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W IZYTA CZESK ICH  ARCH EOLO G Ó W  
W M UZEUM  PIERW SZYCH  PIASTÓ W  NA LEDNICY

W dniu 20 m arca 1998 roku Pracowni Paleoekologicznej M uzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy' odw iedziła grupa czeskich naukowców z Instytutu Archeologi
cznego w Pradze. W spotkaniu wzięli udział: Jan KlâpStë —  kierow nik oddział pra
skiego Instytutu Archeologii, pracow nicy naukowi tego Instytutu M artin Jeżek, Martin 
Tomasek i M ilos Kaplan oraz ze strony polskiej: dr Bożena Dzieduszycka, archeolog 
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, prof, dr hab. K azim ierz Tobolski, kierownik 
Zakładu Paleoekologii Czwartorzędu UAM w Poznaniu i jednocześnie koordynator 
badań pałeoekologicznych na obszarze Lednickiego Parku Krajobrazowego, m gr Marek 
Polcyn, pracow nik MPP, dr Ilona Polcyn z Instytutu Geologii PAN w W arszaw ie oraz 
dr inż. Krystyna M ilecka, UAM Poznań.

Celem  tej w izyty było naw iązanie kontaktów naukowych pom iędzy Pragą, Pozna
niem  i Lednicą zw łaszcza w zakresie badań paleobotanicznych. Na wstępie, przy fi
liżance herbaty, odbyła się rozm ow a dotycząca badań prow adzonych w ośrodkach 
czeskich i polskich oraz współpracy interdyscyplinarnej archeologów  i paleoekologów. 
Rozw ażano rów nież m ożliwość odbycia stażu naukowego przez jednego  z gości, bo
tanika M ilosa Kapłana, który zainteresow any jest badaniam i m etodą analizy pyłkowej. 
W stępnie nakreślono warunki współpracy i termin praktyki. Następnie gościom  zostały 
zaprezentowane metody oraz dotychczasow e wyniki prac pałeoekologicznych w środ
kowej W ielkopolsce. W dużym skrócie przy pom ocy posterów ilustrujących najw aż
niejsze diagram y i zestawienia, przedstaw iono rezultaty wieloletnich badań. Prof. dr 
hab. K. Tobolski om ówił badania paleobotaniczne na terenie Lednickiego Parku Krajo
brazowego i w rejonie Gniezna; dr inż. K. M ilecka przedstaw iła wyniki badań pali- 
nologicznych w G ieczu i okolicy jezio ra Baba; inform acje na tem at zbiornika w Gieczu 
uzupełniła dr I. Polcyn diagram am i kopalnych wioślarek —  Cladocera, a badania 
paleoetnobotaniczne i analizy fitolitów  zaprezentow ał mgr M. Polcyn.

W drugiej godzinie pobytu goście pod opieką dr Bożeny Dzieduszyckiej i m iej
scowych archeologów zwiedzili M uzeum  na Lednicy zapoznając się z dorobkiem  i w y
nikami prac archeologicznych.
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