtyku w okresie wczesnego średniowiecza" zrealizowanego w 

ramach „Stypendium imienia Marka i Gra żyny Duliniczów”, przyznawanego przez 

„Fundacj ę Monumenta Archaeologica Barbarica” 

 

Termin realizacji: 02.02 - 27.02.2014 r. 

Miejsce realizacji: Archäologisches Landesmuseum Schloss Gottorf 

 

 Przedstawiony we wniosku stypendialnym projekt badawczy zakładał kwerendę 

biblioteczną pod kątem literatury dotyczącej emporiów handlowych południowych wybrzeży 

Morza Bałtyckiego, a także kwerendę źródłową w materiałach z emporium w Haithabu. Oba 

zadania udało się zrealizować w stopniu przewyższającym oczekiwania. Bogate zbiory 

muzealnej biblioteki pozwoliły mi uzupełnić prywatny elektroniczny księgozbiór o niemal 

dwieście publikacji dotyczących problematyki: emporiów handlowych, 

wczesnośredniowiecznej biżuterii, archeometalurgii, górnictwa rud metali i wielu innych. 

Osobiste zapoznanie się z przedmiotami ołowiano-cynowymi z Haithabu, opracowanymi 

przez mgr Birte Anspach, pozwoliło mi na wyciągnięcie wielu nowych wniosków związanych 

z technologią produkcji tego rodzaju przedmiotów. Niezwykle cenny okazał się dla mnie 

również kontakt z samą autorką publikacji oraz dr Volkerem Hilbergiem, odpowiedzialnym 

za najnowsze badania na terenie emporium. 

 

 Wyjazd do Szleswiku stanowił również okazję do zapoznania się działalnością 

Archäologisches Landesmuseum  i Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie i 

nawiązania kontaktów z badaczami zajmującymi się interesującą mnie problematyką. Wręcz 

bezcenna była możliwość przedyskutowania problemów badawczych z Prof. Michaelem 

Müller-Wille, który nie tylko pomógł mi ukierunkować moje poszukiwania, ale również 

umożliwił kontakt z naukowcami pracującymi nad ważnymi dla moich badań stanowiskami, 

takimi jak: Groß Strömkendorf, Ilow, czy Bardowick. Dzięki uprzejmości dr Svena  

 



Kalmringa udało mi się również nawiązać kontakt i osobiście spotkać z mgr Ingo Petrim z 

Archäologisches Museum w Hamburgu, opracowującym w ramach pracy doktorskiej 

materiały z ośrodka Starigard/Oldenburg związane z produkcją metalurgiczną. Cenna była 

również sposobność zapoznania się z materiałami ze średniowiecznego Szleswiku, 

opracowywanymi przez mgr Michaelę Schimmer, wśród których znalazły się m.in. kamienne 

formy do produkcji ozdób ołowiano-cynowych. Interesująca była również możliwość 

obejrzenia zabytków z badań w Husby prowadzonych przez dr Thorstena Lemma. 

 

 Podsumowując chciałbym podkreślić, że możliwość wyjazdu na stypendium do 

Szleswiku miała kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju mojej pracy doktorskiej, a 

nawiązane kontakty badawcze z pewnością zaowocują w przyszłości. 

 

Osobiste podziękowania za nieocenioną wręcz pomoc przy realizacji stypendium chciałbym 

złożyć na ręce prof. Michaela Müller-Wille, prof. Clausa von Carnap-Bornheim, prezes 

Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica dr Magdaleny Natuniewicz-Sekuły, prof. 

Aleksandra Bursche, dr Svena Kalmringa, dr Volkera Hilberga, dr Thorstena Lemma, dr 

Adama Cieślińskiego, mgr Birte Anspach, mgr Agaty Chilińskiej, mgr Michaeli Schimmer, 

mgr Antje Wendt i mgr Ingo Petriego.  

  

 


