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Lista prac licencjackich

za lata 2001-2018

2001

Hubert  Czerski,  Prezentacja  i  analiza  systemu  dokumentacji  polowej  wypracowanego

podczas polskich badań archeologicznych na terenie Syrii w latach 1988-1999

Michał  Flipowicz,  Zmiana  metodyki  badań  metodą  elektrooporową  w  archeologii  na

przykładzie badań w Gniewie 1979 i Sątocznie 2000

Joanna Kalisz, Metody konserwacji zabytków metalowych

Tomasz Klimowicz, Metody dokumentowania znalezisk ceramicznych w toku badań polskiej

ekspedycji archeologicznej na Bliskim Wschodzie

Grzegorz Kuś, Problemy badawcze na stanowiskach niszczonych przez erozję naturalną oraz

intensywną uprawę roli na podstawie badań archeologicznych w Pełczyskach, gm.

Złota

Jakub Łyszkowski,  Średniowieczne narzędzia ciesielskie (Krytyka dotychczasowych ustaleń

archeologii  i  etnografii  dokonana z  pomocą zawodowego cieśli  oraz  omówienie

ikonografii dotyczącej tego tematu)

Anna Mistewicz,  Zasady wydobywania z ziemi, zabezpieczania i konserwacja ceramiki na

przykładzie naczyń z obiektu numer 21 z Dziecinowa (stan. 22)

Sebastian Tyszczuk,  Grafika komputerowa. Możliwości zastosowania w dokumentacji oraz

analizie archeologicznej

Jakub  Serwach,  Techniki  wykopaliskowe  na  stanowiskach  hutniczych  w  rejonie  Gór

Świętokrzyskich

Robert  Wereda,  Cmentarzysko  kultury  łużyckiej  w  Sierpowie,  pow.  Zgierz  w  świetle

materiałów  archiwalnych  Muzeum  Archeologicznego  i  Etnograficznego  w  Łodzi.

Próba odtworzenia metodyki badań z 1931 roku

2002

Marta E. Perska, Zapinki podkowiaste z grodziska we wsi Sąsiadka, pow. Zamość

Łukasz  Dzięciołowski,  Propozycja  systemu  dokumentacji  kolekcji  szklanych  negatywów

znalezionych w Meropolitanhouse w Egipcie
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2003

Beata  M.  Staniszewska,  Obróbka  kości  i  poroża  na  terenie  wczesnośredniowiecznego

Szczecina

2004

Joanna Zwolińska, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska kurhanowe dorzecza Šventoji

Anna Zapolska, Okucie krzyżowe z Szestna-Czarnego Lasu

2005

Anna Blok, Biżuteria skandynawska na ziemiach pruskich w IX – XI w.

Joanna Chrostowska,  Zabytki pochodzenia ruskiego na terytorium wczesnośredniowiecznej

Jaćwieży

Anna Domańska,  Święte miejsca ludów bałtyjskich.  Historia, charakterystyka i możliwości

badawcze miejsc kultu na terytoriach bałtyjskich

Kamil Korczak, Wczesnośredniowieczne zapinki podkowiaste z ziem pruskich

Aleksandra Nedwidek, Szczątki kostne zwierząt jako źródło poznania konsumpcji zwierząt na

ziemiach pruskich i jaćwieskich

2006

Zbigniew Kubiatowski, Zabytki bursztynowe z terenów Polski pomiędzy połową X a końcem

XV w.

Daniel Styczyński, Duńskie groby z bronią okresu wikińskiego

Anna  Zielińska,  Znaleziska  z  późnego  okresu  wędrówek  ludów  z  Pomorza  i  północnej

Wielkopolski

2007

Katarzyna Gawkowska, „Jonasz” z Helgö

2008

Maria  A.  Chodkiewicz,  Srebrne  ozdoby  zachodniosłowiańskie  odkrywane  na  terenie

Skandynawii. Analiza znalezisk z Birki i stanowisk gotlandzkich

Izabela Niksa, Spór normanistów i antynormanistów o początki Rusi Kijowskiej
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2009

Aleksander Arabadžič,  Znaleziska ostróg wczesnośredniowiecznych z obszarów północnego

Mazowsza

Dawid Gutowski, Analiza porównawcza wczesnośredniowiecznych grotów strzał z Galindii i

północnego Mazowsza

Gabriel Jarek,  Bursztyn we wczesnym średniowieczu na przykładzie stanowiska w Janowie

Pomorskim (typologia paciorków bursztynowych z lat 2004-2008)

Tomasz Kolosek, Pionki do gry hnefatafl z Janowa Pomorskiego (Truso) znalezione w latach

2000-2008

Michał Kulik, Osadnictwo obszaru Wielkiej Warszawy we wczesnym średniowieczu

Adam  Niewęgłowski,  Wczesnośredniowieczne  zapinki  podkowiaste  z  gwiaździstymi

zakończeniami z ziem bałtyjskich

Marta  Rogozińska,  Analiza  porównawcza  rogowych  oprawek  pochodzących  z  Janowa

Pomorskiego – Truso

Piotr Wroniecki, Analiza i oceny metody wierceń sondażowych na stanowiskach osadniczych

w mikroregionie Szurpił, gm. Jeleniewo

Karol Żołędziowski, Techniki produkcji brązowniczej na osadzie Targowisko Szurpiłach, gm.

Jeleniewo, woj. podlaskie

2010

Filip Brzeziński, Rekonstrukcje elementów architektury romańskiej w budowlach sakralnych

ziemi świętokrzyskiej

Dominik  Chudzik,  Cerkiew  księcia  Wołodara  w  Przemyślu  na  tle  rozwoju  architektury

sakralnej Rusi Kijowskiej oraz relikty pozostałych, wczesnośredniowiecznych cerkwi

kamiennych znanych z obszaru dzisiejszych ziem polskich

Krzysztof  Drzewiecki,  Systemy  obrony  stałej  nad  jeziorem  Ardung  w  kontekście

przestrzennym

Isabella Dybczynski, Produkcja odzieży we wczesnośredniowiecznym Haithabu

Jan Frydrych,  Miejsca praktyk pogańskich w kulturze Słowian wczesnego średniowiecza na

ziemiach polskich. Studium krytyczne

Katarzyna Głowacka, Świątynia słowiańska na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu jako dowód

reakcji pogańskiej na Dolnym Śląsku w XI wieku

Paweł Janik, Strzemiona „madziarskie” z sambijskiego cmentarzyska Klincovka/Irzekapinis
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Feliks Lisovski,  Badania archeologiczne w „Grodnenskoj oblasti” od 2 poł. XIX wieku po

pierwszą wojnę światową, dotyczące okresu wczesnego średniowiecza

Natalia  Miller,  Motyw  świętego  Jerzego  na  kaflach  płytowych  z  terenu  historycznej

Wielkopolski XIV-XVI w.

Róża Paszkowska, Srebrne paciorki z grodziska w Szestnie-Czarnym Lesie

Ewa Tuźnik, Zagadnienie lokalizacji Grodów Czerwieńskich w świetle starszych i nowszych

badań

Paulina J. Zabost,  Wczesnośredniowieczny Płock w świetle badań wykopaliskowych Włodzi-

mierza Szafrańskiego oraz jego późniejsza weryfikacja

Marcin Zielonka,  Ceramika z obiektu 449 ze stanowiska XVII w Niedrzwicy, gm. Gołdap,

woj. warmińsko-mazurskie. Konserwacja i analiza materiału

2011

Mariusz Dampc, Wizerunek wojów wczesnopiastowskich w kulturze popularnej od połowy XX

wieku do chwili obecnej

Marta Dzielińska,  Wczesnośredniowieczne tetrakonchosy z terenu ziem polskich.  Problemy

badawcze

Paweł Jaskólski,  Techniki  wytwarzania kościanych,  toczonych paciorków w średniowieczu

(studium na podstawie zbioru odpadów poprodukcyjnych ze stanowiska Gdańsk, ul.

Grodzka 17)

Ewa A. Sucharska,  Porównanie struktury znalezisk monetarnych z emporiów handlowych w

Skiringes-heal (Kaupang) i Truso (Janów Pomorski)

2012

Natalia  Bawolak,  Uzbrojenie  na cmentarzyskach szkieletowych z terenu dorzecza Narwi i

Bugu (XI-XIII w.)

Paulina  Jasny,  Pochówki  kupieckie  i  ich  wyznaczniki  archeologiczne  na  terenie  Prus  w

okresie wczesnego średniowiecza

Emilia Mińko,  Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne znaleziska elementów ozdobnych

wykonanych w technice drutowniczej z wykopalisk  archeologicznych na zamku w

Pucku

Maciej  Miścicki,  Przedmioty  z  kości  i  poroża  z  badań  archeologicznych  na  zamku  w

Człuchowie w latach 2008-2010
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Monika Radzikowska,  Wczesnośredniowieczne miniaturowe łódki z drewna i kory z Opola-

Ostrówka na tle znalezisk z innych części Polski. Zabawki czy nie?

Michał  Rukasz,  Światowid  ze  Zbrucza  –  obecność  zabytku  w  literaturze  naukowej  i

popularnonaukowej

2013

Rafał  Bieńkowski,  Wytwórczość  obuwnicza  w  Polsce  wczesnośredniowiecznej.  Teoria  a

praktyka

Hubert  Karwowski,  Analiza  wybranych  kategorii  ozdób  z  cmentarzyska  wczesnośrednio-

wiecznego w Narojkach (pow. Siemiatycze)

Ignacy Krzyszczak, Łowiectwo na Pomorzu Zachodnim we wczesnym średniowieczu

Aleksandra Majchrzak,  Ruskie kołty w polskich zbiorach muzealnych. Prototypy. Typologie.

Analizy i interpretacje

Magdalena Piątkowska, Hodowla owiec we wczesnym średniowieczu ma terenach Polski na

podstawie materiałów kostnych

Stefan  M.  Ronisz,  Przedstawienia  tabliczek  woskowych  i  stilusów jako  średniowiecznego

materiału pisarskiego

Anna Sapińska, Szklane opakowania na leki z wykopalisk na Placu Teatralnym w Warszawie

Michał  Z.  Sławek,  Narzędzia  do obróbki  drewna z  późnego średniowiecza  z  dzisiejszych

terenów Polski

Kacper Szczukocki,  Materialne źródła procesu chrystianizacji Wysp Brytyjskich w Okresie

Anglosaskim

Jędrzej Szczypuła, Prospekcja lotnicza okolic grodziska w Małym Płocku (pow. Kolno)

Przemysław Troć, Kontakty środowiska koczowniczego z terenem obecnych ziem polskich we

wczesnym  średniowieczu  na  podstawie  wybranych  znalezisk  kultury  materialnej

Awarów i Madziarów

Daria Trzos,  Analiza porównawcza późnośredniowiecznych, drewnianych naczyń toczonych

na podstawie materiału archeologicznego z Wrocławia i Kołobrzegu

2014

Joanna M. Kozłowska, Kościoły farne miast przedlokacyjnych na ziemiach Polski w XIII i na

początkach XIV wieku
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Michał  Koźbiel,  Bolączki  mieszkańca  wczesnośredniowiecznego  ośrodka  portowego  w

świetle wyników archeologicznych badań Szczecina i Kołobrzegu z czasów przed-

lokacyjnych

2015

Maciej Strachalski,  Znaczenie potencjału Starego Mazowsza w ukształtowaniu się państwa

Piastów

Karolina Szczygieł,  Wczesnośredniowieczne łyżwy kościane z osady w Janowie Pomorskim

(Truso)

Katarzyna Szymbert,  Weryfikacyjna analiza antropologiczna szczątków z  wczesnośrednio-

wiecznego cmentarzyska w Gorysławicach, pow. Busko

Maria  Zawistowska,  Broń  w  typie  skandynawskim  z  Ostrowa  Lednickiego  z  okresu

panowania pierwszych Piastów

2016

Justyna  Sasanka,  Zjawisko  grobów  podwójnych  na  terenie  Polski  w  okresie  wczesnego

średniowiecza

Franciszek Skalski,  Berserkir i  Ulfhednar w ikonografii  ludów germańskich we wczesnym

średniowieczu

Eryk  Maria  Skolarski,  Castrum  de  Sunnemberg.  Wczesnośredniowieczne  grodzisko  w

Bogdanach koło Fromborka

Kamil  Stokłosa,  Pomiędzy  archeologią  a  „poszukiwaniem  skarbów”  –  problematyka

użytkowania wykrywaczy metali w Polsce

2017

Aleksandra  Bajkowska,  Postać  walkirii  w  religii  i  sztuce  skandynawskiej  w  okresie

wczesnego średniowiecza

Sebastian  Bober,  Próba  ustalenia  roli  ośrodka  w  Lejre  na  podstawie  badań

archeologicznych, przekazów historycznych oraz legend

2018

Grzegorz Barczewski, Średniowieczne pisanki i grzechotki-pisanki na ziemiach polskich

Aleksander Grzybowski, Węgrzy między Uralem a Kakazem
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Klaudia Misiek,  Analiza osteologiczna szczątków zwierzęcych ze stanowiska nr 1 – obiektu

3/2015 w Truszkach-Zalesiu, woj. podlaskie
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doc. dr Wojciech Wróblewski

Lista prac magisterskich

(studia zaoczne)

2014

Jarosław Ilski, Opracowanie wyników badań archeologicznych przeprowadzonych na działce

miejskiej numer 27/2 w Człuchowie w 2010 r.

Paweł Karliński, Techniki ogrzewania wnętrz mieszkalnych we wczesnym średniowieczu (VI-

XIII w.) z obszaru Małopolski

Mariusz Król, Późnośredniowieczny warsztat garbarsko-szewski na terenie Nowego Miasta w

Radomiu (wyposażenie i technologia produkcji)

Michał  Madej,  Proces  chrystianizacji  Śląska  w  świetle  wczesnośredniowiecznych  źródeł

sepulkralnych

Remigiusz Mazur, Ceramika z wybranych obiektów wykopu II w Kaliszu – Starym Mieście

Anna  Należny,  Ciężarki  tkackie  i  przęśliki  z  Janowa  Pomorskiego  (Truso)  –

wczesnowikińskiej osady rzemieślniczo-handlowej

Waldemar  Piekarski,  Popularyzacja  archeologii  w  bibliotece  publicznej  na  przykładzie

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim

Katarzyna Żmijewska, Stan badań nad budownictwem przedromańskim i romańskim z terenu

Wielkopolski
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