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Próba rekonstrukcji wnętrza kościoła przedromańskiego na podstawie

Recenzja referatów z seminarium naukowego pt. „Rola źródeł 
archeologicznych w badaniach nauk historycznych"

W dniu 20.04.2001 w Instytucie Historii UŚ1 odbyło się 
studenckie seminarium naukowe pt. „Rola źródeł archeologicznych w 
badaniach nauk historycznych" zorganizowane przez Sekcję 
Archeologiczną SKNH US. Owocem tego seminarium jest zbiór 
referatów poruszających powyższą tematykę.

Praca pani Sylwii Nawrat (Co dają nam i w jak i sposób chronić 
miejsca, w których zatrzymał się czas. ) jest swojego rodzaju 
wezwaniem do ochrony zabytków architektury, których tak niewiele 
posiadamy w naszej kulturze. Ukazuje procesy zachodzące zarówno w 
przyrodzie, jak i w naszej świadomości, a które miały i mają wpływ na 
powstawanie, trwanie i przemijanie śladów historii w naszym państwie.

Z kolei pan Mariusz Matuszewski (Z badań na stanowisku 
Rozumice C) i Barbara Firla (Frankowie w rejonie Mannheim. Na 
przykładzie wykopalisk archeologicznych Mannheim-Strassenheim) w 
swoich pracach poruszyli problem wykopalisk archeologicznych. Prace 
tego typu wnoszą olbrzymią ilość informacji do świadomości 
kulturowej każdego człowieka. Ukazują rozwój i dzieje danej ziemi. 
Wymagają przy tym sporej wiedzy i umiejętności, aby poprawnie 
odczytać przesłanie, jakie skrywa dla nas ziemia. Zarówno stanowisko 
w Rozumicach, jak i w Mannheim przybliżają nam sposoby i metody 
badawcze archeologii, jak i metody wykorzystania ich dla naświetlenia 
dziejów rodu, państwa czy Plemienia.

Zainteresowania pana Michała Szyszki (Próba rekonstrukcji 
wnętrza kościoła przedromańskiego na podstawie zachowanych 
przekazów źródłowych) oscylują wokół architektury romańskiej i 
przedromańskiej, szczególnie w oparciu o zachowane źródła. 
Wyciągnięte na tej podstawie wnioski przedstawiają się niezwykle 
interesująco.

Najciekawsze dla potencjalnego odbiorcy są jednak prace pani 
Izabeli Malmor (Średniowieczne gry na Śląsku w świetle źródeł 
archeologicznych) i Jakuba Morowca (Kwestia najazdów wikińskich na 
południowe wybrzeże Bałtyku w świetle przekazów pisanych oraz 
danych archeologicznych) poruszają bowiem interesujące sfery w życiu 
człowieka, a mianowicie rozrywkę - tu w ujęciu terytorium Śląska i
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ludzi żyjących tam w średniowieczu. Nowe odkrycie kwestii wikingów 
wprowadził pan Jakub Morowiec ukazując ich w innym świetle na 
podstawie odkryć archeologicznych. W związku z tym praca ta 
zasługuje na szczególne wyróżnienie.
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