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Wprowadzenie.
Biżuteria i monety w skarbach.
Badania, problemy, interpretacje.
Panel dyskusyjny

D

nia 22 maja 2010 r. w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy otwarta została wystawa „Skarby Średniowieczne Wielkopolski”, zorganizowana przez
muzeum lednickie oraz Muzeum Narodowe w Poznaniu.
Wydarzeniu temu towarzyszył interdyscyplinarny panel dyskusyjny, pt.: „Biżuteria i monety w skarbach. Badania, problemy, interpretacje”. Celem spotkania
była wymiana poglądów naukowców wielu dziedzin (historyków, historyków sztuki,
archeologów, antropologów, konserwatorów i metaloznawców) związanych z problematyką znalezisk skarbów.
W tematykę panelu wprowadził prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa — dyrektor
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W obradach uczestniczyło dwudziestu
jeden badaczy reprezentujących muzea i instytuty naukowe z całego kraju. Swoje
referaty wygłosili: prof. dr hab. Zofia Kurnatowska — Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu („Skarby wielkopolskie z początków państwa polskiego”),
dr Barbara Butent-Stefaniak — Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
(„Skarby wczesnośredniowiecznego Śląska w kontekście znalezisk wielkopolskich”),
dr Tadeusz Szczurek — Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim („Późnośredniowieczne skarby z dolnego Nadodrza i dolnego Połabia
z zawartością biżuterii i ozdób”), dr Jarmila Kaczmarek — Muzeum Archeologiczne w Poznaniu i mgr Agnieszka Murawska — Muzeum Narodowe w Poznaniu
(„Dwugłos w sprawie niewykorzystanych materiałów archiwalnych dotyczących
średniowiecznych skarbów wielkopolskich”), mgr Arkadiusz Tabaka — Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy („Wielkie inwestycje. Nowa szansa…”). Całość
przeprowadzonej dyskusji wnikliwie podsumował prof. dr hab. Stanisław Suchodolski — Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.
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Wystąpienia i towarzysząca im dyskusja niewątpliwie zainspirowały wszystkich
do dalszej, wzmożonej pracy badawczej. Publikowane poniżej opracowane teksty referatów, do których dołączono artykuł prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz — Instytut
Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu („Wczesnośredniowieczna biżuteria zachodniosłowiańska”) oraz prof. dra hab. Andrzeja M. Wyrwy
dotyczący odkrycia interesującego skarbu w Tarnowie („Wczesnośredniowieczny
srebrny skarb z Tarnowa (Łekna). Informacje na temat jego odkrywania”), stanowią
swoiste zamknięcie prowadzonych wówczas dysput.
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