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Szanowni Czytelnicy
Oddajemy w Państwa ręce monografię będącą podsumowaniem projektu „Laserowi Odkrywcy” – przedsięwzięcia, które połączyło we wspólnej inicjatywie
odkrywania tajemnic przeszłości, skrywanej na przestrzeni dziejów przez polskie
lasy, wiele środowisk naukowych. Po raz pierwszy w historii nauk leśnych sięgnięto po ideę społecznościowego projektu badawczego, zapraszając do współpracy
szerokie grono Internautów, powierzając mu do interpretacji wyniki zaawansowanych analiz przestrzennych. To właśnie dzięki ogromnemu zaangażowaniu
i bezinteresownej chęci odkrywania skarbów historii przez ponad siedmiuset
wolontariuszy możliwe było wytypowanie kilkudziesięciu tysięcy punktów, z których
– jak się okazało już po weryfikacji terenowej – kilka tysięcy to obiekty o realnej
wartości historycznej.
Publikacja, którą macie Państwo przed sobą, dedykowana jest wszystkim, którzy
kochają historię, nowe technologie albo po prostu czują w sobie nutkę odkrywcy
– Laserowego Odkrywcy. Stanowi ona rozwinięcie tego, co dzisiaj wiemy o fascynującej metodzie poszukiwania „skarbów”, jaką jest lotnicze skanowanie laserowe.
Mamy nadzieję, że tak szerokie ujęcie opisywanego zagadnienia, widziane oczami
specjalistów z różnych dyscyplin naukowych: leśników, archeologów, przyrodników, historyków i geomatyków, pozwoli Państwu lepiej poznać fascynujący
świat nauki.
Radomir Bałazy
Koordynator projektu „Laserowi Odkrywcy”
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Zarówno niniejsza publikacja, jak i same badania wpisują się w szereg inicjatyw
mających na celu rozpoznanie, inwentaryzację oraz ochronę dziedzictwa kulturowego – archeologicznego i historycznego, w tym dziedzictwa przemysłowego
(dziedzictwa techniki, górnictwa i hutnictwa) województwa świętokrzyskiego.
Działania w ramach projektu „Laserowi Odkrywcy” charakteryzuje nowatorska
i niekonwencjonalna forma w postaci włączania do prac badawczych społeczeństwa za pośrednictwem nowoczesnych technologii teleinformatycznych i teledetekcyjnych (skanowania laserowego). Bez wątpienia jest to nowa forma organizacji badań z udziałem społeczeństwa, którą od wielu lat stosują naukowcy
m.in. w formie wywiadów z lokalną społecznością, zbierania od mieszkańców
pamiątek, przedmiotów i pozostałości po minionych wydarzeniach m.in. na obszarach regionu świętokrzyskiego (np. działalność Mieczysława Radwana za
Krawczyk 2010; Kazimierza Bielenina za Orzechowski 2013).
Wyjątkowy charakter nadaje projektowi również specyfika obiektów, które stały
się przedmiotem badań – przede wszystkim pozostałości miejsc eksploatacji
surowców naturalnych (drewna, rudy żelaza itp.), które kierują prace w stronę
archeologii przemysłowej, historii gospodarczej czy najogólniej archeologii his
torycznej.
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Pozytywnym i oczekiwanym przez organizatorów projektu rezultatem podjętych prac jest bez wątpienia rozwój w zakresie popularyzacji dziedzictwa kulturowego wraz ze wskazaniem nowego źródła informacji o przeszłości regionu,
jakim są dane lotniczego skanowania laserowego.
Publikacja ma na celu przede wszystkim omówienie projektu, a także przekrojowe przedstawienie dotychczasowych wyników prac realizowanych w jego ramach. Swym zakresem obejmuje zarówno zagadnienia związane z realizacją
samych badań, jak też tematykę przeszłości i zasobów zabytkowych na wybranych
terenach leśnych województwa świętokrzyskiego (Nadleśnictwa Starachowice
i Ostrowiec Świętokrzyski) – na obszarze znajdującym się w przybliżeniu między
Iłżą, Starachowicami a Ostrowcem Świętokrzyskim.
Przedkładana monografia składa się z kilku zasadniczych elementów: wstępu,
pięciu rozdziałów, zakończenia oraz aneksu. W rozdziale pierwszym, zatytułowanym „Laserowi Odkrywcy” jako przykład realizacji społecznościowego projektu
badawczego opartego na idei nauki obywatelskiej, autorzy prezentują zagadnienia
związane z powstaniem projektu oraz jego realizacją, zwłaszcza w wymiarze
społecznościowym. Aspekt społecznościowy jest omawiany m.in. przez odniesienie się do idei, jaką budują wybrane i przywoływane dokumenty doktrynalne
oraz ich zapisy, co umożliwia ukazanie praktycznego sposobu nowoczesnej nieformalnej edukacji i upowszechniania wiedzy o zabytkach.
W rozdziale drugim, zatytułowanym Dobra kultury i środowiska – zabytki i las,
autorzy prezentują zarys obecnej sytuacji, jaka wiąże się z problematyką zabytków
na terenach leśnych, zwłaszcza z zagrożeniami wynikającymi ze specyfiki gospodarki prowadzonej na tych obszarach. Głównym wątkiem rozdziału jest próba
ukazania rodzących się możliwości wspólnych działań, których autorzy doszukują
się m.in. w geoinformacji. Ten element bezpośrednio nawiązuje do samego
projektu, w którym analizy geoinformacyjne wraz z lotniczym skanowaniem
10
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laserowym posłużyły jako podstawy do nieinwazyjnego rozpoznawania i dokumentowania zasobów zabytkowych.
Rozdział trzeci, zatytułowany Przeszłość obszaru badań – pomiędzy archeologią
a historią, poświęcony jest podstawowym informacjom nt. zabytków, stanu badań
oraz historii regionu. Przedstawiona jest ogólna charakterystyka regionu w odniesieniu do prahistorii i historii, celem stworzenia tła i kontekstu dla samych
badań i ich wyników.
W rozdziale czwartym pt. Skanowanie laserowe i geomatyka prezentowana jest
najważniejsza dla badań technologia, stosowane dane oraz przyjęta metodyka
badawcza prac kameralnych, dzięki której młodzi naukowcy mogli uczestniczyć
w procesie badawczym.
Rozdział piąty, zatytułowany Analiza danych, weryfikacja terenowa i próba interpretacji, poświęcony jest prezentacji warsztatu badawczego, sposobu analizowania danych oraz ich terenowej weryfikacji. Prezentacji poddane są rozpoznane
i zadokumentowane obiekty zabytkowe. W końcowej części autorzy podejmują
próbę interpretacji i ukazania odkryć w szerszym kontekście oraz ich znaczenia
w przeszłości regionu.
Publikację zamyka podsumowanie, w którym prezentowane są ogólne wyniki
projektu, wraz z wnioskami badawczo-konserwatorskimi. Nakreślona jest również
perspektywa dalszych działań wokół rozpoznanego dziedzictwa kulturowego,
jak również wokół przyszłych badań nad przeszłości regionu i obszarów ościennych, w szczególności terenów zalesionych.
Praca stanowi podsumowujący rezultat działań na styku nauk humanistycznych,
geoinformacji oraz nauk leśnych i przyrodniczych z udziałem społeczeństwa,
które należy uznać za niezwykle udany eksperyment, dzięki któremu wspólnie
otworzyliśmy nowe rozdziały w historii badań regionu, a także połączyliśmy
pasję naukowo-badawczą z nowymi wyzwaniami.
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RozdZIAł 1
„Laserowi Odkrywcy” jako przykład
realizacji społecznościowego projektu badawczego
opartego na idei nauki obywatelskiej
Maciej Sztampke1, Rafał Zapłata2, Krzysztof Stereńczak3

1.
Geneza projektu
2.

Aspekt społecznościowy w projekcie „Laserowi Odkrywcy”
3.
Praktyczne aspekty budowania społeczności „Laserowych Odkrywców”

	Fundacja Centrum GeoHistorii

1

	Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2

	Instytut Badawczy Leśnictwa

3
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1.	Geneza projektu
Dnia 5 grudnia 2012 roku w Monitorze Polskim pod poz. 925 ukazał się Komunikat
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą
„Ścieżki Kopernika”. Za główny cel tej inicjatywy przyjęto kwestię popularyzacji nauki
wśród członków lokalnej społeczności, zwracając szczególną uwagę na młodzież szkolną. Do realizacji tych założeń Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprosiło
jednostki naukowe i organizacje pozarządowe, które po zawiązaniu konsorcjów miały
zaproponować rozwiązania zmierzające do aktywizacji i zaangażowania członków lokalnej społeczności, w tym głównie młodych adeptów nauki, do włączenia się w prace
badawcze, będące przedmiotem zaproponowanych projektów naukowych. Wyłanianie zwycięzców toczyło się w oparciu o formułę konkursową, gdzie miało zostać wybranych szesnaście projektów – po jednym w każdym województwie.
Fakt opublikowania naboru na prace konkursowe stał się bezpośrednim impulsem do
stworzenia interdyscyplinarnego, społecznościowego projektu badawczego. Spotkanie
w grudniu 2012 roku czterech osób – Radomira Bałazego z Instytutu Badawczego
Leśnictwa, Rafała Zapłaty z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Macieja Sztampke z Fundacji Centrum GeoHistorii oraz Jana Pomiernego,
dziennikarza i popularyzatora nauki – zaowocowało nakreśleniem ram inicjatywy łączącej dyscypliny wiedzy takie jak archeologia, leśnictwo, historia i geomatyka. Dodatkowo całe przedsięwzięcie zostało ukierunkowane na budowanie społeczności wokół projektu, tak aby w jego wykonanie włączyła się jak największa liczba osób, które
miałyby szansę wziąć udział w realnych badaniach naukowych. I tak na potrzeby realizacji tych założeń w dniu 14 stycznia 2013 roku zostało zawiązane Konsorcjum na
rzecz popularyzacji nauki w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą „Ścieżki Kopernika” dla przygotowania wniosku i realizacji projektu pt.
„Laserowi Odkrywcy – nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych woj. świętokrzyskiego”, w skład którego wszedł Instytut Badawczy Leśnictwa
i Fundacja Centrum GeoHistorii.
W myśl założeń pomysłodawców „Laserowych Odkrywców” projekt ten miał być
skierowany przede wszystkim do młodych adeptów nauki, a także do tych, którzy

14

RozdZIAł 1

chcieliby przyczynić się do odkrycia nieznanych dotąd obiektów zabytkowych. Głównym przedmiotem zainteresowań stało się tu prowadzenie nieinwazyjnych badań i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych (obiektów dziedzictwa archeologicznego, przemysłowego i architektonicznego) przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii geomatycznych. Jako główny cel badań naukowych postawiono
odkrycie, zweryfikowanie i zinwentaryzowanie zasobów kulturowych (dziedzictwa historycznego i archeologicznego) przede wszystkim na terenach zalesionych. Prace te
miały być realizowane w oparciu o dane pozyskane w wyniku zastosowania lotniczego
skanowania laserowego (LIDAR), a także o weryfikacyjne badania terenowe, w postaci badań powierzchniowych. Z uwagi na słabe rozpoznanie terenów zalesionych pod
kątem występowania obiektów zabytkowych (archeologicznych) zamiarem autorów
projektu było ich rozpoznanie, zadokumentowanie oraz wystosowanie wniosków
o wpis do rejestru zabytków, co pozwoliłoby na podjęcie działań i uruchomienie narzędzi ochrony dziedzictwa kulturowego badanych obszarów.
Autorzy projektu na miejsce jego realizacji wskazali północny fragment województwa
świętokrzyskiego, obejmujący przede wszystkim obszary zalesione, które ze względu
na swoją specyfikę charakteryzują się słabym rozpoznaniem zasobów dziedzictwa archeologicznego i historycznego. Ulokowanie badań na tym terenie – ze względu na
odniesienie zarówno geograficzne, jak i historyczne – dawało poza tym duże prawdopodobieństwo znalezienia nierozpoznanych i nieudokumentowanych dotąd obiektów
archeologicznych.
W zakresie efektów badawczych spodziewanym rezultatem prac było rozpoznanie –
odkrycie, weryfikacja oraz inwentaryzacja obiektów zabytkowych / stanowisk archeologicznych oraz stanu ich zachowania. Dodatkowym założeniem było poszerzenie
bazy źródłowej dziedzictwa kulturowego oraz utworzenie zasobów cyfrowych, będących podstawą przyszłych działań ochronnych i konserwatorskich (m.in. zapobiegających dalszemu niszczeniu, określeniu strefy ochronnej itd.) oraz wchodzących w zakres planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dziedzictwa kulturowego regionu, turystyki i promocji regionu.
W zakresie celów społecznych głównym rezultatem według założeń autorów projektu
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było zwrócenie uwagi na rolę badań naukowych w życiu i rozwoju społeczeństwa oraz
– poprzez specyfikę kierunku prac badawczych przewidzianych w projekcie – uwrażliwienie, zwłaszcza młodego odbiorcy, na zagadnienia związane z dziedzictwem kulturowym i historycznym, budującym pożądane w społeczeństwie postawy obywatelskie
i patriotyczne. Ważnym aspektem jest tu także budowanie więzi z małą ojczyzną –
w tym przypadku obszarem województwa świętokrzyskiego, gdzie – zwłaszcza młodzi
uczestnicy – mogą zdobywać wiedzę na temat swojego regionu. Ze względu na społecznościowy charakter projektu wśród spodziewanych efektów było także kreowanie
postaw altruistycznych oraz rozbudzanie zamiłowania do nauki i poszukiwania odpowiedzi na wcześniej sformułowane pytania. Wśród oczekiwanych efektów projektu
warto wskazać również zweryfikowanie proponowanej metody badawczej, gdzie wykorzystywana jest innowacyjna metoda pomiaru, a także przetwarzanie jego wyników.
W przypadku potwierdzenia jej skuteczności zostałby poszerzony wachlarz możliwości
zastosowania użytej tu technologii, co mogłoby przełożyć się na zagospodarowanie
nowych obszarów działania dla gospodarki.
Przyjęte w projekcie „Laserowi Odkrywcy” założenia znalazły uznanie komisji konkursowej i Konsorcjum na rzecz popularyzacji nauki w ramach projektu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Ścieżki Kopernika” decyzją z dn. 27 czerwca 2013
roku, a sam projekt otrzymał dofinansowanie na przeprowadzenie badań na terenie
województwa świętokrzyskiego.
Po podpisaniu umowy na wykonanie projektu, a także w toku jego realizacji ukonstytuował się zespół realizujący projekt, w skład którego weszli:
– mgr inż. Radomir Bałazy – Instytut Badawczy Leśnictwa – koordynator projektu;
– mgr inż. Anna Markiewicz – Instytut Badawczy Leśnictwa – kierownik administracyjny projektu;
– dr Rafał Zapłata – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – kierownik badań;
– dr hab. Bogumił Szady – Fundacja Centrum GeoHistorii, Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II – członek zespołu naukowego projektu;
– dr inż. Krzysztof Stereńczak – Instytut Badawczy Leśnictwa – członek zespołu naukowego projektu;
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– mgr Jan Pomierny – dziennikarz, popularyzator nauki;
– mgr inż. Maciej Sztampke – Fundacja Centrum GeoHistorii – specjalista ds. geomatyki, trener;
– mgr Marcin Kwaczyński – Fundacja Centrum GeoHistorii – trener;
– mgr Marzena Sztampke – Fundacja Centrum GeoHistorii – specjalista ds. edukacji;
– Barbara Rymaszewska – specjalista ds. edukacji;
– Adam Olszewski – archeolog (wraz z zespołem);
– Magdalena Gorzkowska – archeolog (wraz z zespołem).
Do projektu przystąpiło także ponad 700 wolontariuszy, bez których nie byłaby możliwa realizacja zamierzonego przedsięwzięcia. Nazwiska tych, którzy wyrazili na to zgodę, znajdują się w Aneksie do niniejszej publikacji.
Przedsięwzięcie wsparła również inicjatywa w formie seminarium naukowego (konferencji), które odbyło się w Instytucie Badawczym Leśnictwa w dniu 25 czerwca 2014 roku,
z udziałem autorów poniższej publikacji, jak również prelegentów: zastępcy dyrektora
IBL prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego, prof. dr. hab. Tomasza Zawiły-Niedźwieckiego
z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, dr Małgorzaty Korpały z Państwowej
Wyższej Szkoły w Nysie oraz dr. Michała Pawlety z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2.	Aspekt społecznościowy w projekcie „Laserowi Odkrywcy”
Jednym z głównych wyzwań stojących przed zespołem realizującym projekt było uspołecznienie projektu, a więc danie szansy na włączenie się do prac badawczych osób na
co dzień niezwiązanych ze światem nauki.
W Polsce nie ma zbyt wielu doświadczeń w tym zakresie, dlatego sięgnięto do doświadczeń nauki obywatelskiej (z ang. citizen science) i budowanych w oparciu o nią
projektów, których podstawowym założeniem jest współpraca wolontariuszy z profesjonalną kadrą naukową (Christian i in. 2012; Oberhauser, Prysby 2008). Jest to również doskonała forma edukacji naukowej, co bezpośrednio odpowiada na postulaty
postawione w przedsięwzięciu „Ścieżki Kopernika”.
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Po raz pierwszy termin „nauka obywatelska” użyty został przez dwóch amerykańskich
fizyków: Joëla Primacka i Franka von Hippela w książce Advice and Dissent: Scientists
in the Political Arena (Primack, Hippel, New York, 1974). Z czasem nurt ten przybierał na znaczeniu i postulat zwiększenia udziału społeczeństwa doczekał się wzrostu
popularności praktyk nauki obywatelskiej. I choć znane są przykłady przejawów tej
idei jeszcze sprzed ukucia terminu kategoryzującego je – za przykład może posłużyć
Audubon Society, które od 1900 roku przeprowadza Bożonarodzeniowe Liczenie Ptaków – to wzrost zainteresowania nauką obywatelską ściśle skorelowany jest z rozwojem sieci Internet jako naturalnego już dzisiaj kanału komunikacji. Pojawienie się Internetu pozwalało między innymi na realizację projektów przetwarzania rozproszonego,
gdzie sztandarowym przykładem jest istniejący od 1999 roku Seti@home – program,
który do dziś wykorzystuje moc obliczeniową komputerów osób uczestniczących
w tym przedsięwzięciu i które przyczyniają się do poszukiwania oznak inteligentnego
życia we wszechświecie. Znane są też inne globalne projekty, takie jak Galaxy Zoo,
w którym wolontariusze klasyfikują galaktyki; BioWeatherMap – platforma poświęcona zbieraniu danych na temat bioróżnorodności i zdrowia publicznego czy CoCoRaHS (Community Collaborative Rain, Hail and Snow Network), na rzecz której
tysiące wolontariuszy zbiera dane dotyczące opadów deszczu i pogody. Wśród polskich
wolontariuszy szczególnym zainteresowaniem cieszy się program Zooniverse – miejsce, gdzie każdy może odkrywać planety spoza układu słonecznego czy galaktyki na
zdjęciach wykonanych przez teleskopy kosmiczne. W poszukiwania nieznanych przestrzeni kosmicznych zaangażowało się już ponad milion osób, z czego aż 100 tys. stanowią Polacy. Na gruncie krajowym upowszechnianiem założeń nauki obywatelskiej
zajmuje się obecnie kilkunastu badaczy, wśród nich m.in. prof. Lech Mankiewicz,
którego imieniem – za zasługi na polu edukacji naukowej – nazwano jedną z planetoid. Przykładem archeologicznego projektu społecznościowego jest przedsięwzięcie
„Życie starożytnych” (ang. „Ancient Lives”), gdzie internauci wspierają papirologów
z Uniwersytetu Oksfordzkiego w transkrypcji papirusów odnalezionych w antycznym
Mieście Ostronosej Ryby (po grecku: Oxyrhynchos) znajdującym się w Środkowym
Egipcie, 160 kilometrów na południe od Kairu. Z kolei w Polsce uruchomiony został
projekt „Otwarte Zabytki”, który stanowi platformę do gromadzenia i wymiany infor-

18

RozdZIAł 1

macji o zabytkach. Umożliwia ona swobodne edytowanie katalogu oraz wykorzystanie
aplikacji służących m.in. do monitorowania i alarmowania o stanie zabytków, do tworzenia mapy zabytków oraz dodawania nowych obiektów do wspólnego katalogu
(http://otwartezabytki.pl/).

Il. 1. Strona internetowa projektu „Ancient Lives” (źródło: http://www.ancientlives.org)

Nauka obywatelska na różny sposób wykorzystuje potencjał, jaki do projektów naukowych wnoszą wolontariusze. Może to być działanie przy gromadzeniu danych, gdzie
uczestniczy projektu współpracują z naukowcami przy zbieraniu materiału badawczego
i obserwacji do dalszej analizy. Wykonują pomiary, dokumentację fotograficzną. Towarzyszą im w ekspedycjach badawczych. Pomagają kształtować metodykę badawczą
i procedury niezbędne w rozwiązywaniu nowych problemów badawczych. Wolontariusze stają się nieocenionym wsparciem przy realizacji przedsięwzięć, które wymagają
przeanalizowania danych zebranych przez specjalistów. Przykładem takim może być
rozpoznawanie i klasyfikacja obrazów. Poza tym osoby niebędące profesjonalistami
w danej dziedzinie mogą na stawiane problemy spojrzeć w sposób świeży, nowy, nieobciążony bagażem wiedzy na dany temat, sięgający do ich własnych doświadczeń.
Może zatem występować taka sytuacja, w której spostrzeżenia takiej osoby będą bardziej
trafne.
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W literaturze przedmiotu obserwujemy różnorodne pojmowanie pojęcia „obywatelski” zestawianego z terminem „nauka”. Zdaniem Marcina Komańdy z „jednej strony
może to być oddolny ruch pewnego środowiska działającego w dużej mierze na własną
rzecz (The Society for Social Responsibility in Science), z drugiej zaś agencja rządowa,
której celem jest – w oparciu o autorytet nauki – przekonanie społeczeństwa do decyzji podejmowanych przez polityków” (Komańda 2012: 16). W ramach realizowanego
projektu naukę obywatelską pojmowano przede wszystkim jako kształtowanie świadomości społecznej z niskim poziomem wkładu społecznych partnerów. Takie podejście
sytuuje podjęte działania pośród tych o wysokim poziomie nadzoru badacza nad realizowanym projektem, a więc z rolą „tradycyjną” (Il. 2). Wspomniane kształtowanie
świadomości stanowi w ramach realizowanego przedsięwzięcia formę nieformalnej
edukacji w zakresie przeszłości regionu oraz dziedzictwa kulturowego.

wysoki
Rola
„niekonwencjonalna”

Poziom wkładu
społecznych partnerów
w rezultat projektu

Rola
„tradycyjna”

niski
wysoki

niski

Poziom nadzoru badacza
nad realizowanym projektem
Il. 2. Tendencja zmiany roli zawodowego badacza w nauce obywatelskiej (za: Komańda 2012: 17)

Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (art. 9, pkt. II) zobowiązuje nas do tego, aby „promować publiczny dostęp do znaczących przedmiotów własnego dziedzictwa archeologicznego, w szczególności stanowisk archeologicznych,
i zachęcać do publicznej ekspozycji wybranych obiektów archeologicznych”, co też
mogło być realizowane w ramach omawianego przedsięwzięcia w specyficzny i nowatorski sposób. Idea upowszechniania wiedzy związanej z zabytkami i przeszłością wynikała również z zapisów, jakie odnajdujemy w dokumencie Zbiór zasad postępowania
i norm etycznych środowiska archeologów w Polsce z 2004 roku, gdzie czytamy: „[...] archeolog powinien podejmować działania polegające na informowaniu opinii publicz-
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nej zarówno o wynikach konkretnych przedsięwzięć badawczych, jak i ogólnych celach i metodach zdobywania wiedzy o pradziejach, poprzez wykorzystywanie różnorodnych dostępnych środków informacji, takich jak audycje – radiowe i telewizyjne,
wywiady prasowe, publikacje popularno-naukowe – programy szkolne i inne inicjatywy edukacyjne” (Zeidler, Trzciński 2009: 170–171; http://www.archekom.pan.pl/
aktualnoci-i-wydarzenia/68-zbior-zasad-postpowania-i-norm-etycznych-rodowiskaarcheologow-w-polsce).
Udostępnienie zasobów stanowiących w ostatnich czasach standardowe wyposażenie
warsztatu badawczego archeologa stanowiło m.in. przejaw informowania społeczeństwa o metodach zdobywania wiedzy przez specjalistów-naukowców. Przyjęta strategia
nieformalnej edukacji i zaangażowania społeczeństwa w proces badawczy wpisała się
również w nurt określany mianem „interpretowania dziedzictwa” (Pawleta 2013: 220),
gdyż – jak twierdzi F. Tilden – „interpretacja jest czynnością edukacyjną, która chce
odsłaniać znaczenie rzeczy i ich związki poprzez zastosowanie przedmiotów pierwotnych, przez osobiste doświadczenie i przykład raczej niż przez samo przekazywanie
konkretnych interpretacji” (Tilden 1977). Owo znaczenie powstawało zatem w procesie osobistego analizowania i doświadczania cyfrowej formy, stanowiącej cyfrową replikę powierzchni rzeczywistych obiektów w terenie.
Idąc w ślad za zapisami dokumentu Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego z 1992 roku (art. 9) – w której czytamy nt. kształtowania świadomości
publicznej, że każda „strona zobowiązuje się: I. prowadzić działalność edukacyjną
w celu wzbudzania i rozwijania w opinii publicznej świadomości o wartości dziedzictwa archeologicznego dla zrozumienia przeszłości i niebezpieczeństw, jakie mu zagrażają [...] promować publiczny dostęp do znaczących przedmiotów własnego dziedzictwa archeologicznego, w szczególności stanowisk archeologicznych, i zachęcać do publicznej ekspozycji wybranych obiektów archeologicznych” – omawianym projektem
organizatorzy starali się w niekonwencjonalnej formie udostępniać dziedzictwo, jak
i rozwijać świadomość zagrożeń, czego przejawem jest również niniejsza publikacja.
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Fot. 1. Przykład popularyzacji i edukacji na terenach zalesionych – tablice informacyjne
w rezerwacie archeologicznym w Wietrzychowicach, woj. kujawsko-pomorskie (fot. M. Pawleta)

Założenia przyjęte w projekcie „Laserowi Odkrywcy” wpisują się w założenia nauki
obywatelskiej. Poprzez włączenie wolontariuszy w etap badań polegający na wizualnej
analizie próbek danych i wskazaniu lokalizacji potencjalnych obiektów archeologicznych
została stworzona im wyjątkowa szansa na odkrycie dotąd nieudokumentowanych stanowisk i obiektów zabytkowych za pośrednictwem technologii LIDAR (lotniczego
skanowania laserowego). Dzięki temu mogli przyczynić się do poznania nowych
obiektów dziedzictwa archeologicznego i historycznego ziemi świętokrzyskiej oraz
wskazania obiektów pochodzących z czasów prahistorycznych (np. pradziejowych
cmentarzysk kurhanowych, grodzisk, pozostałości pradziejowego górnictwa czy hutnictwa) oraz obiektów historycznych, których odkrycie możliwe jest zwłaszcza na terenach zalesionych, pełniących swego rodzaju ochronną funkcję w odniesieniu do zabytków (np. okopy wojenne, historyczne szlaki komunikacyjne czy średniowieczne
systemy umocnień).
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3.	Praktyczne aspekty budowania społeczności
„Laserowych Odkrywców”
Od samego początku konstruowania formuły badań w projekcie „Laserowi Odkrywcy”
oprócz zagadnień ściśle merytorycznych obejmujących przedmiot badań podstawową
rolę odgrywał aspekt społecznościowy, który rozumiany był tu przede wszystkim jako
forma popularyzacji nauki w społeczeństwie, ze szczególnym zwróceniem się ku młodym
adeptom nauki. Dlatego też duży nacisk położono na działania promocyjne i popularyzatorskie.
Jednym z pierwszych działań była budowa wsparcia instytucjonalnego. Z uwagi na
fakt, iż badania miały być prowadzone na terenie województwa świętokrzyskiego, naturalnymi partnerami w tym zakresie stawały się instytucje takie jak Urząd Wojewódzki i podległe mu jednostki – Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty i Świętokrzyski Konserwator Zabytków.
Należy podkreślić tu bardzo dużą życzliwość i okazaną pomoc ze strony Kuratorium
Oświaty w Kielcach i Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz
ich pracowników, co znacznie ułatwiło prace przygotowawcze nad projektem i późniejszą jego realizację. Swojego wsparcia udzieliło również Muzeum Przyrody i Techniki
„Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach.
Biorąc pod uwagę otwartą formułę projektu, koniecznym elementem strategii budowania społeczności wokół inicjatywy „Laserowych Odkrywców” było zaangażowanie
mediów i pozyskanie ich patronatu. I tutaj, podobnie jak w przypadku poparcia instytucjonalnego, projekt został życzliwie przyjęty zarówno przez lokalne media, jak i specjalistyczną prasę branżową.
W toku realizacji badań ukazało się wiele relacji prasowych, artykułów popularnonaukowych, audycji radiowych czy materiałów filmowych. Materiały o „Laserowych Odkrywcach” emitowane były m.in. przez TVP Kielce, ntv Kielce, Radiową Trójkę, Radio
TokFM. Poniższa tabela zawiera pełną listę patronów medialnych projektu.
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Tab. 1. Zestawienie mediów, które objęły patronatem medialnym
projekt „Laserowi Odkrywcy”

Lp.

Nazwa

Zasięg / branża

1

TVP Kielce

regionalny

2

ntv Kielce

regionalny

3

Gazeta Wyborcza

regionalny

4

Radio Kielce

regionalny

5

Arcana GIS

ogólnopolski / geomatyka

6

Wrota Świętokrzyskie

ogólnopolski

7

Intekl@sa

ogólnopolski / edukacja

8

Las Polski

ogólnopolski / leśnictwo

9

Głos Lasu

ogólnopolski / leśnictwo

10

Archeowieści

ogólnopolski / archeologia

11

Cogito

ogólnopolski / edukacja

12

Crazy Nauka

ogólnopolski

13

Hist Mag

ogólnopolski / historia

14

Gimnazjalista Victor

ogólnopolski / edukacja

Kolejnym kluczowym kanałem komunikacji przy realizacji społecznościowego projektu badawczego był Internet. Celem budowania zainteresowania badaniami powstała
strona internetowa projektu w domenie www.laserowiodkrywcy.pl. Utworzono także
konto na Facebooku, gdzie ukazywały się informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń, które wiązały się z projektem.
Biorąc pod uwagę krótki czas realizacji badań, ich duży zasięg terytorialny, a co za tym
idzie wiele danych do przetworzenia, jak również zaangażowanie w realizację projektu
wielu osób, trzeba było dostarczyć uniwersalne narzędzie, ogólnodostępne i proste
w obsłudze, które ułatwiłoby pracę z próbkami danych. W tym celu została zbudowana dedykowana aplikacja do interpretacji obrazów przedstawiających numeryczny
model terenu, dostępna po zalogowaniu przez sieć Internet (szerzej: rozdział 4 niniejszej publikacji). Dzięki temu potencjalni uczestnicy projektu mogli przyłączyć się do
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niego w bardzo prosty sposób. Aby rozpocząć, wystarczyły odrobina chęci, czasu
i podstawowa wiedza z zakresu obsługi przeglądarki internetowej. Ponadto każdy
uczestnik badań projektu mógł na bieżąco śledzić swoje osiągnięcia w projekcie i konfrontować je z innymi osobami biorącymi w nim udział.

Il. 3. Widok interfejsu aplikacji do pracy z próbkami danych (źródło: http://laserowiodkrywcy.pl/)

Ostatnim integralnym komponentem budowania zainteresowania projektem „Laserowi Odkrywcy” był dedykowany cykl warsztatów. Odbyły się one w dwóch etapach.
W pierwszej odsłonie były to otwarte zajęcia dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Łącznie przeprowadzono dwa takie spotkania. Warsztat nr 1 został przeprowadzony w ramach stoiska, na którym był prezentowany projekt. Zainteresowane
osoby mogły spróbować swoich sił w interpretacji przetworzonych danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego i podjąć próbę oznaczenia potencjalnych obiektów archeologicznych. Warsztat miał wymiar przede wszystkim praktyczny i ukierunkowany był głównie na indywidualną pracę jego uczestników z materiałem badawczym. Praca odbywała się przy użyciu specjalnie udostępnionej aplikacji internetowej.
Z warsztatów korzystali zarówno młodzi adepci nauki, studenci, jak też osoby dorosłe.
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Łącznie w tym warsztacie wzięły udział 33 osoby. Warsztat nr 2 został natomiast przeprowadzony w Auli Głównej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Miał on
formułę otwartego wykładu akademickiego, w którym obok dzieci i młodzieży ze
świętokrzyskich szkół wzięli udział także studenci oraz osoby dorosłe, w tym wykładowcy akademiccy i nauczyciele.
W trakcie warsztatu przedstawiono ideę przedsięwzięcia „Ścieżki Kopernika”, a także
omówiono problematykę bezpośrednio związaną z projektem „Laserowi Odkrywcy”.
Przedstawione zostały techniki pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby projektu; omówiono przykłady odkryć obiektów archeologicznych dokonanych przy użyciu
lotniczego skaningu laserowego. Zaprezentowana została także aplikacja wspomagająca
proces oceny próbek danych, a także zasady przystąpienia do projektu. W warsztacie
wzięło udział 94 uczestników. Łącznie w pierwszym etapie wzięło zatem udział 127 osób.

Fot. 2. Otwarte warsztaty dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego – Warsztat nr 1
(fot. M. Sztampke)
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Fot. 3. Otwarte warsztaty dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego – Warsztat nr 2
(fot. M. Kwaczyński)

W drugim etapie odbyły się warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej z terenu
województwa świętokrzyskiego. Łącznie przeprowadzono 12 takich spotkań. Każdy
warsztat składał się z części teoretycznej – wprowadzającej w zagadnienia związane
z nieinwazyjnymi metodami badań i dokumentowania obiektów archeologicznych
i historycznych – oraz z części praktycznej, gdzie uczestnicy mogli spróbować swoich
sił w interpretacji obrazów reprezentujących próbki danych, a także zapoznać się
z aplikacją wspomagającą proces oceny materiału badawczego zgromadzonego na potrzeby projektu.
Zdecydowana większość uczniów biorących udział w warsztatach zadeklarowała chęć
przystąpienia do projektu. W 12 spotkaniach udział wzięło łącznie 253 uczniów
z trzech placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego, wybranych
w porozumieniu z Wojewódzkim Kuratorium Oświaty w Kielcach.
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Fot. 4. Warsztaty dla uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego –
Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie (fot. M. Sztampke)

W sumie w projekcie zaplanowano 5989 elementarnych powierzchni o wymiarach
100×100 m, które miały zostać poddane weryfikacji przez jego uczestników. Na etapie
obserwacji były one składane do postaci obrazu 200×200 m, wiec wyświetlany uczestnikom projektu obraz składał się z 4 elementarnych fragmentów. Ponad 95% powierzchni projektu zostało zweryfikowane przez internautów.
W trakcie pracy większość uczestników obserwowała obszar na więcej niż jednym obrazie cieniowania. Aż 67,4% internautów wykorzystało 8 obrazów z różnym kierunkiem naświetlenia. 6,5% z nich w ogóle nie skorzystało z obrazów imitujących różny
kierunek oświetlenia. Dokładne statystyki wykorzystania w projekcie różnych obrazów naświetlenia prezentowane są poniżej w tabeli nr 2.
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Tab. 2. Statystyka wykorzystania 8 obrazów
modelujących różne kierunki padania oświetlenia

Liczba wykorzystanych
obrazów z różnym
kierunkiem oświetlenia

Suma poszczególnych
wariantów

Procentowy
udział

0

322

6,5%

3

227

4,6%

4

289

5,8%

5

243

4,9%

6

227

4,6%

7

308

6,2%

8

3335

67,4%

Wyniki dowodzą, iż nawet ośmiokrotne przedstawienie tego samego obszaru w różnych wariantach padania oświetlenia było wykorzystywane i może być w przyszłości
stosowane.
Spośród 655 użytkowników aż 7 przejrzało ponad 100 obszarów (odpowiednio: 486,
440, 225, 200, 179, 157, 136). 72 użytkowników przeanalizowało od 10 do 100 obszarów.
Widać, że nawet w tak obiektywnej grupie statystycznej znajdą się osoby o imponującym zainteresowaniu i wytrwałości poznawczej. Jeżeli założymy, że obserwacja 1 obrazu zajmowała 1 minutę, to rekordzista spędził przed komputerem ponad 8 godzin.
Analiza częstości wyświetlania poszczególnych obszarów wskazała, że maksymalnie obszar wyświetlany był 4-krotnie – 203 obszary. Zdecydowana większość wyświetlona
została 1-krotnie (Tab. 3).

29

LASEROWI ODKRYWCY
Tab. 3. Częstość wyświetlania poszczególnych obszarów

Częstość wyświetlania
pojedynczego obszaru

Sumaryczna
liczba obszarów

1

2096

2

684

3

225

4

203

Efektem tak określonych i zarysowanych powyżej działań były prace badawcze z udziałem młodych naukowców, których przebieg i wyniki prezentujemy w dalszej części
publikacji.
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Dobra kultury i środowiska – zabytki i las
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1.
Tereny leśne dla zabytków – zagadnienia wprowadzające
2.

Dziedzictwo kulturowe, działania na terenach leśnych
a system ochrony zabytków
3.
Wspólne działania – inwentaryzacja zabytków
a systemy geoinformatyczne terenów leśnych
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1.	Tereny leśne dla zabytków – zagadnienia wprowadzające
Obszary leśne w Polsce i na świecie to tereny o specyficznym znaczeniu dla dziedzictwa
kulturowego, które w niepowtarzalny sposób łączą problematykę dóbr kultury i środowiska. Tak postrzegana sytuacja prowadzi do zasadniczego wniosku – zasoby, jakimi
są zabytki i dobra natury – zasoby z pogranicza dwóch odrębnych sfer, wymagają
wspólnych działań i opracowywania strategii mających na celu jak najefektywniejsze
i najkorzystniejsze działania na rzecz ich ochrony. Występowanie zabytków na terenach leśnych, zwłaszcza obiektów archeologicznych, architektury zabytkowej oraz zabytków przemysłu, poza potrzebą badania i ochrony rodzi również szereg pytań związanych z wyborem najodpowiedniejszych rozwiązań, które z jednej strony uchronią
dziedzictwo kulturowe, a z drugiej umożliwią niezakłócony rozwój środowiska przyrodniczego. Aby jednak móc dokonywać jak najlepszych i najkorzystniejszych decyzji
w sytuacjach, w których musimy wybrać dalsze działania, w pierwszej kolejności należy dokonać rozpoznania jednego i drugiego zasobu.

Fot. 1. Konstrukcje murowane – pozostałości wlotu do podziemnego kanału zakładu wielkopiecowego z 1844 r. na
terenie Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach– natura i kultura (fot. R. Zapłata)
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Sytuacja w Polsce w odniesieniu do ochrony zabytków na terenach leśnych rysuje się
dość niekorzystnie. Przede wszystkim niski stopień rozpoznania zabytków archeologicznych powoduje, że konieczne jest podjęcie szeregu działań, aby zmienić istniejącą
sytuację. Przykładem jest coraz powszechniejsze stosowanie w detekcji dziedzictwa
kulturowego najnowszych technologii, w tym lotniczego skanowania laserowego (szerzej w rozdziale 4 niniejszej publikacji), które w sposób nieporównywalny z dotychczasowymi metodami zmieniają stopień rozpoznawania i inwentaryzowania zasobów
zabytkowych. Poza tym rosnąca świadomość społeczeństwa jest elementem koniecznym w prowadzeniu zmodernizowanej polityki konserwatorskiej na terenach leśnych.
Próbę połączenia ww. elementów, którą już w tej chwili można uznać za udaną, podjęto w ramach projektu „Laserowi Odkrywcy”. Projekt przyczynił się m.in. do powstania ogólnej oceny i diagnozy sytuacji, kierując swoje zainteresowanie w stronę wybranego obszaru badań, a zarazem formułując szereg zaleceń w zakresie poprawy stanu
ochrony zabytków na terenach leśnych. Zebrane doświadczenia pozwoliły również
wskazać szereg słabych stron, jakie dostrzeżono w obecnej sytuacji, a które można wyeliminować.
W literaturze przedmiotu można zauważyć szereg inicjatyw, które próbują łączyć w różny sposób problematykę środowiska naturalnego z dobrami kultury. Począwszy od
przykładów udanych eksperymentów w zakresie kształcenia przeszłych kadr specjalistów
w ochronie dóbr kultury i środowiska (Lewicki 2014), a skończywszy na inicjatywach
ustanawiania np. parków krajobrazowych i innych form chroniących dziedzictwo
i dobra przyrodnicze, możemy wymieniać szereg innych działań, które definiują pojawiające się tendencje współpracy i łączenia wysiłków.
Spróbujmy zatem przedstawić zasadnicze elementy systemu ochrony zabytków w formie przekrojowego zestawienia z pogranicza takich obszarów jak ochrona zabytków
i gospodarka leśna. Celem tej części pracy jest podkreślenie roli i znaczenia działań
wykorzystujących geoinformację zarówno po stronie leśników, jak i osób zajmujących
się ochroną zabytków. Pośrednim celem poniższego rozdziału jest przywołanie i zaproponowanie strategii wspólnych, interdyscyplinarnych działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (Zapłata i in. 2013).
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Tekst jest swego rodzaju dwugłosem w dyskusji na temat ochrony zasobów zabytkowych na terenach leśnych wyrażonego jednocześnie ze strony przedstawicieli leśnictwa
oraz dziedzictwa kulturowego, co samo w sobie jest już przykładem zintegrowanych
działań na rzecz ochrony i badania zasobów kulturowych.
2.	Dziedzictwo kulturowe, działania na terenach leśnych
a system ochrony zabytków
W Polsce system ochrony zabytków należy odnosić do istniejących organizacji i instytucji oraz środowisk, do których zaliczamy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, a także Narodowy Instytut Dziedzictwa. Za pośrednictwem dotacji państwowych, środków unijnych, a także inicjatyw
prywatnych oraz społecznych możliwe jest utrzymywanie i ochrona zabytków w Polsce. Do tych działań z pewnością należy również zaliczyć proces poszukiwania i inwentaryzacji obiektów zabytkowych, który jest zasadniczym elementem pogłębiania wiedzy o dziedzictwie kulturowym, zwłaszcza archeologicznym. Funkcjonujący system
oparty jest przede wszystkim o Ustawę z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568), jak również o szereg rozporządzeń, konwencji, kart czy umów międzynarodowych (Zeidler, Trzciński 2009).
Do ważniejszych dokumentów doktrynalnych zaliczamy Międzynarodową kartę konserwacji i restauracji zabytków i miejsc zabytkowych (tzw. Karta Wenecka) z 1964 roku,
Deklarację amsterdamską w sprawie dziedzictwa architektonicznego z 1975 roku, Kartę
ochrony dziedzictwa architektury wernakularnej z 1999 roku, Kartę ICOMOS – Zasady
analizy, konserwacji i restauracji dziedzictwa architektonicznego z 2003 roku, Międzynarodową kartę ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym (tzw. Karta Lozańska) z 1989 roku czy Europejską konwencję o ochronie dziedzictwa archeologicznego z La
Valletty z 16 stycznia 1992 roku (http://www.icomos-poland.org/index.php/pl/dokumenty-doktrynalne). W Polsce podstawowe formy ochrony zabytków określa art. 7
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w którym wymienione są następujące narzędzia chroniące:
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1. wpis do rejestru zabytków;
2. uznanie za pomnik historii;
3. utworzenie parku kulturowego;
4. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Fot. 2. Przykład formy ochrony zabytków archeologicznych na terenach leśnych –

Rezerwat Archeologiczny „Kamienne Kręgi” w Grzybnicy, woj. zachodniopomorskie (fot. M. Pawleta)

Wymienione formy ochrony zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami obejmują swym zakresem:
1. zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły,
będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość
historyczną, artystyczną lub naukową;
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2. zabytek nieruchomy – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości [...];
3. zabytek ruchomy – rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych [...];
4. zabytek archeologiczny – zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy,
będący tym wytworem; [...]
12. historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny – przestrzenne
założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane,
pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych
i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg;
13. historyczny zespół budowlany – powiązaną przestrzennie grupę
budynków wyodrębnioną ze względu na formę architektoniczną,
styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek
z wydarzeniami historycznymi;
14. krajobraz kulturowy – przestrzeń historycznie ukształtowaną
w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji
oraz elementy przyrodnicze;
15. otoczenie – teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji
o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości
widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.
W Polsce znakomitym przykładem ochrony, a zarazem udostępniania społeczeństwu
zabytków archeologicznych na terenach leśnych są m.in. kręgi kamienne i kurhany
z I–III w. n.e. w Odrach k. Czerska (woj. pomorskie); neolityczne (ok. 3500–2500 p.n.e.)
oraz z epoki brązu (3 tys.–2 tys. p.n.e.); kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich (woj. świętokrzyskie); cmentarzyska megalityczne w Wietrzycho-
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wicach oraz Sarnowie z IV tys. p.n.e. (woj. kujawsko-pomorskie); cmentarzysko kurhanowe z wczesnego średniowiecza w Puszczy Białowieskiej (woj. podlaskie); cmentarzyska kurhanowe z epoki brązu (1000–700 p.n.e.) w Siemierowicach, Oskowie
i Uniradzach (woj. pomorskie) czy zespół wczesnośredniowieczny (cmentarzysko kurhanowe, osady oraz grodzisko) Bardy-Świelubie (woj. zachodniopomorskie).
Wiele z tych obiektów objęto specyficzną formą ochrony, np. w województwie świętokrzyskim kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich to pomnik
historii – zespół zabytkowy obejmujący rezerwat archeologicznych położony we wsi
Sudół (gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie) „Krzemionki –
kopalnie krzemienia z epoki neolitu” (Zarządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej…
1994), wpisanego do rejestru zabytków woj. świętokrzyskiego – A1/499/1Aa, a zarazem rezerwat przyrody „Krzemionki Opatowskie” (Zarządzenie Ministra Ochrony…
1995) – Rezerwat Przyrodniczo-Archeologiczny „Krzemionki”. Przywołany zespół kopalń to kompleks wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Przemysłowego IICCH.

Fot. 3. Przykład głębokiej orki na terenach leśnych – Nadleśnictwo Starachowice (fot. M. Gorzkowska)
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W wielu sytuacjach priorytetowe jest rozpoznawanie dziedzictwa i jego inwentaryzacja
in situ, dokonywane w oparciu o szerokie i systematyczne prace poszukiwawczo-badawcze. Przedsięwzięciem, które należy wymienić w kontekście badań archeologicznych w Polsce, jest realizowany od 1979 roku projekt Archeologicznego Zdjęcia Polski
(dalej: AZP), dzięki któremu prowadzone są systematyczne prace doprowadzające do
ewidencjonowania zasobów zabytkowych w ramach wyznaczonych arkuszy AZP dla
całego kraju (jeden arkusz to powierzchnia o wymiarach 5×7 km) (Konopka 1981,
Jaskanis 1996).
Niestety terenami o niskim rozpoznaniu były i są obszary leśne. Zasadniczą przyczyną
takiej sytuacji jest przede wszystkim środowisko, w jakim prowadzona jest penetracja
terenu, w porównaniu z rolniczymi.
Obok wymienionych działań istnieje w Polsce szereg przedsięwzięć, które mają charakter międzyśrodowiskowy i międzyinstytucjonalny, czego wymownym przykładem
jest porozumienie zawarte w dniu 4 marca 2011 roku pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” a Narodowym Instytutem Dziedzictwa, ukierunkowane na realizację projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP” (http://
www.ckps.lasy.gov.pl/wspolpraca#.UzxeH4Xn2JY).
Istotną rolę w systemie ochrony odgrywają sami właściciele zabytków oraz terenów, na
których się one znajdują. Właściciele oraz jednostki zarządzające m.in. obszarami leśnymi mają obowiązek podejmowania działań na rzecz zabezpieczania znajdujących
się na ich terenie zabytków, a także informowania o istniejących zagrożeniach.
Do takich instytucji należy Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” (PGL
LP), które pełni trwały zarząd nad obszarem leśnym stanowiącym blisko 25% powierzchni Polski. Lasy Państwowe są największą organizacją w Unii Europejskiej zarządzającą lasami należącymi do skarbu państwa.
Lasy publiczne obejmują powierzchnię 9164 tys. ha, co daje 81,2% całych terenów
zalesionych w Polsce, z czego lasy pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa
Leśnego to 77,3%. Pozostałe lasy publiczne to parki narodowe, obszary stanowiące
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własność Skarbu Państwa oraz gmin (dane na dzień 31 grudnia 2012 – Raport o stanie
lasów w Polsce 20126). Lasy w Polsce stanowią również własność prywatną, głównie
osób fizycznych, której powierzchnię szacuje się na około 18,8% (Raport o stanie lasów w Polsce 2012: 9).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a zarazem Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku (Dz.U. 2007, nr 231, poz. 1700 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. 2005,
nr 45, poz. 435 z późniejszymi zmianami) zobowiązują PGL LP i parki narodowe do
działań na rzecz obiektów zabytkowych, co wyraźnie określa art. 7 ust. 3, w którym
czytamy:
[...] gospodarka leśna w lasach wpisanych do rejestru zabytków i w lasach, na terenie których znajdują się zabytki archeologiczne wpisane do
rejestru zabytków, prowadzona jest w uzgodnieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków, z uwzględnieniem przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Troska o dziedzictwo kulturowe znajduje również zapisy w Zasadach hodowli lasu (Zasady… 2011), gdzie czytamy, że „prowadzenie trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej musi respektować sposoby gospodarowania dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym oraz zasady planowania regionalnego i przestrzennego, wynikające z przepisów prawa krajowego i europejskiego”.
Sprzyjającymi działaniami na rzecz zarządzania terenami przyrodniczymi i ochrony
zabytków są różnorodne formy ustanawiania obszarów chronionych. Przykładem są
m.in. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego
krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne,
użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe czy ochrona gatunkowa roślin,
zwierząt i grzybów (Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku –
Dz.U. 2004, nr 92 poz. 880).

6

Dane nie uwzględniają gruntów związanych z gospodarką leśną.
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Fot. 4. Przykład uczytelniania i ochrony zabytków archeologicznych na terenach leśnych –
zrekonstruowane grobowce megalityczne. Rezerwat archeologiczny w Wietrzychowicach,
woj. kujawsko-pomorskie (fot. M. Pawleta)

Dodatkowo odpowiednią ochronę przyrody określają zasady i sposoby postępowania
i działania w lesie, do których należy zaliczyć zakazy w zakresie ingerencji w podłoże,
co również wzmacnia działania na rzecz zachowania dziedzictwa archeologicznego czy
też przemysłowego.
Głównym kierunkiem działań Lasów Państwowych jest przede wszystkim trwała
i zrównoważona gospodarka leśna. Jednym z dokumentów określających działania na
terenach leśnych jest Klasyfikacja działalności Lasów Państwowych (KDLP), na którą
składają się:
– działania z zakresu prawa,
– procedury i okresowa inwentaryzacja mienia,
– tworzenie kompletnej bazy danych,
– analizy i prognozy,
– opracowywanie programów naprawczych i rozwojowych,
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– określanie norm, wytycznych czy zasad związanych z prowadzoną działalnością,
– planowanie strategiczne,
– nadzorowanie,
– monitorowanie oraz kontrolowanie (http://www.lasy.gov.pl/o_nas/organizacja/klasyfikacja-dzialalnosci-lasow-panstwowych).
Wymienione działania są podstawą ochronny środowiska naturalnego, zwiększania
zasobów leśnych, wzbogacania składu gatunkowego i gospodarowania zwierzyną. Gospodarka Lasów Państwowych ukierunkowana jest na zrównoważony rozwój, w tym
produkcję. Lasy (zarówno jako zarządca, jak i specyficzna forma naturalna) spełniają
również rolę ochronną w odniesieniu do obiektów zabytkowych, jednak to, co jest
ideą przewodnią realizowanego projektu – uświadamianie i informowanie o zasobach
zabytkowych – często nie jest wystarczające, a zabiegi (w tym pozyskiwanie drewna czy
nowe nasadzenia poprzedzone przygotowaniem podłoża) stanowią realne zagrożenie
dla zachowania substancji zabytkowej. Zakres zniszczeń w odniesieniu do zabytków,
jakie mogą pojawiać się na terenach leśnych, a które wynikają z braku informacji, należy wiązać z hodowlą lasu, której częścią jest oczywiście przygotowanie gleby pod
odnowienia lasu i zalesienia.
Kolejnym problemem jest brak wyraźnego odniesienia w polskim ustawodawstwie do
pewnego zakresu prac, które w sposób bezpośredni naruszają zabytki archeologiczne,
zwłaszcza obiekty nieruchome, poprzez uprawę terenów leśnych (Zapłata i in. 2013).
Ustawa mówi o prowadzeniu robót budowlanych i ziemnych, wskazując odpowiedni
sposób postępowania, ale żaden z zapisów nie odnosi się do działań, jakie np. prowadzone są w lasach czy na terenach rolniczych. Skalę potencjalnych zniszczeń naświetla
ogólny zarys tych zabiegów, które określają Zasady hodowli lasu:
1. wyorywanie bruzd o szerokości do 0,7 m, w odstępach (licząc od
środka bruzd) do ok. 1,5 m, pługami lemieszowymi lub frezowymi
zalecane na siedliskach borowych, poza terenami podmokłymi;
2. spulchnianie gleby spulchniaczem bez wyorywania bruzd (na słabych siedliskach borowych o nikłej pokrywie glebowej);
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3. orka pługami talerzowymi lub frezowymi: całej lub części powierzchni, albo pasów, zalecana pod odnowienia naturalne;
4. orka pełna dwupoziomowa, na głębokość ok. 60 cm, zalecana na
tereny trudne do odnowienia, jak np. trzcinniczyska, gleby z warstwą rudawca oraz gleby zatrute przez emisje przemysłowe;
5. orka pełna średniogłęboka (30–50 cm) na gruntach porolnych bez
rudawca;
6. przygotowanie placówek o średnicy 1,2 m i odstępach (licząc od
środka placówki) 4–6 m, zalecane głównie przy grupowym wprowadzaniu dębu; na siedliskach wilgotnych; dno placówki podwyższa się ręcznie lub mechanicznie do 0,5 m powyżej poziomu gleby
oraz placówek 2×2 m na glebach silnie zachwaszczonych (trzcinnik,
orlica, trzęślica) ułożonych w szachownicę;
7. wykonywanie wałków w bruzdach, polegające na wywyższeniu
środka lub jednej połowy dna bruzdy, ręcznie lub pługiem rolniczym, stosowane na siedliskach okresowo nadmiernie uwilgoconych oraz wyorywanie rabatowałków na glebach zwięzłych okresowo mokrych frezarką do rabatowałków, pługiem frezowym lub
pługiem do rabatowałków;
8. ręczne darcie pasów o szerokości co najmniej 0,4 m w odstępach
1,2 do 1,5 m, stosowane w wyjątkowych wypadkach, gdy konfiguracja terenu nie pozwala na mechaniczne przygotowanie gleby;
9. wykonanie talerzy, mechaniczne lub ręczne (przy niekorzystnej
konfiguracji terenu), o wymiarach 0,4–0,6×0,4–0,6 m;
10. wykonanie kopczyków mechanicznie lub ręcznie, na terenach
podmokłych lub zabagnionych;
11. wykonywanie jamek tylko w miejscach sadzenia, co jest możliwe
na glebach sprawnych i niezachwaszczających się;
12. mineralizacja powierzchni gleby (przemieszanie ze ściółką) pod
obsiew naturalny (Zasady hodowli lasu 2012: 31–32 – http://
www.ekochart.pl/prawo/Zhl.pdf )”
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Fot. 5. Teren leśny poddany uprawie – przygotowanie gleby i nasadzenia. Widoczny zarys
szarobrunatnej warstwy z węglami drzewnymi (prawdopodobne pozostałości
po produkcji węgla drzewnego) – Nadleśnictwo Starachowice (fot. M. Gorzkowska)

Dodajmy, że zabytki archeologiczne, w tym obiekty nieruchome, to tworzące je warstwy kulturowe, zalegające często na powierzchni terenu lub bezpośrednio pod humusem (warstwą orną) czy też pod ściółką leśną. Nawet tak ogólny zarys specyfiki obiektu archeologicznego uświadamia, jaki stopień zniszczeń może bezpowrotnie nastąpić
w wyniku stosowania wymienionych zabiegów. Podkreślmy w tym miejscu dość specyficzne zagadnienie związane m.in. z art. 115 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w którym czytamy:
1. Kto niezwłocznie nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora
urzędu morskiego o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, a także nie wstrzymał wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć znaleziony przedmiot i nie zabezpieczył,
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przy użyciu dostępnych środków, tego przedmiotu i miejsca jego
znalezienia, podlega karze grzywny.
2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec
nawiązkę do wysokości dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami.
Z art. 116 wynika:
1. Kto niezwłocznie nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora
urzędu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, a także nie zabezpieczył, przy użyciu dostępnych środków,
tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny.
2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec
nawiązkę do wysokości dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami.
Z powyższego zapisu można wnioskować, że osoba, a tym samym przedstawiciel środowiska leśników (nawiązując bezpośrednio do jednej z interesujących nas grup zawodowych), posiada lub winna posiadać umiejętności i wiedzę umożliwiające rozpoznawanie czy też identyfikowanie zabytków (Zapłata i in. 2013). Niestety system, który
tworzy takie zapisy, nie wyposaża wszystkich obywateli, w tym właścicieli terenów i zarządców obszarów leśnych, w odpowiednią wiedzę i umiejętności. W związku z powyższym pewnym rozwiązaniem jest konieczność podejmowania współpracy interdyscyplinarnej, jak również zintensyfikowanie działań specjalistów, w tym archeologów
i konserwatorów, w celu sprawniejszej i pełniejszej detekcji obszarów leśnych. Rozwiązaniem są obecnie systemy geoinfromatyczne, a także coraz częściej stosowane lotnicze
skanowanie laserowe, zasilające wspomniane systemy geodanymi.
Jednym z najlepszych w obecnym systemie rozwiązań jest ścisła i bieżąca współpraca
przy standardowych zabiegach na terenach leśnych z przedstawicielami środowiska
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zajmującego się zabytkami, które może wyprzedzać szereg prac leśnych, m.in. dokonując nieinwazyjnej penetracji terenu w oparciu o dane ISOK. Wskazane wydaje się również tworzenie odpowiednich zespołów w środowiskach służb leśnych, które będą posiadały i poszerzały wiedzę z zakresu dziedzictwa kulturowego. Kolejnym rozwiązaniem sięgającym po wymienione zasoby cyfrowe, a mającym już pozytywne efekty
(projekt „Laserowi Odkrywcy”) są badania wyprzedzające inicjatywy służb leśnych,
a zarazem niezależne od działań poszczególnych nadleśnictw.
Oczywiście na terenach leśnych odnotowujemy również sytuacje, które nie doprowadzają do niszczenia zabytków w wyniku uprawy lasu. Mowa tutaj o terenach zabagnionych i nadmiernie wilgotnych oraz silnie skażonych lub zdewastowanych i przekształconych, na których obserwujemy zaniechania wyżej opisanych zabiegów związanych
z przygotowaniem gleby i sztucznego odnowienia lasu. Te tereny leśne poddawane są
naturalnej sukcesji roślinności leśnej. Warto pamiętać, że na terenach leśnych sadzenia
wykonywane są również bez przygotowania gleby, co pozwala uniknąć dewastacji niezinwentaryzowanych zasobów zabytkowych.
Do naturalnych zagrożeń, które można odnieść zarówno do zasobów zabytkowych,
jak i leśnych, należą działania zwierząt ryjących, a także różne procesy, w tym osuwiskowe, które niosą ze sobą zniszczenia doprowadzające do nieodwracalnych zmian
w strukturze obiektów zabytkowych, ale również zasobów leśnych. Tutaj z pomocą
przychodzi kolejny projekt, który sięga po geoinfromację – System Osłony Przeciwosuwiskowej realizowany w Państwowym Instytucie Geologicznym (SOPO – http://
geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO). Celem tego systemu jest
[...] rozpoznanie, udokumentowanie i zaznaczenie na mapie w skali
1:10 000 wszystkich osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych
ruchami masowymi w Polsce oraz założenie systemu monitoringu
wgłębnego i powierzchniowego na 100 wybranych osuwiskach. Cały
Projekt ma za zadanie wspomaganie władz lokalnych w wypełnianiu
obowiązków dotyczących problematyki ruchów masowych wynikających z odpowiednich ustaw i rozporządzeń.
(http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO)
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Ta forma uzyskiwania informacji o terenie (zwłaszcza dla osób zajmujących się ochroną zabytków) w postaci zinwentaryzowanych osuwisk, obszarów predysponowanych
do występowania i rozwoju ruchów masowych w Polsce Pozakarpackiej stanowi kolejne narzędzie w zapobieganiu zagrożeniom dóbr kultury i środowiska.
Współczesne technologie, w tym systemy monitorowania i gromadzenia danych o terenie, również wpisują się w szereg narzędzi eliminujących nielegalne działania osób
poszukujących zabytków, zwłaszcza działania tzw. detektorystów.
Zapobieganie często nieświadomemu niszczeniu dziedzictwa kulturowego możliwe
jest dzięki współpracy między archeologami, specjalistami w zakresie zabytkowej architektury i konserwatorami a leśnikami i zarządcami terenów leśnych, m.in. poprzez
zastosowanie nowych technologii w poszukiwaniu i inwentaryzowaniu zabytków, do
których należy lotnicze skanowanie laserowe (ang. Airborne Laser Scanning – ALS),
a także systemy geoinformatyczne, jakimi dysponują już Lasy Państwowe.
3.	Wspólne działania – inwentaryzacja zabytków

a systemy geoinformatyczne terenów leśnych

Lasy Państwowe dysponują jednym z najbardziej zaawansowanych systemów informatycznych w Polsce. Choć prowadzą trwały zarząd na niemal jednej trzeciej powierzchni kraju, to zasięgiem swoich danych przestrzennych obejmują obszar całej
Polski.
Należy dodać, że system ten od kilku lat jest oparty o scentralizowaną bazę danych,
prawie 25 000 użytkowników i w niektórych zakresach informacji o codzienną aktualizację. Baza danych opisowych jest dodatkowo od niedawna zintegrowana z bazą
danych przestrzennych, zwaną z tego powodu geobazą. Każde z ponad czterystu nadleśnictw zobowiązane jest do zbierania i przynajmniej corocznej aktualizacji wszystkich warstw obligatoryjnych w ramach systemu informacji przestrzennej. Oznacza to
w praktyce aktualizację (nanoszenie na mapę) wszystkich wykonywanych cięć w lesie,
prac o charakterze trwałym i innych istotnych z punktu widzenia leśnika informacji
(Il. 1).
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Integracja tak wielkiej bazy danych obiektów przestrzennych nie byłaby możliwa bez
Standardu Leśnej Mapy Numerycznej (http://www.lmn.lasy.gov.pl/standardlmn),
który to precyzyjnie określił budowę i zawartość każdej warstwy Leśnej Mapy Numerycznej zapisanej w pliku SHP i układzie 1992. Bez wątpienia Państwowe Gospodarstwo
Leśne „Lasy Państwowe” dysponuje najpełniejszą i najbardziej aktualną informacją przestrzenną dotyczącą terenów leśnych. Można zaryzykować twierdzenie, że jest to obecnie
najbardziej spójny i najczęściej aktualizowany zbiór danych mapowych dla obszaru
Polski.

Il. 1. Przykład przedstawiający liczbę zróżnicowanych informacji,
jaką dla fragmentu lasu przechowują Lasy Państwowe
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Poza podstawowym podziałem na punkty, linie i poligony funkcjonujący w Lasach
Państwowych Standard Leśnej Mapy Numerycznej (Załącznik do Zarządzenia 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2005) definiuje szczegółowo opisane warstwy, dzieląc je na:
Warstwy podstawowe
2.1.1 Warstwy obligatoryjne
Warstwy konieczne do funkcjonowania systemu informacji przestrzennej w nadleśnictwie. Struktura tych warstw, zakres informacyjny, procedury tworzenia, kontroli i aktualizacji są określone Standardem LMN.
2.1.2 Warstwy fakultatywne o określonej strukturze
Warstwy, których struktura, zakres informacyjny, procedury tworzenia, kontroli i aktualizacji są określone Standardem LMN, ale decyzję
o ich powstaniu podejmuje nadleśnictwo. Warstwy te nie są konieczne
do funkcjonowania systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa.
Warstwy pochodne
Warstwy generowane z warstw obligatoryjnych i warstw fakultatywnych o określonej strukturze przez aplikację do aktualizacji mapy numerycznej Aktualizator LMN. Zadaniem tych warstw jest udostępnienie informacji zawartych w geometrycznej bazie danych dla oprogramowania użytkowego w nadleśnictwie. Struktura i zakres
informacyjny tych warstw jest określony Standardem LMN. Aktualizacja warstw pochodnych ogranicza się do ich ponownego utworzenia. Procedury kontrolne nie są dla tych warstw definiowane, a ich
poprawność wynika z poprawności warstw podstawowych.
Warstwy fakultatywne o niestandardowej strukturze
Dowolne warstwy mapy numerycznej. Decyzja o strukturze, zakresie
informacyjnym należy do nadleśnictwa.
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Obecnie obiekty archeologiczne lub zabytki kultury nie są uwzględnione zarówno
w warstwach obligatoryjnych (co oczywiste), jak i w fakultatywnych o określonej
strukturze. Jedyną możliwość przekazywania takiej warstwy informacyjnej jest więc
grupa trzecia – warstwy fakultatywne o niestandardowej strukturze. Oznacza to jednak w praktyce, że o strukturze i zakresie tych danych może decydować niezależnie
każde z ponad 400 nadleśnictw w Polsce. Oczywistym jest, że dane tego typu nie są dla
funkcjonowania nadleśnictw najważniejsze, jednak prognozowane w najbliższych latach zwiększenie ich liczby sprawia, że mogą stanowić bardzo duży i nieuporządkowany zbiór obiektów. Jednocześnie należy pamiętać, że choć Lasy Państwowe nie mają
obowiązku zbierania takich danych, to informacja o przebiegu linii okopów, kurhanów, stanowisk bojowych czy innych obiektów, których kształt i rozmiar wpływają na
prace terenowe i zarządzanie terenami leśnymi, może być przydatna dla ich pracowników. Warto więc już teraz zastanowić się, czy nie powinny zostać podjęte próby opracowania wspólnego standardu i dołączenia ich do warstw fakultatywnych o określonej
strukturze.
Pomimo tego że – generalnie rzecz biorąc – w zasobach nadleśnictw brakuje warstw
historycznych czy związanych z zabytkami archeologicznymi, pozostałe warstwy, w tym
już istniejące, mogą być przydatne dla ewidencjonowania obiektów zabytkowych, ich
lokalizowania czy prowadzenia prac wykopaliskowych na terenach leśnych. Podstawowymi warstwami wykorzystywanymi w Lasach Państwowych są obiekty poligonowe,
które opisują granice nadleśnictw, obrębów leśnych, leśnictw, oddziałów i pododdziałów (wydzieleń). Szczególnie ostatnia z wymienionych warstw – która jest podstawową
jednostką przestrzenną opisującą najmniejsze (poza tzw. PNSW – Powierzchniami Nie
Stanowiącymi Wydzieleń), kilkuhektarowe powierzchnie – może być pomocna przy
opisywaniu lokalizacji obiektów historycznych. Wszystkie dane mapowe dla każdego
z nadleśnictw w Polsce dostępne są po przesłaniu dedykowanych formularzy o udostępnienie informacji publicznej lub bezpośrednio na stronach nadleśnictw. Obecnie trwa
przebudowa stron internetowych i proces ich ujednolicania dla wszystkich jednostek,
stąd w najbliższym czasie należy się spodziewać uproszczenia pozyskiwania takich danych. W niektórych przypadkach, po uprzednim wskazaniu celu i zakresu prac, możliwe jest także otrzymanie wprost warstw wektorowych w plikach SHP.
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Istniejący zasób geodanych w lasach oraz jednostkach prowadzących działalność na terenach leśnych, jak Instytut Badawczy Leśnictwa, stwarza również możliwość analizowania obszarów leśnych przez specjalistów z zakresu ochrony zabytków i konserwacji.
Współpraca pomiędzy środowiskiem archeologów i leśników jest potrzebna i w najbliższym czasie nabierze szczególnego znaczenia z racji obustronnego wykorzystywania
danych ISOK. Już dzisiaj wiadomo, że w skrajnych przypadkach mamy i będziemy
mieli do czynienia z tysiącami nowych obiektów na obszarze jednego tylko nadleśnictwa, co potwierdza projekt „Laserowi Odkrywcy”. W związku z tym niezbędne wydaje się wypracowanie odpowiednich kanałów wymiany informacji i, co za tym idzie,
standaryzacji samych danych.
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1.	Dziedzictwo kulturowe obszaru i przekrojowa

charakterystyka osadnictwa pradziejowego regionu

Nieinwazyjne badania archeologiczne w ramach projektu naukowego „Laserowi Odkrywcy” prowadzono w części północnej województwa świętokrzyskiego – tereny bezpośrednio przyległe do granicy z województwem mazowieckim. Administracyjnie obszar badań znajduje się częściowo na terenie powiatu starachowickiego (gmina Brody)
oraz ostrowieckiego (gmina Kunów). Jest on pod zarządem Lasów Państwowych
i mieści się częściowo w granicach Nadleśnictwa Starachowice (leśnictwa: Zawały,
Myszki, Kutery, Klepacze, Lubienia, Lipie, Michałów) oraz Nadleśnictwa Ostrowiec
Świętokrzyski (leśnictwa: Połągiew, Sadłowizna, Janik, Jeleniec).
Fizycznogeograficznie badany obszar leży na Przedgórzu Iłżeckim, znajdującym się na
północ od doliny Kamiennej w obrębie wychodni skał okresu jurajskiego, które tworzą niewysokie monoklinalne wzniesienia o rozciągłości z północnego zachodu na południowy wschód. Wschodnią część regionu w obrębie dolnego biegu rzeki Kamiennej tworzą skały z okresu kredowego (Gorzkowska 2013; Kondracki 2011). Teren
badań położony jest pomiędzy Starachowicami, Iłżą i Ostrowcem Świętokrzyskim
i znajduje się na obszarze Puszczy Iłżeckiej, wymiennie określanej Lasami Starachowickimi.
Głównym ciekiem wodnym regionu, wokół którego w przeszłości skupiała się intensywniejsza działalność człowieka, jest rzeka Kamienna – lewobrzeżny dopływ Wisły,
o długości 156 km i powierzchni zlewni 2007,9 km². Obszar badań od strony południowej graniczy z doliną rzeki Kamiennej – z zalewem Brody Iłżeckie – i znajduje się
na nim kilka miejscowości: Henryk, Kitowiny, Bór Kunowski, Klepacze i częściowo
Adamów, Lipie oraz Podłaziska.
Historię badań na omawianym obszarze (w dolinie Kamiennej) rozpoczyna działalność Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych, które powstało w 1920 roku. Najwcześniejszą aktywność badawczą należy wiązać m.in. z pracami Ludwika i Ireny Sawickich, a także Stefana Krukowskiego, które doprowadziły
do rozpoznania paleolitycznych i mezolitycznych obozowisk i pracowni związanych
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z kompleksem w Rydnie. Rok 1921 przynosi kolejne odkrycie pierwszego punktu
pradziejowej eksploatacji krzemienia pasiastego w Skarbce i Rudzie Kościelnej, którego dokonali Jan Samsonowicz i Stefan Krukowski.
Od czasu pierwszych prac omawianego regionu działalność naukową rozwijało szereg
badaczy, m.in. z takich instytucji jak: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Instytut Archeologii i Etnologii PAN czy Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim (Czernek, Przychodni 2005; Schild 2012).
Teren badań pokrywa się częściowo z kilkoma obszarami AZP, które do dnia rozpoczęcia projektu nie były poddane całkowitemu rozpoznaniu w oparciu o badania powierzchniowe – Archeologiczne Zdjęcie Polski (dalej: AZP). Brak badań odnotowano
na obszarach AZP: 81–67, 82–68, 82–69, 82–70.
81–67			

81–68			

81–69			

81–70

82–67			

82–68			

82–69			

82–70

Il. 1. Obszary rozpoznane na podstawie dotychczasowych badań powierzchniowych w ramach AZP [zaznaczono X]
(oprac. R. Zapłata)

Pozostałe obszary AZP (pomijając prace przed powstaniem projektu AZP – 1979 r.)
były badane w latach 1980, 2001 oraz 2002. W wyniku dotychczasowych prac terenowych rozpoznano następujące zabytki archeologiczne (stanowiska) na poszczególnych obszarach poddanych weryfikacji w ramach omawianego projektu (za: Borowska
2001a; Borowska 2001b; Orzechowski, Wichman 2002; Zalewski 1980):
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Tab. 1. AZP 81–68

Nr stan.
na
obszarze

Miejscowość

Nr stan.
w miejscowości

Chronologia

Inne

1

Marcule

1

późne średniowiecze

–

2

Marcule

2

epoka kamienia–
wczesna epoka brązu

–

3

Lubienia

1

średniowiecze–
nowożytność

–

4

Lubienia

2

średniowiecze

–

Chronologia

Inne

Tab. 2. AZP 81–69

Nr stan.
na obszarze

Miejscowość

Nr stan.
w miejscowości

1

Piotrowe Pole

1

późne średniowiecze–
nowożytność

–

2

Zawały

1

epoka kamienia–
wczesna epoka brązu

–

Tab. 3. AZP 81–70

Nr stan.
na
obszarze

Miejscowość

Nr stan.
w miejscowości

Chronologia

Inne

1

Krzyżanówka

1

epoka brązu
/ okres rzymski

–

2

Sienneńska
Wola

1

okres rzymski

–

3

Tarnówek

1

epoka kamienia

–
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Tab. 4. AZP 82–67

Miejscowość

Nr stan.
w miejscowości

Chronologia

Inne

1

Starachowice

4

nowożytność
XVI–XVII w.

k. przeworska

2

Starachowice

5

nowożytność
XVI–XVIII w.

–

6

prahistoria / późne
średniowiecze /
nowożytność
XVI–XVII w. /
nowożytność

–

k. przeworska
/ cmentarzysko

Nr stan.
na obszarze

3

Starachowice

4

Starachowice

1

wczesny i młodszy okres
wpływów rzymskich
(B2/C1–C1)

5

Starachowice

7

epoka kamienia

–

6

Starachowice

8

prahistoria

–

7

Starachowice

9

epoka kamienia

–

8

Starachowice

10

neolit (?)

–

9

Starachowice

11

nowożytność
XVII–XIX w.

–

10

Starachowice

12

nowożytność XV–XVI w.

–

11

Dziurów

1

paleolit schyłkowy

–

12

Kuczów

4

nieokreślona

–

13

Kuczów

5

nieokreślona

–

14

Starachowice

13

V okres epoki kamienia

k. łużycka /
cmentarzysko (?)

15

Starachowice

14

wczesna epoka kamienia /
II okres epoka brązu

k. trzciniecka
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16

Starachowice

15

neolit

k. ceramiki
sznurowej
(?)

17

Starachowice

16

wczesna epoka kamienia

k. mierzanowicka

18

Starachowice

17

neolit

–

19

Starachowice

18

epoka kamienia

–

20

Starachowice

19

epoka kamienia

–

21

Starachowice

20

epoka kamienia

–

Na obszarze objętym badaniami nie znajduje się żadne z ww. i dotychczas rozpoznanych stanowisk archeologicznych. Słabe rozpoznanie obiektów archeologicznych na
terenach poddanych badaniom w ramach ww. arkuszy AZP lub jego brak wynika najprawdopodobniej z charakteru terenu, który w znacznym stopniu porośnięty jest lasem oraz gęstą roślinnością.
Tereny pobliskich miast, jak również obszary rolnicze w oparciu o dotychczasowe badania umożliwiły natomiast rozpoznanie stanowisk i obiektów archeologicznych. Na
obszarach AZP, do których należy teren badań, rozpoznano dotychczas 30 stanowisk
(obiektów) archeologicznych, które leżą poza terenem badań.
Większość odkrytych stanowisk archeologicznych to ślady osadnicze, charakteryzujące
się pojedynczymi zabytkami ruchomymi (fragmentami naczyń ceramicznych, narzędzi krzemiennych, żużlami). Do nielicznych znalezisk należą stanowiska identyfikowane jako osady. Cześć odkrytych stanowisk nie ma określonej funkcji ani też chronologii. Pozostałe stanowiska to ślady i pozostałości miejsc – obiektów związanych z produkcją hutniczą. Omawiane obszary AZP charakteryzują również takie stanowiska jak
cmentarzyska kultury przeworskiej, trzcinieckiej (?) czy łużyckiej (?) (za: Borowska
2001a; Borowska 2001b; Orzechowski, Wichman 2002; Zalewski 1980). Na terenie
gminy Brody do rejestru zabytków wpisane jest jedno stanowisko – osada kultury
trzcinieckiej z II okresu epoki brązu, znajdująca się na obszarze AZP 82–68 (wpisano
do rejestru 27 lutego 1997 r.).
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Stan rozpoznania zasobów dziedzictwa archeologicznego na badanych terenach należy
uznać za słaby i niewystarczający dla rozpoznania przeszłości regionu, zwłaszcza na
terenach zalesionych. W wyniku analizy gminnych planów ochrony zabytków należy
podkreślić konieczność ujednolicenia systemu ewidencjonowania obiektów zabytkowych, również zabytków techniki – dziedzictwa przemysłowego. Dopracowania wymaga również system rozpoznawania i ewidencjonowania zabytków przemysłowych,
mających formę zabytków archeologicznych – jak np. miejsca eksploatacji surowców
naturalnych czy miejsca/obiekty związane z przetwarzaniem surowców naturalnych.
Tereny badań, znajdujące się na północ od rzeki Kamienna, położone są w sąsiedztwie
licznych zabytków archeologicznych, wśród których należy wymienić m.in. kopalnię
odkrywkową ochry z epoki kamienia w Rydnie, chronologicznie wiązaną ze starszą
epoką kamienia – paleolitem, a także środkową epoką kamienia – mezolitem (Schild
2012; Krukowski 1961), jak również prahistoryczne kopalnie krzemienia z młodszej
epoki kamienia (neolit) i wczesnej epoki brązu w Krzemionkach Opatowskich (Samsonowicz 1923; Krukowski 1939; Borkowski, Michniak 1992; Bąbel 1975; Bąbel
1999; Żurowski 1960; Jedynak, Kaptur 2009). Z obszarem świętokrzyskim – w tym
również z terenami znajdującymi się w okolicach Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego – należy łączyć funkcjonowanie pradziejowego zagłębia metalurgicznego, które
wiąże się z położonym na południe od obszaru badań ośrodkiem metalurgicznym okolic Nowej Słupi z epoki żelaza (Orzechowski 2013). Działalność świętokrzyskiego hutnictwa w pradziejach łączymy ze schyłkiem młodszego okresu przedrzymskiego (schyłek okresu lateńskiego) i okresem wpływów rzymskich, a więc z czasem od ok. 150
roku p.n.e. do początku III w. n.e. Ten okres (poł. III w. n.e.) to funkcjonowanie na
południe od terenu badań prahistorycznej głębinowej kopalni rudy żelaza w Rudkach
(Kubicki, Saletra 2013: 30; Orzechowski 2013 – tam obszerniejsza literatura). Późniejsze okresy osadnicze sąsiadujących terenów łączą się m.in. z miejscem kultu pogańskiego z VIII–X wieku, jakim jest Łysa Góra (Święty Krzyż), gdzie znajdują się kamienne wały o znaczeniu kultowym.
Osadnictwo i pradziejową aktywność człowieka w omawianym regionie (zwłaszcza na
obszarze dorzecza Kamiennej) należy ogólnie wiązać z poszczególnymi epokami, po
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których pozostały ślady w postaci różnorodnych obiektów archeologicznych (zabytków ruchomych i nieruchomych), świadczące o intensywnym i ciągłym zasiedlaniu
oraz eksploatowaniu tych terenów od czasów najdawniejszych po współczesność (Kubicki, Saletra 2013: 29–40; Pękala 2013 – tam szersza literatura na temat prahistorii
i historii regionu).
Najstarszą epokę – epokę kamienia – okres paleolitu oraz mezolitu wiążemy na obszarach północnej części województwa świętokrzyskiego z działalnością i obozowiskami
łowców-zbieraczy, a zwłaszcza ze wspomnianym wydobyciem czerwonej ochry hematytowej. To unikatowa w skali światowej działalność związana z pozyskiwaniem barwnika, którą łączymy z zespołem rozpoznanych i przebadanych około 400 obozowisk
łowców-zbieraczy w okolicach Rydna (Krukowski 1961; Schild 2012).
Kolejne zjawisko bezpośrednio związane z terenem badań to aktywność człowieka
w epoce kamienia, którą identyfikujemy m.in. z miejscami pozyskiwania i przetwarzania surowców naturalnych, w tym krzemiennych, czego najlepszym przykładem jest
wspomniana kopalnia krzemienia w Krzemionkach Opatowskich (Lech 2004; Borkowski, Michniak 1992). W pasie występowania wychodni krzemienia – rozciągającym się po lewej stronie Wisły od okolic Ożarowa przez tereny Krzemionek Opatowskich, Iłży, Wierzbicy, po okolice Orońska – zlokalizowano dotychczas liczne zabytki
eksploatacji oraz obróbki krzemienia wraz z wieloma pozostałościami osad i cmentarzysk, a także miejscami występowania ruchomych zabytków krzemiennych, co jest też
charakterystyczne dla okolic i obszaru omawianych badań (Jedynak, Kaptur 2009).
Jednostka kulturowa, dla której odnotowano zabytki ruchome z wymienionych obszarów AZP, to kultura ceramiki sznurowej. Na ww. obszarach AZP dla epoki kamienia
łącznie odnotowano 11 stanowisk archeologicznych.
Kolejna z epok – epoka brązu – jest reprezentowana przez zabytki archeologiczne
świadczące o egzystencji człowieka na tych terenach. Do zasadniczych jednostek kulturowych, których zabytki rozpoznano na wspomnianych obszarach AZP, zaliczamy
kulturę trzciniecką, mierzanowicką i łużycką (Czernek, Przychodni 2005). Na ww.
obszarach AZP odnotowano łącznie 6 stanowisk archeologicznych związanych chronologicznie z epoką brązu.
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Epoka żelaza to kolejny etap w pradziejach regionu odznaczający się intensywnym
rozwojem osadniczym, który – zwłaszcza w okresie wpływów rzymskich – został zdominowany przez charakterystyczne hutnictwo pradziejowe, po którym obserwujemy
liczne ślady w postaci miejsc wydobycia surowców naturalnych, a przede wszystkim
miejsca produkcji metalurgicznej w postaci reliktów dymarek (starożytnych pieców
hutniczych) czy miejsc wypału węgla drzewnego.
Dominującą jednostkę kulturową omawianych obszarów stanowi kultura przeworska
(Bielenin 1962; Orzechowski 2002). Na wymienionych obszarach AZP odnotowano
łącznie 3 stanowiska archeologiczne, nie wliczając do tego zbioru tych związanych
z wczesnym średniowieczem, średniowieczem oraz nowożytnością.
Okres wczesnego średniowiecza regionu charakteryzuje przede wszystkim 9 stanowisk
archeologicznych z obszaru doliny Kamiennej. Poza znaleziskami luźnymi, na omawianym obszarze zarejestrowano cmentarzysko w Skarżysku-Kamiennej, grodzisko
oraz skarb monet w Nietulisku Małym, a także 2 osady i klasztor w Wąchocku (Jedynak, Kaptur 2009).
Dziedzictwo materialne, nieruchome – historyczne, architektoniczne i przemysłowe
obok zasobu archeologicznego podlega ochronie prawnej m.in. na podstawie wpisu do
Gminnej Ewidencji Zabytków, która przedstawia się następująco dla poszczególnych
gmin, na terenie których prowadzone są badania:
Tab.5. Obiekty zabytkowe – nieruchome z terenu gminy Brody
umieszczone w Gminnej Ewidencji Zabytków

Lp.

Miejscowość

Obiekt

Datowanie

Numer
wpisu

1

Krynki

kościół pw. Wniebowzięcia NMP
w Krynkach

1727 r.

3/2009

2

Krynki

drewniana brama
oraz dwie dzwonnice

1779 r.

4/2009

Brody

pozostałości układu wodnego:
1. Tama
2. Przepust

1840 r.

6/2009

3
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4

Brody

dom zarządu dawnej walcowni
i pudlingarni – 2 domy
robotnicze: ul. Nadrzeczna 15
i 19 – staw na rzece Kamiennej,
obecnie przekształcony
w Zalew Brodzki

5

Brody

drewniana willa oraz pozostałości
ogrodzenia – mur w brodach

1910 r.

8/2009

6

Lipie

odcinek kolei wąskotorowej
w obrębie terytorium gminy
Brody

1950 r.

9/2009

7

Krynki

kapliczka św. Jana Nepomucena

1. poł. XIX w.

13/2009

8

Lubienia

kapliczka św. Jana Nepomucena

1. poł. XIX w.

14/2009

9

Dziurów

kapliczka Św. Jana Nepomucena
w Dziurowie

2. ćw. XX w.

15/2011

10

Styków

budynek młyna motorowego,
p. elektrycznego

ok. 1920 r.

16/2011

11

Brody

dawny młyn wodny,
p. elektryczny

pocz. XX w.

17/2011

12

Młynek

budynek dawnego młyna
wodnego, p. elektrycznego

1918 r.

18/2011

13

Staw
Kunowski

budynek dawnego młyna
motorowego, p. elektrycznego

1. poł. XX w.

19/2011

14

Staw
Kunowski

dom w Stawie Kunowskim

l. 30. XX w.

20/2011

15

Staw
Kunowski

komin Suszarni

l. 20. XX w.

21/2011

16

Brody

pozostałości murowanego
ogrodzenia

ok. 1920 r.

22/2011

17

Krynki

rzymskokatolicki cmentarz
parafialny

XV w.

23/2011
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Tab. 6. Obiekty zabytkowe – nieruchome wpisane do rejestru zabytków
przez Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków

Lp.

Miejscowość

1

Brody

2

Brody

3

Brody

4

Krynki

5

Krynki

6

Lipie

Obiekt
drewniana willa
przy ul. Szkolnej 5
pozostałości układu
wodnego:
1. tama
2. przepust
dom zarządu dawnej
walcowni
i pudlingarni –
2 domy robotnicze:
ul. Nadrzeczna 15
i 19 – staw na rzece
Kamiennej, obecnie
przekształcony
w Zalew Brodzki
zespół kościoła
parafialnego:
1. kościół parafialny,
2. brama (drewniana
z dwiema
dzwonnicami),
3. otoczenie
w granicach
ogrodzenia
kamienna figura
Matki Bożej
z Dzieciątkiem
odcinek kolei
wąskotorowej
w obrębie gminy
Brody

Datowanie

Numer
rejestru

Data wpisu
do rejestru

XIX–XX w.

A.803

16.05.1994 r.

1840 r.

A.801/1–
2

15.06.1967 r.

1840 r.

A.802

06.09.1971 r.

XV–XVIII w.

A.804/1–
3

23.06.1967 r.

1904 r.

B.178

28.10.2009 r.

1950 r.

A.827

14.02.1995 r.
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Tab. 7. Gmina Kunów (lista zabytków rejestrowych) (za:z Kotasiak 2010)

Lp.

Miejscowość

Nazwa obiektu

Datowanie

Nr w
rejestrze

1

Chocimów

park podworski

XVIII/XIX w.

593

2

Doły Biskupie

zespół fabryki tektury; budynek
biurowy (ok. 24 obiektów)

1885–1929 r.

1000

Kaplica

murowana kaplica pw.
św. Katarzyny z fundacji biskupa
Zbigniewa Oleśnickiego

1430 r.

1026

4

Kunów

kościół parafialny pw.
św. Władysława, dzwonnica,
kostnica i studnia

1625–1896 r.

461

5

Nietulisko

zespół Walcowni wg projektu
Karola Knakego

1834–1845 r.

436

6

Nietulisko
Małe

park dworski, częściowo
zdewastowany

2. poł. XIX w.

617

3

W Gminie Kunów wpisane są 43 obiekty do ewidencji (poza wpisem rejestrowym)
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Pomiędzy historią i archeologią
Powyższe zestawienie obiektów zabytkowych regionu wprowadza nas w kolejny etap
przeszłości regionu, będący przedmiotem badań historii, ale i archeologii historycznej,
a więc okres średniowiecza, nowożytności oraz XIX i XX wieku, które to czasy charakteryzują liczne pozostałości działalności człowieka, począwszy od zabytkowego budownictwa, reliktów historycznego górnictwa i hutnictwa, a skończywszy na obiektach gospodarczych i wojskowych z okresu XIX i XX wieku. Dotychczas na podstawie
badań archeologicznych dla okresów historycznych, zwłaszcza z nowożytności, rozpoznano obiekty zabytkowe (ślady) związane przede wszystkim z osadnictwem i miejscami produkcji hutniczej, a także miejsca wydobycia surowców naturalnych. Na wymienionych obszarach AZP odnotowano dotychczas 8 stanowisk związanych z okresem
wczesnego średniowiecza, średniowieczem oraz nowożytnością.
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Fot. 1. Widok na zabytkowy Wielki Piec z 1899 r. – obiekt na terenie Muzeum Przyrody i Techniki
„Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach (fot. R. Zapłata)

Dotychczasowa praktyka badań archeologicznych, stopniowo ulegająca zmianie, w nikłym stopniu doprowadzała do rozpoznawania i ewidencjonowania pozostałości po
działalności człowieka z okresów historycznych, zwłaszcza XIX czy XX wieku. Pojedyncze znaleziska z XIX wieku zarejestrowane w ramach dotychczasowych badań AZP są
przykładem nielicznego zbioru tego typu zabytków ruchomych, jakie zostały rozpoznane i zadokumentowane. Zdecydowanie większą uwagę badacze zwracali na zabytki ze
starszych okresów, a więc z wieków XV–XVIII. Warto podkreślić, że liczne obiekty
z XIX czy XX wieku, nie są zewidencjonowane czy wpisane do rejestru zabytków mimo
ich oczywistej i znanej środowiskom naukowym roli, jaką odegrały w historii. Co istotne, obecnie po wielu obiektach pozostały jedynie warstwy kulturowe. Część dziedzictwa kulturowego zalega pod ziemią (np. kopalnie), co powoduje, że jedną z zasadniczych metod rozpoznawania tych obiektów są badania archeologiczne (inwazyjne i nieinwazyjne). Najliczniejszą grupą tego typu obiektów są z pewnością pozostałości po
działalności przemysłowej na badanych terenach, którą należy wiązać z eksploatacją
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i przetwórstwem surowców naturalnych. Kolejna grupa to ślady działań wojennych,
które znane są lokalnej społeczności, badaczom czy miłośnikom historii, jak np. okopy
wojenne. Inna grupa obiektów to pozostałości po historycznym osadnictwie.

Fot. 2. Budynek hali lejniczej z 1841 r. z odsłoniętymi reliktami fundamentów – obiekt na terenie
Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach (fot. R. Zapłata).

Dodajmy, że szereg obiektów nieewidencjonowanych, znajdujących się poza systemem
ochrony zabytków, cieszy się ogromnym zainteresowaniem lokalnych społeczności
oraz środowisk naukowo-badawczych. Na szczególną uwagę zasługują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, których charakter i forma skupiają uwagę historyków, historyków przemysłu i architektury, archeologów czy konserwatorów. Wymownym przykładem tego typu są m.in. obiekty w Starachowicach:
1. zespół zakładu wielkopiecowego w Starachowicach (nr rej. 153 z 12.02.1966 r.);
2. budynek administracyjny dozorcy hutniczego (obecnie Muzeum Regionalne PTTK
oraz siedziba i schronisko PTTK) ul. Krywki 1, (nr rej. 1191 z 13.03.1997 r.);
3. urządzenia wodne z tamą i przepustem (nr rej. 182 z 6.09.1971 r.);
4. Starachowicka Kolej Dojazdowa – Wąskotorowa (wszystkie tory, rozjazdy i przepusty) z pocz. XX w. (nr rej. 1184 z 1995 r.).
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Fot. 3. Zabytkowy parowóz wąskotorowy – skansen kolei przemysłowej w Muzeum Przyrody i Techniki
„Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach (fot. R. Zapłata)

Archeologia historyczna (Kajzer 1996; Orser 2004), archeologia współczesności (Burström 2009), przemysłowa (Affelt 2001; Archeologia przemysłowa… 2012; Januszewski 2007; Orange 2008; Palmer Neaverson 2001) czy też archeologia konfliktów
zbrojnych (Kola 2005; Wrzosek 2010; Sałaciński 2007) stopniowo skupiają uwagę
coraz szerszej rzeszy naukowców, przyczyniając się do łączenia wysiłków badaczy na
pograniczu dyscyplin, a zarazem poszerzając wiedzę o przeszłości. Dla badanego obszaru nie odnotowano wyraźniejszych działań archeologicznych czy większych badań
z pogranicza archeologii historycznej lub przemysłowej. Wyznaczony do badań teren
jest zatem obszarem, którego nieinwazyjne i obszerniejsze rozpoznanie archeologiczne
(również dla epok historycznych) zachodzi w ramach realizowanego projektu „Laserowi Odkrywcy”. Starając się zatem odnieść do przeszłości regionu, przyjrzyjmy się połączeniu historii i archeologii, podążając wyrażonym w literaturze przedmiotu pytaniu
„jak dopełniają się źródła archeologiczne z pisanymi?” (Minta-Tworzowska 2009),
a zarazem starając się na nie odpowiedzi poprzez efekty wspólnych prac.
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3.	Okres średniowiecza i czasy nowożytne
Prowadzenie badań związanych z odkrywaniem, analizą i dokumentacją obiektów zaliczanych do dziedzictwa kulturowego musi uwzględniać pełne spektrum czynników
i zjawisk historycznych, które zmieniały badany teren. Szczególną rolę odgrywa tutaj
działalność osadnicza powiązana z kolonizacją i rozwojem demograficznym oraz aktywność gospodarcza człowieka. Z drugiej strony należy brać pod uwagę także dzieje
polityczne i tzw. historię wydarzeniową, która mogła mieć istotny wpływ na przemiany krajobrazu. W końcu wreszcie otaczają nas pamiątki świadczące o rozwoju życia
duchowego i kulturalnego ludzi zamieszkujących określony teren w przeszłości (świątynie, kapliczki itp.).
I. Dzieje polityczne i administracyjne do końca XVIII wieku
Wybrany dla prowadzenia szczegółowych badań obszar, należący obecnie do województwa świętokrzyskiego, położony jest na granicy dwóch pierwotnych terytoriów
plemiennych, których stolicami były Sandomierz i Radom (prawdopodobnie). Rzeka
Kamienna oraz kompleksy leśne położone na północ od niej – jak pokazuje mapa załączona do pracy Stanisława Arnolda – stanowiły teren pograniczny. Do najważniejszych i najstarszych ośrodków w tym regionie należy zaliczyć Tarczek, Iłżę i Krzyżanowice (Arnold 1927: 86, 90; Arnold 1951: 65). Ze względu na skąpość materiału źródłowego dla okresu wczesnego średniowiecza w Polsce dość trudno wyznaczyć
precyzyjnie pierwotną granicę między ziemią sandomierską a ziemią radomską.
Zasięg pralasu w tym regionie jest trudny do rekonstrukcji i możliwy dopiero w oparciu
o kartografię nowożytną. Wyznaczany był na terenie Wyżyny Małopolskiej przez rozmieszczenie rędzin i gleb lessowych, na których najwcześniej rozwinęło się osadnictwo,
oraz ziem bielicowych i piasków zajętych przez lasy. Góry Świętokrzyskie należały do
terenów puszczańskich i stanowiły naturalną przeszkodę odgradzającą Polskę Południową
od Środkowej. Wspomniana wcześniej rzeka Kamienna odgrywała tutaj kluczową rolę
– na południe od niej, na glebach lessowych rozwinęło się osadnictwo i rolnictwo, zaś
na północ, gdzie dominowały gleby bielicowe, aż po dzień dzisiejszy pozostał krajobraz
leśny (Dobrowolska 1961: 46, mapa 23; Gieysztor 1967: 16).
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Rzeka Kamienna, która okala badany obszar od południa, wyznaczała południowy
zasięg Puszczy Radomskiej. „Radomskie jest krajem przejściowym, to jest jego najbardziej charakterystyczne i zasadnicze znamię” – tak pisał w klasycznej pracy Puszcza
Radomska Karol Potkański. Wskazywał na spotkanie na tym terenie trzech grup etnicznych: Sandomierzan, którzy dominowali właśnie w południowej części Radomskiego, Mazurów (Mazowszan) i Sieradzan. Zwraca przy tym uwagę, że pierwotne
podziały administracji terytorialnej (podział na ziemie, dzielnice, potem województwa) nie odzwierciedlał wcześniejszych podziałów plemiennych, którym bliższe miały
być pierwsze podziały administracji kościelnej (na archidiakonaty i diecezje) (Potkański 2004: 87–90). Pogląd Karola Potkańskiego na temat podziału etnicznego Radomskiego podważył Aleksander Gieysztor, wskazując dość jednoznacznie, na podstawie
przesłanek toponomastycznych, na pierwotne związki okolic Radomia z Małopolską.
W pewnej opozycji do rozciągania na tym obszarze zasięgu plemiona Wiślan wyprowadza też tezę o odrębności politycznej Sandomierza we wczesnym średniowieczu,
wiążąc je z plemieniem Lędzian (Gieysztor 1967: 23–24). Inaczej jeszcze sprawę widzi
Andrzej Buko, który – podsumowując dyskusję na temat odrębność Sandomierza
w okresie przedpiastowskim – wprowadza odrębna grupę „Sandomierzan”, którzy zamieszkiwali obszar między wielkimi sąsiadami Wiślan, Polan, Mazowszan i Lędzian
(Buko 2000: 146).

Il. 2. Orientacyjny teren badań na tle Carte de la Pologne divisée par provinces et palatinats
et subdivisée par districts construite par J.A.B. Rizzi Zannoni 1772, 1:692 000
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Przynależność administracyjna ziemi i puszczy radomskiej do okresu rozbicia dzielnicowego, kiedy pojawia się więcej informacji źródłowych, budzi spory historyków. Nie
są znane dokładne okoliczności włączenia tych obszarów do państwa piastowskiego.
Nie wdając się w dyskusję na temat zwierzchności czeskiej (morawskiej) nad Małopolską, przyjmuje się, że integracja Sandomierza z państwem Polan gnieźnieńskich nastąpiła w latach 70. X wieku. Zgodnie z mapą ukazującą przypuszczalne kierunki ekspansji piastowskiej w Małopolsce Wschodniej główny tor przechodził z okolic Sieradza
i Wolborza w kierunku Sandomierza przez ziemię radomską w okolicach badanego
obszaru (Buko 2000: 156). Zdaniem wielu mediewistów przyłączenie ziemi radomskiej do prowincji sandomierskiej nastąpiło w XII wieku, tj. przed lub na początku
rozbicia dzielnicowego (Pałucki 1993: 31; Lalik 1967: 61). Być może był to także
moment, w którym nastąpiła trwalsza integracja samej dzielnicy sandomierskiej, która
składała się z szeregu ziem, wcześniej terytoriów plemiennych, w tym sandomierskiej
i radomskiej (Arnold 1931: 60). Tadeusz Lalik nie określa stadiów kształtowania granic prowincji sandomierskiej zrekonstruowanej dla czasów Bolesława Krzywoustego.
Wyróżnia jedynie strefy – już wcześniej wyodrębnione: Wyżyna Sandomierska, osadnictwo środkowej Wisły (okolice Sieciechowa oraz Bałtowa nad Kamienną, także okolice Iłży) oraz Radomskie i Lubelskie, mające własne centra lokalne (Lalik 1967: 61).
Pierwotny zasięg ziemi sandomierskiej został z czasem uszczuplony na skutek nadań
dla biskupów krakowskich (Arnold 1931: 60). Jedną z głównych cech charakterystycznych tego obszaru do końca XVIII wieku są bowiem rozległe posiadłości biskupów
krakowskich i włocławskich oraz zakonów. Idąc tropem informacji o dobrach kościelnych, które już we wczesnym średniowieczu dominowały na tym obszarze, Stanisław
Arnold określa późniejszy zasięg ziemi sandomierskiej, wyłączając z niej Kielce, Łagów,
Tarczek (Il. 3). Zdaniem Władysława Semkowicza osadnictwo okolic Waśniowa, jak
też na całych północnych stokach Gór Świętokrzyskich w tym rejonie należy do bardzo starych. Wskazuje też na strategiczne położenie tego regionu: „Widocznie już
wcześnie przedstawiał północny stok pasma świętokrzyskiego ważną linię obronną zabezpieczającą Małopolskę przed najazdami północnych nieprzyjaciół” (Arnold 1927:
86; Semkowicz 1919: 211). Skądinąd znane są powszechnie informacje dotyczące najazdów ruskich, litewskich i tatarskich na ziemie sandomierskie w XIII wieku (1205,
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1258–1259, 1296). Odpowiada to częściowo cytowanemu wyżej poglądowi Aleksandra Gieysztora o odrębności politycznej tego regionu od Małopolski południowej już
we wczesnym średniowieczu. W poglądach historyków przebija też dość wyraźna tendencja do sytuowania ziemi sandomierskiej i radomskiej (nawet jeżeli odrębnej politycznie) jako terenu konfliktu między dwoma największymi organizmami politycznymi ziem polskich, tj. państwami Wiślan i Polan.

Il. 3. Pogranicze ziemi sandomierskiej i radomskiej na mapie Stanisława Arnolda,
Małopolska w XII–XIII wieku (Arnold 1927) z zaznaczonym obszarem badań

Na północ od obszaru objętego badaniami znajduje się Iłża, konsekwentnie przez badaczy wiązana z ziemią radomską. Gród ten miał być nadany biskupom krakowskim
jednocześnie z Kielcami i Tarczkiem. Pojawia się w źródłach stosunkowo późno, bo
dopiero pod koniec XIII wieku (Arnold 1927: 86). Nadania dla biskupów krakowskich i włocławskich sprawiły, że bardzo ciekawie przedstawiają się relacje między granicami państwowymi i kościelnymi w tym rejonie w średniowieczu. Biorąc pod uwagę
administrację państwową, analizowany obszar dzielił się równoleżnikowo między ziemie sandomierską i radomską, później powiaty radomski i sandomierski województwa
sandomierskiego, które powstało wraz ze zjednoczeniem państwa po rozbiciu dzielnicowym na początku XIV wieku. Stabilny kształt terytorialny województwo sandomierskie
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uzyskało po oderwaniu ziem lubelskiej i łukowskiej w 1474 roku. Jeżeli chodzi natomiast o granice kościelne, to w zasadzie cały teren razem z Iłżą, Łagowem, Kunowem
i Bodzentynem znalazł się w prepozyturze kieleckiej diecezji krakowskiej utworzonej
na bazie posiadłości biskupich i klasztornych. Jedynie drobny fragment części
wschodniej należący do powiatu radomskiego znalazł się w archidiakonacie lubelskim. Powstanie obu archidiakonatów datowane jest na 2. połowę XII wieku (Kumor
2002: 61, 81).

Il. 4. Obszar badań na tle granic administracji państwowej i kościelnej w 2. połowie XVI wieku
(Województwo sandomierskie 1993)

Taki stan rzeczy ukazuje też Atlas Historyczny Polski w 2. połowie XVI wieku (il. 4)
i w zasadzie przetrwał bez większych zmian aż do 2. połowy wieku XVIII (Dunin-Wąsowiczowa 1993: 50–64). Na przełomie XVI i XVII wieku zarówno w prepozyturze
kieleckiej, jak też archidiakonacie lubelskim wprowadzono podział na dekanaty. Na
skutek tego podziału obszar badań znalazł się w dekanacie Kunów (prepozytura kielecka), zaś zalesione skrawki zachodnie w dekanacie Solec (archidiakonat lubelski) (Kumor 2002: 63–82). Należał do bardzo starych parafii takich jak Iłża (część północna),
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Krynki i Kunów (część południowa). Próbę rekonstrukcji najwcześniejszych okręgów
parafialnych w tym rejonie, na podstawie księgi uposażeń J. Długosza oraz ksiąg retaksacji z XIV i XV wieku, podjął Tadeusz Ładogórski (Ladenberger 1930). Posłużył się
tutaj metodą retrogresywną.

Il. 5. Obszar badań na mapie zaludnienia w XIV wieku Tadeusza Ladenbergera (Ladenberger 1930)

Mimo że mapa województwa sandomierskiego Karola Perthéesa prowadzi granicę między powiatem sandomierskim a radomskim wzdłuż rzeki Kamienna (Perthées 1791,
1:225 000), to podstawowe źródła pisane z tego okresu potwierdzają przynależność
Bałtowa do powiatu radomskiego, zaś leżących bardziej na południe Rudy Ćmielowskiej, Denkowa i Ostrowca – do powiatu sandomierskiego (Regestr 2006: 305–307).
II. Osadnictwo i drogi
Zdaniem Marii Dobrowolskiej osadnicy bardzo wcześnie zagospodarowali pas rędzin
jurajskich od ujścia Kamiennej, poprzez Iłżę, Szydłowiec, Skrzynno (Dobrowolska
1961: 46). Korzystniejsze warunki dla osadnictwa średniowiecznego były w dolinach
rzek i nieckach jezior, zaś w pełnym średniowieczu osadnictwo i rolnictwo przenosi się
bardziej na wysoczyzny i terasy (Gieysztor 1967: 16).
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Interesującą charakterystykę osadniczą tego rejonu przedstawił Karol Potkański, przeciwstawiając sobie południowe i północne stoki pasma świętokrzyskiego. Podczas gdy
na południowym stoku występuje pas gęstego osadnictwa ciągnącego się na południowy wschód w kierunku Wisły, stok północny jest zasiedlony bardzo rzadko. Badacz
dostrzega także bezpośredni związek osadnictwa z warunkami fizjograficznymi –
przede wszystkim z jakością gleb. Wskazuje jednocześnie na konieczność badań archeologicznych w celu zbadania procesów osadniczych („Na wyprowadzenie dalszych
wniosków z tego faktu musimy wszakże poczekać jeszcze, co nam powiedzą dalsze archeologiczne poszukiwania”, Potkański 2004: 94–96). Spostrzeżenie to potwierdził
później Tadeusz Ładogórski na podstawie szczegółowych badań zaludnienia ziem polskich w XIV wieku (Ladenberger 1930: 54–55).
Jak zostało powiedziane na wstępie, do najważniejszych i jednocześnie mających średniowieczną metrykę osad znajdujących się na badanym terenie i bezpośrednio go
okalającym należy zaliczyć Iłżę, Wąchock, Tarczek, Łagów, Mominę, Rzepin, Waśniów.
Po stronie zachodniej dominowały w średniowieczu i okresie nowożytnym posiadłości
kościelne (biskupstwa krakowskiego, opactwa w Wąchocku, biskupstwa włocławskiego: Iłża – 1294, Wąchock – 1179, Tarczek – 1224, Łagów – 1124), zaś po stronie
wschodniej – dobra możnowładcze (Rzepin – 1198, Momina – 1136, Waśniów –
1147, Jeżów – 1145, Nosów – 1190, Piotrków – 1190).
Sytuacje własnościową oraz demograficzną osad leżących na badanym obszarze lub do
niego bezpośrednio przylegających w 2. połowie XVIII wieku przedstawia poniższa tabela. Jak widać, do końca XVIII wieku dominowały tutaj dobra duchowne – głównie
biskupów krakowskich oraz opactwa cystersów w Wąchocku.
Do rekonstrukcji sieci osadniczej w tym okresie można wykorzystać już nie tylko źródła
pisane, ale także kartograficzne, gdyż pod koniec XVIII wieku pojawiają się pierwsze
mapy wielkoskalowe (mapa województwa sandomierskiego Karola Perthéesa z 1791,
1:225 000 czy też mapa Galicji Zachodniej Mayera von Heldensfelda z lat 1801–1804,
skala 1:28 800).
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Tab. 8. Jednostki osadnicze położone na badanym terenie
lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w 2. połowie XVIII wieku

Parafia

parafia Krynki,
wieś w woj.
i pow. sandomierskim,
wioski zaś jedne
w pow. sandomierskim,
drugie
w radomskim

Parafia Kunów,
miasto w woj.
i pow.
sandomierskim

Nazwa miejscowości lub osady

Własność

Liczba
ludności

Bór, osiadłości 5, w pow.
radomskim1

seminarium
kieleckie1

392
(Maziarze
i Kurzacze)

Brody, kuźnica, w pow.
radomskim1

seminarium
kieleckie1

1792

Godów, w pow. sandomierskim1

biskup krakowski1

1252

Gutanów, przyległość Krynek,
w pow. sandomierskim1 (brak
lokalizacji)

pleban krynecki1

522

Kałków, w pow. sandomierskim1

biskup krakowski1

992

Krynki, w pow. sandomierskim1

biskup krakowski1

Krynki, wójtostwo1

–

Lubienia, w pow. radomskim,
wójtostwo1

–

Lubienia, w pow. radomskim1

pleban krynecki1

Młyn z 4 osiadłościami,
przyległość wójtostwa
lubieńskiego1

–

302

Ruda, w pow. radomskim1 (Ruda
Stara Krzynecka)

komuniści
seminarium
kieleckiego1

822

Wióry, w pow. sandomierskim1

biskup krakowski1

412

Połągiew, chałupa2

–

52

Bór, w kluczu kunowskim1 (Bór
Kunowski)

biskup krakowski1

1272
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Bukowie, w kluczu kunowskim1

biskup krakowski1

752

Doły, części 21 (Doły Biskupie)

biskup krakowski1

1172

Doły, części 21 (Doły Opackie)

opat świętokrzyski1

272

Gębice, folwark, klucz kunowski1
(lokalizacja nieznana)

biskup krakowski1

32

Janik, w kluczu kunowskim1

biskup krakowski1

1372

Chocimów

Paweł Popiel,
kasztelan
sandomierski1

872

Kunów, w kluczu kunowskim1

biskup krakowski1

7702

Małachów, kuźnica,
przyległość kunowska1

biskup krakowski1

782

Małe Jodło, wójtostwo1

opat świętokrzyski1

122

Nietulisko Małe1

Małachowscy1

1372

Nietulisko Wielkie,
klucz kunowski1

biskup krakowski1

1792

Prawęcin1

opat świętokrzyski1

1422

Rudka, wójtostwo,
klucz kunowski1

–

262

Udziców, klucz kunowski1

biskup krakowski1

662

Zagaje2 (Zagaje Boleszyńskie)

–

132

Błaziny1

biskup krakowski1

3732

Chwałowice1

biskup krakowski1

1942

Iłża miasto1

biskup krakowski1

11412

Jasieniec1

biskup krakowski1

2532

Lipie1

biskup krakowski1

1092

1

Parafia Iłża,
miasto w woj.
sandomierskim,
pow. radomskim
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Małomierzyce1

biskup krakowski1

3082

Maziarze, tu i ówdzie
po lasach1

biskup krakowski1

602

Pakosław, części2

Józef Niemirycz,
podstoli stężycki1
4482

Pakosław, części 21

Michał
Szwykowski,
starosta łodziński1

Prędocin1

biskup krakowski1

4052

Rzechów1

biskup krakowski1

2272

Wola Pasztowa2 (Pasztowa Wola)

–

5052

Seredzice Bliższe2

–

2662

Seredzice Dalsze2

–

2972

Starosiedlice2

–

1812

Źródła:

1. Regestr 2006: 269–271 (nazwy zostały uwspółcześnione);
2. Spis ludności 1787: 132–136

Dzięki opracowaniom Teresy Wąsowicz i Henryka Rutkowskiego dość dobrze rozpoznana jest sieć drożna Sandomierszczyzny do XVI wieku. Teresa Wąsowicz wytycza
dwa główne szlaki drogowe łączące ziemie ruskie z ośrodkami państwa Polan oraz Bałtykiem, tzw. środkowe drogi ruskie, które biegły właśnie przez województwo sandomierskie.
Pierwszy z nich, położony bardziej na południe, prowadził przez Sandomierz i Zawichost, zaś drugi, bardziej na północ – szlak skaryszewsko-radomsko-skrzyński (Wąsowicz 1967: 114). Gdy porównujemy stan dróg z 1. połowy XIII wieku oraz ten z końca XVI wieku (il. 6, 7), uwagę zwraca pojawienie się istotnego głównego szlaku biegnącego przez teren badań i łączącego Iłżę z Kunowem. Była to część jednego
z najważniejszych szlaków łącząca Warszawę i Koszyce (Rutkowski 1993: 127).
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Il.6. Szlaki drogowe okolic Iłży i Opatowa w 1. połowie XIII w. (Wąsowicz 1967)

Il. 7. Ważniejsze drogi woj. sandomierskiego w XVI w., okolice Iłży i Opatowa (Rutkowski 1993)
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III. Obiekty gospodarcze
Pełniejsza podstawa kartograficzna pozwala zweryfikować podane w źródłach pisanych
jednostki osadnicze oraz istotnie uzupełnić wiedzę w tym zakresie. Chodzi nie tyle
o stałe osady, co raczej o osiedla związane z obiektami gospodarczymi znajdującymi się
w lasach: różnego rodzaju poręby, huty, kuźnice, maziarnie, kopce i dymarki.
Równocześnie dzięki mapom drugiej połowy XVIII i XIX wieku wzbogacona jest
wiedza dotycząca sieci dróg oraz ścieżek o charakterze lokalnym, w tym duktów leśnych.

Il. 8. Okolice badanego obszaru na mapie województwa sandomierskiego Karola Perthéesa z 1791 roku
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Trudno jednoznacznie ustalić chronologię powstawania i rozwoju obiektów gospodarczych na tym obszarze. Mapa rozmieszczenia kuźnic małopolskich w XV–XVII wieku
wskazuje na ich znaczne zagęszczenie wzdłuż rzeki Kamienna (Zientara 1961: mapka
50). Potwierdza to mapa województwa sandomierskiego Karola Perthéesa z 1791
roku, sporządzona na podstawie ankiet parafialnych rozesłanych w latach 80. XVIII
wieku, która przynosi informacje o szeregu obiektów topograficznych na badanym
terenie nieujętych w innych źródłach historycznych. Na badanym obszarze lasów na
południe od Iłży rejestruje ona głównie maziarnie oraz karczmy, np. Karczma Kunowska, Karczma Iłżecka, Maziarze Iłżeckie, Maziarze (kilka), Folwark do Leśnego Iłżeckiego, Budy, Bór.
Rozwój maziarni w tym rejonie można wiązać z kuźnicami nad rzeką Kamienną. Produktem ubocznym wypalania węgla drzewnego, który był podstawą obróbki metali
i kowalstwa, była smoła drzewna (sosna) i dziegieć (buk, brzoza), nazywany czasami
mazią. Stąd niekiedy zamiennie używano określeń dziegciarnie i maziarnie, ale nie
można też wykluczyć, że zaznaczone na mapie Perthéesa maziarnie to określenie miejsca, gdzie zarówno wypalano węgiel drzewny (na potrzeby okolicznych kuźnic), jak też
produkowano dziegieć (maź) i smołę drzewną.
Odbiorcami węgla drzewnego oraz smoły byli mieszkańcy wsi położonych nad wsią
Kamienna oraz leżących w tej okolicy kuźnic i hut, które należały do Staropolskiego
Okręgu Przemysłowego (od wschodu wzdłuż rzeki Kamiennej: Rudnia Dymerka,
Kuźnica Stara Ruda, Kuźnica Małachów, Kuźnica Ostrowiecka). Najważniejszą monografię, która podsumowała wieloletnie badania historyczne i archeologiczne nad
hutnictwem świętokrzyskim, wydał w 1974 roku Kazimierz Bielenin (Bielenin 1992).
Badania w tym zakresie prowadzi także Szymon Orzechowski.
Według zakończonej w 1989 roku inwentaryzacji stanowisk dymarskich pomiędzy
rzeką Kamienną a Łysogórami ich liczba na tym terenie wyniosła ok. 6 tysięcy (!)
(Orzechowski 2006: 33–72).
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4.	Okres XIX i 1. połowy XX wieku (do 1945 r.)
I. Dzieje administracyjne XIX i XX wieku (do 1945 r.)
W wyniku przemian politycznych związanych z upadkiem państwa polskiego i rozbiorami ziemie sandomierska i radomska trafiły do zaboru austriackiego, stając się trwałą
składową tzw. Galicji Zachodniej. Zmiany terytorialne zaszły już jednak wcześniej na
skutek wcielenia do Austrii południowo-wschodniej części województwa sandomierskiego. Sejm grodzieński w 1793 roku wprowadził podział województwa sandomierskiego na ziemie sandomierską (powiat sandomierski i wiślicki), chęcińską (powiaty
chęciński i opoczyński) oraz radomską (powiaty radomski i stężycki) (Pająk 2001:
55–56).
Po trzecim rozbiorze Polski na krótki czas, tzn. do 1807 roku (powstanie Księstwa
Warszawskiego), wprowadzono na tych ziemiach nowy podział terytorialny. Zgodnie
ze Szematyzmem Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na
rok 1799 Galicja Zachodnia składała się z 12 cyrkułów, w tym radomskiego i sandomierskiego, które w wyniku reformy administracyjnej w 1803 roku zostały połączone
(Szematyzm 1799: 47–57; Szematyzm 1808: 69–93). W każdym z cyrkułów znajdowały się trzy okręgi – w cyrkule radomskim powstały okręgi radomski, opatowski i staszowski. Uwagę zwraca fakt, że zmiany administracyjne w okresie 1772–1809 znacznie obniżyły rangę Sandomierza na rzecz Radomia.
W 1809 roku Galicja Zachodnia została włączona do Księstwa Warszawskiego, na terenie którego w 1810 roku został utworzony departament radomski podzielony na
powiaty: kielecki, konecki, opoczyński, szydłowiecki, opatowski, staszowski, sandomierski, solecki, kozienicki i radomski. Na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego, po utworzeniu Królestwa Polskiego, do stycznia 1816 roku utrzymał się podział
z Księstwa Warszawskiego.
Wprowadzony w 1816 roku w miejsce departamentu radomskiego nowy podział terytorialny tworzył województwo sandomierskie (od 1837 gubernia) z siedzibą w Radomiu. W 1845 roku gubernię kielecką i sandomierską połączono, tworząc gubernię
radomską (Pająk 2001: 57).
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Il. 9. Podział terytorialny województwa sandomierskiego
w latach 1816–1845 (na podstawie: Pająk 2001: 54)

Analiza granic oraz przynależności administracyjnej miejscowości wskazuje pewne korekty przebiegu granic w stosunku do podziałów terytorialnych okresu przedrozbiorowego.
W skład województwa, a następnie guberni radomskiej przez cały czas wchodził obwód opatowski, który dzielił się na powiaty opatowski i solecki. Granica między tymi
powiatami, w obrębie badanego obszaru, w 1. połowie XIX wieku odpowiadała
z grubsza wcześniejszej granicy między dawnymi, staropolskimi powiatami radomskim i sandomierskim.
Sprawa wymaga dokładniejszych badań, gdyż informacje źródłowe pozostają tutaj rozbieżne z mapami 1. połowy XIX wieku.

80

RozdZIAł 3
Tab. 9. Przynależność administracyjna miejscowości (województwo sandomierskie, obwód Opatów)
położonych w obszarze badań lub jego bezpośrednim sąsiedztwie w 1. poł. XIX wieku
na podstawie: Tabella miast 1827

Nazwa
miejscowości

Powiat

Parafia

Własność

Liczba
dymów

Liczba
mieszkańców

Lubienie
wójtostwo

Solec

Krynki

rządowa

42

339

Brody

Opatów

Krynki

rządowa

33

268

Krynki
wójtostwo

Opatów

Krynki

rządowa

43

305

Styków

Opatów

Pawłów

prywatna

23

148

Kuczów

Solec

Wierzbnik

rządowa

15

90

Dziurów

Solec

Wierzbnik

duchowna

19

159

Ruda

Opatów

Krynki

rządowa

20

141

Michałów

Solec

Wierzbnik

rządowa

19

170

Wierzbnik

Solec

Wierzbnik

rządowa

61

450

Starachowice

Solec

Wąchock

rządowa

26

174

Krzyżowa
Wola

Solec

Wąchock

duchowna

14

90

Lipie
wójtostwo

Solec

Iłża

rządowa

26

161

Małyszyn

Opatów

Mirzec

rządowa

41

263
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Jasienie
(Jasieniec
Iłżecki)

Solec

Iłża

rządowa

48

239

Błaziny

Solec

Iłża

rządowa

44

300

Maziarze

Solec

Iłża

rządowa

31

268

Maziarze
vel Bór

Opatów

Kunów

rządowa

17

60

Maziarze vel
Chałupnicy
(lokalizacja
nieznana)

Solec

Grabowiec

prywatna

5

32

Grabowiec

Solec

Grabowiec

prywatna

84

504

Rzechów

Solec

Iłża

rządowa

38

212

Prędocin

Solec

Iłża

rządowa

66

391

Pasztowa
Wola

Solec

Mirosław

rządowa

86

510

Wólka
Modrzejowa

Solec

Grabowiec

prywatna

19

216

Dębowa Wola

Opatów

Sienna

prywatna

19

109

Janik

Opatów

Krynki

rządowa

25

181

Nietulisko
Duże

Opatów

Kunów

rządowa

35

242

Nietulisko
Małe

Opatów

Kunów

prywatna

33

187

Przez tereny leśne będące przedmiotem studium w 1. połowie XIX wieku przebiegała
zarówno granic międzypowiatowa (Solec, Opatów), jak też granice kościelne między
parafiami Kunów, Iłża, Krynki, Grabowiec, być może także Sienno. Ze względów fiskalnych władze austriackie zdecydowały założyć na początku XIX wieku nową diece-
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zję ze stolicą w Kielcach (1809) i podporządkować ją metropolii lwowskiej, przy jednoczesnej likwidacji diecezji tarnowskiej. Utworzenie Królestwa Polskiego zmieniło
sytuację i wpłynęło na dostosowanie granic kościelnych do państwowych – w 1818
przeniesiono siedzibę diecezji do stolicy województwa – Sandomierza, zaś samą diecezję do metropolii warszawskiej. Wspomniane wyżej parafie po 1819 roku należały do
dekanatów: Iłża (par. Iłża, Sienno, Grabowiec, Krynki – na początku XX wieku w dek.
Opatów) oraz Kunów (par. Kunów).
Poważne zmiany – zarówno w podziale administracyjnym państwowym, jak i świeckim –
zaszły na skutek represji po powstaniu styczniowym. Przeprowadzono reformę gminną
i podzielono gubernię radomską na dwie: radomską i kielecką. Każda miała składać się
z 7 powiatów: w guberni radomskiej znalazły się powiaty opatowski i iłżecki (w miejsce
soleckiego) (Pająk 2001: 59). Jednocześnie zostały do tego dostosowane granice kościelne – zniesiono m.in. dek. Kunów, zaś stolice dekanatów dostosowane zostały do powiatów. Parafia Kunów i Krynki trafiły w ten sposób do dekanatu Opatów (Kumor 1980:
566; Wiśniewski 1907: 5–6; Wiśniewski 1909–1911: wstęp). Aż do pierwszej wojny
światowej nie zachodziły na tym terenie ważniejsze zmiany terytorialne.
Zalesione tereny między Iłżą, Wierzbnikiem i Kunowem stanowiły przez cały XIX
wiek miejsce krzyżowania się granic państwowych i kościelnych. Dzięki wydawnictwom statystycznym, atlasowym oraz geograficznym z 2. połowy XIX i 1. dekady XX
wieku istnieje możliwość dość dokładnych badań w tym zakresie. Jak wynika z porównania przebiegu granicy między powiatem soleckim i opatowskim (później iłżeckim),
w XIX wieku nastąpiła pewna korekta i przesunięcie granicy w kierunku południowym, tak że badany obszar niemal w całości znalazł się granicach powiatu iłżeckiego.
Można dostrzec także pewne niekonsekwencje między podziałem państwowym i kościelnym. Mimo regulacji po powstaniu styczniowym niektóre parafie podzielone były
między dwa powiaty i kilka gmin (np. Krynki). Odzyskanie niepodległości w 1918 roku
oznaczało przywrócenie podziału na województwa. Ustawa z 2 sierpnia 1919 roku powołała 5 województw, w tym kieleckie, które objęło wszystkie powiaty dawnej guberni
radomskiej i kieleckiej. Bez zmian pozostała dawne granica powiatów opatowskiego
i iłżeckiego. Istotnym zmianom uległ natomiast podział gminny i parafialny – m.in.
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powstała gmina Styków (tabela 3). Teren ten został włączony w czasie okupacji hitlerowskiej do Generalnej Guberni (dystrykt radomski) (Pająk 2001: 59).

Il. 10 Przynależność administracyjna miejscowości (gubernia radomska, powiat Iłża)
położonych w obszarze badań lub jego bezpośrednim sąsiedztwie na początku XX wieku
na podstawie Atlasu geograficznego ilustrowanego Królestwa Polskiego J.M. Bazewicza z 1907 roku

Tab. 10. Miejscowości położone na badanym terenie
lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w 2. połowie XIX i 1. połowie XX wieku

Liczba

Nazwa miejscowości

Powiat

Parafia

Gmina

Liczba
dymów

Lubienia

Iłża

Krynki

Lubienia
(1933 Mirzec)

68

545

Brody

Iłża

Krynki

Wierzbnik
(1933 Styków)

83

868

Krynki

Opatów

Krynki

Kunów

60

474

Styków

Iłża

Pawłów

Wierzbnik
(1933 Styków)

25

164

Kuczów

Iłża

Pawłów

Wierzbnik
(1933 Styków)

20

166
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Dziurów

Iłża

Pawłów
(1933 Wierzbnik)

Wierzbnik
(1933 Styków)

19

159

Ruda

Iłża

Krynki

Wierzbnik
(1933 Styków)

36

252

Michałów

Iłża

Wierzbnik

Wierzbnik
(1933 Styków)

64

497

Wierzbnik

Iłża

Wierzbnik

Wierzbnik

50

450

Starachowice

Iłża

Wąchock
(1933 Wierzbnik)

Wierzbnik
(1933 Styków)

77

629

Krzyżowa
Wola

Iłża

Wierzbnik
(1933 Wąchock)

Wierzbnik
(1933 Styków)

26

156

Lipie

Iłża

Iłża (1933
Wierzbnik)

Lubienia
(1933 Mirzec)

53

265

Małyszyn

Iłża

Iłża
(1933 Mirzec)

Lubienia
(1933 Mirzec)

74

446

Jasieniec
Iłżecki

Iłża

Iłża

Lubienia
(1933 Błaziny)

92

528

Błaziny

Iłża

Iłża

Błaziny

54

434

Maziarze

Iłża

Iłża

Błaziny

42

241

Bór
Kunowski

Opatów

Kunów

Kunów

36

380

Grabowiec

Iłża

Grabowiec

Rzeczniów

86

592

Rzechów

Iłża

Iłża
(1933 Grabowiec)

Rzeczniów

50

329

Prędocin

Iłża

Iłża

Błaziny

92

396

Pasztowa
Wola

Iłża

Iłża

Rzeczniów

43

292

Modrzejowa
Wólka

Iłża

Grabowiec

Rzeczniów

38

249

Dębowa
Wola

Opatów

Sienno

Ruda
Kościelna

28

202
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Janik

Opatów

Kunów

Kunów

57

382

Nietulisko
Duże

Opatów

Kunów

Kunów

72

482

Nietulisko
Małe

Opatów

Kunów

Kunów

37

232

Źródło: Słownik Geograficzny 1880–1914; Skorowidz miejscowości 1933

II. Osadnictwo
Okres XIX wieku to intensywny rozwój osadnictwa na badanym terenie. Oprócz
wcześniej wymienionych i istniejących w 2. połowie XVIII wieku pojawiają się na nim
lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie kolejne osady. W 2. połowie XIX wieku podział
gminny na tym terenie wygląda następująco:
– gmina Wierzbnik: Brody, Dziurów, Herkules (kopalnia), Jabłonna, Kuczów, Krzyżowa
Wola, Michałów, Ruda, Styków, Starachowice, Świarta, Wanacya Rządowa i Księża;
– gmina Błaziny: Borciuchy, Cukierzyzna, Kaplica, Klepacze, Koszary, Kruki, Kutery,
Marcule, Maziarze, Michałów, Murowana Karczma, Pakosław, Piotrowe Pole, Piotrówka, Prendocin, Seredzice, Zamek Iłżecki, Zawały;
– gmina Lubienia: Budy Brodzkie, Henryk (kolonia i kopalnia), Jasieniec Iłżecki, Lipie, Lubienia, Małyszyn i Nowe Lipie;
– gmina Kunów: Brody, Doły Biskupie, Doły Opacie, Gębice, Janik, Krynki, Kunowski
Bór, Lubiennik, Małachów, Nietulisko Duże, Nietulisko Małe, Prawęcin, Rudka,
Udziców;
– gmina Rzeczniów: Aleksandrów, Ciecierówka, Grabowiec, Grochów, Jelonka, Michałów, Modrzejowa Wólka, Pasztowa Wola, Pawlice, Płusy, Podkończe, Rzechów,
Rzeczniówek, Syberya, Wincentów (Słownik Geograficzny 1880–1914).
Dodatkowo źródła kartograficzne ukazują wiele obiektów topograficznych na terenach
zalesionych między Iłżą, Wierzbnikiem i Krynkami, nieujmowanych w rejestrach miejscowości i związanych zazwyczaj z działalnością gospodarczą. Ich trwałość można zweryfikować, porównując tzw. mapę Kwatermistrzostwa wydaną w latach 1822–1843
z mapami Wojskowego Instytutu Geograficznego z okresu międzywojennego.
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Il. 11. Obszar badań na tle mapy Kwatermistrzostwa z lat 1822–1843

Tab. 11. Miejscowości oraz obiekty topograficzne położone na badanym terenie
lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie widoczne na tzw. mapie Kwatermistrzostwa oraz mapie WIG

Nazwa obiektu topograficznego
Mapa Kwatermistrzostwa (1822–1843)

Mapa WIG (skala 1:100 000)

Karczma Iłżecka

G. Murowanka

Zawały (wieś)

Zawały (wieś)

–

Marhrabszczyzna

–

Mołdawa

Studnia

[gajówka] k. Myszek

Myszki

Myszki

–

[gajówka] k. Myszek

Kaplica k. Myszek

–

Kaplica k. Myszek

–

Karczma k. Myszek

[kaplica] k. Myszek

Karczma Miłkowska

Miłkowska Karczma
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–

[leśniczówka] Sadłowizna

–

[kopalnia rudy żelaza] Stefania

–

[gajówka] Sadłowizna

Karczma Kunowska

Karczma Kunowska

–

[gajówka] k. Karczmy Kunowskiej

–

[gajówka] Myszki

Listki Klepacze

Klepacze Listki

–

[dwie gajówki i leśniczówka]
k. Klepacze Listki

Kolowiny

Tilowiny

Skrzydlowiny

–

Bory Maziarze

Bór Kunowski

Misiek Klepacz

–

–

[gajówka] Bekowiny

Kutery

[leśniczówka] Kutery

Klepacze

[gajówka] Kadysowiny

–

[kopalnia rudy żelaza] Władysław

Budy

Budy Brodzkie

–

[gajówka] Niwa

Polagew

Połągiew

–

[młyn parowy, tartak parowy] Pozorek

–

Staw Kunowski (wieś)

–

[gajówka] k. Stawu Kunowskiego

–

[gajówka] Czworak

–

Komorniki

–

[gajówka] Suszarnia

–

[gajówka] Henryk

–

Czarne Pole [k. Lipia]
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III. Obiekty gospodarcze
Północne zbocza Gór Świętokrzyskich oraz okolice rzeki Kamienna zaliczane są do
Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Był to największy w Polsce ośrodek starożytnego
górnictwa i hutnictwa żelaza. Szczególnie wiele zakładów powstało tutaj w 1. połowie
XIX wieku, w okresie działalności Stanisława Staszica oraz ks. Franciszka Ksawerego
Druckiego-Lubeckiego. Powstało szereg obszernych studiów dotyczących rozwoju
hutnictwa i górnictwa w Królestwie Polskim (Gąsiorowska 1922; Barciński 1931;
Wójcik 2007: 67–68). Zawierają one liczne zestawienia miejsc wydobywania rud żelaza,
które mogą stanowić materiał porównawczy dla badań archeologicznych i weryfikować ich ustalenia. Szczególnie interesujące z punktu widzenia badanego obszaru jest
niepublikowane studium Franciszka Krzeszowskiego. Odwołuje się on do bardzo bogatej tradycji kopalnictwa i hutnictwa rudy żelaza w regionie starachowickim od czasów
średniowiecznych, podkreślając udział duchownych właścicieli dóbr w tym regionie –
cystersów z Wąchocka (kuźnice w Bzinie, Krzyżowej Woli i Żyrcinie), księży komunistów krakowskich zwanych bartoszkami (Stara Ruda i Brody) oraz biskupów krakowskich (Krynki) (Krzeszowski: 20–35).
Nieliczne mapy górnicze z XIX wieku, które zawierają objęty badaniem teren, opisał
i analizował Andrzej Wójcik. Najciekawsza – autorstwa Maksymiliana Strasza (Karta
położenia Zakładów Górniczych Rządowych w Królestwie Polskiem. Okręg Wschodni,
skala ok. 1:126 000) z 1846 roku – nie obejmuje jednak ujętych na mapach początku XX wieku kopalni Stefania i Władysław. Ukazuje natomiast leżące w najbliższej
okolicy kopalnie Elżbieta (czynna od 1818) i Henryk (od 1838). Koniec XIX wieku
i 1. połowa XX wieku przyniosą kryzys górnictwa i hutnictwa w tym rejonie, gdyż
centrum przeniesie się do tzw. okręgu zachodniego. Jak napisał Adolf Bocheński: „Potem od roku 1868 Zagłębie przeżyje nowy kolosalny okres świetności. Z końcem wieku XIX będą wielkie piece jeden po drugim wygasać – centrum górnicze przesunie się
do Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Będziny – z okręgów leśnych w okręg węglowy”.
W okresie XX wieku na skutek rozbudowy potencjału przemysłowego oraz infrastruktury technicznej przekształcono ten rejon w Aglomerację Staropolską, która nawiązuje
tradycją do Staropolskiego Okręgu Przemysłowego (Stawicki, Pająk 1997: 177–178).
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Il. 12. Fragment mapy M. Strasza z 1846: Karta położenia Zakładów Górniczych Rządowych
w Królestwie Polskiem. Okręg Wschodni, skala ok. 1:126 000 (za: Wójcik: 3)

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, że istotnym elementem wpływającym na obraz
badanego obszaru były wydarzenia polityczne, takie jak konflikty zbrojne, najazdy czy
bitwy, które przetaczały się przez ten teren. W najdawniejszych czasach na pograniczu
tym ścierały się wojska państwa piastowskiego z najeźdźcami z Rusi (Rusini, Tatarzy)
oraz Litwy. W okresie rozbicia dzielnicowego i w okresie późniejszym obszar ten dotykany był także konfliktami wewnętrznymi i międzynarodowymi (rokosz Zebrzydowskiego, potop szwedzki czy wojna północna) (Nierychlewska 2002: 23). W okresie
późniejszym Puszcza Iłżecka dawała schronienie powstańcom listopadowym i styczniowym. Do dziś trwają w pamięci miejsca bitew: Grochowiska, Wąchock, Małogoszcz, Bodzechów, Szydłowiec. Lasy starachowickie były świadkiem słynnej bitwy
pod Iłżą w dniach 8–9 września 1939 w czasie kampanii obronnej, a później na tym
terenie funkcjonował kielecko-radomski okręg AK „Jodła” (obwody Opatów i Iłża).
Uwarunkowania geograficzne wpłynęły na szczególne nasilenie ruchu partyzanckiego
w tym rejonie przez cały okres drugiej wojny światowej (Stawicki, Pająk 1997: 180).
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Skanowanie laserowe i geomatyka
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1. Wprowadzenie do lotniczego skanowania laserowego –
ALS I ZASOBY ISOK - POTENCJAŁ I MANKAMENTY

Wykorzystanie skanowania laserowego w archeologii ma zasadniczo dwa kierunki:
• pierwszy – związany z wykorzystaniem naziemnych skanerów laserowych (TLS)
w celu inwentaryzacji i archiwizacji obiektów archeologicznych (głównie
płaskorzeźb, rzeźb, budynków i innych małych obiektów, a także odsłanianych warstw i obiektów nieruchomych) (Baranowski i in. 2005; Boroń
i in. 2007; Bujakiweicz i in. 2006; Kościuk 2013; Sitnik 2010; Zapłata
2012; Zapłata 2013; Zawieska 2013; 3D Laser Scanning for Heritage… 2011);
• drugi – z astosowanie lotniczego skanowania laserowego w analizie i inwentaryzacji
obiektów archeologicznych bądź inwentaryzacji dużych obszarów w celu
wyszukania i inwentaryzowania obiektów zabytkowych (Crutchley, Crow
2009; Zakšek i in. 2011; Opitz i in. 2013; Zapłata, Borowski 2013; Zapłata
i in. 2014).
Szereg badań i rosnąca literatura przedmiotu w ostatnich latach w sposób wyraźny
wpisały w praktykę badawczą i dyskurs naukowy omawianą technologię, co zwalnia
autorów opracowania z omawiania historii badań, jak i szczegółowo samej metody,
a zarazem pozwala odesłać czytelnika do licznych ww. publikacji.
Na potrzeby omawianego projektu skanowanie laserowe, a dokładniej produkty ALS
w postaci przetworzonych danych ISOK zostały wykorzystane celem wyszukania i zadokumentowania obiektów zabytkowych na terenach leśnych, na których ALS jest
najefektywniejszą i nieinwazyjną metodą badawczą.
W przedmiotowych badaniach wykorzystane zostały dane pochodzące z lotniczego
skanowania laserowego wykonanego w ramach projektu ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju) realizowanego przez konsorcjum, w którego skład wchodzą Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej jako lider konsorcjum, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy oraz Rządowe Centrum Bezpie-
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czeństwa. Po przetworzeniu tych danych do postaci numerycznego modelu terenu
(NMT) z zastosowaniem specjalnego, dedykowanego dla badań archeologicznych algorytmu local relief model (LRM) (Hesse 2010; Doneus 2013), były one wykorzystane
do interpretacji pod kątem identyfikacji obiektów cennych z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego. Uzasadnieniem do wyboru takiego, a nie innego materiału źródłowego jest to, iż dane ALS charakteryzują się po pierwsze bardzo dużą dokładnością
pomiaru, a po drugie są podatne na modelowanie pod kątem różnych zastosowań.
Lotnicze skanowania laserowe to nowoczesna technologia pozyskiwania danych
o przestrzeni (Baltsavias 1999a i b). Prace nad jej wykorzystaniem prowadzone są od
lat 90. XX wieku, po tym, jak w wyniku rozwoju odbiorników GNSS udało się stworzyć urządzenie, którego pozycję można było bardzo dokładnie określić w przestrzeni.
Pierwsze lotnicze skanery laserowe miały możliwość rejestrowania tylko jednego odbicia; obecnie możliwe jest już zarejestrowanie wszystkich składowych odbić jednego
impulsu (skanery full waveform) (Guangping 1998; Baltsavias 1999a i b; Katzenbeisser 2004).
Szerokie możliwości i operacyjność spowodowały, że lotnicze skanowanie laserowe
znalazło zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. Badania nad możliwościami
wykorzystania lotniczego skanowania laserowego w analizach środowiska przyrodniczego rozpoczęto już w latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (Nelson i in. 1984; Maclean, Krabill 1986) i Rosji (Sołoduchin i in. 1977,
1979a i b).
Zastosowanie lotniczego skanowania laserowego w badaniach dziedzictwa kulturowego sięga przede wszystkim początków XXI wieku, będąc metodą coraz szerzej aplikowaną do projektów naukowo-badawczych i konserwatorskich w ostatnich latach. Jednym z pierwszych projektów, w ramach którego zastosowano technologię LIDAR do
badania dziedzictwa kulturowego (archeologicznego), były badania przeprowadzone
w latach 1984–85 przez Thomasa Servera z NASA w okolicach wulkanu Mount Arenal (Renfrew, Bahn 2002: 82). Zastosowanie technologii lotniczego skanowania laserowego w środowisku polskich naukowców sięga roku 2008. Od tego czasu ALS stopniowo rozwija się, stając się jedną z ważniejszych metod detekcji i analizy dziedzictwa
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kulturowego, zwłaszcza na terenach leśnych (Banaszek, Rączkowski 2010; Nowakowski 2010; Sławik, Zapłata 2011; Legut-Pintal 2012; Zapłata 2013).

Opis technologii i historia rozwoju lotniczego skanowania laserowego
Pierwszy komercyjny system lotniczego skanowania laserowego powstał w 1993 roku.
Ilustracja 1 przedstawia graficznie okres od rozpoczęcia prac nad laserem do ostatecznego powstania systemu.

Il. 1. Historia rozwoju lotniczego skanowania laserowego na osi czasu (oprac. K. Stereńczak)

Po powstaniu pierwszego systemu można zauważyć szybki rozwój technologii i pojawianie się nowych firm oferujących różne rozwiązania techniczne. Dziś istnieje kilkanaście przedsiębiorstw produkujących urządzenia i kilkaset wykorzystujących je
w praktyce.
W ostatnich kilku latach lotniczy skaner laserowy stosowany jest w Polsce. Podobnie
jak za granicą wykorzystuje się go w praktyce i nauce do wielu celów. Realizowany
w Polsce projekt ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi
zagrożeniami) jest jednym z przykładów inicjatywy ogólnokrajowej, która poza konkretnymi potrzebami związanymi z bezpieczeństwem dostarcza danych do różnorodnego wykorzystania. Celem projektu ISOK jest zapewnienie efektywnego systemu
osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Zebrane dane służą do budowy
map zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz przygotowania systemu informatycznego
ostrzegającego o zagrożeniach. Projekt jest dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej.
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Technologia lotniczego skanowania laserowego rozwija się bardzo intensywnie, dostarczając nowych urządzeń o coraz szerszych możliwościach. Na początku systemy mogły
rejestrować zaledwie jeden sygnał odbity: pierwszy lub ostatni. Wysyłały one zaledwie
kilka tysięcy wiązek pomiarowych na sekundę. Powodowało to duże ograniczenia
i wysokie koszty pozyskania danych.
W początkach XXI wieku pojawiły się systemy mogące rejestrować jednocześnie 2 odbicia, a następnie rejestrujące do 4–5 odbić. Częstotliwość wysyłanych sygnałów
wzrosła w obecnie wykorzystywanych systemach do 500 000 wiązek laserowych na
sekundę. Dostępne są również systemy mogące rejestrować energię odbitą w bardzo
dużych częstotliwościach (systemy ang. full waveform), dzięki czemu odbiorcy danych nie są ograniczeni do określonej liczby odbić i mogą na podstawie struktury
odbitego sygnału otrzymywać informacje o charakterze obiektów, od których nastąpiło odbicie.
Skanowanie laserowe polega na wysyłaniu przez urządzenie (nadajnik) wiązek laserowych w określonych kierunkach i w określonym czasie z platformy, na której umieszczony został LIDAR (Il. 2), oraz odebraniu sygnału dobitego od obiektów (odbiornik). Dzięki znajomości kierunku i prędkości, z jaką porusza się wiązka, możliwe jest
określenie odległości (wzór poniżej) pomiędzy mierzonym obiektem a laserem wykorzystanym do pomiaru.

t
R=c2

gdzie:
R – odległość [m]
t – czas [s]
c – prędkość światła – 299 792 458 [m/s]
Lotniczy skaner laserowy składa się z następujących podstawowych komponentów:
1. skaner laserowy
– urządzenie mierzące odległość (LIDAR)
– urządzenie mierzące kąt (skaner)
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2.	globalny system nawigacji satelitarnej (ang. Global Navigation Satellite System
(GNSS))
– określanie pozycji platformy w trakcie nalotu
3. system INS (ang. Intertial Navigation System)
– monitoruje pozycję platformy w trakcie nalotu
4. synchronizator bazujący na sygnale GNSS

Określenie pozycji mierzonego obiektu możliwe jest dzięki znajomości położenia skanera laserowego. Za jej wyznaczenie odpowiadają dwa systemy: GNSS i INS. Dzięki
nim określane jest położenie samolotu w trakcie lotu. Dokładność pomiarów skanerem laserowym z poziomu lotniczego wynosi około 15–20 cm w poziomie i 20–30 cm
w pionie. Wielkość błędu uwarunkowana jest przede wszystkim dokładnością pomiaru skanera w przestrzeni.

Il. 2. Lotniczy skaning laserowy – schemat działania
(www.sanctuarysimon.org/monterey/sections/other/whats_new_lidar.php)
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Wysłana przez nadajnik wiązka laserowa po napotkaniu przeszkody traci część wysłanej energii, która powraca do urządzenia, natomiast reszta podąża dalej w pierwotnym
kierunku aż do napotkania kolejnej przeszkody. W zależności od systemu lotniczego
skanowania laserowego, od rodzaju powierzchni i ilości energii odbitej rejestrowany
sygnał ma różny kształt (Il. 3). W skrajnych sytuacjach cała energia może zostać pochłonięta (przez wodę) lub odbita w innym kierunku (powierzchnie płaskie – duże
okna, baterie słoneczne, blaszane dachy). Po zarejestrowaniu sygnałów odbitych następuje skomplikowany proces przeliczenia danych z postaci fali na punkty o współrzędnych x, y, z. Ostatecznym wynikiem skanowania laserowego jest chmura punktów
przeliczona w określony geodezyjny układ współrzędnych płaskich. Szeroko rozpowszechnionym standardem danych jest format „las” (obecnie w wersji 1.4) opracowany przez Amerykańskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (ASPRS). Dodatkowym produktem skanowania są dostarczane przez firmy komercyjne: numeryczny
model terenu (NMT) oraz numeryczny model pokrycia terenu (NMPT). Standardem
stało się również pozyskiwanie w trakcie nalotu zdjęć lotniczych, które później wykorzystywane są do analiz i tworzenia ortofotomap.

Il. 3. Rejestracja różnego typu obiektów (od lewej: goła ziemia, pochylenie, roślinność i ziemia)
dwoma różnymi systemami: system rejestrujący poszczególne odbicia – niebieskawe tło,
system rejestrujący cały kształt fali – tło żółte) (źródło: strona internetowa ProGea)
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Do wymienionych powyżej charakterystyk i cech lotniczego skanowania laserowego
mających wpływ na właściwości i geometrię uzyskanej chmury punktów można zaliczyć również:
1. Typ sensora (Il. 4), który ma ogromny wpływ na sposób pomiaru i przestrzenne rozłożenie punktów lotniczego skanowania laserowego (Stereńczak 2011). W przypadku
ostatniego systemu (włóknistego) możliwe jest umieszczenie całego systemu na wibracyjnej platformie, przez co kształt uzyskanych równoległych linii będzie sinusoidalny.

Il. 4. Wzór punktów powstały na ziemi w zależności od rozwiązania konstrukcyjnego systemu

(Sinusoida ‚Z’ – Optech, Sinusoida ‚S’ – Leica, Linie równoregłe – Riegl, Elipsoida – Palmer Scanning,
Linie równoległe (wykorzystanie światłowodów) – TopoSys) (zmienione przez K. Stereńczak)

2. Długość fali – wyrażana jest w nano- (nm) lub mikrometrach (µm). We współczesnych systemach najczęściej wykorzystywane są zakresy odpowiadające bliskiej (900 nm
– FLI_<AP I/II, około 1050 nm – Optech ALTM, Leica ALS, Topeye i Riegl) lub
średniej podczerwieni (1540 nm – TopoSys I/II). Do badań głębinowych wykorzystywane są długości fali odpowiadające kolorowi zielonemu (532 nm – LADS,
Hawkeye Bathymetric Systems).
3. Kąt skanowania – Kąt ten definiowany jest od kierunku nadirowego. Stosowane
obecnie skanery mają kąty w zakresie od 0° do 45°.
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W zależności od współczynnika dywergencji (określającego wielkość rozchodzenia się
fali w przestrzeni) i wysokości lotu wielkość wiązki (plamki, ang. footprint) na ziemi
może przyjmować wartości od kilku centymetrów do kilku metrów. Systemy lotnicze
z reguły mają plamki o średnicy maksymalnie do 1,5–2 m.
Istniejąca pokaźna ilość danych pozyskanych w wyniku lotniczego skanowania laserowego oraz ciągłe pozyskiwanie nowych pozwala wnioskować, że w przyszłości dane te będą
stanowić istotne gospodarczo źródło informacji. Dzięki dokładności danych skanowania
laserowego możliwe jest opisywanie ogromnych przestrzeni z precyzją centymetrową.
Przetwarzanie danych skanowania laserowego może mieć kilka płaszczyzn:
•	Możliwe jest przetwarzanie surowej chmury punktów, które polega głównie na automatycznej klasyfikacji obiektów, które opisuje. Pośród wydzielonych obiektów są
między innymi: grunt, budynki, roślinność w 3 klasach wysokości; są również
punkty niesklasyfikowane. Chmura punktów ma m.in. zastosowanie w badaniach
i analizie środowiska przyrodniczego czy badaniach archeologicznych. Struktura
roślinności jest bardzo dobrze odwzorowana we wzorcu przestrzennym chmury
punktów. Analiza statystyczna takiej chmury dostarcza wielu zmiennych wykorzystywanych w modelowaniu biomasy, zapasu czy składu gatunkowego lasów. Przenikanie danych lotniczego skanowania laserowego przez roślinność pozwala również
analizować dno lasu na wielkich obszarach, co już pozwoliło na odkrycie nieznanych do tej pory obiektów historycznych i archeologicznych na całym świecie.
•	Kolejnym sposobem przetworzenia jest stworzenie na podstawie chmury punktów
modeli terenu, które znajdują zastosowanie w wielu analizach przestrzennych jako
warstwy wejściowe do analiz przestrzennych. Dokładny numeryczny model terenu
jest przykładem najczęściej wykorzystywanych danych przestrzennych na świecie.
Stał się on jeszcze popularniejszy dzięki zwiększeniu dokładności jego pozyskiwania
oraz możliwości pozyskania na wielkich obszarach. Z kolei numeryczny model pokrycia terenu jest często wykorzystywany w analizach zmian. Analiza samowoli budowlanej, zmian w roślinności czy wyników działania klęsk żywiołowych nie mogłaby się obejść bez NMPT.
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•	Kolejnym sposobem wykorzystania danych lotniczego skanowania laserowego jest
analiza zbliżona do analizy zdjęć cyfrowych. Dzięki informacji o intensywności odbicia, a także dzięki informacji RGB zapisanej w każdym zarejestrowanym odbiciu
można z chmury punktów generować warstwy tematyczne i poddawać je klasyfikacji.
2. Zasoby ISOK – potencjał i mankamenty
Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK – na podstawie strony http://www.isok.gov.pl)
jest inicjatywą mającą na celu konsolidację informacji o zagrożeniach i umieszczenie ich
w profesjonalnym systemie informatycznym, wykorzystującym zintegrowaną bazę danych
oraz nowoczesny moduł rozpowszechniania informacji do końcowych użytkowników,
zapewniając dostęp zarówno dla administracji, jak i indywidualnego obywatela. Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ma się przyczynić do
rozwiązania bądź zminimalizowania szeregu problemów związanych z zagadnieniem zarządzania kryzysowego w Polsce, ze szczególnym ukierunkowaniem na zagrożenia powodziowe. W ramach projektu pozyskano już dane lotniczego skanowania laserowego dla
około 67% terytorium Polski, a na podstawie ostatnio podpisanych umów do 2015 roku
dane pokryją w sumie 92% kraju (Il. 5). Oznacza to, iż w bardzo niedalekiej przyszłości
Polska będzie dysponować najdokładniejszymi danymi w historii, pokrywającymi prawie
cały jej obszar. Oznacza to również możliwość wykorzystania ich do innych celów. Koszt
danych jest niewielkim procentem ich faktycznej wartości rynkowej.

Il. 5. Planowany obszar, na którym wykonane zostanie lotnicze skanowanie laserowe w ramach projektu ISOK
(Źródło: http://www.gugik.gov.pl/projekty/isok)
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Poza wieloma zaletami takiego stanu rzeczy dane te mają pewne wady. Po pierwsze są
bardzo niejednorodne. Oznacza to, że pomimo tego, iż w wyniku kontroli stwierdzono
spełnienie kryteriów SIWZ przez poszczególne zestawy danych, trudno jest traktować
całość zasobów ISPK jako taki sam zbiór potencjalnych danych. Taki stan rzeczy może
powodować pewne utrudnienia i problemy w analizach wykorzystujących cały posiadany zasób. Różnice w danych mogą wynikać z wielu faktów.
1.	Różny czas nalotu w ciągu roku. Optymalny dla wykonania nalotu jest termin
(bezlistny i bezśniegowy) wiosną i jesienią, tuż po zakończeniu okresu wegetacyjnego
lub przed jego rozpoczęciem. Oczywiście wynika to z faktu, że to roślinność, szczególnie niska, ma decydujący wpływ na to, czy promień laserowy dotrze do gruntu
czy nie. Te różnice w rozwoju roślinności nie wynikają z konkretnych dat, a z fazy
fenologicznej i mogą się zmieniać pomiędzy latami.
	Poza tym w różnych regionach Polski rozwój rozpoczyna się w różnych terminach.
Na północy z reguły o 2 tygodnie później niż na południu. Analogicznie jest w przypadku kończenia okresu wegetacyjnego, z tym że tu okres wegetacyjny kończy się
szybciej na północy. Do tego dochodzą bardzo specyficzne warunki lokalne. Stąd
– biorąc pod uwagę zasięg powierzchniowy projektu – można przypuszczać, że
w trakcie nalotu roślinność niska znajdowała się w różnym stadium rozwoju i pomiędzy seriami danych mogą występować systematyczne błędy – kilkucentymetrowej wielkości.
2.	Innym czynnikiem warunkującym charakterystykę danych był użyty skaner. Jak
pokazuje ilustracja 4, pomiar przestrzeni odbywa się w różny sposób, stąd na terenie
pokrytym skanowaniem, w zależności od rodzaju skanera, będą obszary rzadziej lub
gęściej próbkowane. Co za tym idzie, różne będzie przestrzenne pokrycie przez
punkty. Wszystkie firmy wykonały analizę pokrycia definiowaną jako stosunek
średniej odległości punktów w kierunku lotu do średniej odległości punktów w kierunku prostopadłym do kierunku lotu. Im bardziej wartość jest zbliżona do 1, tym
bardziej równomierne jest pokrycie przez dane. Oczywiście na obszarach bez roślinności można spodziewać się generalnie równomiernego pokrycia, zaś na terenach
zalesionych może ono przybierać bardzo zróżnicowany charakter.
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3.	Najistotniejszym elementem wpływającym na równomierność pokrycia gruntu
przez dane lotniczego skanowania laserowego jest roślinność. Bardzo gęste drzewostany w różnym wieku mogą powodować rozmaite problemy. Gęste młodniki gatunków iglastych są środowiskiem powodującym największe problemy, gdyż są na
tyle gęste, że często ostatnie odbicia powstają w górnych partiach drzew i są duże
obszary na powierzchni których nie powstaje żadne odbicie z gruntu. Problem ten
występuje przez cały rok. W przypadku starszych drzewostanów te szczególnie
zwarte mocno ograniczają penetrację wiązki i liczbę punktów gruntu. Najbardziej
charakterystycznym objawem są obszary pod koronami drzew (głównie liściastych),
gdzie w okresie wegetacyjnym nie ma żadnego odbicia z gruntu lub są tylko pojedyncze. Największa liczba punktów w lesie znajduje się w okolicy luk pierwszego
piętra. Oczywiście jeśli drzewostan jest bardziej złożony, ma więcej warstw, to wtedy trudniej przebić się z wiązką. Jedyną zaletą jest to, że w drzewostanach o dużym
zwarciu z reguły nie ma roślinności runa, więc jeżeli mamy już odbicia z gruntu, to
są one bardzo dokładne.
4.	Pokrycie poprzeczne pomiędzy pasami. Są to miejsca, gdzie gęstość jest zawsze
większa niż w przeważającej części skanowanego pasa. Są one potrzebne, gdyż zapewniają pokrycie obszaru przez dane ALS. Różni wykonawcy stosowali różnego
rodzaju pokrycie, stąd możemy mieć takie, gdzie jego wartość wynosi 20% i takie,
gdzie może być 35%.
5.	Błędy klasyfikacji. Wykonawcy wykorzystywali w procesie różnego rodzaju oprogramowanie z różnymi ustawieniami. Oznacza to, że kryterium dokładnościowe
zostało spełnione, ale innego rodzaju błędy znajdują się w różnych zestawach danych. Klasyfikacja punktów do klasy gruntu ma czasami dość mocny wpływ na
interpolacje numerycznego modelu terenu.
6.	Interpolacja numerycznego modelu terenu. Kolejnym elementem problematycznym jest wykorzystanie do interpolacji numerycznego modelu terenu różnych algorytmów. Mogą one powodować kilkunastocentymetrowe różnice w modelach generowanych na tych samych danych skanowania laserowego.
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Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, należy mieć na uwadze, że analiza danych ALS
znajdujących się z zasobach GUGiK wymaga wcześniejszego zapoznania się z nimi,
sprawdzenia, kto i na jakim sprzęcie je wykonywał. Wizualna analiza takich zmiennych jak klasyfikacja czy intensywność może nam pokazać rzeczy, na które należy
zwrócić uwagę w trakcie analizy danych.
3. Przetworzenia danych i ich udostępnianie w przeglądarce
internetowej w projekcie „Laserowi OdkrYWCY”

Biorąc pod uwagę krótki czas realizacji badań, ich duży zasięg terytorialny, a co za tym
idzie – wiele danych do przetworzenia, istnieje konieczność zaangażowania w realizację
projektu wielu osób. Takie podejście wymaga dostarczenia uniwersalnego narzędzia,
ogólnodostępnego i prostego w obsłudze.
W tym przypadku był to portal dostępny poprzez sieć Internet. Każdy uczestnik, który
wyrazi wolę przystąpienia do projektu, będzie mógł założyć na portalu swoje spersonalizowane konto. W ramach założonego konta będzie on mógł przystąpić do interpretacji materiału badawczego, którym będą obrazy odpowiadające obszarowi o planowanych wymiarach 200×200 m. Próbki danych będą przydzielane losowo i to właśnie
mechanizm doboru próby będzie kluczowym komponentem portalu.
Sposób losowego wyświetlania obszarów do wizualnej interpretacji musiał spełniać
następujące warunki:
•	powinien zostać przeanalizowany cały obszar badawczy;
•	jeden obszar badawczy powinien zostać wyświetlony maksymalnie 4 razy;
•	kontekst poszczególnych elementarnych fragmentów obszaru udostępnianego do
wizualizacji powinien się zmieniać;
•	obszar analizy powinien być na tyle duży, by możliwe było dostrzeżenie na jego tle
obiektów o wielkości kilku–kilkunastu metrów, a jednocześnie na tyle mały, by
niemożliwe było zorientowanie się, gdzie konkretnie obszar ten się znajduje w rzeczywistości, by ustrzec się ewentualnych penetracji potencjalnych miejsc archeologicznych.
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W analizie wykorzystywany był numeryczny model terenu o rozdzielczości 0,5 m oraz
8 obrazów posiłkowych, będących przetworzeniami NMT. Obrazy te będą przedstawiać zacienienie obszaru przy założeniu padania promieni słonecznych z 8 podstawowych kierunków świata.
Analizując powyższe założenia, zdecydowano się wstępnie na obszar o wielkości
200×200 m. Aby spełnić kryterium zmienności kontekstu obserwacji, przyjęto, że
obraz do obserwacji zbudowany będzie z 4 elementarnych fragmentów o wielkości
100×100 m (ryc. 6).

200 m

200 m

100 m

100 m
Il. 6. Schemat tworzenia obszaru do interpretacji

Złożenie obszaru do analizy z 4 mniejszych daje możliwość oglądania każdego najmniejszego kwadratu (100×100 m) w sąsiedztwie 4 innych obszarów, przez co kontekst jego obserwacji się zmienia. Przykładowy schemat losowania dla 9 elementarnych obszarów został zaprezentowany poniżej (Il. 7).
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Losowanie
nr 1

Losowanie
nr 3

Losowanie
nr 2

Losowanie
nr 4

Il. 7. Schemat losowania przedstawiony na 9 obszarach elementarnych.
Zielone kwadraty – obszary elementarne niebrane pod uwagę w określanym losowaniu
(oprac. K. Stereńczak)
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Schemat losowania został zaprojektowany w taki sposób, że obszar podstawowy
(200×200 m) może zostać wyświetlony maksymalnie 4 razy, a elementarny fragment
(100×100 m) maksymalnie 12 razy. Obszar podstawowy będzie losowo wyświetlany
kolejnym obserwatorom.
W celu poprawienia zdolności interpretacyjnych zaplanowano również wykorzystanie obrazów, na których przedstawione jest zacienienie przy założeniu padania promieni słonecznych z 8 podstawowych kierunków świata. Wysokość słońca zostanie określona doświadczalnie. Poniżej przedstawiony jest obszar o wielkości 100×100 m z oryginalnym
NMP (Il. 8A) oraz z obrazem zacienienia (Hillshade (ArcGIS 10.2)) przy następującym
założeniu kierunku padania promieni słonecznych: azymut 315°, wysokość 25° (Il. 8B).

Il. 8. Prezentacja NMT (A) i przykładowego obrazu zacienienia (B)

w celu porównania ich możliwości interpretacyjnych (oprac. K. Stereńczak)

Jeżeli użytkownik zidentyfikował obiekt, który jego zdaniem mógł być interesujący
z punktu widzenia przedmiotu badań, wówczas miał do dyspozycji narzędzia umożliwiające graficzne zaznaczenie obiektu i opisanie go za pomocą określonych definicji.
Natomiast w przypadku niestwierdzenia obecności w badanym polu obiektu użytkownik miał możliwość oznaczenia próbki jako pustej.
Zakładano, że czas na dokonanie interpretacji danego obrazu nie będzie dłuższy niż 24
godziny. Potem, w przypadku niepodjęcia przez użytkownika żadnych działań – po-
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twierdzających lub wykluczających istnienie poszukiwanych obiektów – dany obszar
był zwracany do puli obrazów do wylosowania.
Dodatkowym modułem w narzędziu badawczym był moduł statystyk, informujący
użytkownika, ile obszarów wylosował i zinterpretował oraz jak wygląda jego wynik na
tle pozostałych uczestników projektu.
Dodatkowym elementem projektu wykorzystanym przy weryfikacji wyników w terenie i referencyjnej interpretacji NMT było wykonanie dla całego obszaru przetworzenia numerycznego modelu terenu metodą Local Relief Model (Hesse 2010). Istotą
ww. przetworzenia jest filtracja modelu filtrami dolnoprzepustowymi uśredniającymi
i analizowanie modelu różnicowego. Innymi słowy, przetworzenie LRM umożliwia
uwypuklenie lokalnych deniwelacji terenu, które są trudne do zauważenia w trakcie
analizy obszaru na modelu cieniowym lub oryginalnym. W pracy przetestowano kilkanaście różnych rozwiązań i ostatecznie zdecydowano się na następujące (Il. 9):
•	w pierwszej kolejności przefiltrowano oryginalny NMT filtrem uśredniającym
o wielkości promienia okna 3 piksele;
•	w drugiej kolejności przefiltrowano oryginalny NMT filtrem uśredniającym o wielkości promienia okna 15 pikseli;
•	odjęcie obu obrazów dało różnicowy model będący obrazem lokalnych przewyższeń
(Il. 9D).

Il. 9. Etapy przetworzenia NMT z zastosowaniem metody Local Relief Model: przetworzenie NMT (A), filtracja oknem
o promieniu 1 piksel (B), filtracja oknem o promieniu 15 pikseli (C) i obraz różnicowy (D) (oprac. K. Stereńczak)
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Efektem takiego przetworzenia było mocne uwypuklenie wszelkich lokalnych wywyższeń powierzchniowych i liniowych (Il. 10–13), co w zdecydowanym stopniu poprawiło wyniki interpretacji NMT.

Il. 10. Wizualizacja przetworzonego NMT modelem LRM –
zarys potencjalnych okopów wojennych na obrazie wynikowym (oprac. K. Stereńczak)

Il. 11. Wizualizacja przetworzonego NMT modelem LRM –
zarys obiektu czworokątnego na obrazie wynikowym (oprac. K. Stereńczak)
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Il. 12. Wizualizacja przetworzonego NMT modelem LRM –
zarys obiektów kopalni Henryk na obrazie wynikowym (oprac. K. Stereńczak)

Il. 13. Wizualizacja przetworzonego NMT filtrem LRM –
zarys obiektów owalnych mielerzy (?) na obrazie wynikowym (oprac. K. Stereńczak)
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Biorąc pod uwagę obecne zaawansowanie przetworzeń na potrzeby archeologiczne,
w najbliższej przyszłości poniższe zagadnienia powinny zostać rozwinięte, by poprawić
i przyśpieszyć obecnie w większości manualne interpretacje:
•	opracowanie metod i procedur automatycznego „czyszczenia” wyników obecnie
stosowanych analiz obrazów w celu przyśpieszania i zobiektywizowania obiektów
znajdowanych na numerycznych modelach terenu;
•	rozwijanie nowych metod przetwarzania obrazu pozwalających nie tylko na detekcję obiektów powierzchniowych o regularnych kształtach (budynki, mielerze), ale
także wspomagających odszukiwanie obiektów liniowych (mury, okopy, transzeje);
•	opracowanie standardów nalotu i charakterystyk danych lotniczego skanowania laserowego wykorzystywanych w różnych zastosowaniach archeologicznych;
•	tworzenie zespołów interdyscyplinarnych wspomagających prace archeologów,
w celu pełniejszego zrozumienia i analizy danych.
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1. Prace kameralne z danymi – społeczeństwo i specjaliści
Nieinwazyjne rozpoznawanie i inwentaryzacja obiektów zabytkowych, zwłaszcza archeologicznych, w projekcie „Laserowi Odkrywcy” odnosi się do dwóch zasadniczych
metod: (1) lotniczego skanowania laserowego, a zasadniczo metod przetwarzania i wizualizacji geodanych pozyskanych dzięki ALS (ang. airborne laser scanning – dalej:
ALS) w ramach „Informatycznego Systemu Osłony Kraju” (dalej: ISOK) oraz (2) badań powierzchniowych. Badania nieinwazyjne, oparte na lotniczym skanowaniu laserowym i danych pozyskanych w wyniku pomiarów wspomnianą metodą, stosowane
w rozpoznawaniu, analizowaniu i inwentaryzacji zasobów dziedzictwa kulturowego
opierają się na kilku zasadniczych elementach: (1) pracach terenowych – pozyskiwaniu
danych (pomiary), (2) przetwarzaniu i (3) analizie oraz interpretacji pozyskanych danych, (4) terenowej weryfikacji uzyskanych wyników, (5) korekcie geodanych na podstawie obserwacji terenowych.
Pierwszy element – pozyskanie danych, w ramach projektu – był realizowany na
pierwszych etapach działań i opierał się na danych ALS pozyskanych z zasobu Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, które wygenerowano
w ramach pomiarów lotniczych wykonywanych na potrzeby projektu ISOK. Drugi
etap to przetwarzanie pozyskanych danych, w tym reklasyfikacja chmury punktów,
które również wykonano na wcześniejszych etapach prac, celem stworzenia podstaw
do rozpoznawania zasobów zabytkowych. Trzeci etap prac to analiza i interpretacja
pozyskanych, a zarazem przetworzonych geodanych. Czwarty element procedury badawczej stanowiła weryfikacja terenowa i zestawienie wyników prac. Ostatni – to korekta geodanych na podstawie obserwacji terenowych.
Każdy z wymienionych etapów składał się z elementów cząstkowych, takich jak np.
ocena jakości danych, doboru metody generowania NMT itd. Pośród nieinwazyjnych
metod rozpoznawania obiektów antropogenicznych należy wymienić sposoby wyszukiwania potencjalnych zabytków, które bezpośrednio wiążą się z pracami kameralnymi. Istnieją dwa zasadnicze podejścia do wyszukiwania i lokalizacji potencjalnych zabytków nieruchomych – analiza wizualna wygenerowanych produktów geoinformacyjnych oraz analiza automatyczna i/lub półautomatyczna (Possel, Lindenbergh,
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Storms 2010; Trier, Zortea, Larsen 2012; Bakuła, Ostrowski, Zapłata 2013). W odniesieniu do realizowanego projektu rozpoznawanie zasobów zabytkowych oparto na
analizie wizualnej, zarówno w odniesieniu do internautów, jak i samych specjalistów.
W związku z powyższym zasadniczym elementem podjętych działań w ramach projektu było przetworzenie geodanych oraz ich wizualizacja, które miały dostarczać jak
najoptymalniejszego materiału do rozpoznawania potencjalnych obiektów zabytkowych. W procesie badawczym zasadnicza praca interpretacyjna zaczyna się od momentu przetwarzania danych i ich wizualizacji, kiedy dokonywane są prace związane
z rozpoznawaniem potencjalnych obiektów antropogenicznych (zabytkowych). W literaturze przedmiotu odnajdujemy szereg metod służących przetwarzaniu geodanych
oraz wizualizacji, do których zaliczamy m.in.: analizę cieniowania zboczy – ang. hillshading (dalej: SH), w tym wielokierunkowego cieniowania zboczy – ang. hill-shading
from multiple directions (dalej: HSMD), lokalny model rzeźby terenu – ang. local relief
model (dalej: LRM), wskaźnik widoczności nieboskłonu – ang. sky view factor (dalej: SVF)
czy analizę głównych składowych – ang. principal component analysis (dalej: PCA) (wybrana literatura nt. ww. przetwarzania i wizualizacji geodanych: Hesse 2010a; Hesse
2010b; Hesse 2012; Donesu 2013). W celu jak najefektywniejszego udostępnienia danych do analizy i interpretacji wybrano przede wszystkim sposób wizualizacji danych
oparty na funkcji cieniowania zboczy (wielokierunkowe cieniowanie zboczy), gdyż ten
rodzaj przetworzenia geodanych jest w znacznym stopniu intuicyjny, a zarazem zrozumiały dla przeciętnego uczestnika projektu (w założeniu – gimnazjalisty). Odbiór obrazu, który był efektem symulacji naturalnego zjawiska, dodatkowo mógł zatem wspomagać proces interpretacyjny internautów (szerzej: rozdział 4). Kolejne rodzaje przetwarzania geodanych i ich wizualizacji, jakie zastosowano w projekcie, w oparciu m.in.
o literaturę przedmiotu, wiązały się z najefektywniejszymi narzędziami geoinformatycznymi, do których zaliczamy filtr local relief model (Benet i in. 2010; Kokalj, Zakšek,
Oštir, 2013; Zapłata, Ostrowski, Bakuł 2014; Zapłata, Borowski 2013).
Podstawową formą rozpoznawania potencjalnych obiektów zabytkowych była analiza
wizualna na ekranie komputera, palmtopa itp. W odniesieniu do internautów bazowała ona na udostępnionej online wizualizacji modelu powierzchni terenu przetworzonego w wyniku zastosowania funkcji hillsheding (wielokierunkowego – 8 kierunków
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nasłonecznienia powierzchni terenu), wyświetlanego w formie kafelków – fragmentów
obszaru o wymiarach 200×200 m (szerzej: rozdział 4). W odniesieniu do pracy specjalistów analiza wizualna bazowała na kilku przetworzeniach geodanych: chmura punktów z nałożoną teksturą, Numeryczny Model Terenu, mapa wysokościowa, mapa cieniowanego NMR, mapa wygenerowana przy zastosowaniu filtra local relief model.
Analiza terenu badań była wykonywana również na podstawie współczesnych map,
w tym topograficznych, wybranych materiałów archiwalnych oraz dostępnych danych
teledetekcyjnych.
Prace kameralne prowadzono również w oparciu o powszechnie dostępne dane i informacje dotyczące obszaru badań – terenów leśnych. Na podstawie wspomnianych danych dokonano przede wszystkim identyfikacji współczesnych obiektów topograficznych terenu (drogi, rzeki, domostwa itp.), które eksponowały się na wizualizacjach
geomatycznych, klasyfikując tę grupę jako obiekty poza zbiorem potencjalnych obiektów zabytkowych. Celem jak najpełniejszego zweryfikowania i zestawienia wyników
pracy internautów, w ramach zadania cząstkowego dokonano niezależnego rozpoznania i zadokumentowania potencjalnych obiektów zabytkowych, bazując na udostępnionych: (1) wygenerowanym NMT, (2) mapie wysokościowej, (3) przetworzeniach
geodanych (LRM i HS/HSMD), (4) chmurze punktów. W pierwszej kolejności dokonano rozpoznania i wyznaczenia obiektów na podstawie mapy cieniowanej. Następnie
dokonano rozpoznania terenu w oparciu o pozostałe przetworzenia geodanych.
W ramach projektu wygenerowano mapy cieniowania reliefu (NMT) – mapy cieniowania zboczy dla całego obszaru, na podstawie których dokonano wizualnego rozpoznania i selekcji potencjalnych obiektów / grup obiektów wskazanych do dalszej weryfikacji terenowej. Łącznie na podstawie ww. przetworzeń na początkowym etapie prac
rozpoznano 3157 potencjalnych obiektów zabytkowych: owalne – 2751, liniowe –
285, nieokreślone – 8, liniowe nieokreślone – 19, czworokątne – 48, obiekty związane
z wydobyciem surowców naturalnych (w tym kopalnie, które funkcjonowały jeszcze
w XX w., a obecnie są nieczynne) – 1912, obiekty liniowe / okopy wojenne – 27.
12

	Łączna podawana liczba dotyczy poszczególnych skupisk, a nie pojedynczych obiektów, np. potencjalnych
szybów, dołów czy dukli.
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Równolegle w ramach projektu wygenerowano mapy na podstawie przetworzenia filtrem local relief model (dalej: LRM) dla całego obszaru, na podstawie których dokonano wizualnego rozpoznania i wskazania potencjalnych obiektów. Na podstawie przetworzenia LRM rozpoznano następujące rodzaje oraz ilość potencjalnych obiektów
zabytkowych: obiekty owalne – 5304, liniowe – 840, nieokreślone – 8, liniowe nieokreślone – 19, czworokątne – 48, obiekty związane z wydobyciem surowców naturalnych (w tym kopalnie, które funkcjonowały jeszcze w XX w., a obecnie są nieczynne)
– 1913, obiekty liniowe / okopy wojenne – 27.
W pracach kameralnych zastosowano również mapę wysokościową, która posłużyła
jako materiał uzupełniający i wspierający analizy oraz interpretacje przetworzeń HS/
LRM. Do prac włączono również analizę i interpretację chmury punktów w postaci
danych „las” (dane teksturowane), która umożliwiła przede wszystkim dodatkowe
i uzupełniające rozpoznawanie kontekstu występowania obiektów, jak również dodatkowo wsparła rozpoznawanie potencjalnych obiektów, zwłaszcza w odniesieniu do
analizy powierzchni terenu i niskiej roślinności, zalegających na terenie gałęzi oraz
innych elementów, które mogły być zaklasyfikowane jako powierzchnia terenu. Tego
typu prace zasadniczo wykonywano punktowo, dla wskazywanych obszarów.
W wyniku analizy przetworzonych geodanych uzyskano rezultaty, które przedstawiane są w postaci trzech grup obiektów. Grupy obiektów kierowanych do weryfikacji
terenowej w oparciu o wyniki analiz specjalistów:
grupa I – obiekty i/lub skupiska obiektów o charakterystycznych cechach (i elementach) znane z danych archiwalnych (np. obiekty pokopalniane z określoną
lub przybliżoną lokalizacją) i potencjalne obiekty lub skupiska o charakterystycznych cechach (i elementach) (np. prawdopodobne mielerze);
grupa II – obiekty i/lub skupiska obiektów o niejednoznacznych cechach (np. zarysach, przekroju) i/lub niewyraźnych elementach (np. powstałych w wyniku
niskiej gęstości chmury punktów na poziomie gruntu);
grupa III – obszary dla których nie rozpoznano obiektów m.in. ze względu na niską
gęstość punktów na powierzchni terenu.
	Zob. przypis 12, s. 114.
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Omawiając prace kameralne, warto w tym miejscu podkreślić pewien mankament
związany z danymi ISOK. Nawiązując do poruszonego już w poprzednim rozdziale
zagadnienia jakości danych ALS, należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie pokrycia
terenu pomiarem laserowym.
W wielu miejscach pomiar gruntu jest bardzo rzadki, co częściowo, a nawet (w odniesieniu do niektórych obszarów) całkowicie eliminuje możliwość wskazywania jakichkolwiek obiektów antropogenicznych przy różnorodnych przetworzeniach.
I tak w miejscach o małej gęstości i nierównomiernym rozkładzie punktów wykrywalność obiektów była proporcjonalnie niższa w zestawieniu z dużą gęstością pokrycia
terenu pomiarem, gdzie rozpoznawalność była wyższa.
Sytuacja wskazuje zatem konieczność wykonania np. ponownych pomiarów ALS,
ukierunkowanych na uzupełniające w przeszłości rozpoznawanie obiektów zabytkowych.
2. Przebieg badań powierzchniowych i metodyka badawcza –
dostępność obszaru do badań powierzchniowych
i warunki obserwacji
Prace powierzchniowe były prowadzone przez odniesienie się do wyników prac kameralnych, których zasadniczym celem było rozpoznanie i wskazanie potencjalnych obiektów zabytkowych.
Na etapie prac kameralnych (z udziałem internautów) rozpoznano kilka tysięcy potencjalnych obiektów antropogenicznych (szerzej w dalszej części tekstu), wskazując również wybrane obszary, dla których pomiar ALS okazał się niewystarczający ze względu
na panujące podczas pomiarów warunki i sytuację w terenie (gęsta roślinność itp.).
W związku z powyższym zastosowano ogólny schemat postępowania badawczego, postulując jednocześnie tego typu podejście w przyszłych pracach badawczych z zastosowaniem danych ISOK:
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1.	analiza i interpretacja przetworzonego zasobu geodanych/ALS (prace kameralne),
2.	wskazanie potencjalnych obiektów antropogenicznych/zabytkowych (prace kameralne),
3.	weryfikacja wskazanych obiektów na obszarach próbnych/testowych,
4.	weryfikacja testowych obszarów (grupa III) o niskiej gęstości punktów na gruncie
(Zapłata 2014b) .
Weryfikacja terenowa wskazanych obiektów była realizowana w okresie wegetacyjnym, co też umożliwiało korelację obiektów zabytkowych z występującymi bezpośrednio nad zabytkami roślinami, jak również w ich sąsiedztwie. Ponieważ w odniesieniu
do prac terenowych projekt nie mógł uwzględniać weryfikacji obiektów w różnorodnych okresach wegetacyjnych, przyjęto realizację prac, która skupia się na weryfikacji
częściowej, z postulatem badawczym, aby dalsze prace weryfikacyjne były prowadzone
w odmiennych warunkach wegetacyjnych.
Kolejnym argumentem wskazującym częściową weryfikację zbioru potencjalnych
obiektów były warunki terenowe, kosztorys, a także czas realizacji prac weryfikacyjnych. Elementy te były zasadniczym kryterium, na podstawie którego dokonano wyznaczenia określonych obszarów i obiektów do terenowej weryfikacji. Argumentem na
rzecz doboru wspomnianych terminów prac terenowych było wykonywanie prac weryfikacyjnych w okresie wegetacyjnym, który stwarza możliwość uniknięcia niszczenia
roślinności (np. przy pracach związanych z odsłanianiem ściółki leśnej), co też nie jest
możliwe w okresach bezlistnych.
W archeologii powszechnie przyjęte jest uwzględnianie tzw. wyróżników glebowych w od
niesieniu do interpretacji zdjęć lotniczych. Również obserwacje flory czynione podczas
badań powierzchniowych stanowią kolejny element umożliwiający identyfikację i rozpoznawanie podziemnych struktur zabytkowych. Wyróżniki wegetacyjne (pozytywne
i negatywne) stanowią tym samym element uzupełniający procedurę analityczną.
Przykład uwzględniania wyróżników wegetacyjnych (analiz florystycznych) – negatywnych ilustruje fot. 1, na której zarejestrowano niski wzrost roślinności na obszarze
występowania pozostałości domniemanej zabudowy historycznej.
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Fot. 1. Przykład zróżnicowanego rozwoju roślinności niskiej (pokrzywa – łac. Urtica L.) na terenie występowania
pozostałości historycznej zabudowy – Nadleśnictwo Starachowice (fot. R. Zapłata)

Fot. 2. Przykład zróżnicowanego rozwoju roślinności na tym samym obszarze,
wynikającego z odmiennych warunków glebowych. Po lewej: borówka czarna (Vaccinium myrtillus L.) –
Nadleśnictwo Starachowice (fot. R. Zapłata)
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Obok wyróżników wegetacyjnych, drugim równie istotnym elementem procesu badawczego w terenie były wyróżniki glebowe, które miały szczególne znaczenie przy
rozpoznawaniu pozostałości miejsc przetwarzania drewna – miejsc wytwarzania węgla
drzewnego (np. pozostałości mielerzy).

Fot. 3. Widoczne węgle drzewne odsłonięte w miejscach powstawania wykrotów –
Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski (fot. S. Bochyński)

Fot. 4. Pozostałości obiektu związanego z przetwarzaniem surowca drzewnego (mielerza) –
Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski (fot. S. Bochyński)
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Z uwagi na dużą ilość pojedynczo występujących obiektów w poszczególnych kategoriach (np. mielerze), dokonano przede wszystkim terenowego rozpoznania wybranych
i przykładowych obiektów z całego zbioru, natomiast w odniesieniu do skupisk obiektów będących najprawdopodobniej pozostałościami miejsc eksploatacji surowców naturalnych dokonano weryfikacji całego „obiektu”, zwłaszcza granic występowania skupiska (np. dołów nakopalnianych).
Prace badawcze prowadzono na wszystkich rodzajach terenu, z wyjątkiem obszarów
ogrodzonych, trudno dostępnych lub niedostępnych z uwagi na gęsto występującą
roślinność lub też inne, niesprzyjające penetracji warunki (np. teren podmokły). Z potencjalnego rozpoznania wyłączono także obszary, na których prowadzona jest działalność inwestycyjna (np. teren budowy), jak również obszary objęte ochroną, zakazującą
wstępu na teren. Z uwagi na rośliny i tereny chronione prace prowadzono w konsultacji z nadleśnictwami, a także z pracownikami IBL zaangażowanymi w realizację projektu.
W związku z powyższym badania powierzchniowe ograniczano przede wszystkim do
nieinwazyjnej obserwacji powierzchni terenu oraz miejsc, na których w wyniku wcześniejszych procesów naturalnych oraz działań człowieka doszło do odsłonięcia warstw
(kulturowych) zalegających pod ściółką leśną (runem leśnym). W odniesieniu do pozostałości okopów wojennych – w konsultacji ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – zastosowano punktową prospekcję terenową z użyciem wykrywacza metali, która nie doprowadziła do identyfikacji miejsc zalegania przedmiotów (zabytków) metalowych.
Dla wszystkich rozpoznawanych obiektów przyjęto następujące, ogólne zasady rozpoznawania i dokumentowania: (1) wizja lokalna (odnalezienie i identyfikacja pozostałości potencjalnych obiektów zabytkowych) oraz analiza kontekstu; (2) rozpoznanie
widocznych warstw kulturowych, zabytków ruchomych, a także charakterystycznych
cech; (3) pozyskanie zabytków ruchomych i próbek (opcjonalnie); (4) pomiar – określenie współrzędnych; (5) opis znaleziska/obiektu; (6) opcjonalnie – dokumentacja
fotograficzna (rysunkowa/szkic); (7) określenie funkcji i chronologii obiektu; (8) charakterystyka florystyczna (opcjonalnie). W ramach badań przeprowadzono również
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konsultacje i wywiad wśród lokalnej społeczności, jak również osób zawodowo związanych z ternem badań – leśnikami. Efektem tych prac były wskazania miejsc występowania pozostałości po minionym osadnictwie, działalności gospodarczej, a także
działaniach militarnych. Szczególnie cenne informacje pozyskano od leśników, którzy
wskazywali również szereg obiektów będących rezultatem współczesnej działalności
człowieka.
Na uwagę zasługuje również wskazanie obiektów, które nie zostały odnotowane podczas prac kameralnych i o których nie ma wielu informacji na pozyskanych materiałach kartograficznych czy tez w źródłach pisanych i publikacjach. Efektem udzielonej
pomocy była identyfikacja wielu obiektów, a także wskazanie miejsc związanych z bytowaniem człowieka w przeszłości, m.in. na podstawie analizy siedlisk i gatunków poszczególnych roślin. Za przykład mogą posłużyć obiekty nieistniejącego już zajazdu/
karczmy (fot. 5).

Fot. 5. Pozostałości studni (?). Nadleśnictwo Starachowice – tzw. karczma „Murowanka” –
Nadleśnictwo Starachowice (fot. R. Zapłata)
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Il. 1. Miejsce występowania pozostałości po zabudowie – karczma „Murowanka” –
Nadleśnictwo Starachowice (źródło: IBL)

Prace terenowe realizowano w oparciu o obowiązujące zasady prowadzenia badań powierzchniowych, przepisy związane ze wstępem do lasu, jak również na podstawie
stworzonych wytycznych – Laserowi Odkrywcy – metodyka powierzchniowych badań
terenowych na obszarach leśnych. Wybrane zagadnienia w zakresie prowadzenia weryfikacyjnych badań powierzchniowych (Zapłata 2014b). Z uwagi na duże nagromadzenie
obiektów zabytkowych tej samej kategorii na znacznej powierzchni badanego obszaru,
w tym na kilku obszarach AZP, w ramach prowadzonej dokumentacji znalezisk
(w konsultacji z Wojewódzkim Świętokrzyskim Konserwatorem Zabytków w Kielcach) tworzono oddzielne karty KEZA dla skupisk obiektów odnotowywanych w ramach jednego obszaru AZP. Specyfika obiektów oraz ich natężenie nakazują traktowanie zbioru łącznie, jednak z podziałem na obowiązujące rozgraniczenia systemu AZP.
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W wyniku zestawienia rezultatów prac internautów z pracami kameralnymi specjalisty
wskazano potencjalne obiekty do weryfikacji:
1.	związane z wydobyciem surowców naturalnych – 19 obiektów (prawdopodobne
pozostałości miejsc eksploatacji surowców naturalnych) – il.. 11, 13, 15–18;
2.	owalne – 5304 obiekty (pozostałości potencjalnych mielerzy) – il. 6–7;
3.	liniowe – 840 obiektów (pozostałości potencjalnych dróg i traktów leśnych) – il. 20–21;
4.	liniowe z wypustami – 27 obiektów (prawdopodobne pozostałości okopów wojennych, które występują w dwóch zasadniczych skupiskach) – il. 9;
5.	czworokątne – 48 obiektów (prawdopodobne pozostałości ogrodzeń stosowanych
w gospodarce leśnej) – (rozdział 4, il. 11);
6.	owalne – wklęsłe (kilkanaście skupisk oraz liczne pojedyncze obiekty) (brak wstępnej
interpretacji) – il. 23;
7.	nieokreślone – 8 obiektów (brak wstępnej interpretacji);
8.	liniowe nieokreślone – 19 obiektów (brak wstępnej interpretacji);
9.	pozostałości nasypów kolejowych (kolej wąskotorowa) – il. 3–5;
10. pozostałe (obszary) – kilkanaście miejsc/obszarów.
Powyższy zbiór wskazanych do weryfikacji terenowej obiektów zawierał jedynie ogólne określenia dotyczące prawdopodobnej funkcji. Obiekty te traktowane były na etapie prac kameralnych jako potencjalne obiekty zabytkowe, których funkcję w pewnym stopniu potwierdzały prace powierzchniowe i interpretacje, oparte przede wszystkim na kilku charakterystycznych cechach14:
1. kształt (np. regularny, nieregularny, owalny);
2. rozmiary – wielkość (m.in. powierzchnia, średnica, długość, przekrój, głębokość –
różnice wysokościowe, wymiary poszczególnych elementów);
3. kontekst występowania i/lub współwystępowania z innymi obiektami;
4. położenie topograficzne;
5. układ poszczególnych elementów (np. regularność, częstotliwość występowania czy
rozkład, miejsce występowania);
6. warstwa kulturowa i/lub zabytki ruchome (w zależności od panujących warunków
terenowych).
	Cechy określające poszczególne kategorie obiektów są wypadkową informacji zebranych w literaturze
przedmiotu, źródłach historycznych oraz danych z prac w ramach projektu.

14
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Na podstawie wymienionych elementów utworzono dwie zasadnicze grupy obiektów:
(1) obiekty o (umownym) określonym charakterze oraz (2) obiekty mające nieokreślony charakter (obiekt antropogeniczny, naturalny lub błąd związany z przetworzeniem
danych). Weryfikacji otrzymanych wyników rozpoznawania obiektów dokonano również poprzez odniesienie się do: (1) wyników bieżących kwerend archiwalnych i bibliotecznych, (2) innych dostępnych materiałów kartograficznych, archiwalnych i teledetekcyjnych. Omawiana weryfikacja pozwoliła m.in. wyeliminować niektóre ze
wskazanych obiektów naturalnych, jak np. (1) cieki wodne znajdujące się na terenach
leśnych (mapy topograficzne, zobrazowania satelitarne), (2) ślady orki leśnej (np. zobrazowania satelitarne) lub też umożliwiła pozytywną wstępną weryfikację rozpoznawanych obiektów, jak np. (3) pozostałości po nieczynnych – historycznych kopalniach
(podstawa weryfikacji: literatura przedmiotu oraz dokumentacja archiwalna).
Na podstawie przetworzonych geodanych – ALS/ISOK dokonano również rozpoznania, identyfikacji oraz zadokumentowania kilku kategorii obiektów, które uznano za
szczególne z uwagi na ich specyficzny charakter. Przede wszystkim jako oddzielną kategorię obiektów wyróżniono (1) pozostałości torowisk – nasypów itp. kolei wąskotorowej. Kolejna kategoria obiektów to (2) pozostałości po osadach i obiektach gospodarczych, które funkcjonowały jeszcze w XX wieku. Wyróżniono również kategorię
obiektów, które są (3) pozostałościami dróg śródleśnych (związanych z działalnością
przemysłową na tych terenach). Część z wymienionych obiektów nie jest odnotowana
na współczesnych mapach kartograficznych bądź widnieje tam jedynie częściowo, będąc jednocześnie przedmiotem zainteresowania środowisk lokalnych, zajmujących się
przeszłością regionu (http://starachowice.travel/pl/swietokrzyskie_hity/starachowicka_kolej_waskotorowa/1.html). Część z tych obiektów jest rozpoznana i zarejestrowana oraz ma swoją różnorodną dokumentację i ewidencję, co skłania do odmiennego
sposobu ich traktowania w ramach prowadzonych badań w porównaniu z wcześniej
omówionymi obiektami. Pozostałe obiekty z ww. kategorii, to powstałe w przeszłości
(np. na początku XX w.) elementy infrastruktury przemysłowej, systemu osadniczego
czy gospodarki leśnej, które w pewnym stopniu są użytkowane do dzisiaj (np. kolej
wąskotorowa).
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I grupa – pozostałości torowisk i umocnień kolei wąskotorowej

Il. 2. Rozmieszczenie (na bazie danych ISOK) wybranych,
rozpoznanych, a także potencjalnych nasypów kolejki wąskotorowej
(oprac. R. Zapłata)

Ta grupa obiektów liniowych w świetle przetworzonych danych ALS charakteryzuje
się liniową formą o zróżnicowanej długości (dochodzącej do kilku kilometrów), o charakterystycznym wypiętrzeniu w części centralnej i zagłębieniach ciągnących się wzdłuż
nasypu lub też zagłębieniu, z zewnętrznymi nasypami, powstałymi w wyniku drożenia
przebiegu linii kolejowej w poszczególnych miejscach.
Obiekty te mają szerokość ok. 5 m (nasyp). Rozpoznano zbiór odcinków kolei wąskotorowej (wraz z częścią zabytkową w gminie Brody) o łącznej długości przekraczającej
30 km (nie uwzględniając torowisk użytkowanych współcześnie).

Il. 3. Przykładowy przekrój przez pozostałości nasypu kolei wąskotorowej.
Źródło danych: IBL/FCG
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Il. 4. Wizualizacja pozostałości nasypu kolei wąskotorowej – obiekt liniowy, oznaczony na mapie topograficznej
jako droga leśna. Okolice kopalni wapienia.
Źródło danych: IBL

Il. 5A. Wizualizacja mapy cienistości z zarysem
zachowanego nasypu koleji wąskotorowej – okolice
kopalni Klepacze – obiekt niezarejetsrowany na
współczesnej mapie topograficznej.
Źródło danych: IBL
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Il. 5B. Wizualizacja fragmentu
nieczynnej linii kolei wąskotorowej
(mapa cienistości) na podstawie danych
ALS/ISOK.
Źródło danych: IBL
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Nasypy i torowiska to grupa obiektów, których lokalizacja w większości jest znana
z materiałów archiwalnych, dotychczasowych wizji lokalnych i prac terenowych, jednak ich dokumentacja i inwentaryzacja, zwłaszcza stanu obecnego, nie była dotychczas
wykonana w oparciu o całościowe i dokładne pomiary ALS. Obiekty te są w pewnym
zakresie określane na mapach topograficznych jako pozostałości kolei wąskotorowej –
nieczynnej.

Fot. 6. Widok fragmentu torowiska kolejki wąskotorowej – Nadleśnictwo Starachowice (fot. R. Zapłata)

II grupa – pozostałości po osadach i obiektach gospodarczych
Na badanym obszarze znajdują się liczne pozostałości po nieistniejących już osadach,
które funkcjonowały jeszcze w 1. połowie XX czy w XIX wieku. Informacje o tych
obiektach czerpiemy np. ze źródeł pisanych czy archiwalnej kartografii i ikonografii.
Często nie była znana dokładna lokalizacja obiektów, a w niektórych przypadkach
znane jest położenie lokalnej społeczności. W związku z powyższym ta grupa obiektów
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w większości została potraktowana w sposób szczególny, a analiza geodanych sprowadzała się przede wszystkim do rejestrowania zachowanej własnej rzeźby terenowej,
w mniejszym stopniu zaś do ich wyszukiwania.
III grupa – pozostałości dróg śródleśnych
Ostatnia grupa obiektów szczególnych to pozostałości dróg śródleśnych, których nie
uwzględniają współczesne opracowania kartograficzne. Są to obiekty powstałe w przeszłości. Grupę tych obiektów wydzielono, nie tworząc dla nich dokumentacji, na podobieństwo obiektów archeologicznych.
Prace badawcze prowadzono na obszarze o łącznej powierzchni 115 km². Większość terenu do obszary leśne z nielicznymi terenami rolniczymi, pastwiskami oraz terenami zabudowanymi i przemysłowo-gospodarczymii (np. Zębiec SA – Zakłady górniczo-metalowe
w Zębcu). Obszar badań dostępny był w ok. 95%. Warunki obserwacji były bardzo zróżnicowane, zwłaszcza z uwagi na okres wegetacyjny (listny). Cześć obiektów była na tyle
widoczna, że możliwe było ich rozpoznanie w terenie, a zwłaszcza rozpoznanie różnic
wysokościowych, które często były decydujące w odnajdywaniu obiektów. Pozostałe
obiekty z uwagi na gęstą i bujną roślinność były niedostępne obserwacji i dokumentacji.
Powierzchnia terenu, ze względu na specyfikę – las, była pokryta ściółką i runem leśnym,
co w wielu sytuacjach uniemożliwiało obserwację humusu, warstw kulturowych oraz zabytków ruchomych. Wyjątek stanowiły obszary rolnicze, jak również tereny leśne poddane uprawie – orka pod nasadzenia. Poza wspomnianą sytuacją warstwy kulturowe były
widoczne w miejscach, które uległy odsłonięciu w wyniku procesów naturalnych (np.
wzrost drzew i korzeni, wymycia, działalność zwierząt ryjących), jak i antropogenicznych.
Dodatkowym i sprzyjającym obserwacji elementem było rozpoznawanie obiektów
w oparciu o wyróżniki wegetacyjne (zagadnienie omówiono w niniejszym rozdziale).
W wyniku przeprowadzonych badań dokonano pozytywnej weryfikacji ponad 400
obiektów (w tym tzw. skupisk obiektów – dotyczy pozostałości miejsc eksploatacji
surowców naturalnych), których rozpoznanie w terenie należy zróżnicować pod względem stopnia czytelności (widoczności). W związku z powyższym wprowadzono kilka
kategorii czytelności obiektów w terenie:
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1.	obiekty dobrze czytelne, z widoczną warstwą kulturowa (np. pozostałości mielerzy);
2.	obiekty dobrze czytelne bez widocznych warstw kulturowych i zabytków ruchomych;
3. obiekty słabo czytelne;
4. obiekty nieczytelne;
5.	obiekty/stanowiska/ślady rozpoznane na podstawie zabytków ruchomych;
6. pozostałe obiekty.
Obiekty owalne – pozostałości obiektów związanych z przetwarzaniem drewna, najprawdopodobniej wypałem węgla drzewnego, co skłania do zaklasyfikowania ich jako
mielerze (mogły również pełnić funkcję smolarni lub dziegciarni) – łącznie w terenie
zidentyfikowano i zadokumentowano 361 obiektów. Na podstawie datowania względnego, które opieramy na występujących na obiektach rosnących drzewach, można sądzić, że obiekty te były wykorzystywane przed lub w 1. połowie XX wieku. Przesłanki
historyczne wskazują na funkcjonowanie tego typu obiektów w okresie istnienia Staropolskiego Okręgu Przemysłowego (szerzej dalej w niniejszym artykule), a nawet
wcześniej (Orzechowski 2013; Zapłata 2013).

Fot. 7. Węgle drzewne na miejscu zlokalizowania jednego z obiektów owalnych (pozostałości mielerza) –
Nadleśnictwo Starachowice (fot. R. Zapłata)
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Obiekty te charakteryzuje owalna konstrukcja, z licznymi regularnie dookolnymi zagłębieniami. Wymiary: średnica – od kilku do kilkunastu metrów, głębokość dookolnych zagłębień – od kilku do kilkudziesięciu centymetrów, wymiary owalnych zagłębień – długość ok. 100 cm i szerokość ok. 50 cm. W przekroju charakterystyczne jest
często powtarzające się wyniesienie części centralnej, o wysokości sięgającej od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów. Cechą charakterystyczną wielu z tych obiektów
są zalegające na powierzchni obiektu węgle drzewne oraz charakterystyczna, ciemnobrunatna próchnica. Warstwa spalenizny widoczna jest często na terenach odlesianych, poddanych uprawie (orce) leśnej, jak również w miejscach, w których w wyniku
naturalnych procesów (podmycia, działalność zwierząt ryjących, rozrost systemów korzeniowych), a także współczesnej działalności człowieka na powierzchnię terenu przedostają się węgle drzewne wymieszane z ciemnobrunatną próchnicą.

Il. 6. Wizualizacja NMT poddanego przetworzeniu w oparciu o funkcję cieniowania zboczy. Przykład potencjalnych
pozostałości obiektów związanych z produkcją węgla drzewnego – mielerzy.
Źródło: IBL
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Il. 7. Wizualizacja NMT poddanego przetworzeniu w oparciu o funkcję cieniowania zboczy.

Przykład potencjalnych pozostałości obiektów związanych z produkcją węgla drzewnego – mielerzy.
U góry: rzut płaski i wizualizacja 2,5D; u dołu: przekrój obiektu.
Źródło: IBL

Pozytywnie zweryfikowane i zidentyfikowane w terenie obiekty, jak również pozostałe,
wskazane w ramach prac kameralnych, charakteryzują się podobnymi cechami, jakie
odnotowano na podstawie przetwarzania geodanych. Pozwala to z dużym prawdopodobieństwem stwierdzać, że pozostałe obiekty (z całego zbioru 5304) również są pozostałościami po dawnych mielerzach, jakie stanowiły przez długi czas podstawowe źródło wytwarzania surowca energetycznego na tych terenach.
Zaobserwowane cechy i zaproponowana ich interpretacja znajdują potwierdzenie w literaturze przedmiotu, w której odnajdujemy przebadane archeologicznie tego typu
obiekty (Radwan 1959; Bielenin 1959; Samojlik 2010; Lisdorf 2011; Kałagate, Osypiński, Stachowiak 2012; Rösler i in. 2012; Orzechowski 2013), jak również w źródłach pisanych (szerzej dalej w niniejszym artykule) dokumentujących zarówno cechy
charakterystyczne mielerzy, jak i sam proces produkcji węgla drzewnego. Również archiwalny materiał ikonograficzny potwierdza szereg cech, jakimi charakteryzują się
rozpoznane pozostałości mielerzy (Marszałek, Kusiak 2013).
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Il. 8. Mapa rozkładu rozpoznanych na bazie prac kameralnych owalnych obiektów,

częściowo zweryfikowanych i zaklasyfikowanych do grupy mielerzy (oprac. R. Zapłata)

Obiekty liniowe z wypustami (okopy wojskowe) – łącznie zidentyfikowano i zadokumentowano 2 obiekty (dwa ciągi obiektów liniowych, które najprawdopodobniej należy traktować jako pozostałości dwóch zwartych systemu okopów). Analiza konstrukcji, wymiary oraz położenie wskazują, że omawiane obiekty należy wiązać z pierwszą
i/lub drugą wojną światową. Pierwszy obiekt znajduje się w części S-W terenu badań,
rozciągając się na linii NE-SW od miejscowości Dębowe Pole, z charakterystycznymi
równolegle przebiegającymi liniami okopów w części południowej. Obiekt rozciąga się
na długości ponad 7 km, o głębokości przekraczającej miejscami 1 m i szerokości przekraczającej miejscami 2,5 m. Drugi ciąg okopów zlokalizowano w części zachodniej
obszaru badań. Rozpoznane założenie rozciąga się na długości ok. 1 km.

Il. 9. Wizualizacja NMT poddanego przetworzeniu w oparciu o funkcję cieniowania zboczy.

Przykład potencjalnych pozostałości okopów wojennych. U dołu – przykładowy przekrój takiego obiektu.
Źródło: IBL
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Kształt i charakter obiektów potwierdza m.in. analiza źródeł historycznych, w tym
archiwalnych instrukcji konstruowania tego typu obiektów np. „Feld-pionierdienst
aller Waffen” materiał archiwalny.

Il. 10. Rozmieszczenie rozpoznanych obiektów liniowych z wypustami – obiekty w terenie
zidentyfikowane i zaklasyfikowane do grupy okopów wojennych (oprac. R. Zapłata)

Obiekty związane z eksploatacją surowców naturalnych / dawne wyrobiska górnicze, kopalnie – łącznie zidentyfikowano i zadokumentowano ponad 30 skupisk obiektów, które składają się ze zbioru obiektów owalnych, o charakterystycznych zagłębieniach czy też dookolnych hałdach. Pośród tych obiektów zadokumentowano pozostałości kopalni Henryk. Poza
kopalniami, dla których znane są daty powstania czy funkcjonowania, jak np. wspomniana
kopalnia Henryk (XX w.), pozostałe obiekty – związane najprawdopodobniej z eksploatacją
surowców naturalnych – nie mogą na obecnym etapie prac i ich rozpoznania uzyskać dokładnego określenia chronologicznego, co też wymaga dalszych prac badawczych.

Il. 11. Wizualizacja NMT poddanego przetworzeniu w oparciu o funkcję cieniowania zboczy. Przykład
potencjalnych pozostałości miejsc eksploatacji surowców naturalnych. Kopalnia Henryk.
Źródło: IBL
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Analiza wszystkich pozostałości wyrobisk pozwala określić kilka ich typów: (1) obiekty związane z szeroko-płaszczyznową (odkrywkowa) eksploatacją surowców, jak kopalnie Strzelnica czy Sadłowizna, które funkcjonowały w XX w.; (2) obiekty z dookolnymi hałdami lub ich pozostałościami zróżnicowane pod względem rozmiarów; (3)
obiekty wklęsłe o słabo zachowanym dookolnym wieńcu (hałdzie) lub bez niego. Pozostałości dawnych wyrobisk – pojedyncze obiekty – charakteryzują się również występowaniem w skupiskach, będąc rozmieszczone gęsto i blisko siebie. Skupiska liczą od
kilku do kilku tysięcy owalnych pozostałości po dawnych wyrobiskach. Określenie
całkowitej liczby danych wyrobisk jest utrudnione, gdyż wiele z szybów ulegało zasypywaniu lub też niszczeniu w wyniku konstruowaniu kolejnych, w bliskim sąsiedztwie. Również procesy naturalne i zasypiskowe, a także późniejsza działalność człowieka doprowadziły do niwelacji rzeźby nakopalnianej. Charakterystyczną cechą obiektów funkcjonujących w XX wieku, np. kopalni Henryk, jest systematyczność drążenia
poszczególnych szybów, a także ich odległość w rozplanowaniu. Większość z rozpoznanych obiektów charakteryzuje natomiast dość chaotyczny układ, który najprawdopodobniej wynika ze stopniowego eksploatowania złoża, zgodnie z jego występowaniem, jak również inną techniką wydobywczą. Największe z rozpoznanych obiektów
charakteryzują się wysokością hałd powyżej 2 m i średnicą przekraczającą 40 m. Najmniejsze obiekty identyfikowane pośród rozpoznanych skupisk (dawne wyrobiska) to
obiekty o kilkunastocentymetrowych zagłębieniach, kilkudziesięciocentymetrowej
średnicy, bez zachowanego i czytelnego wyniesienia na obwodzie (nieobudowane wyrobiska).
W tym miejscu warto nadmienić, że ten układ i rozplanowanie obiektów wskazują na
ich prawdopodobnie starszą metrykę. Przede wszystkim potwierdza to literatura
przedmiotu, w której odnajdujemy opis technik eksploatacji charakterystycznych dla
starszych (np. średniowiecznych) sposobów pozyskiwania surowców. Jak piszą Paweł
Król i Jan Urban, „(p)owszechnie stosowaną w tym czasie [w średniowieczu] metodą
podziemnej eksploatacji był system wieloszybikowy, polegający na głębieniu płytkich
szybów (sięgających zazwyczaj zwierciadła wód podziemnych) i wydobywaniu rudy
w ścianach szybów, w promieniu kilku metrów” (Kowalczewski 1972 za: Król, Urban
2003: 11). System wieloszybikowy z gęsto rozmieszczonymi wyrobiskami charaktery-
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styczny jest również dla obiektów starszych, jak choćby kopalń z okresu wpływów
rzymskich, np. Rudki, woj. mazowieckie (Orzechowski 2013 – tam obszerniejsza literatura) czy epoki kamienia i epoki brązu, np. Krzemionki Opatowskie, woj. świętokrzyskie (Borkowski 2010 – tam dalsza literatura). Zagadnieniem zasadniczym i trudnym do ustalenia na podstawie badań powierzchniowych oraz danych ALS jest jednoznaczne przypisywanie poszczególnych obiektów jako odkrywkowych i górniczych.
Wyjątek stanowi część takich wyrobisk jak kopalnia Henryk, które są pozostałościami
działalności górniczej. Podobnie należy interpretować pozostałości obiektów, które zostały zidentyfikowane na podstawie charakterystycznych, murowanych fragmentów
prawdopodobnego wejścia do sztolni, a także występujących w jego okolicy zagłębień,
wskazujących na ich górniczy charakter. Oddzielnym, a zarazem trudno uchwytnym
w obecnej sytuacji zagadnieniem jest eksploatacja surowców (np. rudy) metodami
powierzchniowymi. Poza rozpoznanym kształtem, rozplanowaniem obiektów, a także
ich wymiarami na podstawie badań terenowych określono kilka cech definiujących
poszczególne obiekty. Część z nich charakteryzuje na obwodzie hałda – usypisko powstałe z antropogenicznych gruntów nasypowych powstałych najprawdopodobniej
w wyniku deponowania wydobytych surowców i/lub w związku z zabiegami konstrukcyjnymi (fot. 8–9). Przy niektórych obiektach odnotowano gruz skalny (fot. 10).

Fot. 8. Pozostałości jednego z wyrobisk surowców naturalnych. Przykład zalewania obiektów
wodami deszczowymi – Nadleśnictwo Starachowice (fot. R. Zapłata)
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Oddzielnym zagadnieniem jest identyfikacja na podstawie prac powierzchniowych –
zwłaszcza terenów leśnych – charakteru niektórych obiektów. Widoczne wklęsłe formy mogą być pozostałością wyrobiska, jak również efektem procesów podepozycyjnych, wtórnych i niezwiązanych z procesem eksploracji, powstałych w wyniku procesów zapadliskowych – tzw. leje zapadliskowe, tworzące się w miejscach dawnych
szybów. Niestety część obiektów charakteryzuje się brakiem napowierzchniowych pozostałości po procesie eksploracji, pozostałości urobku, rozdrobnionego surowca, co
jest przede wszystkim związane ze specyficznym środowiskiem leśnym. W literaturze
przedmiotu funkcjonuje kilka typów kopalń i sposobów eksploatacji złóż naturalnych.
Obiekty pozyskiwania surowców naturalnych w pradziejach, takich jak krzemień,
w literaturze przedmiotu dzielone są wg systemów prac eksploatacyjnych: (1) system
eksploatacji jamowej – kopalnie jamowe, (2) systemy ekstensywnego wydobycia podziemnego – kopalnie niszowe, (3) system filarowego wydobycia głębokiego – kopalnie
filarowo-komorowe i (4) system komorowego wydobycia głębinowego – kopalnie komorowe (Borkowski 2000: 140–154). Współcześnie wymienione obiekty charakteryzują się specyficzną formą napowierzchniową – rzeźbą nakopalnianą (szerzej: Borkowski 2000), często czytelną podczas prospekcji terenowej, fotografii lotniczej czy w końcu skanowania laserowego. Paweł Król i Jan Urban w wyżej przywołanej publikacji
wyróżniają typy morfologiczne śladów dawnego górnictwa, które wiążą się z eksploatacją surowca (rud miedzi, cynku i żelaza) w średniowieczu (dla terenów Miedzianej
Góry i wzgórza Ławęczna w woj. świętokrzyskim).

Fot. 9. Pozostałości leja szybowego kopalni Henryk – Nadleśnictwo Starachowice (fot. R. Zapłata)
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Badacze wyróżniają pięć typów powierzchniowych pozostałości historycznego górnictwa, dla których odnajdujemy podobieństwa na badanym terenie:
I typ form pogórniczych – „leje szybowe o kształcie odwróconego stożka, ostro zakończonego lub zaokrąglonego na dolnym końcu i średnicy 4–16 m (zwykle powyżej 8 m)
[…]. Hałdy otaczające takie leje mają kształt nasypu wysokości około lub ponad 2 m,
o płaskiej, poziomej górnej powierzchni i stromych skarpach. W pojedynczych przypadkach hałdom takim nie towarzyszą zapadliska szybowe, które zostały całkowicie
zasypane. Kształt i wielkość lejów odzwierciedla znaczne rozmiary poziome i głębokość
szybów, natomiast wielkość hałd wskazuje na ich powstanie w wyniku eksploatacji systemem filarowym (prowadzącej do wybrania materiału o dużej objętości). Obiekty te
stanowią więc pozostałości eksploatacji dziewiętnastowiecznej (ewentualnie z końca
XVIII w.) i poszukiwań dwudziestowiecznych, które można zidentyfikować z wyrobiskami zaznaczonymi na starych planach górniczych” (Król, Urban 2003: 21–22);
II typ form pogórniczych – „obiekty (formy morfologiczne) o mniejszych rozmiarach
i odmiennych kształtach […]. Są to zagłębienia œśrednicy 3–8 m, głębokości 1–3 m i naj
częściej o zaokrąglonym dnie. Zagłębieniom towarzyszą zwałowiska mające najczęściej
kształt niewysokiego (około 1 m) wału otaczającego pierścieniem zagłębienie. Niektóre z tych obiektów są silnie zniwelowane, tzn. mają płytkie zagłębienia otoczone bardzo niskimi (choć zazwyczaj wyraźnymi) pierścieniami zwałowisk. Opisywane formy
stanowią ślady eksploatacji prowadzonej systemem wieloszybikowym, a więc górnictwa kruszcowego (rud miedzi i cynku) starszego niż dziewiętnastowieczne, ewentualnie pozostałości płytkiej eksploatacji rud limonitowych czapy żelazistej” (Król, Urban
2013: 22);
III typ form pogórniczych – występujące „dość licznie niewielkie (średnicy 3–4 m)
zagłębienia niekiedy stożkowate, którym nie towarzyszą zwałowiska […]. Są wśród
tych zagłębień na pewno leje zapadliskowe powstałe w miejscach zawałów szybów lub
innych podziemnych wyrobisk górniczych. Mogą to być jednak również ślady odkrywkowej eksploatacji kopalin skalnych lub innej, niegórniczej działalności człowieka” (Król, Urban 2013: 22–23);
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IV typ form pogórniczych – do tego typu „o nie zawsze sprecyzowanej genezie należą
zagłębienia na stokach wzniesień, które przypominają małe oraz większe zboczowe
łomiki skalne” (Król, Urban 2013: 23);
V typ form pogórniczych – „inne sztuczne formy morfologii terenu, które nie mieszczą się w żadnej z opisanych grup. Część z nich stanowi pozostałości górnictwa silnie
zmienione przez późniejszą działalność człowieka […]. Wskazuje na to materiał skalny
występujący w ich obrębie, identyczny z materiałem spotykanym na hałdach górniczych. Niektóre mogą reprezentować zagłębienia powstałe w wyniku zaciskania się
wyrobisk podziemnych” (Król, Urban 2013: 23).
Literatura przedmiotu zwraca również uwagę na zmiany technik eksploatacji złóż,
a zwłaszcza rud, które dostrzegamy w przeszłości regionu związanego ze Starachowicami. Najprostszą metodą była eksploatacja za pośrednictwem tzw. dołów – ok.
2-metrowych zagłębień, z których wyrzucano urobek do czasu, aż ściany zaczynały się
osuwać.
Warto dodać, że średniowieczne górnictwo charakteryzowało również pozyskiwanie
surowca z tzw. smugów – miejsc naturalnie odsłoniętych w wyniku działania wody
oraz naturalnej erozji. Na obszarze badań nie zlokalizowano tego typu obiektów,
świadczących o pozyskiwaniu surowca, jednak pewnym śladem po tej formie eksploatacji mogą być nazwy własne na badanym terenie – Sarni Smug, Czarny Smug, Długi Smug czy Gęsty Smug.
Oddzielnym zagadnieniem poruszanym w literaturze przedmiotu są kamieniołomy –
miejsca pozyskiwania surowców kamiennych, będące rodzajem wyrobiska powierzchniowego, które również należy łączyć z regionem.
Szerszego omówienia tej problematyki w odniesieniu do średniowiecza dla Dolnego
Śląska dokonała Ewa Lisowska, prezentując m.in. zagadnienia metodyczne w identyfikacji tego typu obiektów oraz problematykę historycznej technologii wydobycia (Lisowska 2011 – tam obszerniejsza literatura).
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Il. 12. Wizualizacja cieniowanego NMT – Sarni Smug na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski
(źródło: IBL/FCG)

W późniejszym okresie „doły” zostały zastąpione przez dukle, a te z kolei z biegiem
czasu przez kopalnie szybowe, obiekty ze sztolniami i konstrukcyjnymi elementami
drewnianymi oraz murowanymi. Na badanym terenie, a także w okolicach Starachowic obserwujemy występowanie większości wymienionych kopalń, jakie funkcjonowały od średniowiecza po współczesność. Część z tych obiektów charakteryzuje występowanie kilku typów dawnych wyrobisk, a część zdominowana jest przez jeden ich
rodzaj. Literatura przedmiotu przywołuje również obiekty, które są pozostałościami
rynnowego wydobycia rudy, a także eksploatacji za pośrednictwem tzw. dołów rudnych czy rowów, których dotychczas nie zidentyfikowano na obszarze prowadzonych
badań (Orzechowski 2013: 41–44).

Fot. 10. Gruz na obszarze dawnej eksploatacji surowców naturalnych (rudy żelaza?) –
Nadleśnictwo Starachowice (fot. R. Zapłata)
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Poszczególne skupiska wyrobisk zlokalizowano w okolicach miejscowości Henryk,
w części południowej, zachodniej, południowo-wschodniej, przylegającej do wschodnich obrzeży terenów leśnych, a także na północ od tej miejscowości – m.in. obiekty
z zachowanymi i widocznymi elementami konstrukcji murowanej. Jednymi z najdalej
wysuniętych od miejscowości Henryk na południe są mniejsze skupiska owalnych, wklęsłych obiektów, o słabo zachowanym dookolnym nasypie. Pozostałe obiekty pokopalniane, rozmieszczone na linii NW-SE w części wschodniej obszaru badań to pozostałości
kilku znanych, nieczynnych już kopalń odkrywkowych: kopalnia wapienia, Strzelnica,
Władysław, Kutery, Wierzbeczki, Klepacze, Doły Kamienne, Sadłowizna. Oddzielne
skupisko prawdopodobnych pozostałości dawnych wyrobisk rozpoznano w okolicach
Stawu Kunowskiego. Podczas badań zlokalizowano również szereg miejsc i obiektów,
mających charakter dawnych wyrobisk, jednak z uwagi na brak wielu cech i słabą czytelność w trenie, na obecnym etapie nie zostały one zaewidencjonowane jako obiekty dawnej eksploatacji. Analizując zebrany materiał, należy stwierdzić, że większość obiektów
wiąże się z eksploatacją rud żelaza. Trzeba zaznaczyć, że z uwagi na specyfikę regionu
charakteryzującego się górnictwem rudnym, a także w oparciu o obserwacje terenowe,
na obecnym etapie większość z obiektów należy łączyć z eksploatacją rud w czasach historycznych, jednak nie wykluczając interpretacji niektórych z wyrobisk jako pozostałości starszej eksploatacji, ukierunkowanej na pozyskiwanie innych surowców.

Fot. 11. Owalne zagłębienia na obszarze dawnej eksploatacji surowców naturalnych –
Nadleśnictwo Starachowice (fot. R. Zapłata)
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Skupiska wyrobisk przede wszystkim okolic miejscowości Henryk – ogólna charakterystyka poszczególnych zespołów:
1.	Zespół obiektów zlokalizowany na terenie leśnym (jak wszystkie pozostałe). Obiekty rozciągają się na linii NW-SE, na długości ponad 500 m, w pasie o szerokości
przekraczającej 60 m. Wyrobiska zlokalizowano po prawej stronie przy drodze biegnącej do zabudowań Henryk-Szyb, w odległości ok. 500 m na południe od wspomnianej zabudowy.

Il. 13. Wizualizacja cieniowanego NMT – pozostałości owalnych obiektów związanych
z eksploatacją surowców naturalnych – Nadleśnictwo Starachowice (źródło: IBL/FCG)

2.	Dwa zespoły skupisk obiektów, które zlokalizowano przy drodze biegnącej z Lubieni do Starachowic, na zachód od kopalni Henryk. Zespoły obiektów rozciągające
się na długości ok 400 m każdy, o szerokości rzeźby nakopalnianej dochodzącej do
30 m. Zespoły silnie zniszczone – zniwelowane miejscami. Obiekty biegną wzdłuż
linii NW-SE.
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Il. 14. Wizualizacja cieniowanego NMT – pozostałości owalnych obiektów

związanych z eksploatacją surowców naturalnych przy drodze biegnącej z Lubieni do Starachowic,
na zachód od kopalni Henryk – Nadleśnictwo Starachowice (źródło: IBL/FCG)

3.	Zespoły kilkunastu skupisk (łącznie 12 wraz z kopalnią Henryk), które sąsiadują
z dawnymi wyrobiskami kopalni Henryk. Skupisko bezpośrednio przylegające do
kopalni, ciągnące się na linii NW-SE – o długości sięgającej ok. 3 km, łączące się
z dwoma mniejszymi skupiskami w części wschodniej. W części SE zlokalizowano
kolejne zespoły skupisk wyrobisk (łącznie 9) rozciągające się na linii N-S, na długości dochodzącej do 2,5 km. Szerokość omawianych zespołów miejscami wynosi
ponad 120 m.

Il. 15. Wizualizacja cieniowanego NMT – pozostałości owalnych obiektów związanych z eksploatacją surowców
naturalnych kopalnia Henryk – Nadleśnictwo Starachowice (źródło: IBL/FCG)
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4.	Dwa zespoły położone równolegle względem siebie oraz względem kopalni Henryk
i w odległości ok. 500 m od tej ostatniej. Pozostałości wyrobisk rozciągające się na
długości ok. 500 i ponad 600 m, o szerokości rzeźby nakopalnianej przekraczającej
miejscami 70 m.

Il. 16. Wizualizacja cieniowanego NMT – pozostałości dwóch skupisk owalnych obiektów
związanych z eksploatacją surowców naturalnych – Nadleśnictwo Starachowice (źródło: IBL/FCG)

5. Zespoły mniej licznych obiektów: pierwszy – na NW od ww. zespołów, w odległości
ok. 700 m, na linii NW-ES; drugi – na SE od ww. zespołów, w odległości ok. 300 m
od ich skraju, z obiektami rozproszonymi – skupiska liczą ok. kilkunastu obiektów.

Il. 17. Wizualizacja cieniowanego NMT – pozostałości owalnych obiektów związanych
z eksploatacją surowców naturalnych – Nadleśnictwo Starachowice (źródło: IBL/FCG)
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6. Zespół ponad dwudziestu obiektów zlokalizowanych ok. 1 km na NE od miejscowości Połągiew. Skupisko owalnych zagłębień o regularnej średnicy. Średnica obiektów
ok. 5–10 m. Skupisko rozciąga się na linii SW-NE na długości ok. 150 m – pasem
o szerokości dochodzącej do ok. 35 m.

Il. 18. Wizualizacja cieniowanego NMT – pozostałości owalnych obiektów
związanych z eksploatacją surowców naturalnych – Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski (źródło: IBL/FCG)

7. Zespół obiektów z widocznymi elementami murowanego wejścia znajdujący się ok.
800 m od skraju kopalni Henryk w kierunku północnym, w odległości ok. 800 m
od drogi z Lubieni do Starachowic. Obiekty rozciągają się na zboczu wzniesienia,
wzdłuż linii W-E, na odcinku o długości ok. 300 m i szerokości 30 m.
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Fot. 12. Fragmenty murowanego nadproża - domniemanego wejścia do sztolni (?) –
Nadleśnictwo Starachowice (oprac. R. Zapłata)

Il. 19. Rozmieszczenie rozpoznanych na podstawie danych ALS/ISOK oraz pozytywnie zweryfikowanych
miejsc eksploatacji surowców naturalnych (oprac. R. Zapłata)
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Obiekty liniowe / pozostałości dróg i traktów leśnych związanych z gospodarką – w su
mie zidentyfikowano i zadokumentowano w terenie 28 obiektów z łącznej grupy 840.
Dla tego typu obiektów nie wprowadzono chronologii, oznaczając ją jako nieokreśloną.
Na podstawie niektórych informacji i współwystępowania na tym samym terenie
z wyżej omówionymi obiektami (mielerzami) można przypuszczać, że powstały one
i funkcjonowały w podobnym przedziale czasowym.

Fot. 13. Fragment obiektu liniowego – pozostałości drogi / traktu leśnego związanego z gospodarką –
Nadleśnictwo Starachowice (fot. R. Zapłata)

Omawiane obiekty koncentrują się przede wszystkim w pasie o szerokości ponad 3 km,
rozciągającym się na linii NW-SE, na długości ponad 11 km. Charakterystyczna konstrukcja – wyniesienie terenu, z biegnącymi równolegle wzdłuż obiektu obniżeniami
(rowami), ma zazwyczaj wymiary ok. 5 m szerokości. Długość tych obiektów jest zróżnicowana – od kilkunastu do kilkuset metrów. Obiekty mają zróżnicowane ukierunkowanie i należy sądzić, że ich rozmieszczenie wiąże się z dostosowaniem do lokalnych
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warunków, jakie panowały w przeszłości. Wysokość centralnego wyniesienia (garbu)
miejscami przekracza 50 cm, jednak większość z tych obiektów jest znacznie zniwelowana, co dodatkowo utrudnia ich obserwację i identyfikację.

Il. 20. Wizualizacja NMT poddanego przetworzeniu w oparciu o funkcję cieniowania zboczy. Przykład
potencjalnych pozostałości obiektów liniowych związanych z gospodarką leśną
(źródło: IBL)

Il. 21. Wizualizacja NMT poddanego przetworzeniu w oparciu o funkcję cieniowania zboczy. U góry po lewej:

przykład potencjalnych pozostałości obiektów związanych z gospodarką leśną. U góry po prawej – wizualizacja
2,5D potencjalnych pozostałości ww. obiektów. U dołu: przekrój poprzeczny
(źródło: IBL)
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Il. 22. Rozmieszczenie wskazanych do weryfikacji terenowej i częściowo rozpoznanych obiektów liniowych –
prawdopodobne trakty i drogi śródleśne związane z transportem surowcównaturalnych (oprac. R. Zapłata)

Następna grupa obiektów to owalne, kilkumetrowe wklęsłe formy, występujące pojedynczo lub w grupach. Wgłębienia o zróżnicowanych wymiarach od kilku/kilkunastu
centymetrów do ponad 1 m. Obiekty te zostały przypisane do zbioru obiektów nieokreślonych.

Il. 23. Wizualizacja NMT poddanego przetworzeniu w oparciu o funkcję cieniowania zboczy.
Przykład wizualizacji grupowo występujących bliżej nieokreślonych zagłębień
(źródło: IBL)
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Na badanym terenie podczas prac powierzchniowych rozpoznano również 3 stanowiska,
które należy łączyć z epoką kamienia. Znalezione zabytki ruchome występowały: (1) na
terenie odsłoniętym (rolniczym) w części zachodniej terenu badań (wiór krzemienny –
młodsza epoka kamienia), (2) na obszarze zalesionym (teren wycinki), gdzie odkryto
m.in. odłupek krzemienny z retuszem krawędziowym, zatępiającym, (3) a także na terenie
odsłoniętym (pole orne wśród lasów) dwa rdzenie krzemienne, wykonane w technice
lewaluaskiej (krzemień czekoladowy) z epoki kamienia – paleolit środkowy (konsultacje
prof. J. Libera i mgr A. Olszewski).

Il. 24. Wiór krzemienny (krzemień pasiasty) – młodsza epoka kamienia / epoka brązu (oprac. A. Olszewski)

Rozpoznano również kilka stanowisk, na których odkryto pozostałości osadnictwa
nowożytnego. Podstawowym materiałem określającym owe stanowiska są fragmenty
naczyń ceramicznych. Rozpoznano również fragmenty żużli, dla których nie jest znana
bliższa chronologia. Dokonano także identyfikacji i terenowej weryfikacji pozostałości
zabudowy – tzw. karczmy „Murowanka”, znajdującej się na rozwidleniu dróg leśnych
w części północno-wschodniej obszaru badań.

Fot. 14. Fragmenty naczyń ceramicznych występujących w obrębie pozostałości tzw. karczmy „Murowanka” –
Nadleśnictwo Starachowice (fot. R. Zapłata)
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Obiekty nieokreślone – zidentyfikowano i zadokumentowano kilkanaście obiektów,
których funkcji nie określono na podstawie zebranych danych i wizji lokalnej. Ten
rodzaj obiektów wyznaczono również do dalszej weryfikacji.
Powyższe zestawienie obiektów rozpoznanych i zinwentaryzowanych podczas badań
nie wyczerpuje całego zbioru obiektów, ani też pełnej ich charakterystyki, czemu poświęcone będą oddzielne opracowania. Dopełnieniem charakterystyki odkrytych
obiektów jest poniższa próba zaprezentowania ich interpretacji z perspektywy archeologiczno-historycznej regionu.
3. Dziedzictwo kulturowe w świetle projektu

„Laserowi Odkrywcy” – przykłady inwentaryzowanych
obiektów zabytkowych i próba szerszej interpretacji

Odkrycia archeologiczne, także prowadzone metodą badań nieinwazyjnych, stanowią
istotne uzupełnienie badań nad krajobrazem kulturowym i antropogenicznym przeszłości. Pozostałości materialne występujące w masowej liczbie i szerokim zasięgu terytorialnym mogą odnosić się do zjawisk, które odgrywały podstawową rolę w życiu
codziennym mieszkańców badanego regionu. Z drugiej strony położenie ważnych pojedynczych obiektów może mieć referencję do historii wydarzeniowej, często związanej z konfliktami zbrojnymi (powstania, walki partyzanckie, przebieg linii frontu).
Kwerenda przeprowadzona dla badanego obszaru wskazuje na obecność obu tych kategorii obiektów. Pod względem ilościowym i jednocześnie częstotliwości oraz zasięgu
dominują tutaj obiekty związane z działalnością gospodarczą człowieka. Od samego
początku badania te uświadamiają rolę i znaczenie szeroko rozumianej gospodarki leśnej w życiu codziennym mieszkańców badanego obszaru. Wspomniane „szerokie rozumienie” gospodarki leśnej wynika z całkowicie odmiennej roli oraz funkcji, jaką
pełniły zwarte kompleksy leśne w średniowieczu i nowożytności (aż po wiek XIX)
w stosunku do sytuacji współczesnej, gdzie las w powszechnym odbiorze wiązany jest
głównie z gospodarką drzewną. Jednocześnie należy pamiętać, że kwerenda archeologiczna (zwłaszcza badanie bezinwazyjne) musi być uzupełniona o informacje ze stanu
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badań prowadzonych na różnych polach, m.in. archeologii, historii, metalurgii, geofizyki, co doskonale uświadamiają główne opracowania poświęcone archeologii tych
ziem autorstwa Kazimierza Bielenina i Szymona Orzechowskiego.
Mielerze
Na badanym terenie wyznaczono ok. 5 tys. różnego typu potencjalnych pozostałości
po mielerzach. Produkcja węgla drzewnego była istotna dla wielu dziedzin życia człowieka (od kwestii spożywczych po przemysł hutniczy) od starożytności. Dla przemysłu
hutniczego właśnie węgiel drzewny do połowy wieku XVIII stanowił główne paliwo
i nawet wprowadzenie nowych technik produkcji niewiele zmieniło w tym względzie
(Orzechowski 2013: 65). Głównym elementem, który wpłynął na charakter gospodarczej eksploatacji lasów między rzeką Kamienną a Iłżą, były złoża minerałów, głównie rud metali: żelaza, manganu, miedzi, cynku i ołowiu, znajdujące się w regionie
świętokrzyskim. Szczególnie istotne dla rozwoju gospodarki tego obszaru były rudy
żelaza wydobywane tutaj od starożytności, przez średniowiecze i okres nowożytny.
W kontekście generalnego oglądu rozwoju górnictwa i hutnictwa świętokrzyskiego
wybrany do badania teren znajdował się nieco na północ od głównego centrum wydobywczego (trójkąt: Łysogóry, Pasmo Jeleniowskie, rzeka Kamienna) – według najnowszych badań pas na południowym skraju lasów starachowickich stanowił północną
granicę świętokrzyskiego centrum hutniczego (Orzechowski 2007: 123).
Ewentualne kontakty terenów na północ od Kamiennej z głównymi centrami hutniczymi w Górach Świętokrzyskich można odnieść już do starożytności (do okresu wczesnorzymskiego). Na uwagę zasługują znaleziska monet rzymskich w położonych tuż
na południe od badanego terenu miejscowościach Nietulisko Duże i Nietulisko Małe
(Orzechowski 2007: 114, 128). Na mapach załączonych do opracowań poświęconych
historii górnictwa i hutnictwa żelaza badany obszar ujmowany jest w granicach zasięgu
starożytnego górnictwa świętokrzyskiego (Zieliński 1965: 67; Bielenin 1992: 12).
Wobec braku badań terenowych i wykopaliskowych w lasach iłżeckich można posługiwać się jedynie analogiami oraz wiedzą z badań prowadzonych przez zespoły kierowane kolejno przez Mieczysława Radwana, Kazimierza Bielenina i Szymona Orzechowskiego dla terenów położonych na południe od rzeki Kamiennej.
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Obszary leśne między Iłżą a rzeką Kamienną na wschód od Starachowic stanowiły bez
wątpienia bardzo ważne zaplecze paliwowe dla rozwijającego się w tym obszarze hutnictwa żelaza. Jednocześnie – jak wynika z analiz Szymona Bielenina – badany teren
był wolny od kuźnic Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, co może wskazywać, że
główna eksploatacja gospodarcza lasów położonych na południe od Iłży rozpoczęła się
dopiero w XIX wieku bądź wypalany węgiel drzewny transportowany był na południowy zachód, gdzie znajdowało się główne centrum hutnictwa świętokrzyskiego,
lub w okolice Mirca, Tychowa i Jasieńca, gdzie także znajdowały się stanowiska dymarskie (występowanie żużla żelaznego) (Bielenin 1992: 10–123; Orzechowski 2007: 33).
Warto podkreślić, że badania Przedgórza Iłżeckiego oraz lasów starachowickich w kontekście rozwoju starożytnego hutnictwa postulował Szymon Orzechowski, który proponował także traktować ten obszar – mimo pewnych nawiązań do kompleksu gospodarczego Gór Świętokrzyskich i Wyżyny Świętokrzyskiej – jako „odrębny organizm
gospodarczy”. Dodatkowo stwierdza, że „do końca nie wiadomo, co kryją rozległe lasy
siekierzyńskie i starachowickie” (Orzechowski 2007: 13, 114).
Próbę rekonstrukcji pierwotnej szaty leśnej „jako zaplecza surowca opałowego dla starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego” przeprowadził Szymon Orzechowski. Postawił
tezę, bez wątpienia słuszną, o ścisłej korelacji lokalizacji przemysłu hutniczego i zaplecza surowcowego. W jego opinii „sięganie po surowiec znajdujący się w tak znacznym
oddaleniu (od kilku do ponad 20 km) byłoby nieuzasadnione” (Orzechowski 2007:
178–191). Taka konstatacja sugeruje, że należy dopatrywać się lokalizacji zarówno wyrobisk rudy, jak też zakładów produkcyjnych (dymarki, fryszerki) w okolicach odkrytych mielerzy. Pomiar odległości wskazuje na możliwość postawienia tezy, że odkryte
stanowiska mielerzy w lasach iłżeckich i starachowickich potwierdzają, iż lasy te mogły
stanowić zaplecze surowcowe nie tylko dla centrów hutniczych w okolicach Mirca,
Tychowa i Jasieńca, ale także dla kuźnic Staropolskiego Okręgu Przemysłowego doliny
rzeki Kamienna (od Starachowic do Ostrowca). Opinia taka korygowałaby w pewnym
stopniu przytoczony wyżej pogląd o „odrębnym organizmie przemysłowym” na północ od rzeki Kamiennej. Lasy położone na północ od niej dostarczały najprawdopodobniej paliwa dla ośrodków hutniczych położonych w północnej części Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Potwierdzać to może częściowo brak w pobliżu badanych
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stanowisk hutniczych kultury przeworskiej śladów produkcji węglarskiej. Szymon
Orzechowski przypisuje to stanowi badań, ale można przyjąć także założenie lokalizacji mielerzy w pewnym oddaleniu od stanowisk dymarskich. Zagrożenie, jakie powodowała lokalizacja stosów mielerzowych, skutkowało przenoszeniem produkcji węgla
drzewnego w bezpieczną odległość od osad oraz zakładów dymarskich i fryszerskich
(Orzechowski 2013: 67).
Powyższe tezy potwierdza analiza mapy Maksymiliana Strasza, Karta położenia Zakładów Górniczych Rządowych w Królestwie Polskiem. Okręg Wschodni, skala ok. 1:126 000
(Wójcik: 3) wraz z zestawieniem użytkowania lasów zakładów starachowickich zawartym
w pracy Franciszka Krzeszowskiego (Krzeszowski: 166).
Tab. 1. Lasy Zakładów Starachowickich w roku 1675 (Krzeszowski: 166)

Masa drzewa
w obrębie
otrzymywana
z oszacowania
w drzewostanie
Obręb

Rodzaj
drewna

rąbnym

nierąbnym

użytkowe,
szczapowe, krąglakowe

gałęziowe, karpina,
chrust

sążni

100 stóp

Użytki roczne
w kolei

90-letniej

100-letniej

120-letniej

sążni
po 85,75
stóp kubicznych

D. Jasieniec

iglaste

48 658

11 769

2426

2089

1815

E. Błaziny

iglaste

95 673

19 162

3506

3117

2713

F. Kruki

iglaste

72 715

17 900

2880

2420

3111

G. Borsuki

iglaste

70 483

17 931

3115

2593

2260

I. Lipie

brzoza,
iglaste, dąb

40 144

6632

1951

1655

1464
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K. Ruda

sosna,
brzoza, dąb

70 406

10 200

3396

2968

2936

L. Lubienia

iglaste, dąb

50 167

9574

2506

2128

1898

M. Kutery

sosna, dąb

78 981

19 022

3374

2891

2563

N. Klepacze

sosna,
brzoza, dąb

55 427

9748

2596

2213

1970

O. Fryzel

sosna,
brzoza, dąb

55 814

14 006

2552

2158

1855

P. Myszki

sosna,
brzoza, dąb

59 543

13 543

2693

2264

1988

R. Połągiew

sosna,
brzoza

40 206

8027

2024

1679

1475

Analiza onomastyczna nazewnictwa odnotowanego na mapach z XVIII wieku, zwłaszcza na mapie Karola Perthéesa z 1791 roku, wskazuje na drugą istotną gałąź produkcji
w lasach iłżeckich. Odnotowuje ona siedem jednostek osadniczych o nazwie Maziarze,
wśród nich Maziarze Iłżeckie i dwukrotnie Maziarze Kunowskie. Mimo że najbardziej
rozpowszechnionym typem mielerzy były te przeznaczone do wypalania węgla drzewnego, znany jest także drugi ich typ – przeznaczonych do pozyskiwania dziegciu, mazi
i terpentyny (smolarnie). Zasada produkcji węgla drzewnego oraz substancji smolistych (dziegieć, smoła drzewna) była zbliżona, przy czym używano do tego innego
materiału drzewnego (sucha kora brzozowa, żywiczne drewno sosny, tzw. karpina).
Literatura przedmiotu opisuje dwa typy mielerzy stosowanych do wytwarzania węgla
drzewnego: naziemne i jamowe. Szymon Orzechowski stwierdza, że „analiza obiektów
węglarskich występujących w Górach Świętokrzyskich, a także na niektórych stanowiskach śląskich wykazała, że reprezentują one raczej formę przejściową pomiędzy mielerzem jamowym a napowierzchniowym”. W dole na planie zbliżonym do koła układano stożek drewna, który otoczony był „oponą” z liści, darni i ziemi. Przytaczając
przykłady opisów budowy mielerzy z różnych okresów historycznych i różnych obszarów Europy, stwierdza też, że istniała wspólna myśl techniczna dla tego rodzaju wytwórczości, która nie uległa zmianie od starożytności aż po XIX stulecie. Najbardziej
charakterystyczne mielerze na terenie Gór Świętokrzyskich to obiekty zagłębione, na
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planie koła, o średnicy do 3 m i głębokości jam do 1,2 m (cylindryczne, łukowe,
schodkowe, odwrócony stożek) (Orzechowski 2013: 65–72; Bielenin 1992: 154–
164). Liczne obiekty o kolistym kształcie odkryte na badanym obszarze mają znacznie
większą średnicę, co może wskazywać na ich późniejszą datację. Objętość stosu mielerzowego mogła być zróżnicowana, zależała bowiem od lokalnych praktyk i aktualnych
potrzeb. Odkryte obiekty zakwalifikowane jako mielerze mające ok. 12 metrów średnicy wskazują na bardzo duże paleniska na badanym obszarze. Należy zwrócić uwagę,
że obiekty te dość istotnie różnią się też od znanych z badań Kazimierz Bielenina
i Mieczysława Radwana mielerzy zlokalizowanych w pobliżu stanowisk dymarskich –
były to ciemne plamy przy stanowiskach Stara Słupia (Bielenin 1959: 467–472; Radwan 1959: 473–476). W podręczniku Sztuka węglarska autorstwa Duhamela du
Monceau, wydanym po polsku w 1769 roku, znajdujemy informację, że „Robotnik
ten robi cyrkuł na piece, któremu ieżeli chce robić wielkie piece, daie 8 kroków dyametru cyrkumferencji, a b, a mniey na mniejsze, miara ta iest dostateczna, a żeby ich
praca mogła być należyta” (Duhamel du Monceau 1769: 18).

Il. 25. Palenie Węglów (Duhamel Du Monceau 1769)
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Nieznane obiekty liniowe
Największe wątpliwości budzi odkryty w wyniku analizy szereg obiektów liniowych,
który jest bardzo trudny w interpretacji bez badań wykopaliskowych. Można dopatrywać się pewnych analogii z innymi obiektami węglarskimi opisanymi ostatnio przez
Szymona Orzechowskiego – paleniska z kamieniami, które tworzyły charakterystyczne układy liniowe (Orzechowski 2013: 71).
Nie można też wykluczyć związku tych obiektów z obiektami pomocniczymi towarzyszącymi produkcji hutniczej. Chodzi tutaj o tzw. składy rudy prażonej (prażaki), które mogły
mieć zarówno kształt kolisty, jak też podłużny. Jeden z odnalezionych podłużnych prażaków znajdował się na północnym zboczu Łysej Góry – był to podłużny dół o wymiarach
2×1,2 m i osiągający głębokość 80 cm. Podłużny kształt wyklucza raczej fakt, że są to tzw.
jamy przypiecowiskowe, które były zazwyczaj kuliste (Bielenin 1992: 131–133).
Mniej prawdopodobne, lecz także możliwe interpretacje nieznanych obiektów liniowych mogą wskazywać na stanowiska wydobycia rud żelaza przez rudników. Mimo
braku świadectw oraz dokładnych badań archeologicznych wszystko wskazuje, że wydobycie rud żelaza odbywało się metodami odkrywkowymi (kopalnia w Rudkach jest
prawdopodobnie pewnym wyjątkiem). Sprawę utrudniają trudności w datowaniu
oraz fakt, że znaczna część wyrobisk może odnosić się do nowożytnej fazy wydobycia
(XVIII/XIX w.) (Orzechowski 2007: 163, 176).
Najbardziej prawdopodobna interpretacja tak licznych obiektów liniowych na badanym obszarze prowadzi jednak do uznania ich za mniejsze lub większe fragmenty
dawnych dróg oraz traktów do transportu drewna i węgla drzewnego. Biorąc pod
uwagę, że teren leśny był często podmokły, zaobserwowane nasypy mogły pełnić właśnie taką rolę.
Opisy produkcji węgla drzewnego, zarówno we wspomnianym wyżej francuskim traktacie (Duhamel du Monceau), jak też w Wykładzie praktycznym węglarstwa stosowego
Juliusza Brinkena z 1825 roku, wspominają zarówno o transporcie drewna do mielerzy,
jak też konieczności przewożenia wyprodukowanego węgla drzewnego w kierunku dymarek czy innych obiektów hutniczych.
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Il. 26. Fragment dzieła J. Brinkena, Wykład praktyczny węglarstwa stosowego (Warszawa 1825)
dotyczący transportu węgla drzewnego

Podobnie jak Szymon Orzechowski prowadził badania związków między strefą mieszkalną i gospodarczą (hutniczą, miejscem wytopu), należy rozważyć studia nad strefą
surowcową (węgiel drzewny), wydobywczą (kopalnie rud), hutniczą (dymarki), osadniczą (mieszkania) i prawdopodobnie połączoną z nią strefą przemysłową (zakłady
kowalskie).
Miejsca eksploatacji surowców naturalnych – kopalnie
Opisany wyżej związek produkcji węgla drzewnego z przetopem rudy żelaza, a być
może także innych minerałów, potwierdza odkrycie na badanym obszarze kilku obiektów, które mogą być interpretowane jako kopalnie. Najpopularniejsze w regionie świętokrzyskim rudy, które były podstawą hutnictwa w tym regionie, to hematyt (żelaziaki
czerwone), syderyt oraz limonit (żelaziaki brunatne), bardzo często z domieszką krzemienia (Radwan 1963: 22–23). Typologia rud wraz ze wskazaniem ich lokalizacji
przeprowadzona pod koniec XVIII wieku przez pijara Józefa Osińskiego tak opisuje
rudę obecną w badanym rejonie:
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Ruda czerwonawo wyglądaiąca; biorą ią w sążniu szostym,
nie długo ciągnie się, lecz też nie zbyt prędko urywa się.
Woda wydobywaniu iey cóżkolwiek przeszkadza; takowa
ruda jest lekka, a gdy ją z inną zmieszaią, nie złe wydaie
żelazo. Ostatnia Ruda znayduie się w Wojewodztwie Sendomierskim, w dobrach Ichmć XX. Cystersów Klasztoru
Wąchockiego, pod wsią zwaną Marcinków; w tey wsi iest
Dymarka, w którey rudę topią. Ruda, o którey mowa,
znayduie się także w Brodach [Ruda Bród – przyp. aut.],
wsi należącey do Ichmć XX. Kommunistów Kieleckich, nakoniec znayduie się pod Chybicami w Powiecie Sendomierskim, zkąd wożą ią na Dymarkę zwaną Stryków (Osiński
1782: 34–35).
Pokłady limonitu (żelaziaki brunatne) ciągną się głównie po lewej stronie rzeki Kamiennej, pasem przez Jastrzębie, Mirów, Tychów, Ostrowiec, Bodzechów oraz Ćmielów
i to one zdecydowały o górniczo-hutniczym rozwoju tego obszaru (Krzeszowski: 4–5).
Szczegółową analizę bogactw naturalnych dla hutnictwa świętokrzyskiego przeprowadził w swojej monografii Szymon Orzechowski. Dokładne badania, dotyczące także
technologii wydobywczych, zostały przeprowadzone w kopalni Staszic w Rudkach
k. Świętego Krzyża, gdzie pozostały ślady wydobycia hematytu. Z reguły można jednak przypuszczać, że wydobycie odbywało się metodą odkrywkową (wychodnie, warstwy przypowierzchniowe). Były to najczęściej proste zagłębienia, tzw. doły rudne (dukle),
o głębokości dochodzącej do kilku metrów.
Prowadzono także odkrywki ciągłe, które były zasypywane po zakończeniu wydobycia. Niewiele wiadomo o wielkościach szybów wydobywczych. Na stanowisku w Szeligach została odkryta jama o wymiarach 4,6×5,7 m i głębokości 2,5 m o kształcie
zbliżonym do leja. Przypuszcza się, że był to tzw. dół rudny (Orzechowski 2007: 147–
163). Poświęcona górnictwu i hutnictwu w Polsce monografia Hieronima Łabęckiego
z 1841 roku określa ten typ wyrobisk jako „rudokopy” (Łabęcki 1841: 34).
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Nie jest znana dokładna data początków wydobycia rud żelaza, a tym samym hutnictwa żelaza w tym regionie, ale z pewnością można je odnosić już do starożytności.
Wydobycie rud żelaza nie należało do regaliów i znajdowało się w średniowieczu oraz
w nowożytności w rękach prywatnych oraz duchownych – cystersi wąchoccy otrzymali
od Bolesława Wstydliwego przywilej na poszukiwanie płodów kopalnianych już w 1249
roku, zaś potwierdzone źródłowo kuźnice w tym regionie są poświadczone w XIV (dokument z 1333 r.) oraz w XV wieku (Liber beneficiorum Jana Długosza, kopalnia Wola
Krzyżowa) (Krzeszowski: 11).
W kluczach iłżeckim, brodzkim i Starej Rudy, które zostały nadane przez biskupa krakowskiego seminarium kieleckiemu prowadzonemu przez księży bartoszków (komunistów), dymarki w Brodach i Starej Rudzie powstały w XVIII wieku i istniały do
1784 roku. Wówczas za zgodą archidiakona kieleckiego dzierżawca dymarek Nowosielski wystawił wielki piec i dwie fryszerki w Brodach (Łabęcki 1841: 313–330).
Franciszek Krzeszowski traktuje to jako wznowienie prastarej inicjatywy przemysłowej
biskupów krakowskich, którzy już w XVI wieku mieli w parafii Krynki rudnicę i kuźnicę żelaza (Krzeszowski: 32).
Najważniejszym i jednocześnie największym obiektem na badanym terenie są pozostałości dawnej kopalni rudy Henryk. Należała ona do Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego, które „zrodziło się z górnictwa i hutnictwa rud żelaza w czasach rzymskich”.
Leżała ona, podobnie jak kopalnia Majówka, na terenie wydobycia złóż żelaziaka ilastego, znajdujących się w okolicach Ostrowca i Starachowic (Zieliński 1965: 128). Jest
wyraźnie odnotowana na mapie Maksymiliana Strasza, Karta położenia Zakładów Górniczych Rządowych w Królestwie Polskiem. Okręg Wschodni, skala ok. 1:126 000 (Wójcik: 3, por. rozdział 3).
Kopalnia ta powstała w XIX wieku w okresie przejęcia przez Bank Polski przemysłu
hutniczego w Królestwie Polskim. Według Zestawienia Hieronima Łabęckiego kopalnia Henryk (albo Tomkowski Smug, Brody) była czynna od 1838 roku. Od 1840 roku
została poprowadzona sztolnia Ignacy według projektu Naczelnego zawiadowcy Wydziału Górniczego w Banku Polskim Aleksandra Polliniego (ruda żelazna przetapiana
w piecach starachowickich). Kopalnia Henryk, podobnie jak pozostałe zasilające zakłady
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starachowickie, nie pracowała w trybie ciągłym (urządzano „świątkówki”, czyli liczne
przerwy w pracy) (Łabęcki 1841: 380; Krzeszowski: 106, 161).
Oprócz opisywanej już w literaturze przedmiotu kopani Henryk, w trakcie badań zostały odkryte obiekty, które mogą być identyfikowane jako kopalnie rud żelaza.

Il. 27. Przypuszczalne kopalnie rud żelaza na badanym obszarze
(na podkładzie mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1938 r.)

Mają one młodszą metrykę (XX wiek). Są położone wzdłuż kolei wąskotorowej budowanej od początku XX wieku w celu dostarczania zarówno rudy żelaza, jak też węgla
drzewnego do Starachowic.
Przebieg kolejki jest widoczny na mapach Wojskowego Instytutu Geograficznego oraz
w kartografii powojennej. Na teren badań wchodziła ona na południe od wsi Lipie,
biegła obok wniesień Dębowa Góra oraz Łaziska i docierała do kopalni rudy Zębiec
(obecnie teren zalesiony, bocznica wąskotorowa na północ, pozostały tylko ślady torowiska) oraz kopalni Lubienia-Strzelnica (nazywana też Leopold, na mapie WIG znak
kopalni obok Rudy, bez nazwy).
Kolejne bocznice wąskotorowe biegły od głównej linii w kierunku kopalni Władysław,
Kutery, Kutery II (także skład drewna), Klepacze. Starachowicka kolejka wąskotorowa kończyła swój bieg przy składnicy Jaźwiny we wsi Bór Kunowski, tuż na zachód od
kopalni rudy Stefania, widocznej na mapach Wojskowego Instytutu Geograficznego
(Cygan: 1–4).
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Okopy wojenne
Oprócz obiektów związanych z działalnością osadniczą oraz gospodarczą człowieka
kwerenda archeologiczna i archiwalna wskazuje na pozostałości działań wojennych,
jakie toczyły się w lasach iłżeckich i starachowickich.
Pograniczny i sporny charakter badanego obszaru (zob. rozdział 3) wpływał z pewnością na toczące się tutaj konflikty zbrojne już w czasach średniowiecza i okresu nowożytnego. Jednakże interpretacja obiektów położonych w części wschodniej badanego
obszaru nakazuje je wiązać raczej z wydarzeniami pierwszej i drugiej wojny światowej
(okopy austriackie i niemieckie).

Il. 28. Lokalizacja potencjalnych okopów wojennych na badanym obszarze
(na podkładzie mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1938 r.)

O zniszczeniach oraz działaniach wojennych prowadzonych w lasach starachowickich
pisze obszernie w swojej monografii Marian Langer (Langer 1993). Wspomina on
o zniszczeniach, jakie dokonały się na tym terenie w czasie pierwszej wojny światowej
– pozostałością są m.in. pociski armatnie oraz elementy uzbrojenia. Oznaczone na
mapie okopy najprawdopodobniej związane są z oblężeniem jesienią 1944 roku iłżeckiego oddziału dowodzonego przez por. Wincentego Tomasika.
Relacje źródłowe wspominają o oddziałach niemieckich okopujących się wzdłuż drogi
w kierunku Ostrowca (Langer 1993: 300–301, 308). Była to prawdopodobnie część
okopów, które miały otoczyć oddział AK i stanowiły przygotowanie do bitwy pod
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Piotrowym Polem, jaka rozegrała się 1 października 1944 roku (była to jedna z największych bitew stoczonych przez AK na ziemi radomskiej). Niemcy obsadzili obszar
leśny o obwodzie wynoszącym 22 km – szacunkowo przez ok. 11 600 ludzi (dywizja).
Mniej jasna jest geneza pozostałości okopów w części zachodniej badanego obszaru.
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Zamykając publikację, a zarazem prace i wysiłek badawczy osób zaangażowanych
w realizacje projektu „Laserowi Odkrywcy”, w pierwszej kolejności nakreślmy kierunek przeprowadzonych działań, które w pewnym stopniu wyznaczają wyniki badań.
Analiza wyraźnie określiła kilka typów obiektów zabytkowych, które należy wiązać
z historią przemysłu, a zarazem działaniami na pograniczu archeologii i historii, jak
również w obrębie tzw. archeologii przemysłowej. Taka sytuacja wskazuje też pewne
kierunki przyszłych inicjatyw naukowo-badawczych, edukacyjno-popularyzatorskich
i konserwatorskich w regionie.
Z pewnością wskazane będzie rozpoznanie i inwentaryzacja (m.in. za pośrednictwem
metod geofizycznych) obiektów pogórniczych, a następnie ich zabezpieczenie, z wcześniejszym określeniem parametrów technicznych, takich jak wymiary lub głębokość.
Zalecane są badania kontynuujące rozpoznanie obiektów w terenie, a także dodatkowe
prace pomiarowe terenów leśnych. Wskazane jest rozpoznanie pozostałości pogórniczych, którymi są również tereny (warstwy) o powierzchniach utworzonych z antropogenicznych gruntów nasypowych powstałych w wyniku deponowania wydobytych
skał płonnych i odpadów z przeróbki rud metali.
Konieczne wydaje się także wskazanie potencjalnych zagrożeń związanych z wyrobiskami, które najprawdopodobniej były wykonywane (wzmacniane) z nietrwałej obudowy (np. drewnianej). Zaleca się dokładniejsze zbadanie zlokalizowanych obiektów,
co wymaga badań archeologicznych oraz pobrania próbek m.in. do określenia ich
chronologii, a także charakteru tych obiektów.
Warte uwagi jest rozpoznanie całego zbioru obiektów identyfikowanych jako mielerze,
wskazanie obiektów ulegających niszczeniu, objęcie bieżącą obserwacją tych terenów,
na których prowadzona jest intensywna gospodarka leśna. Obiekty te są podstawą do
badania i szacowania ilości wyprodukowanego węgla drzewnego, skali wykorzystywania drewna, jak również historii lasów, z uwzględnieniem analizy gatunkowej.
Wskazana jest kontynuacja badań na omawianym obszarze, jak i dalsze studia nad
rozpoznanymi i zinwentaryzowanymi obiektami, zwłaszcza że przeprowadzone badania należy traktować jako pierwszy etap prac, który doprowadził do rozpoznania
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i oszacowania zasobów związanych z przeszłością terenów leśnych pomiędzy Starachowicami i Iłżą a Ostrowcem Świętokrzyskim.
Na podstawie uzyskanych wyników badań oraz szeregu zalet, jakie wiążą się ze stosowaniem ALS w rozpoznawaniu zabytków, zaleca się zastosowanie ALS w dalszych pracach badawczo-inwentaryzacyjnych na pozostałych, ościennych terenach badanego
regionu. Zrozumiałe jest włączenie pozyskanych danych o zasobach kulturowych do
bazy Lasów Państwowych, a także dalsze tworzenie wspólnej strategii na rzecz ochrony
dóbr kultury i środowiska, jak również uwzględnienie w zarządzaniu i planowaniu terenami leśnymi ww. informacji. Wskazana wydaje się konserwacja i adaptacja wybranych obiektów historycznych do celów muzealnych i turystycznych. Dalsze rozpoznanie i inwentaryzacja obiektów zabytkowych, a zwłaszcza wyrobisk górniczych, winna
przyczyniać się do oceny warunków geotechnicznych posadowienia obiektu, jak również być istotnym elementem w gospodarowaniu i zarządzaniu zasobami leśnymi –
planowaniu na terenach leśnych.
W charakterze propozycji rysuje się koncepcja utworzenia parku krajobrazowego na
badanym obszarze, która uwzględni jakże bogate dziedzictwo geologiczne, biologiczne
(głównie leśne) oraz historyczne i kulturowe. Dopełnieniem dotychczasowych studiów nad dziedzictwem materialnym regionu będą z pewnością badania nad spuścizną
niematerialną, które wpisują się w szereg inicjatyw podejmowanych m.in. przez Muzeum w Starachowicach. Tak określany kierunek przeszłych prac umożliwi zachowanie
i zapis niematerialnych pozostałości, które wiążą się m.in. z działalnością górniczą tych
terenów.
Formułując postulaty badawcze na przyszłość, warto podkreślić, że strategia ochrony
obiektów zabytkowych i obiektów przyrody na ternach leśnych winna uwzględniać
pomiary ALS i dane ISOK, co gwarantuje poprawę rozpoznawania, oceny i monitorowania ww. zasobów.
Dotychczasowe wyniki prac, a także zgromadzony zasób geodanych stanowią podstawę do dalszych wnikliwszych badań nad przeszłością regionu, które wykraczają poza
ramy realizowanego projektu.
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Podsumowując, należy stwierdzić, że kooperacja przedstawicieli różnych środowisk –
leśników, geoinformatyków, archeologów i historyków, przy silnym wsparciu społecznym, wyznaczyła nową i niekonwencjonalną formę działań na rzecz dziedzictwa kulturowego, a zarazem potwierdziła (przy zastosowaniu ALS) potencjał metod nieinwazyjnych w badaniach na pograniczu historii i archeologii, a także w detekcji
i inwentaryzacji zabytków przemysłu, górnictwa oraz obiektów archeologicznych.
Należy stwierdzić, że również promowanie w przyjętej formie (nauki obywatelskiej)
dziedzictwa historycznego w znakomity sposób upowszechnia wiedzę i z powodzeniem może być stosowane na innych obszarach oraz w odniesieniu do innych zasobów
kulturowych.
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w etapie oceny próbek danych
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Laserowi Odkrywcy – nieinwazyjne badanie
i dokumentowanie obiektów archeologicznych
i historycznych województwa świętokrzyskiego
„Prace monograficzne omawiające zastosowanie nowoczesnych i nieinwazyjnych
technologii w badaniach oraz w inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego są bardzo
ważne. Stosowane od wielu lat nowoczesne technologie i skanowanie laserowe
przynosi znakomite rezultaty badawcze.
Dlatego też [...] praca zbiorowa pt. „Laserowi Odkrywcy – nieinwazyjne badanie i doku
mentowanie obiektów archeologicznych i historycznych woj. świętokrzyskiego” jest
bardzo ważna. [...] monografia jest nowatorska i jednocześnie zachęca inne środowiska
do podobnych badań.
Niezwykle cenne jest upublicznienie wyników badań, które uświadamiają społeczeństwu ogrom zasobów zabytkowych na terenach leśnych, potencjał nowoczesnych
technologii i konieczność aktywnego włączenia podawanych informacji w system
informacji o terenie danych na temat zabytków. Praca jest nowatorskim dziełem,
które wyróżnia się na tle innych prac na temat zabytków i przeszłości regionu świętokrzyskiego.”
prof. nzw. dr hab. Jakub Lewicki

