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MUSZYNA W CZASACH PALEOLITU
MUSZYNA V DOBE PALEOLITU
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P

O

ri opisovaní histórie obce Muszyna nesmieme zabudnúť na
najstaršiu prítomnosť človeka v tomto regióne. V 80-tych a
90-tych rokoch minulého storočia archeológovia vďaka
výskumom v obciach Andrzejówka, Jastrzębik, Milik,
Muszyna, Szczawnik a Żegiestów potvrdili aktivitu ľudí z kamennej
doby na tomto mieste a preukázali, že prehistorické osídlenie sa
koncentrovalo v horských dolinách tejto krajiny.
Najstaršie stopy ľudskej činnosti, ako pazúr (vrták) z rádiolaritu a
listovitý hrot (liściak mazowszański) z čokoládového pazúrika boli
nájdené na náleziskách v Miliku a Żegiestowe. Vyššie uvedené

pisując historię gminy Muszyna nie można zapomnieć
o najstarszej obecności człowieka w tym regionie. W latach
80 i 90 ubiegłego wieku archeolodzy, dzięki prowadzonym
badaniom w miejscowościach Andrzejówka, Jastrzębik,
Milik, Muszyna, Szczawnik i Żegiestów potwierdzili aktywność ludzi
z epoki kamienia w tym miejscu, udowadniając, że pradziejowe
osadnictwo koncentrowało się w kotlinach górzystych terenów tej
krainy.

Najdawniejsze ślady działalności człowieka ukazane są
w znaleziskach pazura (przekłuwacza) z radiolarytu i liściaka
mazowszańskiego z krzemienia czekoladowego, odkrytych na
stanowiskach w Miliku i Żegiestowie. Powyższe artefakty łączone są
z okresami starszej epoki kamienia – górnym i późnym paleolitem,
gdy cała północna Europa skryta była pod lodowcem. Obszary
dzisiejszej środkowej i południowej Polski były wtedy pokryte stepem
i tundrą parkową, a średnie temperatury były niższe niż dzisiaj.
Podczas gdy na opisywanym terenie ślady aktywności człowieka
z paleolitu górnego – kojarzonego z łowcami mamutów
i powszechnym występowaniem wielkich ssaków – są bardzo
nieznaczne, to znalezisko liściaka mazowszańskiego wiązane jest
z bardzo dobrze rozpoznaną archeologiczną kulturą świderską,
dominującą podczas ostatnich faz końca paleolitu. W tym okresie
lodowiec powoli ustępował i występował już tylko w Skandynawii.
Przedstawicielami kultury świderskiej byli łowcy reniferów, którzy
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REKONSTRUKCJE: GROTY STRZAŁ NEOLITYCZNYCH
REKONŠTRUKCIA: JASKYNE NEOLITICKÝCH ŠÍPOVÝCH HROTOV

artefakty sú spojené s obdobím staršej kamennej doby – mladým
a neskorým paleolitom, keď bola celá severná Európa pokrytá
ľadovcom. Územia dnešného stredného a južného Poľska boli vtedy
pokrývala step a tundra, pričom priemerné teploty boli nižšie ako
dnes. Ak sú na opisovanom území stopy ľudskej činnosti z mladého
paleolitu, spájaného s lovcami mamutov a všeobecne rozšírenými
veľkými cicavcami, zanedbateľné, potom nálezisko listovitých hrotov
je spojené s veľmi dobre preskúmanou archeologickou šviderskou
kultúrou, dominantnou počas posledných fáz konca paleolitu.
V tomto období ľadovec pomaly ustupoval a pokrýval už iba
Škandináviu. Predstaviteľmi šviderskej kultúry byli lovci sobov, ktorí
nasledovali veľké stáda týchto zvierat po stepiach prevládajúcich
v tom čase v Poľsku, približne 10 až 9 tisíc rokov p. n. l.
Ďalšie archeologické náleziská sú spojené s usídľovaním sa
prvých pastierov a roľníkov, teda s obdobím neolitu, ktorý sa v Poľsku
rozvíjal od obdobia približne 5400 rokov p. n. l. a pretrvával do
bronzovej doby (približne 1800 rokov p. n. l.). V priebehu neolitu bola
klíma miernejšia a oveľa teplejšia než v paleolite. Na okolité územia
prichádzali, usadzovali sa a emigrovali zástupcovia rôznych skupín,
spočiatku pochádzajúcich z podunajských kultúr, ktorí sa postupne
premenili na regionálnu trvalú kultúru vyrábajúcu rovnaké
keramické nádoby z hliny a navzájom podobné pazúrikové nástroje a
medené ozdoby.
Prečo sa predstavitelia kultúr kamennej doby usídľovali na
týchto miestach ? Pretože osídlenie v kotlinách a roklinách
poskytovalo pocit bezpečia a prístup k okolitým riekam a potokom,
ktoré zaisťovali stály prístup k vode a k zdrojom potravy. Tento región
sa okrem toho nachádza v relatívne neveľkej vzdialenosti od ložísk
kvalitných kremičitých usadených hornín – rádiolaritov. Červený
variant tejto suroviny je početne zastúpený v rôznych častiach
neďalekých pohorí Karpát na Slovensku, preto je tak veľa
kremenných artefaktov nachádzaných na území obce Muszyna,
vyrobených práve z tohto variantu drobnokryštalickej horniny.
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podążali za wielkimi stadami tych zwierząt, po stepach
przeważających w tym czasie w Polsce, około 10 do 9 tysięcy lat
p.n.e.

Kolejne znaleziska archeologiczne łączą się z osadnictwem
pierwszych pasterzy i rolników, czyli z okresem neolitu rozwijającym
się w Polsce od około 5400 lat p.n.e i trwającym do epoki brązu
(około 1800 p.n.e). W trakcie trwania neolitu klimat był łagodniejszy
i dużo cieplejszy niż w paleolicie. Na okoliczne tereny przychodzili,
osadzali się i emigrowali przedstawiciele różnych społeczności, na
początku wywodzących się z kultur naddunajskich, by z czasem
przeistoczyć się w regionalną, stałą kulturę wytwarzającą takie same
naczynia ceramiczne z gliny oraz podobne do siebie narzędzia
krzemienne i ozdoby miedziane.

Dlaczego przedstawiciele kultur epoki kamienia osiedlali się
w tym miejscu? Ponieważ osadnictwo w kotlinach i wąwozach
dawało poczucie bezpieczeństwa oraz dostęp do okolicznych rzek
i potoków, zapewniających stały dostęp do wody i zasobów
pokarmowych. Omawiany region ponadto znajduje się w relatywnie
niedalekiej odległości od złóż dobrej jakości skał osadowych,
krzemionkowych – radiolarytów. Czerwona odmiana tego surowca
licznie występuje w różnych partiach pobliskich pasm górskich
Karpat, na Słowacji, stąd tak wiele artefaktów krzemiennych,
znajdowanych na terenie gminy Muszyna, wykonanych jest właśnie
z tej odmiany skały drobnokrystalicznej.
mgr Marcel Bartczak

mgr Marcel Bartczak
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ZBIERAMY WSPOMNIENIA O GMINIE MUSZYNA
ZBIERAME SPOMIENKY O MUSZYNE!

V

zanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Muszyna! W dniach
25 czerwca – 15 lipca 2018 roku na terenie gminy Muszyna
zbierać będziemy wspomnienia, opowieści o miejscach,
wydarzeniach i osobach związanych z Muszyną i jej lokalną
społecznością. Chcielibyśmy, by źródłem wiedzy o przeszłości
i teraźniejszości były dla nas nie tylko oﬁcjalne opracowania
historyczne, ale przede wszystkim wypowiedzi ludzi, których
spotkamy i wysłuchamy. Zebrane w ten sposób materiały umożliwią
nam dotarcie do faktów i wspomnień, staną się cennym źródłem
wiedzy na temat historii gminy i terenu pogranicza polskosłowackiego. Osobiste historie potraktowane będą przez nas jako
nieocenione źródło wiedzy o świecie, zwłaszcza o tym, który
przemija.

S

ážení priatelia, občania Muszyny!V dňoch od 25. júna do 15.
júla 2018 budeme na území Muszyny zbierať spomienky
a rozprávania o miestach, udalostiach a osobách spojených
s Muszynou. Chceli by sme, aby naším zdrojom informácií
o minulosti a prítomnosti boli nielen oﬁciálne historické práce ale
predovšetkým výpovede ľudí, s ktorými sa stretneme a ktorých si
vypočujeme. Takto získaný materiál nám umožní dostať sa k faktom
a spomienkam, stane sa cenným zdrojom informácií o histórii obce
a slovensko-poľského pohraničia. Osobné príbehy budeme
rešpektovať ako neoceniteľný zdroj vedomostí o svete, najmä o tom,
ktorý pomaly zaniká.
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NIEINWAZYJNE BADANIA ARCHEOLOGICZNE (GMINA JANÓW). ODNALEZIENIE
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Nasze działania dotyczące poznawania i opisywania lokalnej
historii gminy realizowane będą przez naukowców oraz studentów
etnologii i archeologii z Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu
badawczego „Muszyna – Plaveč: odkrywamy zapomnianą historię
i kulturę polsko-słowackiego pogranicza”. Łączyć będziemy
perspektywę etnograﬁczną i archeologiczną – tę, która
ukierunkowana jest na badanie czasów najnowszych. Sięgać
będziemy do pamięci mieszkańców i tego, co jest w niej zapisane
oraz uznane za ważne, ale także do materialnych śladów minionych
wydarzeń.
Podobne, etnoarcheologiczne badania realizujemy od kilku lat
w projekcie „Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania
interdyscyplinarne północnych terenów Jur y KrakowskoCzęstochowskiej” w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(najurze.uni.lodz.pl). Polega on na badaniu w 5 jurajskich gminach,
miejsc w krajobrazie ﬁzycznym i kulturowym, które są szczególnie
ważne, są śladami i świadkami przeszłości. Miejsca pamięci to
w naszym badaniu takie miejsca, o których wie, pamięta i opowiada
ogół, a przynajmniej znaczna część lokalnej społeczności. Miejsca
zapomnienia są miejscami, o których wiedzą, pamiętają
i opowiadają nieliczni, być może nawet tylko pojedyncze osoby.

Naše aktivity týkajúce sa poznávania a opisovania miestnej
histórie obce budú realizovať odborníci a študenti etnológie
a archeológie z Lodžskej univerzity v rámci výskumného projektu
„Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-slovenského
pohraničia“. Skombinujeme etnograﬁcké a archeologické hľadisko,
ktoré sú zamerané na výskum modernej doby. Využijeme pamäť
občanov a toho, čo je v nej uložené a považované za dôležité, ale tiež
materiálne stopy uplynulých udalostí.
Podobný etnograﬁcko-archeologický výskum prebieha už
niekoľko rokov v projekte „Miesta pamäti a zabudnutia.
Interdisciplinárny výskum severných oblastí Krakovskočenstochovskej Jury“ v rámci Národného programu rozvoja
humanistiky Ministerstva vedy a vysokého školstva
(najurze.uni.lodz.pl). Spočíva vo výskume vykonávanom v 5 obciach
na území Jury, miestach vo fyzickej a kultúrnej krajine, ktoré sú zvlášť
dôležité a sú pozostatkami a svedkami minulosti. Miesta pamäti sú v
našom výskume také miesta, o ktorých vedia, pamätajú si ich
a rozprávajú o nich všetci alebo aspoň veľká časť miestneho
spoločenstva. Miesta zabudnutia sú miestami, o ktorých vedia,
pamätajú si ich a rozprávajú o nich nemnohí, možno len zopár
jedincov. Cieľom našich aktivít v Krakovsko-čenstochovskej Jure je
uchovať pamäť o tom, čo tvorí miestnu identitu a kultúrne dedičstvo.
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Celem naszych działań na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej jest
zachowanie pamięci o tym, co tworzy lokalną tożsamość
i dziedzictwo kulturowe. Staramy się włączać w nasze badania
mieszkańców badanych terenów. Przygotowujemy dla nich wystawy
prezentujące zebrane materiały, organizujemy otwarte spotkania,
w trakcie których opowiadamy o efektach i wynikach, prowadzimy
warsztaty animacyjne dla najmłodszych mieszkańców, by w formie
gier i zabaw przekazać wiedzę dotyczącą lokalnej historii.
Do uczestnictwa w podobnych wydarzeniach w Muszynie
zapraszamy Państwa już teraz!
Zwracamy się też z gorącą prośbą o włączenie się do naszych
działań. Chcielibyśmy, by stali się Państwo dla nas partnerami
w wędrówce przez historię i współczesność gminy. Mamy nadzieję,
że zgodzą się Państwo na rozmowę, poświęcą nam swój czas, zechcą
podzielić się opowieścią i wspomnieniem. Każde takie spotkanie
będzie dla nas bardzo cenne! Liczymy także na Państwa wsparcie
w poszukiwaniu fotograﬁi i dokumentów dotyczących gminy –
będziemy wdzięczni za udostępnienie nam pamiątek i zdjęć
z prywatnych, domowych archiwów.
Jesteśmy przekonani, że podejmowane wspólnie działania staną
się okazją do pielęgnowania pamięci o przeszłości, lokalnej historii,
wzmacniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym.
Z góry dziękujemy za pomoc.

Usilujeme sa zapojiť do nášho výskumu občanov skúmaných
oblastí. Pripravujeme pre nich výstavy prezentujúce zhromaždené
materiály, usporadúvame otvorené stretnutia, v priebehu ktorých
hovoríme o efektoch a výsledkoch, usporadúvame animačné
workshopy pre najmladších obyvateľov, aby sme im formou hier
a zábavy odovzdali informácie týkajúce sa miestnej histórie.
Už teraz vás pozývame k účasti na podobných podujatiach
v Muszyne!
Súčasne sa na vás obraciame s prosbou, aby ste sa zapojili do
našich aktivít. Boli by sme radi, aby ste sa stali našimi partnermi pri
putovaní históriou a súčasnosťou obce. Veríme, že budete súhlasiť s
rozhovorom, venujete nám svoj čas a radi sa s nami podelíte
o príbehy a spomienky. Každé také stretnutie bude pre nás veľmi
cenné! Počítame aj s vašou podporou pri hľadaní fotograﬁí
a dokumentov týkajúcich sa obce a budeme vám vďační, keď nám
poskytnete spomienky a fotograﬁe zo súkromných domácich
archívov.
Sme presvedčení, že spoločne vykonávané aktivity sa stanú
príležitosťou pre kultivovanie pamäti o minulosti a miestnej histórii,
pre prehlbovanie vedomostí o kultúrnom dedičstve.

Do zobaczenia!
dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki
aleksandra.lawrynowicz@uni.lodz.pl

Dovidenia!
Dr. Aleksandra Krupa-Ławrynowicz
Ústav etnológie a kultúrnej antropológie, Lodžská univerzita
aleksandra.lawrynowicz@uni.lodz.pl

dr Olgierd Ławrynowicz
Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki
olgierd.lawrynowicz@uni.lodz.pl

Dr. Olgierd Ławrynowicz
Archeologický ústav, Lodžská univerzita
olgierd.lawrynowicz@uni.lodz.pl

mgr inż. Artur Ginter

Vopred vám ďakujeme za pomoc.

mgr inż. Artur Ginter
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MUSZYNA – PLAVEČ: OBJAVUJEME ZABUDNUTÚ HISTÓRIU
A KULTÚRU POĽSKO-SLOVENSKÉHO POHRANIČIA

O

bserwacja badań archeologicznych na muszyńskim grodzie,
praktyczne zajęcia z archeologii dla dzieci oraz wiele innych
aktywności czeka na mieszkańców i turystów goszczących
w Muszynie. Na łamach „Wieści Muszyńskich” (6 edycji) będą zamieszczane
na bieżąco relacje z prowadzonych badań, a także zapowiedzi czynnych
aktywności związanych z historią i etnoarcheologią regionu, w których
będzie można wziąć udział. Zachęcamy Państwa do ciekawej lektury.

P

ozorovanie archeologických výskumov na muszynskom hrade,
praktické úlohy z archeológie pre deti a veľa iných aktivít čaká na
občanov a návštevníkov Muszyny. Na stránkach „Wieści
Muszyńskich“ (Muszynské správy, 6. ročník) budú priebežne uvádzané
informácie z prebiehajúceho výskumu a z aktuálnych aktivít spojených
s históriou a etnoarcheológiou regiónu, ktorých sa bude možné zúčastniť.
Pozývame vás na zaujímavé čítanie.
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