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0 2C O  K R Y J E  P O L S K A  Z I E M I A

U K R Y T E  D Z I E D Z I C T W O

Nazwa archeologia pochodzi z języka greckiego i oznacza mówienie o przeszłości. Dziś to nauka o dzie-
jach człowieka - badanych i opisywanych - na podstawie znalezisk materialnych, odkrywanych w czasie 
badań archeologicznych. Głównym zadaniem takich badań jest odtworzenie życia dawnych ludzi, ich 
zajęć, zwyczajów czy wierzeń. Badania archeologiczne odnoszą się zarówno do odległej przeszłości, jak
i wydarzeń stosunkowo niedawnych np. konfliktów zbrojnych z okresu XX wieku i wydarzeń związanych 
z powojenną historią Polski.

Podstawową techniką w archeologii są wykopaliska, jednak wraz z rozwojem technicznym pojawił się 
szereg nowych narzędzi, dzięki którym możemy poznawać przeszłość. Zdjęcia lotnicze, wykrywacze 
metali, urządzenia pozwalające „prześwietlić” grunt pod stopami, skanowanie laserowe powierzchni 
ziemi, to wspaniałe przyrządy pomagające nam w lepszym rozpoznaniu przeszłości i działań podejmowa-
nych przez człowieka.

Badaniami archeologicznymi nazywamy szereg czynności prowadzonych przez archeologów na
stanowiskach archeologicznych. Do tradycyjnych narzędzi używanych w czasie wykopalisk możemy 
zaliczyć: szpadle, łopaty, haczki, łopatki, kilofy, taczki. W starciu z kawałkami glinianych naczyń lub kru-
chych kości, to narzędzia „siejące zniszczenie”, dlatego archeolodzy posługując się nimi w czasie wykopa-
lisk muszą zachować czujność. Prowadzenie takich badań wymaga dokładności i czasu.

Ze względu na fakt, iż badania wykopaliskowe są metodą niszczącą odkrywane nawarstwienia, podsta-
wowym obowiązkiem archeologów jest dokładne udokumentowanie odkrywanych pozostałości. Raz wy-
kopane przedmioty zabytkowe już nigdy nie znajdą się w tym samym miejscu i w tym samym układzie 
wszystkich informacji, jakie zawierają odkopywane warstwy. Rysunki, fotografie oraz opisy pozwalają za-
poznać się z wykopaliskami innym archeologom i wszystkim tym, którzy interesują się przeszłością. Od-
krywane obiekty są dokładnie namierzane. Stąd na wykopach: miarki, calówki, taśmy miernicze i sprzęt 
geodezyjny. Nawet zdjęcia wykonane podczas wykopalisk są oznaczane w specyficzny sposób, tak, aby 
ktoś, kto będzie oglądał te materiały np. za 50 lat miał świadomość, jakiej wielkości były odkryte np. relikty 
słowiańskiej chałupy i jak była usytuowana względem stron świata. Współcześnie z pomocą archeologom 
przychodzą nowoczesne technologie. Rysunki wykonywane są przy użyciu urządzeń geodezyjnych,
a zdjęcia - z pomocą dronów. Dzięki oprogramowaniu komputerowemu, fotografie można również skła-
dać w większe obrazy fotogrametryczne, czy obrazy 3D. 
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0 3C O  K R Y J E  P O L S K A  Z I E M I A

U K R Y T E  D Z I E D Z I C T W O

Zabytkiem archeologicznym jest każdy ślad działalności człowieka znajdujący się w ziemi lub pod wodą, 
którego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, arty-
styczną lub naukową. Wyróżniamy dwa typy zabytków archeologicznych: ruchome i nieruchome. Zabyt-
ki ruchome to przedmioty związane z działalnością człowieka w przeszłości, wytwory pracy rąk człowie-
ka, takie jak: naczynia i ich fragmenty, narzędzia, ozdoby, broń, przedmioty wykonane z surowców orga-
nicznych, kości zwierzęce, ziarna zbóż. Nieruchome zabytki archeologiczne nazywane są stanowiskami 
archeologicznymi. Są to miejsca, w obrębie których występują warstwy powstałe na skutek działalności 
człowieka. Obiekty nieruchome to np.: pozostałości domów, paleniska, studnie, ślady produkcji różnego 
typu przedmiotów, doły po wbitych w ziemię słupach drewnianych, czy cmentarzyska (pozostałości daw-
nych cmentarzy). 

Wykopanie zabytków jest dopiero pierwszym etapem pracy archeologa. Dalszym etapem badań jest 
opracowanie uzyskanych materiałów i informacji - praca z wykopanymi zabytkami, pobranymi prób-
kami, wykonanymi zdjęciami i rysunkami. Jest to zajęcie żmudne. Rysunki polowe wykonane podczas wy-
kopalisk muszą zostać przerysowane i odpowiednio zinwentaryzowane. Podobnie dzieje się z wykonaną 
dokumentacją fotograficzną, pozyskanymi zabytkami i pobranymi próbkami. Zebrany w czasie badań 
materiał jest ostrożnie myty. Przeważnie są to fragmenty naczyń glinianych. Jeśli na niektórych stwierdzi-
my ślady po jedzeniu, lub innych substancjach organicznych z tych fragmentów należy pobrać próbki do 
badań specjalistycznych, lub nie myć ich w ogóle.

Później te fragmenty należy poskładać, aby odtworzyć wygląd naczynia. Z reguły są to puzzle niekomplet-
ne. Miejsca, w których brakuje skorup uzupełniane są gipsem lub innymi specjalnymi substancjami. Za-
bytki wykonane z innych materiałów: z drewna lub surowców organicznych (skóra, tkaniny), z żelaza, czy 
metali kolorowych należy zabezpieczyć przed dalszymi procesami niszczenia - muszą zostać one zakon-
serwowane. 

Dużym problemem dla zabytków archeologicznych są nielegalne poszukiwania, w czasie których rabu-
sie niszczą stanowiska archeologiczne w poszukiwaniu przedmiotów wykonanych z wartościowych 
metali kolorowych. Takie osoby nie są zainteresowane zabezpieczeniem tych zabytków dla przyszłych po-
koleń, a znalezione obiekty stają się przedmiotem handlu. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem 
zabytki są własnością Skarbu Państwa. Są częścią naszego dziedzictwa i polskiej kultury, również dzie-
dzictwa kolejnych pokoleń Polaków – nie własnością prywatną odkrywcy.

Jeśli znajdziemy zabytek archeologiczny albo przedmiot, który może być takim zabytkiem – znalezisko 
należy zabezpieczyć. Jeśli jest ono odkryte w czasie robót budowlanych -  takie roboty należy zatrzymać. 
Konieczne jest również niezwłoczne powiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków, a gdy nie 
jest to możliwe wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Kto postąpi uczciwie i zgłosi odkrycie takiego za-
bytku, temu przysługuje nagroda od państwa. W zależności od wartości znaleziska, może być to nagroda 
pieniężna albo dyplom.




