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Abstract: In this paper the author examines the public sanitation policies of the town of Wrocław 
at the end of the 19th century and in the first half of the twentieth century, with special focus on 
the trash dump located in today’s Las Rakowiecki (Rakowiecki Forest). The first part of the paper 
presents the evolution of waste removal and management based upon contemporary sources and 
articles. The details of its sanitation policy made Wrocław differ from other German cities of that 
era. The city centre was surrounded by trash dumps, each taking in waste from specific areas. In 
1905 Wrocław was divided into about 110 “trash collection” areas. Annual production of waste was 
about 0,45 m3 per capita. In the 2nd part of the paper the author focuses on the best preserved 
trash dump, the one covering the area of today’s Las Rakowiecki. That site contains thousands of 
artefacts illustrating the material culture of Wrocław’s inhabitants from the end of the 19th century 
up to the middle of the twentieth century. The author ponders the possibility of using methods of 
archaeological analysis for such a large number of portable artefacts. He also notes that to date this 
issue has not been addressed by Polish archaeology. The document includes descriptions of some 
findings selected to illustrate civilisation changes concerning fashions, design, consumer products 
as well as the appearance of previously unknown materials – such as plastics.

Key words: modern trash dumps, modern material culture, historical archaeology, archaeology of the 
contemporary past

Wiek XIX był bez wątpienia przełomowy w rozwoju ludzkości. Sama Europa przeszła 
istotne zmiany spowodowane industrializacją, intensywnie postępującą od końca 
XVIII wieku. Zmiany te pogłębiły się jeszcze bardziej na skutek sprawniejszego i ła-
twiej dostępnego transportu. Szczególnie istotny był rozwój kolei i żeglugi śródlądowej 
z nowoczesnymi i pojemnymi parowcami. Fabryki, produkujące tkaniny, maszyny 
i coraz bardziej wyspecjalizowane produkty dla gospodarstw domowych, zmieniły 
życie milionów osób. Razem z industrializacją gwałtownie rosła liczba mieszkańców, 
przekładając się na problem zachowania właściwiej higieny i zwiększającej się ilości 
produkowanych odpadów oraz ich sprawnego usuwania (Dobraszczyk 2012). Zazna-
czyć wypada, że problem gospodarowania odpadami nie był jedynie lokalny, ale miał 
już wtedy zasięg światowy (Melosi 1981).
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Zagadnienie związane z gospodarką odpadami w mieście nowożytnym jest wie-
lowymiarowe. Z jednej strony są to studia nad narastającymi problemami, spowodo-
wanymi rozwojem cywilizacyjnym i zwiększoną produkcją odpadów, z drugiej strony 
są to studia nad charakterem śmieci które trafiały na wysypiska, będące jednocześnie 
źródłem szeregu informacji, których próżno szukać w zachowanych oficjalnych do-
kumentach. W okresie nowożytnym stare metody gospodarowania odpadkami nie 
zdawały egzaminu, a problem ulegał dynamicznym przekształceniom. Temat ten 
w ograniczeniu tylko do Wrocławia ukazuje rozbudowane i niedostrzeżone zagadnie-
nie badawcze, które nadal czeka na wyczerpujące opracowanie nie tylko pod kątem 
studiów historycznych, lecz także na gruncie archeologii. W zakresie tej drugiej na-
uki postulowane studia nie ograniczają się do kwestii formalnej analizy przykładów 
nowożytnej kultury materialnej, lecz również zakładają możliwość statystycznego 
opracowania informującego nas o sposobach i czasie używania przedmiotów, a tak-
że o zakresie produkcji miejscowych zakładów, modzie i wyborach konsumenckich 
ludzi żyjących w dużej aglomeracji, jaką był Wrocław. Celem niniejszego artykułu 
jest wstępna analiza tego problemu oraz przedstawienie go na tle szerszym – polityki 
sanitarnej Wrocławia od końca XIX do poł. XX wieku.

Obecnie archeolodzy dysponują kilkoma stanowiskami w zasięgu granic współ-
czesnego Wrocławia, które mogą być potencjalnym poligonem doświadczalnym dla 
rzadko stosowanych metod i informacją, odnoszącą się do potencjału badawczego 
tkwiącego w podobnych studiach. Być może praca ta zainicjuje również dyskusję 
nad kierunkiem rozwoju podobnych badań oraz metodami, które pozwolą zmaksy-
malizować efektywność prac przy olbrzymich powierzchniach, jakimi są śmietniska 
z przełomu XIX/XX wieku zawierające miliony zabytków. Jak udowodniono, studia 
nad takimi odpadami mogą znacznie poszerzyć naszą wiedzę o współczesności i nas 
samych, mimo faktu, że odnoszą się do czasów, gdzie szereg informacji jest ogólnodo-
stępnych, a badacze dysponują chociażby wynikami ankiet konsumenckich (Rathje, 
Murphy 1992). Przypuszczamy, że podobne efekty przyniosłyby studia nad czasami 
stosunkowo nieodległymi. Badania takie mają duży i niewykorzystany potencjał, 
który obecnie może wydawać się abstrakcyjny i jałowy, jednak w ostatnim czasie 
zyskuje coraz większe uznanie, przekładające się na liczne publikacje dowodzące ich 
zasadności (Harrison, Schofield 2010).

PROBLEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
W CZASACH NAJNOWSZYCH

Produkcja śmieci od poł. XIX wieku rosła w zawrotnym tempie (Melosi 2005, 7). 
Według szacunków mieszkaniec przeciętnego angielskiego miasta w 1905 r. produ-
kował ok. 204 kg odpadów rocznie, w miastach niemieckich produkcja miała wynosić 
ok. 177 kg (Melosi 2005, 20). W stosunku do Warszawy szacowano, że na jednego 
mieszkańca w tym samym czasie wypada 180 kg śmieci rocznie. Natomiast miesz-
kaniec Londynu miał wytwarzać 247 kg, zaś Paryża 233 kg (Polak 1908, 451). Należy 



Archeologia w obliczu masowej produkcji przedmiotów 229

również pamiętać, że jeszcze na przełomie XIX/XX wieku wiele odpadów było pocho-
dzenia zwierzęcego. Konie przez długi czas stanowiły główną siłę pociągową w mieście 
i problem sprawnego czyszczenia ulic był ważniejszy niż obecnie.

Wrocław, jako ośrodek o liczbie mieszkańców wynoszącej blisko 0,5 mln, u pro-
gu XX wieku borykał się z podobnymi problemami, jak inne miasta w Niemczech 
i na świecie. Sytuację komplikował dodatkowo niekonsekwentny system wywozu 
śmieci, który w każdym ośrodku prezentował się nieco inaczej i był uwarunko-
wany tradycją oraz wcześniejszymi rozporządzeniami prawnymi, które często nie 
przystawały do bieżących potrzeb. U progu XX wieku gminę miejską Wrocławia 
nadal obowiązywało rozporządzenie z 22 maja 1744 r., na podstawie którego była 
ona zobligowana do usuwania nieczystości pochodzących ze sprzątania ulic oraz 
parcel prywatnych na własny koszt. Prawo to nie dotyczyło odpadów pochodzących 
z produkcji zakładów rzemieślniczych. Na początku XX wieku ilość produkowanych 
śmieci zmuszała władze miejskie, aby wywoziły odpady cztery razy w tygodniu (Hasse 
1907, 1). Podobnie jak we Wrocławiu postępowano tylko w: Chemnitz, Dortmundzie, 
Essen, Hanowerze, Kilonii, Królewcu, Norymberdze czy Monachium. W innych miej-
scowościach zajmowały się tym prywatne spółki lub rozwiązywano to w jeszcze inny 
sposób. Wywóz śmieci i gospodarowanie odpadami wchodziły w zakres kompetencji 
Zarządu Stajni Miejskich (niem. Marstallverwaltung). Zarząd był odpowiedzialny 
także za organizację taboru. W 1908 r. pojawiały się przepisy policyjne, regulujące 
sposoby przechowywania odpadów przez mieszkańców posesji, precyzujące rozmiar, 
kształt i pojemność wiader przeznaczonym do ich wywozu, lecz również porę, kiedy 
odpady miały być wywożone (Breslauer und Fremden 1908a, 3).

Jeszcze w 1. poł. XIX wieku problem śmieci rozwiązywał się po części samoczyn-
nie. Były one wywożone poza granice miasta i składowane w wyznaczonych miejscach. 
Odkupywali je okoliczni chłopi jako nawóz do użyźniania pól. Pod koniec XIX wieku 
proces ten uległ załamaniu. Coraz mniej osób zgłaszało się po odbiór śmieci, natomiast 
ich produkcja systematycznie rosła. Z jednej strony było to skorelowane ze wzrostem 
liczby mieszkańców, z drugiej strony było spowodowane coraz większym udziałem 
masowo wytwarzanych przedmiotów (wiele z nich jednorazowego użytku), które spra-
wiały, że niesegregowane śmieci były nimi zanieczyszczone w tak wysokim stopniu, 
że wywożone na pola dawały niewiele korzyści i powodowały okaleczenia u zwierząt. 
W międzyczasie pojawiły się również nawozy sztuczne. Jak szacowały władze Wro-
cławia, śmieci składały się wówczas w 60% z popiołu, w 25% resztek żywności i 15% 
z innych odpadów (papieru, tkanin, złomu i ceramiki ze szkłem). Ponieważ system wy-
wozu śmieci był prymitywny, rozważano wprowadzenie sortowania i wywozu części 
odpadów o właściwościach kompostowych drogą wodną poza miasto. Poważnie brano 
pod uwagę również budowę spalarni (Müllbeseitigung 1905; AmW, sygn. 22686, k. 56). 
Z powodu narastających problemów transportowych i rosnącej liczby mieszkańców 
Zarząd Stajni Miejskich apelował do władz miasta o powzięcie prac nad projektem 
budowy wspomnianej spalarni. Szczególne problemy z odpadami miały dotyczyć 
Grabiszyna, Szczytników oraz Przedmieścia Piaskowego (AmW, sygn. 22686, k. 171).
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Prócz tego, że osoby chętne na zakup śmieci zgłaszały się rzadziej, to proces ten 
odbywał się nieregularnie, ograniczając się do czasu najintensywniejszych prac polo-
wych – od połowy listopada do połowy marca. W innych miesiącach hałdy odpadów 
narastały, powodując szereg komplikacji, wśród których nieprzyjemny zapach był 
najmniej istotny. W 1907 r. Zarząd Stajni Miejskich odnotował, że w ciągu 14 lat licz-
ba pracowników, koni i wozów potrzebnych do wywozu śmieci wzrosła blisko o 1/3 
w stosunku do poprzedniego stanu (wozów z 70 do 121 w 1907 r.), (Hasse 1907, 1). Tabor 
trzymano w bazach Zarządu zlokalizowanych przy ul. Litomskiej 62 (Leuthenstr.), 
ul. Białowieskiej 67 (Prommnitzstr.) i ul. Wierzbowej 14 (Weidenstr.), (AmW, sygn. 
22736, k. 56‒57). Już ok. 1920 r. Wrocław, tak jak Chemnitz i Królewiec, używał do wy-
wozu śmieci specjalnych krytych pojazdów systemu Schäfera budowanych w Kassel 
(ryc. 1), (Zur Frage 1921, kol. 234).

Zdawano sobie sprawę z szybkiego przepełniania dostępnych placów oraz postę-
pującej zabudowy mieszkalnej, lokowanej na terenach wcześniej jej pozbawionych. 
Z tego powodu śmietniki musiały być zakładane coraz dalej od centrum, co podrażało 
koszty transportu. Przykładowo, w tym samym czasie w Berlinie problem ten był 
ściślej regulowany i starano się lokować wszystkie place wysypiskowe poza granicami 
miasta (Köstering 2003, 40‒42). Pojawiały się informacje o zagrożeniach płynących 
z bliskiego sąsiedztwa śmietnisk i niehigienicznego zachowania pojawiających się 
tam zbieraczy złomu i szmat (Hasse 1907, 2). Miasto szukało sposobów na wyjście 
z tej sytuacji. Powstawały także prywatne inicjatywy, które miały odciążyć władze 

Ryc. 1. Śmieciarka o zaprzęgu konnym wyprodukowana w firmie C. Schäfera w Kassel, 
z oznaczeniami Zarządu Stajni Miejskich (Städtische Marstallverwaltung, Breslau, Ge-
müllwagen No 6). Ilustracja została zamieszczona w katalogu firmowym, wszytym w akta 
przechowywane w Archiwum Państwowym we Wrocławiu (AmW, sygn. 22675, k. 252a)
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z obowiązku wywozu śmieci i w zamian za stałą opłatę realizować te same zadania. 
Stowarzyszenie takie zawiązało się w 1894 r. (Erste Breslauer Sozietät für staubfreie 
und geruchlose Abfuhr von Asche, Müll und Kehricht), (AmW, sygn. 22683, k. 86‒87). 
Ze względu na poszerzenie granic miasta i tym samym obowiązków związanych 
z wywozem odpadów dla większej ilości mieszkańców, spółka popadła w finansowe 
kłopoty i w następnych latach została rozwiązana.

MIEJSCA SKŁADANIA ODPADÓW WE WROCŁAWIU

Wrocław nie miał centralnego wysypiska śmieci, lecz był otoczony szeregiem placów, 
gdzie wożono odpadki z przypisanych im rejonów. Do ich składowania wybierano 
zazwyczaj działki komunalne – rzadziej prywatne. Często zasypywano nieczynne 
glinianki, żwirownie czy stawy. Sypano śmieci na tereny mało atrakcyjne, podmokłe 
i grząskie, których nie meliorowano lub ich dzierżawa była nieopłacalna. Od schyłku 
XIX wieku – przynajmniej do lat 30 XX wieku – liczba i lokalizacja użytkowanych 
śmietników zmieniała się w zależności od szybkości ich zapełniania i dodatkowych 
czynników (postępującej zabudowy, zmiany polityki sanitarnej itd.).

Wrocław u progu XX wieku podzielony był przynajmniej na 106 rejonów, do któ-
rych przypisano wysypiska śmieci położone w jego różnych częściach. Szacowano, 
że roczna produkcja śmieci z jednego rejonu wynosi blisko 2 000 m3 (AmW, sygn. 
22685, k. 212v). Zatem w przypadku całego miasta na początku XX wieku roczna 
produkcja śmieci mogła wynosić 212 000 m3. Przyjmując, że w 1905 r. Wrocław liczył 
470 904 mieszkańców (Kleines 1932, 4), statystycznie roczna produkcja śmieci per capi-
ta sięgała ok. 0,45 m3. W 1905 r. śmieci wożono na śmietniki, znajdujące się na terenie 
obecnego Wzgórza Gajowickiego, a także na place na końcach ulic Ślężnej (Lohestr.) 
i Borowskiej (Bohrauerstr.). Zaznacza się, że istniał również śmietnik zlokalizowany 
na Bierdzanach, przy ul. Swojczyckiej za parkiem Szczytnickim (Schwoitscher Chaus-
se dicht hinter dem Scheitinger Park), przy obecnej alei Kromera na miejscu stawu 
(Hundsfelder Chausse – Kupferlache), na Różance i na dawnym pastwisku (Viehweide), 
zlokalizowanym na płn. od ul. Legnickiej (przylegającym do obecnej ul. Głogowskiej 
od zachodu). Śmietniki były rozpoznawalne nie tylko ze względu na charakterystyczny 
zapach i zalegające hałdy, lecz również przez wybujałą roślinność, która tam rosła, 
i nadnaturalnej wielkości kwiaty, przykuwające uwagę mieszkańców w okresach 
letnich (Müllbeseitigung 1905).

Niewątpliwie głównym i przez wiele lat największym śmietnikiem Wrocławia 
było obecne wyniesienie, określane mianem Wzgórza Gajowickiego (ul. Krucza). 
Zwożono tam śmieci pochodzące z aż 27 rejonów miejskich (AmW, sygn. 22736, 
k. 56‒57). Proces sypania odpadów w miejscu wyniesienia rozpoczął się ok. 1880 r. 
W 1908 r. anonimowy autor artykułu prasowego (Unser Gemülle 1908) skarżył się 
na wspomnianą górę śmieci, z której roznosi się uciążliwy zapach, zatruwający at-
mosferę na całym południowym przedmieściu miasta, pisząc jednocześnie, że proces 
ten trwał już od 30 lat. Plac miał powstać, gdy w okolicy zabudowa była rzadka i roz-
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proszona. Autor postulował zamknięcie wysypiska i wykorzystanie Odry do wywozu 
odpadów z miasta i składowanie ich daleko poza zabudowaniami. Sprzeciwiał się 
jednak powstaniu spalarni śmieci, której budowa i utrzymanie miałyby być wynisz-
czające dla budżetu Wrocławia. Oddalenie spalarni od centrum spowodowałoby 
również, tak czy inaczej, zwiększone koszty transportu. Kolejno w 1913 r., informo-
wano że śmietnisko jest wyniesione już 10 m ponad grunt (AmW, sygn. 22686, k. 13). 
Wywóz śmieci trwał jednak nadal, przynajmniej do 1920 r. W tym czasie Bernhardt 
Grund wysłał pismo, skierowane do nadburmistrza Wrocławia, ze skargą dotycząca 
wywozu śmieci do stawu ( Jonasteiches) leżącego przy Małej Sobótce (Kinderzobten/
Górka Skarbowców), niedaleko od Wzgórza Gajowickiego. Zdaniem autora było 
to jedno z niewielu tak urokliwych i naturalnych miejsc w południowym Wrocławiu, 
które bezpowrotnie zatracało swój charakter (AmW, sygn. 22694, k. 133‒134). Miasto 
ze względów na koszty transportu nie zaprzestało jednak zasypywania zbiornika 
i dodatkowo powzięło decyzję o powiększeniu Małej Sobótki (AmW, sygn. 22694, 
134‒135). Stan ten był spowodowany brakiem miejsca na wzgórzu śmietniskowym, 
powstałym przy obecnej ul. Kruczej.

Na skutek wspomnianego rozwoju urbanistycznego śmietniska wcześniej odda-
lone od siedzib ludzkich były otaczane przez postępującą zabudowę. Powodowało 
to niezadowolenie wielu mieszkańców nowych nieruchomości. Właściciel posesji 
przy obecnej ul. Legnickiej nr 35, 37, 39 żalił się w 1905 r. na plagę szczurów, much 
i nieznośny zapach, pochodzący z oddalonego o 120 m na płn. śmietniska. Prosił 
władze miejskie o zamknięcie placu, powołując się na kolejne nieruchomości, które 
powstają w okolicy, a których mieszkańcy będą narażeni na podobne przykrości 
(AmW, sygn. 22736, k. 2). Wydaje się, że skarga przyspieszyła prace nad zmianą lo-
kalizacji wysypiska. Niedługo potem Zarząd Stajni Miejskich uzyskał nową działkę 
na Popowicach, położoną na zachód od strzelnicy wojskowej. Teren ten określano jako 
część Zankholzwiese (ryc. 2). Plac o pow. 1,1 ha miał być użytkowany od 1 kwietnia 
1906 r. po uprzednim jego ogrodzeniu (AmW, sygn. 22736, k. 15‒16). Już półtora roku 
później (listopad 1907 r.) Zakład Kanalizacji Miejskich, którego działka sąsiadowała 
ze śmietnikiem, skarżył się na plagę szczurów w okolicy, żerujących na gromadzonych 
odpadach (AmW, sygn. 22736, k. 21). Szczury i myszy miały również niszczyć rośliny 
znajdujące się na pobliskich ogródkach działkowych (AmW, sygn. 22736, k. 22). Z tego 
samego roku pochodzi informacja, o tym że na wspomniane miejsce zwożono odpadki 
zbierane z 10 rejonów w mieście (AmW, sygn. 22736, k. 56‒57). O ile plagę szczurów 
udało się powstrzymać w kolejnych latach o tyle nie radzono sobie z uciążliwym za-
pachem. W 1915 r. właściciel gospody położonej przy ul. Starogroblowej 7 skarżył się, 
że w miesiącach letnich z powodu fetoru nikt nie jest w stanie usiedzieć w przyległym 
ogródku (AmW, sygn. 22736, k. 178). Teren wspomnianego wysypiska, pierwotnie 
zakładany z myślą o znacznym powiększeniu, od 1926 r. służył już tylko w wyjąt-
kowych sytuacjach. Od tego czasu śmieci miano sypać do glinianek znajdujących 
się na Gądowie Małym (Klein Gandau) (AmW, sygn. 22736, k. 278). W późniejszym 
czasie śmieci wożono na plac przy obecnej ul. Lotniczej (Berliner Kunst-Strasse) po-
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między Ślęzą (Lohe) a torami kolejowymi (Reppener Eisenbahn). Narzekano jednak 
na odległość. Woźnica potrzebował blisko dwóch godzin na pokonanie drogi (AmW, 
sygn. 22736, k. 296).

Pozostałe śmietniki były mniejsze powierzchniowo i nie ma na ich temat szcze-
gółowych informacji. Śmietnik, zlokalizowany przy obecnej alei Kromera, znajdował 
się na terenie stawu (Kupferlache), sukcesywnie zasypywanego od końca XIX lub 
pocz. XX wieku Wiemy, że już w 1907 r. zwożono tam odpady, zbierane z 10 rejonów 
w granicach Wrocławia. W tym samym roku na wysypisko, zlokalizowane przy 
ul. Borowskiej, zwożono śmieci z 8 rejonów (AmW, sygn. 22736, k. 56‒57).

Śmieci sypano również na parcele prywatne na podstawie specjalnych umów 
lub odwrotnie – przyjmowano odpady w celu rekultywacji innych działek należą-
cych do miasta. Przykładowo, w 1914 r. gmina miejska zezwoliła firmie J. Kemna 
na składowanie odpadów w żwirowni położonej przy obecnej ul. Hallera. W umowie 
znalazło się zastrzeżenie, że odpady można składować jedynie do poziomu 1,5 m pod 
powierzchnią gruntu. Dół, przeznaczony do składania odpadów, miał być długości 
34 m, szerokości 30 m i głębokości 3 m. Obliczono, że pomieści ponad 1500 m3 odpa-
dów (AmW, sygn. 22686, k. 12). Zapewne chodziło w tym przypadku głównie o odpady 
pochodzące z produkcji przemysłowej. Podana wartość nie była równa rocznej pro-
dukcji śmieci zaledwie z jednego rejonu (szacowanej wtedy na ok. 2000 m3). Innym 
razem władze miasta zobowiązały się, że regularnie i bezterminowo od 1 czerwca 
1916 r. będą wozić śmieci na teren zagajnika i stawu należącego do Paula Schottlände-
ra, położonego za parkiem Południowym, pomiędzy torami prowadzącymi w stronę 

Ryc. 2. Obecny widok byłego wysypiska śmieci na Popowicach (Zankholzwiese), należą-
cego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, fot. P. Duma
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Sobótki a ul. Ślężną. Właściciel miał w późniejszym czasie obsadzić teren roślinnością 
na własny koszt i regularnie uiszczać należność za przywożone odpadki (AmW, sygn. 
22686, k. 253‒253v).

Nadal jednak wiele wysypisk Wrocławia było przepełnionych – jak informował 
inspektor Zarządu Stajni Miejskich. W 1913 r. wymienia się teren na Popowicach, 
gdzie już sypano śmieci również na plac położony u zbiegu obecnej ul. Gnieźnieńskiej 
i Starogroblowej. Teren ten został podniesiony o blisko 30 m (AmW, sygn. 22685, 
k. 236‒236v). Obok niego położone było wspomniane wysypisko na Zahnkholzwiese. 
Za to dół odpadowy na Wojczycach (Kattge Loch) w tym samym czasie był wypełniony 
w 1/5 (AmW, sygn. 22686, k. 13). W 1911 r. szacowano, że jego wypełnianie zajmie jeszcze 
ok. 15‒20 lat (AmW, sygn. 22685, k. 236‒236v). Szukając innych miejsc dla składowa-
nia śmieci, rozważano użycie pól w pobliżu Ołbina (Vinzenz Elblingäcker), (AmW, 
sygn. 22685, k. 210). Na prośbę władz Zarząd Stajni Miejskich wytypował także inne 
miejsca do składowania odpadów. Wśród nich znalazły się tereny położone w pobliżu 
Rakowca i łąki nieopodal Siedlec (Zedlitzer Wiesen), (AmW, sygn. 22685, k. 211‒211v). 
Ostatnia lokalizacja będzie nas szczególnie interesować w dalszej części artykułu.

WYSYPISKO ŚMIECI W OBECNYM LESIE RAKOWIECKIM

Teren obecnego Lasu Rakowieckiego zajmuje powierzchnię ok. 22,4 ha. Od strony 
północnej jest ograniczony wałem zbudowanym przed 1930 r. (przy obecnej ul. Mię-
dzyrzeckiej). Od południa otacza go Krzywa Grobla. Wydaje się, że teraz jest to je-
den z nielicznych placów śmietnikowych, który nie uległ dużym przekształceniom 
w późniejszych latach.

Trudno dokładnie określić czas, kiedy uruchomione zostało wspomniane wysypi-
sko. W 1909 r. na zapytanie władz miejskich, odnoszące się do możliwości odnalezienia 
nowych terenów na składowanie odpadów, Zarząd Stajni Miejskich wytypował m.in. 
łąki położone w pobliżu Rakowca i Siedlec (Zedlitzer Wiesen). Szacowano, że teren 
ten może pomieścić docelowo 4 305 600 m3 odpadów, pochodzących z aż 110 rejonów 
miejskich (zatem cały Wrocław). Jednak z przyczyn logistycznych odpady można 
było wozić bez przeszkód z ok. 20 rejonów. Aby przywieźć śmieci z dalszych dzielnic 
miasta, należało wykorzystać kolej (AmW, sygn. 22685, k. 211‒211v). W dalszych czę-
ściach rozważano, że na łąki w pobliżu Rakowca i Siedlec można składować śmieci 
do 4 m wysokości. Jednocześnie skorygowano poprzednie szacunki, obniżając wartość 
pojemności placu do 2 483 000 m3 (AmW, sygn. 22685, k. 212v). Proces sypania odpa-
dów na terenie opisywanych łąk musiał nastąpić po tej dacie. Już w 1911 r. wspomina 
się, że jeszcze przez trzy lata będzie można wywozić śmieci na teren na południe 
od wału powodziowego – przypuszczalnie obecnej Krzywej Grobli (AmW, sygn. 22685, 
k. 236‒236v), czyli już poza zasięgiem omawianego lasu. W kolejnych latach wymienia 
się teren położony na południe od Krzywej Grobli, który miał być gotowy do przyjęcia 
odpadów w 1914 r. (AmW, sygn. 22686, k. 13). W piśmie wysłanym 17 października 
1919 r. pojawiła się notatka skierowana do Zarządu Stajni Miejskich, informująca 
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o tym, że w niedługim czasie może się zacząć odkładanie śmieci na łąkach w pobliżu 
Rakowca (AmW, sygn. 22670, k. 239). Wspominano również, że na północ od drogi 
prowadzącej do Siedlec (Zedlitzer-Wege) osoby prywatne już od dłuższego czasu sy-
pały gruz i inne odpady (AmW, sygn. 22670, k. 267). Teren ten bezpośrednio przylegał 
do brzegu Odry. W dostępnych dokumentach nie precyzowano zawsze, który rejon 
w pobliżu Rakowca jest wykorzystywany jako śmietnisko. Wydaje się, że proceder 
ten był prowadzony etapami i pośrednio wiązał się z próbą rekultywacji podmokłych 
łąk i niewielkich stawów. Podobne wnioski nasuwają się na podstawie studiów nad 
zachowanymi planami okolicy. Przykładowo w miejscu styku obecnej ul. Na Ni-
skich Łąkach i Rakowieckiej znajdował się staw o nazwie Rote Lache (ryc. 3), który 
na planach wykonanych po 1915 r. zanika (ryc. 4). Przypuszczalnie został zasypany 
odpadami i gruzem. Częściowo na jego miejscu usypana została grobla, przylegająca 
do ul. Międzyrzeckiej. Obecnie jest to część płn.-zach. Lasu Rakowieckiego (AmW, 
sygn. 22670, k. 121).

Od 1928 r. zaczęto wozić odpady również na łąki przylegające do Odry na pół-
noc od nowo powstającej grobli przy ul. Międzyrzeckiej. Wybrany plac był klinem 

Ryc. 3. Fragment planu Wrocławia w skali 1:5000 
obejmujący teren opisany w artykule. Stan z 1915 r. 
Ze zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocła-
wiu (AmW, sygn. 22670, k. 121)

Ryc. 4. Fragment planu Wrocławia w skali 1:5000 
obejmujący teren obecnego Lasu Rakowieckiego 
w 1927 r. Ze zbiorów Archiwum Państwowego we 
Wrocławiu (AmW, sygn. 35884, k. 96)
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 ograniczonym od strony zachodniej ul. Międzyrzecką i Na Grobli (Zedlitzer Str.), tuż 
za nieistniejącą obecnie restauracją „Wappenhof”. Od strony wschodniej granicą był 
istniejący do dzisiaj rów odwadniający (ryc. 4 – teren oznaczony literą A). Powierzch-
nia placu wynosiła wg planu 55 000 m2. Po rekultywacji teren miał służyć jako plac 
sportowy. Od początku Zarząd Stajni Miejskich skarżył się jednak, że z powodu 
nierówności terenu dojazd wozów ze śmieciami jest utrudniony (AmW, sygn. 35884, 
k. 102). Proces ich sypania trwał kilka lat. W 1931 r. wspominano, że Zarząd Stajni 
Miejskich kieruje na wspomniany teren cztery do sześciu wozów śmieci dziennie. 
Odpady miały jednak rzadką konsystencję i zalecano ich mieszanie z gruzem (AmW, 
sygn. 35884, k. 148). W kolejnych miesiącach liczba wozów przyjeżdżających na plac 
zmalała i z powodów technicznych odmówiono dalszego wożenia śmieci w podobnej 
ilości (AmW, sygn. 35884, k. 150). Jednocześnie robotnicy przykrywali teren humusem, 
pozyskanym w okolicy lub przywożonym z zewnątrz (AmW, sygn. 35884, k. 153). Prace 
zakończyły się w 1932 r. jednak plac sportowy nie został ostatecznie uruchomiony 
(AmW, sygn. 35884, k. 164). Obecnie teren ten porasta łąka i pojedyncze drzewa.

Pewnym sygnałem o próbach wykorzystania okolicznych terenów we wspomnia-
nym celu jest zapytanie wysłane w 1916 r. do właściciela posesji znajdującej się przy 
rozwidleniu prowadzącym do Bierdzan, pomiędzy wałem a drogą do willi w Siedl-
cach. Władze miejskie chciały składować odpady w niewykorzystywanym zagłębie-
niu graniczącym z wałem, lecz właściciel posesji o nazwisku Hollender nie przystał 
na propozycję (AmW, sygn. 22686, k. 178‒180).

Trudno obecnie na podstawie samej prospekcji zrekonstruować pierwotny zasięg 
śmietniska położonego między Rakowcem a Siedlcami. Teren objęty analizą był wie-
lokrotnie przekształcany jeszcze w okresie międzywojennym. Przypuszczalnie łąki, 
które udało się wtedy całkowicie zasypać, przykrywano stosunkowo szybko warstwą 
humusu. Ponieważ warstwa taka nie została nawieziona na teren wysypiska w rejonie 
Lasu Rakowieckiego, można wnioskować, że proceder wywożenia odpadów nie zakoń-
czył się jeszcze przed II wojną światową (ryc. 4 – litera B). Na planie zagospodarowania 
przestrzennego okolicy z 1928 r. na terenie obecnego lasu zakładano powstanie ogród-
ków działkowych (AmW, sygn. 35884). Nie został on jednak zrealizowany, a odpady 
wożono tam na pewno jeszcze po tej dacie. Pośrednim tego dowodem są również 
zalegające na powierzchni zabytki, które zostały wyprodukowane jeszcze na przełomie 
lat 30. i 40. XX wieku. Na podstawie innych znalezisk uzasadnione jest podejrzenie, 
że jeszcze przez jakiś czas po zakończeniu wojny polskie służby wykorzystywały 
opisywane śmietnisko. Być może już pod koniec wojny część terenu wysypiska była 
wyłączona z użytku, ponieważ w jego północnej części rozlokowano oddział obrony 
przeciwlotniczej, dla którego zbudowano baraki, magazyny na amunicję i podstawy 
dział 88 mm. Wszystkie te elementy są do dzisiaj czytelne w postaci betonowych 
fundamentów. Konstrukcje zostały postawione bezpośrednio na odpadach.

Obecnie teren dawnego wysypiska jest porośnięty lasem (ryc. 5). W wielu miej-
scach jego powierzchnia jest gęsto pokryta fragmentami butelek, porcelany, gruzu, 
szlaki i wielu rodzajów opakowań, wykonanych zarówno z metali, jak i tworzyw 
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Ryc. 5. Śmietnisko w Lesie Rakowieckim. Widok współczesny w kierunku zachodnim, 
fot. P. Duma

Ryc. 6. Las Rakowiecki. Zabytki zalegające na powierzchni, fot. P. Duma
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sztucznych (ryc. 6). Teren jest od lat celem nielegalnych wykopalisk, których ślady 
widoczne są praktycznie w każdej jego części (ryc. 7). Asortyment zalegających przed-
miotów, ich barwa i kształt są niezwykle szerokie. Część z nich stanowią jednorazowe 
butelki po napojach alkoholowych (winie, koniaku, wódce itd.) oraz wiele przykładów 
butelek przeznaczonych do medykamentów różnej pojemności. Część z opakowań ma 
sygnatury producentów lub nazwy firm. Interesująco prezentują się również grupy 
przedmiotów związanych z higieną. Zaliczają się do nich szczoteczki do zębów, wy-
konane zazwyczaj z tworzyw sztucznych, oraz grzebienie – w większości uszkodzone 
i zużyte. Liczną grupę zabytków stanowią fragmenty ceramiki szkliwionej czy porce-
lany. Wiele z nich nosi sygnatury producentów, okolicznościowe i patriotyczne napisy, 
wizerunki osób i miast (jak fragment Bramy Brandenburskiej w Berlinie – ryc. 8c). 
Pochodzenie innych można wywnioskować po oryginalnych i łatwo rozpoznawalnych 
wzorach (głównie ceramika artystyczna z Bolesławca – ryc. 8d, g, i, j (?), l, m). Na nie-
których fragmentach zachowały się napisy związane z wrocławskimi piwiarniami, 
jak na przykład fragment talerza z browaru „Alter Weinstock” Gottharda Meissnera 
(ryc. 8b), znajdującego się przy ul. Oławskiej 52 (Breslauer 1943, 487), oraz z winiarni 
mieszczącej się przy ul. Świdnickiej 81, a należącej do Pedro Colla (ryc. 8a), (Breslauer 
1943, 90). Inne mają charakter reklamowy. Jak te zachowane na fragmentach serwet-
ników (?) reklamujących wodę ze źródła Webera w Gorzanowie w Kotlinie Kłodzkiej 
(„Weber-Quelle”), (ryc. 8n i być może 8h), czy popielniczki (ryc. 8f) z częściowo zacho-
wanym napisem odnoszącym się do reklamy przedmiotów wykonywanych z gumy: 
Aus best [em] Naturgum [mi] hergestell [t]. Zdarzają się również inne, niecodzienne 

Ryc. 7. Las Rakowiecki. Współcześnie wykopane doły na terenie byłego śmietniska 
i widok licznych zabytków zalegających na pierwszym planie. Widok w kierunku pół-
nocnym, fot. P. Duma
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Ryc. 8. Wybór zabytków ceramicznych odnalezionych podczas prospekcji w Lesie Rakowieckim, fot. 
P. Duma
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zabytki ruchome. Jak uszkodzona solniczka w kształcie Myszki Miki, wyprodukowana 
w Niemczech u progu lat 30. XX wieku (ryc. 8k), czy poidełko z klatki dla ptaków 
z napisem „Germany” (ryc. 8e).

Licznie reprezentowane są przedmioty wykonane z metali. Najczęściej związane 
z budownictwem (okucia, gwoździe, fragmenty instalacji grzewczych, sanitarnych 
i elektrycznych itd.). Rzadziej spotykane są numizmaty, guziki, sprzączki i inne ele-
menty stroju (ryc. 9o). Najmniej poznanym, a zarazem ciekawym zagadnieniem jest 
udział tworzyw sztucznych w masie materiału zgromadzonego na wysypisku, będący 
już wtedy wyraźną zapowiedzią ich przyszłej kariery.

Kwestia obecności tworzyw sztucznych okazuje się szeroka i tylko częściowo zba-
dana. O ile historia ich wynalezienia jest dobrze poznana (Pater 2011, 90), o tyle sta-
tystyczny udział poszczególnych wyrobów i preferencje lokalne konsumentów w po-
równaniu z szerszym tłem prezentują się gorzej.

Wstępnie można stwierdzić, że produkcja i użycie przedmiotów wykonanych 
z tworzyw sztucznych w pierwszej poł. XX wieku było wysokie, a ich asortyment 
niezwykle szeroki, co poświadcza choćby pobieżna prospekcja na opisywanym śmiet-
nisku. Różnorodność nie dotyczy jedynie asortymentu i kształtów poszczególnych 
wyrobów, lecz również ich jakości i barwy. W wielu przypadkach żywej, mimo upływu 
czasu. Fragmenty odnalezionych grzebieni i guzików mają barwę od przezroczystej 
(ryc. 9b), poprzez niebieską (ryc. 9i), zieloną (ryc. 9n), czerwoną, do czarnej. Czerń 
przeważa w przypadku grzebieni. Niektóre z nich mają zachowane sygnatury pro-
ducentów lub napisy odnoszące się do jakości produktu lub materiału, z którego 
zostały wykonane. I tak na jednym z grzebieni można dostrzec napis odnoszący się 
do rodzaju użytego tworzywa (w tym przypadku ebonitu): GUMMI-KAMM (ryc. 9a). 
Na innym, wyprodukowanym w Hamburgu, na jednej stronie można odczytać czę-
ściowo zachowaną sygnaturę: [..] UN HAMBURG 1933, z drugiej strony: [Säge] mann 
[przedstawienie człowieka piłującego grzebieniem drewno] Ga [arantie] (ryc. 9g). 
Grzebień został wyprodukowany przez firmę New-York Hamburger Gummi-Waren 
Compagnie. Na dwóch wsuwkach-grzebieniach kobiecych znalazły się napisy: „Gre-
if” (ryc. 9d), oraz [...] „ster” (ryc. 9l). Napisy pojawiają się również na plastikowych 
produktach reklamowych. Jak odnalezionej linijce zaopatrzonej w słabo obecnie 
czytelny napis: Al [...] Buchhandlung-Zeitschriften Breslau, Poststr. 1. Ruf 38809 (ryc. 
9s), pochodzącej z księgarni przy ul. bł. Czesława. Lub plastikowej plakiecie o niewia-
domym przeznaczeniu z napisem reklamującym akcesoria dla Breslauer Produkten-
-Bank e. G.m.b.H., Breslau 17, Schlachthof, Fernspr. 533 [..] u. 53342. Därme, Gewürze, 
u. Fleischereiartikel. Hauteverwertung, Dampftalgschmelze, Schleiterei. Zielony kolor 
plakiety o grubości 1 mm zachował się w bardzo dobrym stanie. Przedmiot wtórnie 
został przycięty w prawym górnym rogu (ryc. 10).

W wielu przypadkach jakość odnalezionych przedmiotów nie ustępuje współcze-
śnie wytwarzanym produktom o podobnym przeznaczeniu, jednak trudno dokładnie 
zidentyfikować dokładny rodzaj użytego tworzywa sztucznego. Problem ten nie jest 
nowy i znany od dawna (Coxon 1993). Pomocne są umieszczane na produktach nu-
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Ryc. 9. Wybór zabytków wykonanych z tworzyw sztucznych odnalezionych w Lesie Rakowieckim, 
fot. P. Duma
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mery patentowe, nazwy i sygnatury producentów, w niektórych przypadkach kolor 
również ma znaczenie. Dzięki odpowiednim tabelom zawierającym opis właściwości 
i szczegóły odnoszące się do nazw producentów można ustalić pochodzenie wielu 
z nich (Zephir 2010).

Masowość występujących na stanowisku zabytków jest na pewno związana 
ze zmianami w procesie ich produkcji, które znacząco przyczyniły się do spadku cen 
wyrobów wszelkiego rodzaju, a proces ten postępował sukcesywnie od XIX wieku. 
Jednak na obecnym etapie badań trudno ustalić, jak duży potencjał tkwi w gru-
pach obiektów zalegających na opisywanym śmietnisku. Dochodzi do tego problem 
stratygrafii i pozycji poszczególnych znalezisk. Już na podstawie samej prospekcji 
powierzchniowej można zauważyć, że występują koncentracje pewnych zabytków 
(butelek o takim samym kształcie lub pojemników na maść i medykamenty), wska-
zujące, że partie odpadów mogą pochodzić z aptek lub zakładów, które pozbywały 
się przeterminowanych lub uszkodzonych produktów, i trafiały na miejsce w jednym 
transporcie.

W przypadku przedmiotów zalegających na byłym wysypisku śmieci w Lesie Ra-
kowieckim można zastosować analizę źródłoznawczą (odnoszącą się do klasyfikacji, 
katalogowania i datowania przedmiotów), będącą podstawą dalszych interpretacji. 
Na drugim miejscu można rozważać zagadnienia związane ze znaczeniem form w ży-
ciu codziennym (w tym konsumpcji, produkcji i wymiany). Na trzecim znalazłaby się 
analizy, ujmujące w sobie oba te zagadnienia, oraz rozważania, generalizujące naszą 

Ryc. 10. Plakieta z tworzywa sztucznego odnaleziona w Lesie Rakowieckim, fot. P. Duma
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wiedzę na temat konstytucji społecznej użytkowników odkrywanych przedmiotów 
(politycznej, ekonomicznej itd.), (Kucypera, Wadyl 2012, 617‒618). Bez wątpienia 
na każdym z tych etapów otrzymalibyśmy bogaty zasób informacji odnoszących się 
wprost do mieszkańców Wrocławia, w szerokim zaś do ogólnej wiedzy, dotyczącej 
kultury materialnej i duchowej w omawianym przedziale czasowym.

W ramach studiów związanych z archeologią historyczną opracowano klasyfikacje 
przedmiotów nowożytnych (South 1977). Czyniono również modyfikacje podobnej 
klasyfikacji w polskiej nauce (Kowalski 1996, 29‒49). Przy interesującym nas okresie 
wiele z grup artefaktów zawartych w obu pracach wyszło już z użycia, pojawiły się 
za to materiały wcześniej nieobecne (tworzywa sztuczne) – bardziej odporne na wa-
runki postdepozycyjne niż np. przedmioty wykonane z kości czy rogu. Zatem w per-
spektywie dalszych studiów pożądane byłoby wprowadzenie modyfikacji w zakresie 
opisywanych klasyfikacji.

Studiowanie odpadów gromadzonych przez lata na rakowieckim wysypisku 
stwarza niepowtarzalną możliwość uzyskania szeregu informacji odnoszących się 
do jakości życia przedwojennych mieszkańców Wrocławia – co już pośrednio sugero-
waliśmy wcześniej. Możemy w ten sposób pozyskać informacje odbiegające od obrazu 
budowanego przez pryzmat studiów codziennej prasy, katalogów czy pozostałych 
źródeł historycznych, w tym i wspomnień. Niewątpliwie przy studiowaniu tak du-
żego terenu, jakim jest obszar byłego śmietniska w Lesie Rakowieckim, należałoby 
zastosować przemyślaną metodę, która pozwoliłaby zmaksymalizować efektywność 
prowadzonych prac. Analiza kultury materialnej, pochodzącej ze stosunkowo nieod-
ległych chronologicznie czasów, jest paradoksalnie trudna. Wiąże się to z wielością 
form i informacji zawartych w zgromadzonych tam przedmiotach, lecz również 
z prozaicznym brakiem odpowiednich opracowań archeologicznych, odnoszących się 
do interesującego nas tematu. Istnieją co prawda rozbudowane katalogi, opracowania 
i materiały związane z kolekcjami muzealnymi i prywatnymi podobnych przedmio-
tów, lecz tyczą się one głównie wyrobów luksusowych, w mniejszym stopniu masowo 
wytwarzanych i tym samym związanych z mniejszym zainteresowaniem na ryn-
ku antykwarycznym i wśród muzealników. W przypadku artefaktów trafiających 
na wysypisko mamy do czynienia z dużą liczbą danych, pokazującą szeroki zakres 
inwentarza kultury materialnej statystycznego mieszkańca miasta. Przy założeniu, 
że część ludzi spalała swoje odpady, a inne były mniej odporne na warunki postde-
pozycyjne, to i tak zakres ten prezentuje się obiecująco. Już na podstawie wstępnej 
prospekcji terenowej widać, że wiele z zalegających na terenie wysypiska przedmiotów 
można dopisać do konkretnych lokalizacji na terenie miasta, być może zależnych od 
rejonizacji wywozu odpadów, która została odtworzona na podstawie dostępnych 
źródeł. Tyczy się to zwłaszcza elementów wyposażenia szynków i restauracji, takich 
jak filiżanki, talerze czy popielniczki z nazwami zakładów oraz wiele przedmiotów 
o charakterze reklamowym, a także indywidualnych (tabliczki adresowe, porcelana 
pamiątkowa itd.).
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Stanowisko znajdujące się w Lesie Rakowieckim jest interesujące również z innych 
powodów. Pozwala odpowiedzieć na pytanie o sposoby traktowania i opracowywania 
materiałów występujących w masowych ilościach i ich ewentualnego magazynowania 
po przeprowadzonych badaniach. Wydaje się, że w miarę rosnącego zainteresowania 
czasami najnowszymi i szeregiem dowodów nad zasadnością podobnych studiów oraz 
bogatych zasobów informacji z nich czerpanych, problem ten będzie zaprzątał uwagę 
coraz liczniejszej grupy badaczy.

Na tym wstępnym etapie badań jesteśmy w stanie pokusić się o sprecyzowanie 
pewnych generalnych wniosków i pytań otwartych, które można będzie wyjaśnić 
w toku dalszych studiów. Niewątpliwie brakuje obecnie świadomości o potencjale ba-
dawczym ulokowanym na stanowiskach wielkopowierzchniowych, takich jak śmiet-
niki właśnie. Wiek XIX przyniósł masową produkcję przedmiotów na niespotykaną 
wcześniej skalę, która narastała w XX wieku. Z jednej strony pozostała nieprzebrana 
ilość materiału, który można poddać analizie, z drugiej strony pojawił się problem 
nadprodukcji informacji, które trudno spoić czytelną konkluzją. Problem ten został 
dostrzeżony jakiś czas temu i w zakresie studiów nad kulturą materialną w archeologii 
historycznej i współczesności trudno dokładnie wyznaczyć ścisłe granice, w ramach 
których należy się poruszać (Harrison, Schofield 2010, 94‒95). Z pewnością podstawo-
we pytanie dotyczyłoby rekonstrukcji stylu życia dawnych wrocławian i odnalezienia 
różnic w stosunku do innych miast niemieckich. Należałoby się również zastanowić, 
w jakim stopniu jesteśmy w stanie szeregować i klasyfikować grupy nowożytnych 
artefaktów, tak by przyniosły nam pożądane odpowiedzi. Studia źródeł historycznych 
związanych z tematem przynoszą nam wnioski natury ogólnej, tyczące się organi-
zacji placów śmietniskowych i taboru do ich przewozu. Nie znajdujemy tam szeregu 
innych danych szczególnie interesujących archeologów, jednakże dalsze pogłębianie 
wiedzy pochodzącej ze źródeł historycznych jest również niezbędne. Kolejne pytania 
będzie można stawiać po zgromadzeniu danych, które pozyskuje się poprzez badania 
wykopaliskowe. Okazuje się, że stosunkowo dobrze znamy architekturę dawnego 
Wrocławia, organizację przestrzeni i imprez masowych, mało wiemy o przedmiotach, 
które otaczały mieszkańców miasta i były dla nich dostępne. Czas gdy funkcjonowało 
śmietnisko, jest również okresem, kiedy pojawiały się liczne przedmioty wykonywane 
z tworzyw sztucznych. Zagadką jest, jaki rzeczywiście był zakres produktów z nich 
wytwarzanych, sposób ich używania i wzornictwo. Dysponujemy co prawda szeregiem 
źródeł do tego zagadnienia (artykuły prasowe, katalogi, reklamy), ale rzeczywiste 
wybory konsumenckie odczytać można  dopiero z tego, co zalega na wysypisku. 
W przeciwieństwie do wcześniejszych metod usuwania odpadów omawiane czasy 
przyniosły zbiurokratyzowany i zorganizowany sposób ich kumulowania w wyty-
czonych lokalizacjach, który wygenerował nam zupełnie nowy rodzaj stanowisk.

Temat ten dla wielu może wydawać się abstrakcyjny w powyższym ujęciu. Da-
leko odbiega od tego, czym zajmuje się archeologia w tradycyjnym postrzeganiu, 
a przynajmniej w powszechnej świadomości polskich badaczy. Jednak niewątpliwie 
jest poszukiwaniem nowego spojrzenia na wycinek nowożytnej kultury materialnej 
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i możliwości archeologii w zakresie studiów regionalnych i wyjaśniania pewnych 
problemów, praktycznie nieistniejących w obiegu naukowym. Istnieje niezwykle silne 
zapotrzebowanie społeczne na profesjonalne naświetlenie zakreślonego problemu, 
które w większości jest zaspokajane przez amatorów dysponujących wyrywkową 
wiedzą i brakiem warsztatu. Warto podjąć wysiłek i wykorzystać tę szansę. Przyczy-
ni się to do rozwinięcia nowego kierunku badań na gruncie krajowych poszukiwań 
i wzbogaci zakres studiów, prowadzonych w ramach archeologii historycznej.
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