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Gabinet zabytków w Instytucie Archeologii UMK – ma³e muzeum
Hanna Po³eæ1, Maria Raœ2
The cabinet of relics in the Institute of Archaeology UMK – small museum. Prz. Geol., 67: 678–680.
A b s t r a c t. In the Archaeology Institute of the Nicolaus Copernicus University in Toruñ there is a room fitted with a interesting way.
The cabinet of relics is a unique scientific idea of presenting objects that were acquired during excavations. In the cabinet there are
numerous gathered relics that were found in the Polish land. The oldest are dated to 100 000 years. The objects were made of different
materials, including wood, metal, or antlers, bones and clay.
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W Instytucie Archeologii Uniwersytetu Miko³aja
Kopernika w Toruniu znajduje siê sala zagospodarowana
w interesuj¹cy sposób. Gabinet zabytków powsta³ w 2010 r.
i jest wyj¹tkowym pomys³em pracowników na zaprezentowanie znalezisk, które s¹ pozyskiwane podczas prac wykopaliskowych. W pomieszczeniu znajduj¹ siê liczne zabytki
znalezione na terenie ziem polskich. Najstarsze znaleziska
pochodz¹ sprzed 100 tys. lat. Prezentowane obiekty zosta³y wykonane z rozmaitych surowców – znalaz³y siê tam
przedmioty z drewna, metali, poro¿a oraz zabytki koœciane
i gliniane.
G³ównym za³o¿eniem funkcjonowania ma³ego
muzeum jest zaznajomienie studentów z odkrytymi zabytkami oraz z wa¿niejszymi stanowiskami eksplorowanymi
przez pracowników instytutu. Sala jest praktycznie wykorzystywana podczas zajêæ. S³u¿y g³ównie studentom,
jednak jest przeznaczona równie¿ do zwiedzania dla szer-

szego grona odbiorców, zw³aszcza m³odzie¿y w wieku
szkolnym. Organizowane s¹ tam warsztaty, lekcje muzealne oraz pokazy dla dzieci i osób doros³ych w ramach uniwersyteckich festiwali naukowych.
Dziêki niekonwencjonalnemu uk³adowi wystawy gabinet nie jest typow¹ sal¹ muzealn¹. G³ówna ekspozycja mieœci
siê w przeszklonych gablotach, wzd³u¿ obu œcian pomieszczenia (ryc. 1, 2). Znajduj¹ siê w nich uporz¹dkowane
chronologicznie zabytki pochodz¹ce z okresów paleolitu,
mezolitu, neolitu, epoki br¹zu, wczesnej epoki ¿elaza, okresu przedrzymskiego, rzymskiego oraz wczesnego i póŸnego œredniowiecza, a¿ po nowo¿ytnoœæ (ryc. 3). Pod niektórymi gablotami znajduj¹ siê szuflady, w których równie¿ s¹ umieszczone zabytki, w tym surowce krzemienne,
fragmenty naczyñ ceramicznych z ró¿nych epok, wyroby
z br¹zu, ¿elaza, koœci i poro¿a oraz broñ, narzêdzia czy
ozdoby. Przedmioty s¹ równie¿ prezentowane na zajêciach

Ryc. 1. Œciana z gablotami wystawowymi. Wszystkie fot. H. Po³eæ
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Ryc. 2. Ogólny wygl¹d sali

jako pomoce naukowe. W osobnych gablotach zosta³y
umieszczone ciekawsze zabytki z wybranych stanowisk,
m.in. z paleolitycznej jaskini w Biœniku na Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej, z osiedli obronnych ludnoœci kultury ³u¿yckiej w Gzinie i Grodnie na ziemi Che³miñskiej,
œlady produkcji rzemieœlniczej ludnoœci kultury wielbarskiej w Rogowie z wczesnego okresu rzymskiego, wczesnoœredniowieczne miejsce kultu w ¯ó³tym oraz póŸnoœredniowieczne osady zlokalizowane w strefie Che³miñsko-Dobrzyñskiej. Uzupe³nieniem wystawy s¹ zdjêcia
z przeprowadzanych badañ oraz krótkie charakterystyki
epok i prezentowanych kultur.
Przedstawione eksponaty zosta³y wczeœniej poddane
zabiegom konserwacyjnym i rekonstrukcyjnym w pracowniach Instytutu Archeologii UMK. Na podstawie czêœci
zachowanych zabytków zosta³y stworzone kopie przedmiotów, w tym na przyk³ad strza³y, siekiery, ceramiczne
naczynia, niektóre ozdoby, tj. pas z okuciami br¹zowymi,
fibule, kolie paciorków.
W centralnej czêœci pomieszczenia znajduje siê rz¹d
sto³ów ze szklanym blatem, w którym wyeksponowano
pochówki zarówno szkieletowe, jak i popielnicowe
(ryc. 4, 5). W kolejnoœci chronologicznej s¹ eksponowane
obrz¹dki pogrzebowe m.in. z neolitu, z prze³omu epok
br¹zu i ¿elaza, okresu wp³ywów rzymskich oraz wczesnego œredniowiecza. Pochówki u³o¿one zosta³y, tak aby

¬
Ryc. 3. Zawartoœæ gablot
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Ryc. 4. Gablota jako czêœæ sto³u – pochówek szkieletowy

Ryc. 5. Gablota – czêœæ sto³u – pochówek popielnicowy

przypomina³y sytuacje in situ na stanowisku archeologicznym. Zaprezentowano zarówno pochówki typowe, tj.
wczesnoœredniowieczny inwentarz grobowy sk³adaj¹cy siê
z kab³¹czków skroniowych, krzesiwa oraz no¿a ¿elaznego,
jak i neolityczne miejsce sepulkralno-obrzêdowe kultury
pucharów lejkowatych, w którym znaleziono unikatow¹
t-kszta³tn¹ zawieszkê wykonan¹ z koœci.
Wystrój sali wzbogacono manekinami ubranymi w rekonstrukcjê odzie¿y póŸnoœredniowiecznej i nowo¿ytnej,
pochodz¹cej z krypt grobowych badanych przez pracowników instytutu. Daje to mo¿liwoœæ spojrzenia na wygl¹d
dawnych ludzi. Równie wa¿nymi zabytkami s¹ naczynia
zasobowe, które daj¹ pojêcie o ich rzeczywistej wielkoœci
i u¿ytkowaniu.
Gabinet zabytków w Instytucie Archeologii UMK jest
miejscem zdecydowanie godnym odwiedzenia. Sala mo¿e

byæ potraktowana jako uzupe³nienie wystawy w Muzeum
Okrêgowym w Toruniu, w którym równie¿ s¹ prezentowane zabytki archeologiczne. Dla osób zainteresowanych
histori¹ mo¿e byæ równie¿ mo¿liwoœci¹ pog³êbienia wiedzy archeologicznej, rozbudzenia chêci dalszego poznawania dawnych dziejów. Warto równie¿ wspomnieæ o mini
skansenie, który znajduje siê na œwie¿ym powietrzu przy
Instytucie Archeologii UMK. Znajduj¹ce siê tam repliki
budowli s¹ dope³nieniem przedmiotów prezentowanych
wewn¹trz. Dostêpne do zwiedzania podczas festiwali
rekonstrukcje pobudzaj¹ wyobraŸnie zwiedzaj¹cych, jednoczeœnie prezentuj¹c ¿ycie codzienne naszych przodków.
Jest to niecodzienna mo¿liwoœæ bezpoœredniego dotkniêcia
historii.
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