
Podsumowanie działalności Klubu Przyjaciół Archeologii Ziemi Sandomierskiej od momentu
założenia (1 sierpnia 2014 r.) do 2016 roku

1. Opis grupy
Grupa powstała 1 sierpnia 2014 roku w Sandomierzu z inicjatywy kilku osób (założyciele: Monika 
Bajka, Tomasz Kotarski, Mariusz Pajączkowski, Marta Szpyra, Anna Tudryn). 

Obecnie grupę prowadzą: Monika Bajka (archeolog – Sandomierz), dr Marek Florek (archeolog – 
Lublin/Sandomierz), Tomasz Kotarski (student V roku archeologii UMCS w Lublinie).

Klub skupia około 20 osób.
Cele, zadania, plany, zasady członkostwa oraz struktura grupy są ustalone wspólnie podczas 
otwartej wymiany zdań na forum.
Do proponowanego i otwartego zakresu działalności grupy należą:
- promocja dziedzictwa kulturowego Ziemi Sandomierskiej w Polsce i za granicą
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej (przede wszystkim edukacji 
archeologicznej oraz edukacji poprzez sztukę), skierowanej do dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych
- w miarę możliwości: pozyskiwanie środków na prowadzenie badań archeologicznych (sponsorzy, 
środki europejskie), ochronę zabytków, konserwację
- w miarę możliwości: gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr 
kultury
- tworzenie warunków dla rozwoju archeologii oraz historii na terenie Ziemi Sandomierskiej
- współpraca z instytucjami, organizacjami oraz grupami nieformalnymi, działającymi na rzecz 
kultury i sztuki
- kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze i rekreacji
- wymiana doświadczeń archeologicznych i wzajemna pomoc związana z działalnością 
„archeologiczną” i „około archeologiczną” członków KaPA
- zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych członkiń i członków grupy 
Siłą grupy jest różnorodność. Nie chcemy zamykać się w jakimś ściśle określonym gronie. 
Członkami KaPA mogą być archeolodzy, studenci archeologii i nie-archeolodzy, Sandomierzanie 
i nie-Sandomierzanie. Warunkiem członkostwa jest chęć rzeczywistej działalności w obszarze, 
którym chcemy się aktualnie zajmować.

2. Zasady członkostwa w Klubie
Forum, na którym możemy sie porozumiewać, jest zamknięta grupa na FB. Od września 2014 roku 
posiadamy stronę na FB, na której prezentujemy nasze działania i osiągnięcia. 

Na forum ustaliliśmy zasady członkostwa w grupie: osoby, chcące z nami aktywnie działać 
w obszarze, o którym mowa w opisie grupy, muszą zgłosić chęć wstąpienia do Klubu do któregoś 
z członków grupy. O przyjęciu do Klubu decydują osoby prowadzące Klub.
Wszyscy członkowie Klubu mogą na forum (grupa zamknięta na FB) zgłaszać propozycje działań, 
uwagi, pomysły, pytania, prośby, dzielić się swoimi odkryciami, działaniami, etc.
Członek Klubu nie musi wspierać wszystkich działań Klubu, może uczestniczyć w poszczególnych 
działaniach. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne! 
Osoby nie zainteresowane dalszą działalnością w Klubie mogą w każdej chwili opuścić forum 
grupy zamkniętej. 

3. Działalność KaPA od momentu powstania
W działalności grupy wyodrębniły się dwa nurty:

I. Archeologiczny: projekty ściśle badawcze, sympozja i konferencje, badania archeologiczne, 
dokumentacja, ochrona zabytków archeologicznych.
NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE PROJEKTY I ZADANIA:

- udział w poszukiwaniach podziemnych przejść pod dzwonnicą przy kościele w Ptkanowie, pow. 
opatowski, organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Zabytków „Sakwa” (we 
współpracy z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu)
- zorganizowanie i przeprowadzenie badań wykopaliskowych w Zawichoście – Podgórzu, stan. 1, 



pow. sandomierski – dokumentacja, opracowanie wyników badań, ich promocja, publikacja 
wyników badań, przedstawienie na konferencjach naukowych (w trakcie realizacji; we współpracy 
z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu)
- I Konferencja Przyjaciół Archeologii Kontekst ma znaczenie. Intencje z przeszłości – 
zorganizowana we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Archeologii UMCS w Lublinie 
(2015)
- II Konferencja Przyjaciół Archeologii Archeologia – nie tylko wykopaliska – zorganizowana we 
współpracy z Kołem Naukowym Studentów Archeologii UMCS w Lublinie (2016)
- działalność popularyzatorska, dotycząca archeologii regionu sandomierskiego

II. Promocyjno – edukacyjny, którego podstawą jest rekonstrukcja historyczna i edukacja wśród 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Sprawą priorytetową tego nurtu jest rozszerzanie wiedzy 
o regionie i jego historii, kształtowanie właściwych postaw odnośnie dziedzictwa kulturowego 
i korzystania z jego zasobów. 
NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE PROJEKTY I ZADANIA:
- zrealizowanie projektu „Wielka przeszłość małej krainy, czyli dawno, dawno temu w gminie 
Samborzec”, dofinansowanego ze środków FIO (warsztaty, zajęcia edukacyjne, wystawa, folderek)
- udział w Warsztatach Ceramiki Pradziejowej w Skarżysku-Kamiennej na zaproszenie Grzegorza 
Borysa ze Stowarzyszenia PraOSADA Rydno
- partnerstwo w projekcie „Do przeszłości i z powrotem, czyli samborzecki przepis na wehikuł 
czasu”, w ramach którego powstała grupa rekonstrukcyjna (młodzież z gminy Samborzec) – projekt
zrealizowany przez Gminne Centrum Kultury w Samborcu, finansowany w ramach Programu 
Równać Szanse ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
- spotkania i wyjazdy organizowane dla członków KaPA – zwiedzanie muzeów i festynów 
archeologicznych („Dymarki Świętokrzyskie” w Nowej Słupi, Krzemionki, Starachowice), 
przygotowywanie rekonstrukcji zabytków archeologicznych na zajęcia edukacyjne z dziećmi 
i młodzieżą (Krzemionki), udział w warsztatach złotniczych w Kielcach, przygotowanych 
i przeprowadzonych przez Krzysztofa Piotrowskiego – artystę-złotnika

Oba nurty KaPA współpracują ze sobą zgodnie ze swoimi kompetencjami. Korzystają ze swoich 
zasobów i doświadczenia. Wyodrębnione nurty są odpowiedzią na potrzeby członków grupy.

4. Współpraca
W trakcie dotychczasowej działalności nawiązaliśmy aktywną współpracę z następującymi 
instytucjami, stowarzyszeniami, grupami (w kolejności alfabetycznej):
- Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu
- Koło Naukowe Studentów Archeologii UMCS w Lublinie
- Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
- Stowarzyszenie PraOSADA Rydno
- Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Zabytków „Sakwa”
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, Delegatura w Sandomierzu


