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Mapa 1. Badania wykopaliskowe na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2007–2008
Mapa 1. Terénní výzkumy v horním Slezsku a na  jeho pomezí v letech 2007–2008
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 1 –   Brzeg, plac Kościelny przy kościele pw. św. Miko-
łaja, 2007* (Piotr Janczewski)

 2 –  Niewodniki, dymarka, 2008* (Grzegorz Molenda)
 3 –  Opole, ul. Minorytów, mury obronne, 2007–2008 

(Jerzy Romanow)
 4 –  Opole, kościół franciszkanów, 2007* (Piotr Janczewski)
 5 –  Opole, miasto średniowieczne, 2007–2008 (elwira 

holc, ewa Matuszczyk)
 6 –  Opole-Gosławice, stan. 1, 2008 (elwira holc)
 7 –  Ochodze, grodzisko, 2007 (Krzysztof Spychała)
 8 –  Sowin, stan. 9, obozowisko, 2008 (Andrzej Wiśniewski)
 9 –  Ligota Oleska, stan. 25, 2008 (Wojciech Łonak)
10 –  Kuźniczka, stan. 2, 2008 (Andrzej Wójcik)
11 –  Kuźniczka, stan. 13, 2008 (iwona Młodkowska-Prze-

piórowska)
12 –  Krzepice, stan. 4, 2007* (iwona Młodkowska-Prze-

piórowska)
13 –  Krzepice, stan. 18, 2007 (iwona Młodkowska-Prze-

piórowska)
14 –  Opatów, stan. 1, 2007 (Anita Szczepanek)
15 –  Wyrazów, stan. 1, 2008* (Mariusz Dobrakowski)
16 –  Częstochowa, Stary Rynek, 2007* (iwona Młod-

kowska-Przepiórowska) 
17 –  Żuraw, grodzisko, 2008 (Maciej Kosiński)
18 –  Koniecpol-Chrząstów, pałac, 2008 (Leszek Kajzer)
19 –  Ligota Woźnicka, stan. 1, 2008* (Teresa Dobrakowska)
20 –  Mirów, zamek, 2007* (Sławomir Dryja)
21 –  Mirów, stan. 4, Jaskinia Krowia, 2007* (Mikołaj 

Urbanowski)
22 –  Siewierz, stan. 22, 2008 (Dariusz Rozmus)
23 –  Siewierz, zamek, 2007–2008 (Janusz Pietrzak)
24 –  Dąbrowa Górnicza-Łosień, stan. 8, 2007–2008 (Da-

riusz Rozmus)
25 –  Będzin, kościół Świętej Trójcy, 2008 (Aleksandra 

Rogaczewska)
26 –  Czeladź, stan. 7, 2007–2008 (Aleksandra Rogaczewska)
27 –  Ruda Śląska-Kochłowice, stan. 20, 2007 (Czesław 

hadamik)
28 –  Wieszowa, stan. 8, 2008* (Piotr Janczewski)
29 –  Kędzierzyn-Koźle, zamek, 2008 (Jerzy Romanow)
30 –  Dzielnica, stan. 17, 2007–2008* (Mirosław Furmanek)
31 –  Rudy, zespół klasztorno-pałacowy, 2007* (Arkadiusz 

Tarasiński)
32 –  Kornice, stan. 4, 18, 19, 33, 2007 (iwona Młod-

kowska-Przepiórowska)
33 –  Kornice, stan. 33, 2008 (elwira holc)
34 –  Kornice, stan. 33, 2008* (Jan Chochorowski)

35 –  Nowa Cerekwia, stan. 4, 2008* (Marek Bednarek)
36 –  Lubotyń, stan. 11, 2007–2008* (Marta Połtowicz)
37 –  Brzeźnica, stan. 3, 2007* (Jan Chochorowski)
38 –  Racibórz, ul. Mickiewicza, Solna, Odrzańska, 2007–

2008 (Romuald Turakiewicz)
39 –  Racibórz, ul. Młyńska, 2007* (Arkadiusz Tarasiński)
40 –  Świerklany Górne, stan. 1 i 5, 2007 (Sławomir 

Chwałek)
41 –  Świerklany Górne, stan. 2, 2007* (Andrzej Wójcik)
42 –  Świerklany Górne, stan. 4, 2007* (Marcin Przybyła)
43 –  Stanowice-Podlesie, stan. 1, 2007–2008 (Andrzej 

Wójcik)
44 – Ćwiklice, grodzisko, 2007 (Marian Pawliński)
45 –  Janov, kostel Nejsvětější trojice (kanalizace), 2008* 

(Tereza Krasnokutská)
46 –  Krnov-horní Předměstí, parc. č. 527, 528, 564/2, 565, 

566/1, 566/2, 566/3, 568, 569, 570, 572/1, 572/2, 572/3,  
572/4, 575, 576, 580, 584/2, 2846/5, ul. Opavská, 
novostavba obchodního centra, 2007* (Michal Cheben)

47 –  Krnov, prům. zóna Červený dvůr (hala fy. erdrich 
Umformtechnik), 2008* (Jindřich hlas)

48 –  Krnov, Opavská ul. (novostavba obchodního centra), 
2007* (Michal Zezula)

49 –  Býkov, kostel P. Marie Karmelské (dešťová kana-
lizace), 2008* (František Kolář)

50 –  Bruntál, kaple sv. Michala (okapový chodník), 2008* 
(František Kolář)

51 –  Velké heraltice, Okružní ul. č. 199 (zahradní besíd-
ka), 2007* (Michal Zezula)

52 –  Vávrovice (dostavba areálu fy. Prestar), 2007* (Jin-
dřich hlas)

53 –  Vávrovice, výrobní hala fy. Opavská strojírna s.r.o., 
2007* (Jindřich hlas)

54 –  Oldřišov (RD Formánkovi), 2008* (Tereza Krasno-
kutská)

55 –  Oldřišov (RD pí. Lissková), 2008* (Tereza Krasno-
kutská)

56 –  Oldřišov (RD p. Uliczka), 2007* (Jindřich hlas)
57 –  Oldřišov (RD p. Jankov, pí. Rafajová), 2007* (Te-

reza Krasnokutská)
58 –  Oldřišov (RD p. Drexler), 2008* (Tereza Krasno-

kutská)
59 –  Oldřišov (RD Mrázkovi), 2008* (Tereza Krasno-

kutská)
60 –  Oldřišov (RD Kohůtovi), 2008* (Pavel Malík)
61 –  Oldřišov (RD p. Focha, pí. Prejzová)), 2008* (Te-

reza Krasnokutská)

SPiS MieJSCOWOŚCi GÓRNeGO ŚLĄSKA  
i ZieM POGRANiCZNYCh, W KTÓRYCh W LATACh 2007–2008 

PROWADZONO BADANiA WYKOPALiSKOWe (MAPA 1)
SeZNAM OBCi V hORNÍM SLeZSKU A NA JehO POMeZÍ,  

V NiChŽ PROBĚhLY V LeTeCh 2007–2008 TeRéNNÍ VÝZKUMY 
(MAPA 1)
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62 –  Velké hoštice, Pilova ul. č. 465/65 (RD p. Dohnal), 
2008* (Jindřich hlas)

63 –  Kobeřice, trať Za šíleným, 2008 (Jiří Juchelka)
64 –  Kobeřice, Javorová–Topolová, 2007–2008* (Jiří 

Juchelka)
65 –  Opava, Krnovská ul. (polyfunkční dům ii. etapa), 

2007 (František Kolář)
66 –  Opava, Pavlovského ul. (RD p. Sabó), 2007* (Jin-

dřich hlas)
67 –  Opava, Jánská ul., rozšíření stávající komunikace, 

2007* (Jiří Juchelka)
68 –  Opava-Kateřinky, obchodní centrum, 2008* (Jiří 

Juchelka)
69 –  Opava-Kateřinky/Malé hoštice (komunikace S1), 

2008 (Jiří Juchelka)
70 –  Opava-Kylešovice, Na stanech, 2007 (Jiří Juchelka)
71 –  Opava-Kylešovice, Na stanech, 2007–2008* (Pavel 

Stabrava)
72 –  Opava-Předměstí, parc. č. 413/1, 430, 431, 2962, 

ul. Na rybníčku, novostavba bytového domu, 2007* 
(Miroslava Plaštiaková)

73 –  Opava, ul. Na Rybníčku (bytový dům), 2007* (Mi-
chal Zezula)

74 –  Opava-Město, parc. č. 94/1, 97, 98/2, 104/3, 4, 9, 15, 
117/1, 602, 603, ul. Nákladní, areál bývalé tržnice a 
dolního pivovarského dvora, 2007* (Peter Kováčik)

75 –  Opava-Město, parc. č. 117, 117/1, 128/1, 128/2, 
128/3, 128/4, 128/5, 128/6, 128/7, 128/8, 129, ul. 
Pivovarská a ul. Nákladní, areál bývalého pivovaru, 
2008* (Peter Kováčik)

76 –  Opava, ul. hálkova (stavba bytového domu), 2008* 
(František Kolář)

77 –  Opava, Bílovecká ul. (rekonstrukce vozovky + iS), 
2007* (František Kolář)

78 –  Opava, Nákladní ul. (zjišťovací výzkum v místě 
záměru Opava-Plaza), 2007* (Pavel Malík)

79 –  Opava, ul. Na Rybníčku (rekonstrukce vodovodních 
přípojek), 2007* (Michal Zezula)

80 –  Opava, pivovar (zjišťovací výzkum v místě záměru 
OSC Breda & Weinstein), 2008* (Michal Zezula)

81 –  Opava, Krnovská ul. (rekonstrukce veřejného osvětle-
ní), 2008* (Marek Kiecoň)

82 –  Opava, nám. Sv. hedviky (vnitroblok), 2008* (Pa-
vel Malík)

83 –  Opava, hauerova ul., Bezručovo nám. (UPC kabel), 
2008* (Pavel Malík)

84 –  Opava-Jaktař, Bruntálská ul. (stanice LPG), 2008* 
(Jindřich hlas)

85 –  Radkov, kostel (venkovní drenáž kolem kostela), 
2008* (František Kolář)

86 –  Budišov nad Budišovkou, kostel N.P.M. (úpravy 
schodiště a opěrných zdí před kostelem), 2008 (Fran-
tišek Kolář)

 87 –  Štáblovice (kanalizační řad pro ČOV ii. etapa), 
2008* (Tereza Krasnokutská)

 88 –  hradec nad Moravicí, Bílý zámek (rekonstrukce 
nádvoří), 2007* (Michal Zezula)

 89 –  hradec nad Moravicí, zámek a Bílá věž (vodovod, 
elektrický kabel), 2008* (Pavel Malík)

 90 –  Starý Bohumín, parc. č. 49, 52, 53, 54, nám. Svo-
body, plocha někdejších domů čp. 26 a 27, 2007* 
(Peter Kováčik)

 91 –  hlučín, parc. č 4498, ul. Dlouhoveská, rekonstruk-
ce kanalizace, 2008* (Peter Kováčik)

 92 –  hlučín, Dům služeb hlučín, 2008* (hana Teryn-
gerová)

 93 –  Děhylov, kaple (odvodnění), 2007* (Marek Kiecoň)
 94 –  Moravská Ostrava, nám. Republiky (obchodní  

a administrativní budova CTP invest s.r.o.), 2007* 
(Michal Zezula)

 95 –  Ostrava, 28. října ul. – Biskupská ul. (admin. bu-
dova), 2008* (Marek Kiecoň)

 96 –  Ostrava, Puchmajerova ul. (rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace, 2007 (Zbyněk Moravec)

 97 –  Ostrava-Kunčice, Zámek č.p. 1 (sondážní výzkum 
před demolicí), 2008* (hana Teryngerová)

 98 –  Ostrava, Kostelní nám. (bytový dům „Městská 
brána”), 2008* (Marek Kiecoň)

 99 –  Polanka nad Odrou, řeka Odra (nález dřevěné kon-
strukce v řečišti), 2008* (Michal Zezula)

100 –  Klimkovice, nádvoří zámku (výstavba výtahu), 
2007* (hana Teryngerová)

101 – Bravantice, 2007 (Tereza Krasnokutská)
102 –  Fulnek-Dolní Předměstí, Vila Loreta, 2007* (ema-

nuel Grepl)
103 –  Studénka-Malá Strana, parc. č. 2078, 2007* (Aleš 

Knápek)
104 –  Příbor, farní kostel Nanebevzetí P. Marie, 2007* 

(Aleš Knápek)
105 –  Chlebovice, R 48 (areál usedlosti čp. 23), 2007* 

(Michal Zezula)
106 –  Frýdek-Místek, parc. 18/1, 18/2, Radniční 10, bu-

dova magistrátu, 2007* (Peter Kováčik)
107 –  Frýdek-Místek, parc. č. 118/2, ul. Na půstkách, 

napojení MPZ na CZT, 2007* (Peter Kováčik)
108 –  Frýdek-Místek, parc.č. 1096, 1097, 1098, 1100, 

5430/1, ul. T.G. Masaryka 493, budova Krevního 
centra, 2007* (Martin Moník)

109 –  Frýdek-Místek, parc. č. 61/6, ul. 8. pěšího pluku 
a ul. Pivovarská, revitalizace komunikace, 2008* 
(Martin Moník)

110 –  Albrechtice u Českého Těšína, kostel sv. Petra  
a Pavla, 2008* (Ondřej Tůma)

111 –  Chotěbuz-Podobora, hradisko, 2007–2008* (Pavel 
Kouřil)

112 –  Cieszyn, Góra Zamkowa, 2008 (Sławomir Dryja)

Gwiazdka umieszczona po roku przeprowadzonych badań oznacza, że nie przysłano z nich sprawozdania.  
W nawiasie podano imię i nazwisko prowadzącego prace wykopaliskowe.

hvězdička umísténá za rokem výzkumu, označuje akce, o nichž nebyla redakci zaslána zprava. V závorce se uvádí 
jméno a příjmení vedoucího výzkumu.
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Andrzej Wiśniewski, Janusz Badura, Mirosław Furmanek, 
Marta Hnat, Bogusław Przybylski, Artur Rapiński

PRACe WYKOPALiSKOWe NA STANOWiSKU 9  
W SOWiNie, WOJeWÓDZTWO OPOLSKie

Ryc. 1. Sowin. Lokalizacja stanowiska 9. Skala 1 : 25 000

Obszar Wału Niemodlińskiego w okoli-
cach miejscowości Sowin od dawna był 
znany jako miejsce występowania śladów 
osadnictwa epoki kamienia, między innymi 
dzięki badaniom A. Wagnera i h. Ratha, 
którzy w latach trzydziestych minionego 
wieku zwrócili uwagę na interesujące zna-
leziska neolityczne1. Zwłaszcza odkrycia 
ceramiki paraneolitycznej dokonane przez 
h. Ratha szybko trafiły do szerszych opra-
cowań2. W 1929 roku intensywne badania 
w rejonie Sowina podjął h. Kurtz, groma-

dząc bogate inwentarze wyrobów wykona-
nych jego zdaniem z krzemienia, rogowca 
i kwarcytu, które wiązał z oryniakiem, kul-
turą świderską i mezolitem. Pracom arche-
ologicznym towarzyszyły również badania 
nad paleośrodowiskiem związane z wyko-
naniem przez e. Schuberta odwiertów w tor-
fowiskach w celu przeprowadzenia analiz 
palinologicznych3. W okresie powojennym 
niejednokrotnie weryfikowano te odkrycia, 
jednak dopiero pod koniec lat dziewięćdzie-
siątych minionego wieku natrafiono na nie-
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oczekiwaną liczbę znalezisk ze starszej 
epoki kamienia. Wyroby kamienne zebrano 
podczas inspekcji czterech stanowisk. Trzy 
z nich, o numerach 7, 9 i 10, położone są 
obok siebie. ich lokalizacja ma przestrzen-
ny związek z rozciągającą się na osi pół-
noc–południe krawędzią depresji. Tak duże 
nagromadzenie śladów na stosunkowo nie-
wielkim obszarze wskazuje, iż Wał Niemo-
dliński z przylegającymi obniżeniami musiał 
przez dłuższy czas odznaczać się określo-
nymi walorami, przyciągającymi uwagę 
łowców i zbieraczy z górnego oraz schył-
kowego paleolitu.

Pełnemu wyjaśnieniu tego fenomenu 
służy podjęty przed kilkoma laty projekt 
długookresowych badań archeologiczno- 
-przyrodniczych. Jednym z jego etapów jest 
rozpoznanie zawartości poszczególnych sta-
nowisk na drodze poszukiwań powierzch-
niowych oraz sondażowych, a następnie 
szerokopłaszczyznowych prac wykopalisko-
wych.

W ramach tego etapu w sierpniu 2008 
roku przeprowadzono prace wykopaliskowe 
w rejonie stanowiska 9. Stanowisko jest 
położone w północno-wschodniej części 
Sowina, około 300 m na północ od zabu-
dowań (ryc. 1). Przed założeniem sondaży 
przeprowadzono rozpoznanie powierzchnio-
we, stwierdzając rozprzestrzenienie artefak-
tów na obszarze około 0,5 hektara. Zasięg 
występowania zabytków obejmuje podłużną 
kulminację i jej stoki opadające w kierunku 
północnym. W obrębie tego wyniesienia 
znajdują się również stanowiska 7 oraz 10. 
Szczegółową eksploracją objęto obszar  
29 m2. Wykop założono we wschodniej 
części obszaru występowania zabytków na 
powierzchni – w miejscu ich największego 
nagromadzenia. Przesunięcie terenu poszu-
kiwań w kierunku zachodnim nie było moż-
liwe z uwagi na jego rolnicze użytkowanie. 
Wysokość terenu w miejscu założenia wy-
kopu sięga prawie 200 m n.p.m., tj. od 15 m 
do 25 m ponad obniżenie rozciągające się 
na północ od stanowiska. Aby objąć odcin-
kiem testowym jak największy obszar po-
tencjalnego występowania zabytków, zało-
żono wykop na planie litery T. Większa 
powierzchnia, o wymiarach 2 × 6 m, obję-

ła teren kulminacji, gdzie spodziewano się 
pozostałości skupień kulturowych (orienta-
cja północny zachód–południowy wschód). 
Natomiast wykop szerokości 1 m, prosto-
padły do poprzedniego odcinka, przeciął 
garb wzdłuż osi północny wschód–południo-
wy zachód.

Podczas prac wykopaliskowych znalezi-
ska wyrobów kamiennych dokumentowano 
za pomocą szkiców na planach w skali  
1 : 5. Pozycję zabytków oraz zasięg warstw 
mierzono tachimetrem laserowym. eksplo-
racją objęto współczesny poziom gleby 
próchniczno-mineralnej oraz niższe warstwy 
do głębokości 50–60 cm. Podczas poszuki-
wań osady były przesiewane na sitach 
o wielkości oczek 2 × 2 mm. Prace w cało-
ści finansowane były ze środków Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Udział w badaniach 
wzięli studenci drugiego i trzeciego roku 
archeologii oraz wolontariusze.

Geologia i stratygrafia stanowiska i jego 
otoczenia

Sowin położony jest na południe od Nie-
modlina. Na tym obszarze J. Badura i B. 
Przybylski oraz inni geografowie4 wyróżni-
li szereg jednostek morfologicznych, w tym 
Wał Niemodliński. Sowin znajduje się w po-
łudniowo-wschodniej części Wału Niemo-
dlińskiego. Wał ten oddziela południkową 
dolinę Nysy Kłodzkiej od doliny Ścinawy 
Niemodlińskiej. Ścinawa Niemodlińska pły-
nie w poprzek Obniżeń Niemodlińskiego 
i Przechodu. Wał wznosi się 40 m ponad 
dno doliny Nysy Kłodzkiej i do 25 m od 
strony Obniżenia Niemodlińskiego. Dalej 
w kierunku wschodnim wznosi się Wyso-
czyzna Szydłowa z Borami Niemodlińskimi. 
W rejonie Smolarni Wał Niemodliński od 
Wysoczyzny Szydłowa oddziela wąska do-
lina Ścinawy Niemodlińskiej. Dolina w tym 
miejscu tworzy płytki przełom. Przełom ten 
znajduje się zaledwie 2,5 km od centrum 
Sowina.

Charakterystyczną cechą rzeźby omawia-
nego rejonu Równiny Niemodlińskiej są 
prostoliniowe krawędzie, nawiązujące do 
tektonicznej budowy podłoża podkenozo-
icznego. Obniżenie Niemodlińskie tworzy 
prostokątną formę ograniczoną krawędziami 
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Również północna część Obniżenia Przecho-
du ma wyraźną rzeźbę morfotektoniczną.

W rejonie Sowina oraz na sąsiednim 
obszarze Borów Niemodlińskich dominują 
denudacyjne formy rzeźby terenu (ryc. 2). 

o kierunkach północny zachód–południowy 
wschód i północny wschód–południowy 
zachód. Krawędzie o takich samych kierun-
kach wyraźnie odgraniczają także Wał Nie-
modliński od strony doliny Nysy Kłodzkiej. 

Ryc. 2. Szkic geomorfologiczny Wału Niemodlińskiego nałożony na cyfrowy model terenu. Kołem 
oznaczono położenie stanowiska 9. Oprac. J. Badura, B. Przybylski
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Płaskie obszary wysoczyzn stanowią dziś 
fragmenty rozległej równiny denudacyjnej 
podciętej przez stosunkowo strome stoki, 
które zaznaczono na szkicu geomorfologicz-
nym jako długie stoki. Stoki te rozcinają 
liczne dolinki denudacyjne. Powierzchnia 
denudacyjna powstała w wyniku silnej pla-
nacji przede wszystkim osadów plejstoceń-
skich. Powierzchnie denudacyjne założone 
są na wychodniach osadów plioceńskich i 
plejstoceńskich. Osady plejstoceńskie tworzą 
nieciągłą pokrywę o miąższościach na ogół 
nie przekraczających 2 m. Na powierzchni 
występują osady rzeczne Nysy Kłodzkiej 
i Odry płynących na tym obszarze w plio-
cenie5. Na powierzchni denudacyjnej miej-
scami licznie występują bruki tworzące 
residuum po zdenudowanym plejstocenie. 
W składzie petrograficznym bruku wyróż-
niają się eratyki skał krystalicznych, krze-
mienie oraz bazalty i mezozoiczne skały 
węglanowe pochodzące z najbliższych oko-
lic. Wychodnie bazaltów znajdują się w re-
jonie Graczy, w północnej części Wału 
Niemodlińskiego oraz w Ligocie Tułowic-
kiej usytuowanej po wschodniej stronie 
Obniżenia Niemodlińskiego. Skały mezo-
zoiczne pochodzą głównie z rejonu Opola 
i Prószkowa.

U podstawy Wału Niemodlińskiego 
i Wysoczyzny Szydłowa rozciągają się roz-
ległe torfowiska niskie. Występujące w ob-
niżeniach plioceńskie i mioceńskie osady 
ilaste oraz piaski rzeczne z domieszką iłów 
kaolinowych tworzą nieprzepuszczalne pod-
łoże sprzyjające rozwojowi torfowisk. Głę-
bokość torfowisk średnio wynosi 4,5 m. Przy 
południowej krawędzi Obniżenia Niemodliń-
skiego utworzyły się duże wydmy. Wkra-
czają one na obszar przełomu w rejonie 
Smolarni oraz na Wysoczyznę Szydłowa. 
Wysokości względne wydm maksymalnie 
osiągają 15 m. Rozległe stawy w Obniżeniu 
Niemodlińskim związane są z eksploatacją 
rud żelaza oraz iłów ceramicznych.

Geneza powstania tak rozległych po-
wierzchni denudacyjnych nie jest jedno-
znaczna. Na pewno dużą rolę odegrały 
wypiętrzające ruchy tektoniczne. W okresie 
zlodowaceń były dodatkowo wzmacniane 
ruchami izostatycznymi wywołanymi obcią-

żeniem lądolodem. Prawdopodobnie trans-
gredujący lądolód zlodowacenia Odry zdarł 
część osadów plejstoceńskich. Po jego ustą-
pieniu na tym obszarze nie pozostała miąż-
sza warstwa nowych osadów. W zlodowa-
ceniach Warty oraz Wisły obszar ten był 
przekształcany w warunkach klimatu pery-
glacjalnego. Stoki były niszczone przez 
procesy soliflukcyjne, a na obszarach pod-
mokłych tworzyły się jeziora termokrasowe. 
Na suchszych obszarach wysoczyzn two-
rzyły się kliny mrozowe oraz struktury po-
ligonalne. Obecność wydm w Obniżeniu 
Niemodlińskim i na Wysoczyźnie Szydłowa 
oraz liczne wielograńce potwierdzają od-
działywanie silnych wiatrów na tym terenie 
pod koniec plejstocenu.

Stratygrafia stanowiska nie jest skompli-
kowana. W rejonie wykopu i/2008 odnoto-
wano, wymieniając od stropu, następujące 
utwory:

1. humus współczesnej gleby wykształ-
conej na osadach piaszczystych bez śladów 
zmienności w pionie (barwa: 5Y3/2). Gleba 
uzyskiwała miąższość od 20 do 28 cm. Po-
ziom odcinał się od podłoża, co ma związek 
z intensywną uprawą za pomocą maszyn 
rolniczych. W obrębie utworu zlokalizowa-
no większość zabytków krzemiennych. 
Większe nagromadzenie zabytków stwier-
dzono w zachodniej oraz środkowej części 
wykopu, a więc w rejonie kulminacji (ryc. 3). 
Zwłaszcza koncentracja dwuczłonowa 
w zachodniej części może być uważana 
za pozostałość skupienia lub skupień, któ-
rych kontynuacji należałoby oczekiwać na 
zachód od granic wykopu. Niestety, teren 
ten w chwili podjęcia prac wykopalisko-
wych nie był dostępny. Niewątpliwie jed-
nak artefakty uległy pewnemu przemiesz-
czeniu podczas użytkowania pola. Potwier-
dza to także ich stan zachowania. Wióry 
są mocno rozdrobnione. Wiele odłupków 
i wiórów na krawędziach nosi ślady drob-
nych ubytków.

W humusie odsłonięto owalne zagłębie-
nia (5 struktur) rysujące się w niżej poło-
żonej serii osadów piaszczystych (10YR6/3). 
ich stropy zostały ścięte podczas uprawy. 
Wstępnie zagłębienia te interpretujemy jako 
pozostałości po korzeniach. Miały one głę-
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bokość od 16 do 45 cm. W jednym z nich 
odkryto nagromadzenie drobnych, silnie 
rozłożonych węgli drzewnych, wśród któ-
rych wystąpiły zabytki krzemienne.

2. Seria utworów piaszczystych złożona 
z dwóch warstw:

a. Piaski barwy brązowej (5Y3/2) za-
chowane w postaci niewielkich soczew, 
których strop uległ całkowitemu ścięciu 
podczas uprawy pola ornego. Warstwa nie 
stanowiła ciągłego poziomu. Piaski nasy-
cone substancją żelazistą osiągały miąż-
szość średnio około 12 cm. W kilku miej-
scach wypełniały niewielkie szczeliny 
mrozowe lub po wysychaniu, uzyskując 
miąższość do 25 cm.

b. Piaski jasnoszare lub żółtoszare 
(10YR6/6) występujące w obrębie całego 
wykopu. Miały grubość dochodzącą do  
30 cm. W piaskach tych także odnotowano 
ślady struktur szczelinowych.

W obu warstwach odkryto nieliczne ma-
teriały. Jedynie w części środkowej zaryso-
wała się niewielka koncentracja zabytków. 
Trudno rozstrzygnąć, czy jest to skupienie 
o charakterze kulturowym, czy depozyt 
związany z występowaniem nieczytelnego 
obecnie zagłębienia, do którego dostały się 
zabytki.

3. Podłoże stanowiły piaski z udziałem 
pyłów (5YR5/6), których strop opadał w re-
jonie wykopu zgodnie ze stokiem w kie-
runku północno-wschodnim.

Obie serie piaszczyste (2a i 2b) oraz 
osady podłoża (3) są znane z oddalonego 
o kilkaset metrów na zachód stanowiska 7. 
Przypuszczalnie jest to pozostałość osadów 
wyścielających powierzchnię garbu. Na pod-
stawie obserwacji trudno dociekać, jaka jest 
powierzchnia rozprzestrzenienia zabytków. 
Przypuszczalnie są one powiązane z którymś 
z poziomów serii piaszczystej.

Materiały
W toku prac wykopaliskowych odkryto 

1980 wyrobów kamiennych. Większość ar-
tefaktów wykonano z krzemienia narzuto-

0 2 m

Ryc. 3. Sowin, stanowisko 9. Wykop 1/08. Loka-
lizacja i gęstość artefaktów kamiennych w warstwie 

współczesnej gleby
T a b e l a 1

Zestawienie głównych kategorii artefaktów ze sta-
nowiska 9

Kategoria Liczba %
Rdzenie 7 0,35
Fragmenty rdzeni 16 0,80
Odłupki 436 22,02
Fragmenty odłupków 547 27,63
Wióry 23 1,16
Fragmenty wiórów 467 23,59
Formy techniczne 70 3,54
Mikrodebitaż 293 14,80
Okruchy 69 3,48
Obłupnie 1 0,05
Narzędzia 50 2,53
Nieokreślone wyroby 1 0,05
Razem 1980 100,00
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wego. Tylko jedno narzędzie wykonano 
z radiolarytu barwy ciemnoczerwonej. Su-
rowiec ten pochodzi prawdopodobnie z za-
chodniej Słowacji. Natomiast krzemień 
mógł być uzyskiwany w rejonie jeszcze 
obecnie doskonale widocznej krawędzi mor-
fologicznej położonej zaledwie kilkaset 
metrów na północ od stanowiska, która 
wytycza granicę wału i obniżeń. Jest mało 
prawdopodobne, aby tak duże bryły zbie-
rano w rejonie kulminacji przykrytej płasz-
czem osadów piaszczystych. Na podstawie 
zachowanych rdzeni można stwierdzić, iż 
wykorzystywano bryły krzemienia o długo-
ści co najmniej 9 cm. ich wielkość oraz 
objętość nieco różnią się od znanych nam 
przykładów ze stanowiska magdaleńskiego 
7 w Sowinie, gdzie niektóre z okazów prze-
kraczały długość 20 cm.

Zbiór wyrobów kamiennych jest zdo-
minowany przez odpady i półsurowiec 

Ryc. 4. Sowin, stanowisko 9. Wykop 1/08. Rdzenie z krzemienia narzutowego

powstały podczas obróbki rdzeni (tab. 1). 
Niewielka liczba rdzeni nie pozwala na 
pełną rekonstrukcję metod produkcji pół-
surowca. Jednakże można sądzić, że głów-
nym celem obróbki były wióry (ryc. 4). 
Pięty są silnie nachylone, co wskazuje na 
użycie miękkiego tłuczka. inną cechą, któ-
ra rzuca się w oczy, są ślady prawcowania 
i abrazji pięciska. Nie stwierdzono nato-
miast śladów facetowania pięt, cechy ty-
powej dla górnego poziomu stanowiska 7. 
Przeciwnie, pięty kształtowano na ogół za 
pomocą odbicia jednego, dużego odłupka 
(ryc. 4a, c–d). W zbiorze występują formy 
eksploatowane jedno-, rzadko dwukierun-
kowo (rezultat zmiany orientacji) oraz 
okazy eksploatowane od strony odłupni, 
noszące ślady zaprawy boków i części tyl-
nych. Długość zachowanych egzemplarzy 
wynosi od 5,67 do 8,73 cm, szerokość zaś 
od 3,05 do 5,88 cm. Tylko jedna forma 

a

c

b

d
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T a b e l a 2
Zestawienie głównych kategorii narzędziowych  

ze stanowiska 9
Kategoria Liczba %

Tylczaki 2 4
Wióry retuszowane i półtylczaki 24 48
Odłupki retuszowane 15 30
Okruchy retuszowane 1 2
Rylce 2 4
Przekłuwacze 2 4
Narzędzia wnękowe 2 4
Narzędzia nieokreślone 1 2
Drapacze 1 2
Razem 50 100

Ryc. 5. Sowin, stanowisko 9. Wykop 1/08. Artefakty z krzemienia narzutowego

wskazuje na uzyskiwanie odłupków. Pół-
surowiec w postaci wiórów i ich fragmen-
tów pod względem technicznym odpowia-
da rdzeniom (ryc. 5). Przeciętną długość 
wiórów trudno określić z powodu ich wiel-
kiego rozdrobnienia. Kompletne egzempla-
rze nie przekraczają jednak długości 7 cm. 
Piętki są płaskie. Odłupki, w tym małe 
okazy, pochodzą z etapu zaprawy rdzeni. 
Jej elementy są jednak najlepiej ilustrowa-
ne przez formy techniczne, wśród których 
dominują jedno-, niekiedy dwustronne za-
tępce. Narzędzia stanowią około 2,5% 
zbioru (tab. 2). Do najważniejszych, z uwa-
gi na dyskusję na temat przynależności 
inwentarza do określonego przemysłu, za-
liczyć należy dwa tylczaki, w tym fragment 
wykonany z radiolarytu (ryc. 6e, h). Po-
nadto wystąpił półtylczak o ukośnym pół-
tylcu w części wierzchołkowej (ryc. 6f). 
Obecne są także pojedyncze przykłady na-
rzędzi w typie rylców, narzędzi wnękowych 
oraz przekłuwaczy, w tym okaz zbliżony 
do zinkena (ryc. 6a–d, g). Pozostałe formy 
są mniej charakterystyczne. Jak można się 
zorientować (tab. 2), w grupie narzędzi 
przez nas wyodrębnionych dominują odłup-

ki oraz wióry, które noszą ślady retuszu 
właściwego oraz użytkowego. Zaznaczyć 
należy, iż wobec trudnej sytuacji stratygra-
ficznej wiążącej się z depozycją zabytków 
w warstwach powierzchniowych lub sub-
powierzchniowych grupa tych zabytków 
wymaga dalszych analiz mikroskopowych. 
Skład narzędziowy oraz cechy technologicz-
ne wiążące się z eksploatacją rdzeni pozwa-
lają rozpatrywać związek inwentarza ze 
stanowiska 9 w Sowinie z przemysłami 
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schyłkowopaleolitycznymi. Sądzimy, że lo-
kują się one w szerokim spektrum inwen-
tarzy z tylczakami. Znane są one z terenu 
Sudetów oraz Niziny Śląskiej wraz z przy-
ległymi od południa regionami6. Wyklucza-
my jednak związek odkrytych dotychczas 
artefaktów z kompleksem magdaleńskim. 

Uzyskane wyniki prac wykopaliskowych 
potwierdzają żywe zainteresowanie obszarem 
Wału Niemodlińskiego i przylegającym Ob-
niżeniem Przechodu i Niemodlina u schyłku 

Ryc. 6. Sowin, stanowisko 9. Wykop 1/08. Wybór narzędzi. Surowiec: a–d, f–h – krzemień narzutowy, 
e – radiolaryt

glacjału. Wyniki prac wykopaliskowych w re-
jonie stanowiska 9 wskazują na to, iż pozo-
stałości mogą mieć związek z okresowym 
pobytem grupy łowców i zbieraczy. Nieste-
ty, liczebność narzędzi i pozostałych elemen-
tów inwentarza nie pozwala dokładniej okre-
ślić ani rodzaju aktywności ludzkiej, ani 
przynależności taksonomicznej. Wiąże się to 
także z niewielkim areałem dotychczasowych 
poszukiwań oraz natrafieniem na naruszony 
uprawą fragment stanowiska.
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VÝZKUM NA LOKALiTĚ 9 V SOWiNĚ, OPOLSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

Výzkum na lokalitě 9 byl prováděn v srpnu 
2008. Lokalita se nachází přibližně 300 m od 
zástavby obce Sowin, ve východní části intravi-
lánu (obr. 1–3). Nálezy se vyskytují na podélné 
vyvýšenině jejíž svahy klesají severním směrem. 
Podrobným výzkumem byla zkoumána plocha  
29 m2. Během výzkumu bylo objeveno 1980 ka-
menných artefaktů. Většina z nich byla vyrobena 
ze silicitu z glacigenních sedimentů (SGS). Pou-
ze jeden nástroj byl vyroben z radiolaritu tmavě 
červené barvy. Tato surovina pochází pravděpo-
dobně z oblasti západního Slovenska. Naproti 
tomu SGS mohl být získáván v oblasti ještě dnes 
výborně viditelné terénní hrany nacházející se 
pouze několik set metrů severně od lokality, kte-
rá vyznačuje hranici sníženiny.

V souboru kamenných artefaktů převažuje 
odpad a polotovary vzniklé během redukce jádra 
(obr. 4–5). Malý počet jader nedovoluje plně 
rekonstruovat metodu získávání polotovaru. Víme 
však, že cílovým produktem byly čepele. Po 
technické stránce polotovar v podobě čepelí a je-

jich fragmentů odpovídá jádrům. Sortiment úště-
pů, v tom mikrodebitáž, je spojován hlavně se 
stadiem přípravy jádra. K nejdůležitějším, vzhle-
dem k diskusi nad příslušností tohoto inventáře 
k určitému výrobnímu okruhu, je třeba počítat 
dvě čepelky s otupeným bokem, z nichž jedna 
byla vyrobena z radiolaritu (obr. 6e, h). Navíc 
byla nalezena šikmo retušovaná čepelka s retu-
ší v horní části. Nalezeny byly také jednotlivé 
nástroje ze skupiny rydel, vruby a vrtáky, mezi 
nimi také exemplář podobný typu Zinken (obr. 
6a–d, f–g). Zbývající tvary jsou méně charakte-
ristické. Soubor nástrojů a jejich technologické 
vlastnosti související s redukcí jádra dovolují 
zkoumat vztah inventáře ze Sowina k pozdně 
paleolitické produkcí. Soudíme, že patří k širo-
kému spektru inventářů, ve kterých se objevily 
příčně retušované artefakty. Takové soubory zná-
me z území Sudet a Slezské nížiny spolu s již-
ními přilehlými oblastmi. Vylučujeme však vztah 
dosud nalezených artefaktů s komplexem mag-
daleniénu. 
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AUSGRABUNGSARBeiTeN AUF DeM FUNDPLATZ 9 iN SOWiN,  
WOiWODSChAFT OPOLe

(Zusammenfassung)

Die Grabungsarbeiten in der Gegend des Fund-
platzes 9 wurden im August 2008 durchgeführt 
(Abb. 1–3). Der Fundplatz ist etwa 300 m von der 
Bebauung des Dorfes Sowin, in seinem östlichen 
Teil, gelegen. Die Funde waren auf einer länglichen 
Anhöhe und ihren gegen Norden senkenden Ab-
hängen verteilt. es wurde eine Fläche von 29 m2 
geborgen. Bei den Grabungsarbeiten wurden 1980 
Steinerzeugnisse gefunden. Die meisten Artefakte 
waren aus Moränenfeuerstein gefertigt. Nur ein 
Gerät war aus Radiolarit dunkelroter Farbe erzeugt. 
Dieser Stoff stammt wahrscheinlich aus der West-
slowakei. Der Moränenfeuerstein konnte hingegen 
in der Gegend der noch heute deutlich sichtbaren 
morphologischen Geländekante, die einige hundert 
Meter nördlich des Fundplatzes liegt und die Gren-
ze des Geländewalls und der Niederungen be-
stimmt, gewonnen werden.

in der Sammlung der Steinerzeugnisse herr-
schen Abfall und halbfertiger Stoff vor, die beim 
Abbau der Kerne entstanden waren (Abb. 4–5). 
eine kleine Anzahl der Kerne lässt die erzeugungs-
methoden von halbfertigem Stoff nicht vollständig 
wiederherstellen. es ist jedoch deutlich sichtbar, 
dass man im Abbau Klingen erzielt hat. Die halb-

fertigen Waren in Form von Klingen und ihren 
Fragmenten entsprechen herstellungstechnisch den 
Kernen. Das Abschlagsortiment, darunter auch 
Kleinabfall, steht vor allem mit der Kernpräparie-
rung in Verbindung. Den wesentlichsten Artefakten 
– hinsichtlich der erwägungen über die Zuweisung 
des inventars einer bestimmten industrie – sind 
zwei Rückenmesser zuzurechnen, darunter das aus 
Radiolarit gefertigte exemplar (Abb. 6e, h). Über-
dies trat ein halbrückenmesser mit einem schrägen 
halbrücken im Spitzenteil, auf. Gefunden wurden 
auch einzelne Geräte vom Typ Stichel, Kerbgerä-
te sowie Bohrer, darunter ein einem Zinken äh-
nelndes exemplar (Abb. 6a–d, f–g). Übrige Formen 
sind weniger charakteristisch. Der Gerätesatz sowie 
die herstellungstechnischen Merkmale, die mit dem 
Abbau der Kerne zusammenhängen, lassen das 
inventar von Sowin mit den endpaläolithischen 
industrien in Verbindung bringen. Unseres erach-
tens gehören sie dem breiten Spektrum von inven-
taren mit Rückenmessern. Sie sind aus dem Gebiet 
der Sudeten und des Schlesischen Flachlands mit 
den von Süden anliegenden Regionen bekannt. Wir 
schließen jedoch den Zusammenhang der bisher 
geborgenen Artefakte mit dem Magdalénien aus. 
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Obr. 1. Bravantice. D47, stavba 4706, lokalita 11. Lokalizace naleziště. Měřítko 1 : 25 000

Tereza Krasnokutská

ZÁChRANNÝ ARCheOLOGiCKÝ VÝZKUM SÍDLiŠTĚ 
KULTURY S LiNeÁRNÍ KeRAMiKOU  

V BRAVANTiCÍCh, OKReS NOVÝ JiČÍN

V souvislosti s výstavbou dálnice D 47, 
úseku stavby 4706 (hladké Životice–Bílo-
vec), byla na podzim 2006 v katastrálním 
území Bravantice zjištěna a následně ve 
dnech 26.10.2006–21.5.2007 prozkoumána 
část pravěkého sídliště1.

Naleziště se nachází na jižním okraji obce 
Bravantice, východně nad výjezdem z obce 
a odbočkou do Studénky, na mírném seve-
rozápadně orientovaném svahu v nadmořské 
výšce cca 242–244 m. Přibližně 150 m zá-
padním směrem od naleziště protéká místní 

vodoteč Sezina, která se o 400 m jižněji 
vlévá do říčky Bílovky. Terén v prostoru 
naleziště směrem k východu přechází v plo-
šinu, která následně klesá k další, bezejmen-
né, vodoteči (obr. 1).

Podle geomorfologického členění leží 
lokalita v Klimkovické pahorkatině, která 
náleží do provincie Západní Karpaty, sou-
stavy Vněkarpatské sníženiny, podsoustavy 
Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Mo-
ravská brána a podcelku Oderská brána. 
Z hlediska členitosti terénu je Klimkovická 
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pahorkatina tvořena hlavně plošinami, ši-
roce zaoblenými rozvodními hřbety a ši-
roce rozevřenými, často suchými a asyme-
trickými údolími2. Geologický podklad 
Klimkovické pahorkatiny je tvořen glaci-
lakustrinními a glacifluviálními sedimenty 
spolu se štěrky z hlavní terasy řeky Odry. 
Zmiňované sedimenty a štěrky jsou v růz-
né mocnosti překryty eolickými sprašový-
mi hlínami3.

existence pravěkého sídliště nebyla na 
katastrálním území Bravantic doposud zná-
ma, ačkoliv již v minulosti byly v intravi-
lánu obce a na přilehlých polích nalézány 
neolitické a eneolitické kamenné broušené 
a štípané artefakty4.

Stavební činností byl v prostoru o cel-
kové délce 200 m a šířkách 20 a 40 m 
(155 × 20 a 45 × 40 m) narušen severní a se-
verozápadní okraj pravěkého obytného are-
álu (cca 0,5 ha). Na této ploše  bylo odkry-
to celkem 194 zahloubených objektů (obr. 
2). Z tohoto počtu bylo 166 zahloubených 
jam vyhodnoceno jako pozůstatek pravěké-
ho areálu. Naprosto převládaly jámy kůlové 
(v počtu 136), které se koncentrovaly ze-
jména na pěti místech, kde tvořily pravi-
delné řady půdorysů dlouhých nadzemních 
kůlových staveb (struktury č. 01–05). V jed-
nom případě byla existence kůlové stavby 
nejistá (struktura č. 06). Ve všech případech 
byly odkryty severozápadní části staveb, 
jihovýchodní okraje zůstaly zachovány v ne-
zkoumané ploše. Orientace podélné osy byla 
u všech domů shodná, a to od SZ k JV, 
u některých bylo patrné zúžení severozá-
padních stěn (struktura 01, 03, 05), které 
byly zřejmě i aerodynamicky sníženy proti 

převládajícímu směru větrů. Podle výsledků 
antrakologické analýzy byly kůlové kon-
strukce všech domů postaveny z dubu5. 
U některých staveb byly podél delších stran 
zahloubeny dlouhé a hluboké stavební jámy, 
typické byly u struktury č. 05 (obr. 3), méně 
výrazné např. u struktury č. 03.

Další, už mnohem méně početnou sku-
pinu zahloubených jam, tvořily běžné síd-
lištní jámy (v počtu 30), většinou s těžko 
určitelnou funkcí. Některé jámy ale bylo 
možné interpretovat jako jámy stavební či 

T a b u l k a č. 1
Nadzemní kůlové stavby

Struktura Orientace 
delší osy

Min. délka stavby 
(m)

Šířka stavby  
(m) Poznámka

01 SZ–JV 8,5 2,8–3 JV část stavby neodkryta; trapéz

02 SZ–JV 4,8   3–3,15 JV část stavby neodkryta

03 SZ–JV 13   3–3,3 JV část stavby neodkryta; trapéz

04 SZ–JV 7 3,5 (se žlaby 8) JV část stavby neodkryta

05 SZ–JV 15,4   6–6,3 JV část stavby neodkryta; trapéz

06 ? SZ–JV ? – – nedostatečné zachování jam

0 10 m

Obr. 3. Bravantice. D47, stavba 4706, lokalita 11. 
Struktura 05 (detail)
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Obr. 4. Bravantice. D47, stavba 4706, lokalita 11. Výběr keramických nálezů z objektu k. 616 (k. 216)
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zásobní. Dokumentovány byly také nepříliš 
rozsáhlé hliníky.

Stavební jámy byly většinou rozsáhlé, ne-
pravidelně zahloubené s členitými dny, situ-
ované zejména podél jednotlivých nadzemních 
staveb. Klasické stavební jámy byly zjištěny 
zejména podél struktury 05, o délce až 11,2 m, 
šířce 3 m a zahloubení 1 m (obr. 3).

Nejrozsáhlejší zkoumaný objekt, prav-
děpodobně pravěký hliník, o rozměrech 
6 × 5,8 m měl přibližně kruhový půdorys, 
mísovitý profil a zahloubení až 0,5 m do 
podloží. Ve dvou místech byl narušen linio-
vými výkopy pro melioraci. Ve výplni se 
nacházely v minimálním počtu fragmenty 
pravěké keramiky (37 ks), mazanice (1 ks) 
a štípané industrie (5 ks).

Vedle klasických pravěkých sídlištních 
jam byly na ploše dokumentovány i další 
jámy (v počtu 28), které se od pravěkých 
podstatně lišily a byly pravděpodobně pří-
rodního původu. Rozdílné byly zejména je-
jich výplně, které byly většinou jílovité, jejich 
stěny ani dna nebyly ostré a jílovitá výplň 
„prorůstala” i do sprašového podloží.

Z pravěkého sídliště v Bravanticích po-
chází reprezentativní soubor nálezů. Získá-
ny byly zejména četné zlomky keramických 
nádob (cca 3320 zlomků), kamenná štípaná 
(cca 370 ks) a broušená industrie, v menším 
počtu fragmenty mazanice, uhlíky, úlomky 
kostí.

Z důvodu fragmentárnosti keramického 
souboru nebylo u většiny zlomků možné 
určit tvar či nějakou nádobu rekonstruovat. 
V souboru se vyskytovala jak jemná, tak 
hrubá (technická) keramika.

Z tvarů jemné keramiky naprosto převlá-
daly tvary globulární (obr. 4a–c, i; 5a), ná-
sledovány v daleko menším počtu mísami 
či miskami (obr. 4j). Nádoby byly zdobeny 
takřka výhradně lineárním ornamentem s no-
tami (obr. 4b–j; 5a), jen ojediněle se vyskyt-
ly nezdobené tvary (obr. 4a) a tvary s plas-
tickými ornamenty. Jedním z charakteristic-
kých výzdobných motivů na keramice byl 
tzv. degenerovaný styl výzdoby, pro který je 
typický viditelný rozpad původních přísně 
geometrizovaných motivů (obr. 4c, j; 5a).

Z tvarů hrubé keramiky byly opět nejpo-
četněji zastoupeny tvary globulární (obr. 4k; 

5b, d), a potom různé amforovité tvary (láh-
ve, putny). Nádoby byly velmi hojně zdo-
beny technickým ornamentem v kombinaci 
s plastickým ornamentem: např. nehtovými 
vrypy v cik-cak motivu v kombinaci s vý-
čnělky, které se nacházejí na lomu linií (obr. 
4k); technickým ornamentem: nehtovými 
vrypy v horizontální linii, prstovými důlky 
(obr. 5b) nebo jen plastickým ornamentem: 
různými typy výčnělků a uch – horizontál-
ními (obr. 5c), vertikálními nebo zoomorf-
ními (obr. 5e). Jediný motiv lineárního or-
namentu, který se vyskytl na hrubé kerami-
ce, je páska vyplněná vpichy uspořádaná 
klikatkovitě mezi výčnělky (obr. 5c).

Výjimečným keramickým nálezem byl 
jednoznačně fragment tzv. volné plastiky. 
Fragment lidské plastiky (obr. 5f) – nožky 
– byl nalezen ve výplni kůlové jámy, na 
okraji většího sídlištního objektu. Tyto ob-
jekty byly situovány podél jedné z delších 
stran kůlové nadzemní stavby č. 01. Kera-
mické těsto fragmentu bylo tvrdě vypáleno, 
má tmavě šedou barvu. Na celkově robust-
ní nožce byly vymodelovány tři prsty, dél-
ka chodidla od prstů k patě je 3 cm, šířka 
chodidla u prstů je 2,1 cm, směrem k patě 
se zužuje; mocnost v oblasti dolní části lýt-
ka je 1,8 cm.

Kolekci artefaktů štípané a broušené in-
dustrie bude nutno ještě podrobit petrogra-
fické, technologické a typologické analýze. 
Podle prvotního makroskopického určení 
tvořily podstatnou složku suroviny štípané 
industrie silicity krakovské jury, které byly 
zřejmě doplněny silicity z glacigenních se-
dimentů. Předběžně je možné říct, že se 
v kolekci nacházely jak úštěpy a odpad, 
čepele a jejich fragmenty, tak nástroje – 
škrabadla, retušované čepele, vruby, trapézy, 
mikrolity aj. (obr. 5g–t).

Broušenou industrii zastupují dva klíny 
vyrobené dle makroskopického určení ze 
zelené břidlice. Jeden je úplný exemplář 
(o délce 11,6 cm, šířce 4,1 cm a hloubce 
1,1 cm) (obr. 5u), druhý exemplář má po-
škozenou břitovou i týlovou partii (o mini-
mální délce 10,9 cm, šířce 3,5 cm a hloub-
ce 1,5 cm).

Vedle hotových broušených výrobků se 
zejména ve výplních stavebních jam nachá-



30

Obr. 5. Bravantice. D47, stavba 4706, lokalita 11. Výběr keramických nálezů a nálezů kamenné štípa-
né a broušené industrie. a–b objekt k. 534 (k. 134); c–d objekt k. 589 (k. 189); e – objekt k. 675  

(k. 275); f – objekt k. 542 (k. 142); g–t – objekt k. 616 (k. 216); u – objekt k. 1502 (k. 305)
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zely další broušené předměty (těrky, drtidla, 
brousky, podložky), polotovary nebo samot-
ná surovina. 

Díky nálezům artefaktů hmotné kultury 
bylo možné sídliště u Bravantic datovat do 
období neolitu (mladší doba kamenná), do 
mladšího ii. stupně vývoje kultury s line-
ární keramikou, fáze b6.

Pokračující stavební činností na D47 
úseku stavby 4706 byla na podzim 2006 na 
katastru obce Bravantice narušena část do-
posud neznámého pravěkého sídliště. Ná-
sledným záchranným archeologickým vý-
zkumem bylo zjištěno, že byl porušen se-
verní – severozápadní okraj obytného are-
álu kultury s lineární keramikou. Na ploše 
bylo zaznaménano minimálně pět neúplných 
půdorysů kůlových nadzemních staveb, je-
jichž podélné osy byly shodně orientovány 
ve směru severozápad – jihovýchod, u lépe 
zachovaných domů bylo patrné zúžení se-
verozápadních čel. Podél delších stran ně-

kterých domů byly zjištěny dlouhé, hlubo-
ké stavební jámy.

hospodářské zázemí areálu (s typickými 
objekty zásobnicového typu, pecemi, výrob-
ními objekty – dílnami apod.) předpokládá-
me směrem na jih a jihovýchod od prosto-
ru určeného k sídlení, tzn. ve stavbou ne-
narušeném prostoru zemědělské půdy.

Osídlení zkoumané polohy nemělo dlou-
hého trvání, usuzujeme tak podle toho, že 
nebyly zjištěny vzájemné superpozice doku-
mentovaných sídlištních jam, zachycené ků-
lové domy se vzájemně respektovaly, u žád-
ného z nich nebyly pozorovány přestavby 
nebo dokonce překrytí mladšími stavbami.

Neolitické sídliště u Bravantic je důle-
žitým dokladem existence sídlištního areá-
lu fáze iib kultury s lineární keramikou 
v prostoru, který bývá označován jako tzv. 
netradiční sídelní území, do kterého pravě-
ký člověk vstupoval pouze za účelem lovu 
nebo exploatace surovin7.
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Tereza Krasnokutská

RATOWNiCZe BADANiA ARCheOLOGiCZNe OSADY KULTURY CeRAMiKi 
WSTĘGOWeJ RYTeJ W BRAVANTiCACh, POWiAT NOWOJiCZYŃSKi

(Streszczenie)

W związku z budową autostrady D47 natra-
fiono jesienią 2006 roku na południowym skraju 
wsi Bravantice na nieznane dotychczas relikty 
pradziejowe (ryc. 1). Stanowisko znajduje się na 
łagodnym północno-zachodnim stoku wyniesienia 
na wysokości ok. 242–244 m n.p.m., w odległo-
ści około 150 m od lokalnego cieku wodnego 
Seziny, uchodzącego 400 m na południe do rzecz-
ki Bílovki. Działalność budowlana naruszyła pół-
nocny i północno-zachodni skraj pradziejowego 
obszaru osadniczego (ok. 0,5 ha). Odkryto na nim 
194 obiekty zagłębione (ryc. 2). Wśród 166 wy-
eksplorowanych jam osadowych zdecydowanie 
przeważały jamy posłupowe (136), które koncen-
trowały się zwłaszcza w pięciu miejscach, gdzie 
tworzyły regularne rzędy zarysów długich naziem-
nych budowli słupowych (struktury 01–05). 
W jednym przypadku obecność budowli słupowej 
była niepewna (struktura 06). We wszystkich 
przypadkach odkryto ich części północno-zachod-
nie, południowo-wschodnie skraje pozostały 
w areale nieprzebadanym. Osie konstrukcyjne 
wszystkich budowli były zorientowane tak samo, 
to znaczy z północnego zachodu na południowy 
wschód, w niektórych przypadkach widoczne było 
zwężenie północno-zachodnich części frontowych 

(struktury 01, 03, 05). Według wyników analizy 
dendrologicznej konstrukcje słupowe wszystkich 
domów zostały wzniesione z dębu. W przypadku 
niektórych struktur wzdłuż dłuższych boków znaj-
dowały się zagłębione długie i głębokie jamy 
budowlane (np. budynek 05 – obr. 3). Mniej licz-
ny zespół zagłębionych jam tworzyły zwykle 
mniej lub bardziej płytkie jamy osadnicze (30), 
w większości o funkcji trudnej do rozpoznania. 
Niektóre jednak można było interpretować jako 
jamy na glinę czy jamy budowlane i zasobowe. 
Obok klasycznych prahistorycznych jam osadni-
czych rozpoznano w wykopie również jamy (28) 
pochodzenia przyrodniczego, istotnie się od nich 
różniące.

Z osady pradziejowej w Bravanticach pocho-
dzi reprezentacyjny zbiór znalezisk (ryc. 4, 5). 
Pozyskano najwięcej fragmentów naczyń cera-
micznych (ok. 3320 ułamków), wyroby przemy-
słu krzemiennego (ok. 370 szt.) i kamiennego, 
w mniejszej liczbie fragmenty polepy, węgle, 
ułamki kości.

Dzięki znalezionym artefaktom kultury material-
nej możliwe było datowanie osady w Bravanticach 
na młodszą ii fazę rozwojową kultury ceramiki 
wstęgowej (faza b według podziału R. Tichégo).

Tereza Krasnokutská

ARChÄOLOGiSChe NOTGRABUNGeN AUF DeR LiNeARBANDKeRAMiK  
SieDLUNG iN BRAVANTiCe, BeZiRK NOVÝ JiČÍN

(Zusammenfassung)

im Zusammenhang mit dem Bau der Autobahn 
D47 kam im Vorwinter 2006 am Südrand des 
Ortes eine bisher unbekannte Fundstelle zum Vor-
schein (Abb. 1). Der Fundort liegt am milden 
nordwestlichen hang in einer höhe von etwa 
242–244 m ü.d.M, ungefähr 150 m vom örtlichen 
Gewässer Sezina entfernt, das 400 m südlich in 
das Flüsschen Bílovka einmündet. Die Bautätig-
keiten störten den nördlichen und nordwestlichen 
Rand eines vorgeschichtlichen Siedlungsareals (ca. 
0,5 ha). Auf dieser Fläche wurden 194 vertiefte 

Objekte entdeckt (Abb. 2). Als Überreste des 
vorgeschichtlichen Geländes wurden 166 Gruben 
geborgen. Vorherrschend waren Pfostengruben 
(136 Stück), die sich besonders an fünf Stellen 
konzentrierten, wo sie regelmäßige Reihen von 
Grundrissen der langen ebenerdigen Pfostenbau-
ten bildeten (Strukturen Nr. 01–05). in einem Fall 
war der Pfostenbau unsicher (Struktur Nr. 06). 
Bei allen wurden ihre nordwestlichen Teile frei-
gelegt, die südöstlichen Randteile blieben im 
unerforschten Areal erhalten. Die Achsen aller 



Bauten waren gleich orientiert, d.i. von Nordwes-
ten nach Südosten, bei einigen war eine Verjün-
gung nordwestlicher Vorderteile ersichtlich (Struk-
turen 01, 03, 05). Nach den ergebnissen einer 
dendrologischen Analyse waren die Pfostenkon-
struktionen aller häuser aus eiche errichtet. Bei 
einigen Strukturen gab es ausgehobene lange und 
tiefe Baugruben (z. B. Bau Nr. 05 – Abb. 3). 
eine weniger zahlreiche Anhäufung von vertieften 
Gruben bildeten meistens mehr oder weniger fla-
che Siedlungsgruben (30), meistens von schwer 
erkennbarer Funktion. einige konnte man aber 
als Lehm- oder Baugruben sowie Vorratsgruben 
ansehen. Neben klassischen vorgeschichtlichen 
Siedlungsgruben wurden in der Grabungsfläche 

Gruben (28 Stück) natürlicher Abstammung er-
kannt, die sich von den früher genannten wesent-
lich unterschieden.

Von der vorgeschichtlichen Siedlung in Bra-
vantice stammt ein repräsentativer Befund (Abb. 
4, 5). es konnten vor allem mehrere Fragmente 
von keramischen Gefäßen geborgen werden (ca. 
3320 Bruchstücke), Feuerstein- (ca. 370 St.) und 
Steinindustrie, in wenigerer Anzahl Fragmente von 
Lehmbewurf, holzkohle, Knochenfragmente.

Durch die gefundenen Artefakte der materiellen 
Kultur konnte die Siedlung bei Bravantice in die 
Zeit der jüngeren ii. entwicklungsstufe der Band-
keramikkultur, Phase b (Aufteilung von R. Tichý) 
datiert werden.
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Jiří Juchelka

VÝZKUM PRAVĚKéhO POLYKUTURNÍhO SÍDLiŠTĚ 
V KOBeŘiCÍCh, OKReS OPAVA

Obr. 1. Kobeřice, trať Za šíleným. Poloha lokality. Měřítko 1 : 25 000

1. Poloha a charakter lokality
Lokalita je situována na severovýchod-

ním okraji obce Kobeřice (obr. 1). Na se-
verní straně je ohraničena Dubovou ulicí, 
která směřuje dále do Strahovic. Jižní, zá-
padní a východní okraj je lemován ulicí 
Příkopy (obr. 1).

Doposud identifikovaná část naleziště se 
nachází ve středních partiích výrazné terén-
ní vlny, která se kloní k jihozápadu. Pod 
návrším se nachází vodoteč, známá jako 
Oldřišovský potok.

Archeologický výzkum, který zde pro-
běhl v dubnu roku 2008, se uskutečnil v sou-

vislosti s výstavbou rodinného domku na 
parcele č. 1594/21 (obr. 2) v trati Za Šíle-
ným.

2. Historie naleziště
Katastr Kobeřic je archeologicky velmi 

zajímavý a významný, jsou odtud známy 
nálezy, učiněné již v průběhu 19. století. 
Před rokem 1879 byly v prostoru hradiska 
v trati „hanýsovec” v blízkosti kóty  
272,5 m objeveny dvě bronzové sekerky1.  
A. Arndt zkoumal na dnes neznámém mís-
tě sídlištní jámy z mladší doby kamenné2. 
Jiné nálezy pocházejí z místního lomu, kde 
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0 5 m

Obr. 2. Kobeřice, trať Za šíleným. Plán zkoumané plochy

Obr. 3. Kobeřice, trať Za šíleným. Objekt 501 Obr. 4. Kobeřice, trať Za šíleným. Objekt 500
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Obr. 5. Kobeřice, trať Za šíleným. Nálezy z objektu 501

byl před rokem 1926 objeven kostrový 
hrob s jantarovými perlami a několik bron-
zových sekerek3. V roce 1936 vypubliko-
val h. Seger depot bronzových sekerek4, 
jež bezpečně pocházejí z katastru obce, 
ovšem chybně jej lokalizoval na katastr 
Vrbky5. V srpnu roku 1961 prozkoumali 

pracovníci opavské expozitury Archeolo-
gického ústavu ČSAV v Brně severně od 
obce kotlovitou jámu lengyelské kultury. 
V ní byla nalezena celá škála štípané in-
dustrie, polovina hliněného korálku a zlom-
ky keramiky6. V roce 1979 bylo v rámci 
průzkumu hlučínské pahorkatiny přesně 
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Obr. 6. Kobeřice, trať Za šíleným. Nálezy z objektu 500

lokalizováno hradisko na trati „hanýso-
vec”7, které J. Pavelčík zcela mylně po-
važoval za novou, dosud nepublikovanou 
lokalitu8.V roce 2004 byl v Kobeřicích 
zahájen Archeologickým ústavem AV ČR 

v Brně rozsáhlejší záchranný archeologic-
ký výzkum na jižním okraji obce, vyvo-
laný budováním infrastruktury a budoucí 
výstavby 23 rodinných domků, který pro-
bíhá doposud9.
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3. Popis zkoumaných situací

Hornoslezská lengyelská skupina/kultura 
nálevkovitých pohárů

Objekt 501 (obr. 3), v půdoryse jednodu-
chého kruhového tvaru (průměr 1,36 m), měl 
pravidelné hladké stěny a ploché hladké dno. 
Jeho výplň byla tvořena tmavě šedohnědou 
prachovou hlínou, která obsahovala mazani-
ci (k. 101). Ve  výplni objektu se nacházela 
část velké zásobnicové nádoby (obr. 5a), 
kulturně náležející závěrečnému období hor-
noslezské lengyelské skupiny (fáze hLS iV) 
či počátku kultury nálevkovitých pohárů.  
V jámě  se nacházela také spodní část jiné 
zásobnicové nádoby a především větší množ-
ství štípané industrie (obr. 5b–z).

Lužická kultura
Objekt č. 500 s komplikovaným půdo-

rysem (max. rozměry 3,2 × 2,5 m; hloub-

ka 1,0 m) měl nepravidelně zvlněné stěny 
i dno (obr. 4). Jeho výplň tvořila šedo-
hnědá prachová hlína, která obsahovala 
uhlíky, mazanici a říční oblázky (k. 100). 
Je dosti pravděpodobné, že se v tomto 
případě jednalo o více (minimálně 3) ob-
jektů v superpozici. Zkoumaná situace 
však nedovolovala zodpovědně je od sebe 
odlišit. Ve výplni objektu se nacházely 
vesměs hrncovité tvary s rytým či žláb-
kovým dekorem (obr. 6). Objevily se zde 
rovněž zlomky tzv. talířů s prstováním 
(obr. 6g), či zlomky drobných členěných 
šálků, zdobených šrafovanými trojúhelní-
ky (obr. 6h). Pro datování celého kera-
mického souboru do platěnické fáze svěd-
čí především zlomek osudí s leštěným 
povrchem a s bohatou rytou výzdobou 
(obr. 6a).

POZNÁMKY

1 J. K r á l, Domnělé hradisko ve Vrbce, „Přehled výzkumů” 1979, Brno 1981, s. 73–74.
2 A. A r n d t, Vorgeschichtliche Bodefunde im Kreise Ratibor, „Ratiborer heimatbote” 1926, s. 55.
3 J. K r á l, Domnělé hradisko…, s. 73–74.
4 h. S e g e r, Schlesische Hortfunde aus der Bronze- und frühe Eisenzeit, „Altschlesien” Bd. 6, 1936,  

s. 85–182.
5 Srv. J. K r á l, Domnělé hradisko…, s. 74.
6 J. P a v e l č í k, Nález jámy z okruhu malované keramiky v Kobeřicích (okr. Opava), „Přehled výz-

kumů” 1961, Brno 1962, s. 45. Týž, Nález jámy z okruhu malované keramiky u Kobeřic (Opava), „Ča-
sopis Slezského muzea”, série B 11/1962, s. 41–43.

7 J. K r á l, Domnělé hradisko…, s. 74.
8 J. P a v e l č í k, Hradisko u Kobeřic, „Přehled výzkumů” 1976, Brno 1978, s. 128–129.
9 Srv. J. J u c h e l k a, P. S t a b r a v a, Kobeřice, (okr. Opava). Javorová – Topolová ul. KLPP. Sídliště, 

„Přehled výzkumů” 48, Brno 2008, s. 377–378; P. S t a b r a v a, Kobeřice (okr. Opava). Javorová – To-
polová, „Přehled výzkumů” 46, Brno 2005, s. 244–245. 



Jiří Juchelka

BADANiA WieLOKULTUROWeJ OSADY PRehiSTORYCZNeJ W KOBeŘiCACh, 
POWiAT OPAWSKi

(Streszczenie)

W kwietniu 2008 roku przeprowadzono w ka-
tastrze miejscowości Kobeřice (ryc. 1) na terenie 
zwanym „Za šíleným” ratownicze badania ar-
cheologiczne. Powodem badań była budowa 
domu jednorodzinnego na parceli nr 1594/21 

(ryc. 2). Uchwycono tutaj osadę zamieszkałą na 
początku późnej epoki kamienia (grupa górno-
śląska kultury lendzielskiej/kultura pucharów 
lejkowatych) i na początku epoki żelaza (kultu-
ra łużycka).

Jiří Juchelka

UNTeRSUChUNGeN AUF eiNeR VORGeSChiChTLiCheN MehRSChiChTiGeN 
SieDLUNG iN KOBeŘiCe, BeZiRK OPAVA

(Zusammenfassung)

im April 2008 wurde im Kataster des Ortes 
Kobeřice (Abb. 1) auf der Flur „Za šíleným” 
eine archäologische Notgrabung durchgeführt, 
die der Bau eines Familienhauses auf der Par-
zelle Nr. 1594/21 (Abb. 2) veranlasste. es wur-

de hier eine Siedlung erkannt, die zu Beginn der 
späten Steinzeit (oberschlesische Gruppe der 
Lengyel-Kultur/Trichterbecherkultur) und zu Be-
ginn der eisenzeit (Lausitzer Kultur) bestanden 
hatte.
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Jiří Juchelka

VÝZKUM PRAVĚKéhO POLYKULTURNÍhO SÍDLiŠTĚ 
A POhŘeBiŠTĚ TYPU ChŁOPiCe-VeSeLé  

V OPAVĚ-KYLeŠOViCÍCh

1. Poloha lokality
Lokalita se nachází na levobřežní terase 

řeky Moravice, na mírném svahu nakloně-
ném k jihovýchodu, v blízkosti stávající 
zástavby Kylešovic. Je vymezena ulicemi 
Písecká–Budišovská ve východním sekto-
ru trati Na stanech (obr. 1).

Výzkum, který zde proběhl v době od 
1.8.–26.9.2007 (obr. 2), byl realizován  
v souvislosti s pracemi na výstavbě tech-
nické vybavenosti pro rodinné domy Opava--
-Kylešovice, lokalita Písecká–Budišovská.

2. Popis terénních situací polykulturního 
sídliště

Jámy hornoslezské lengyelské skupiny
Této skupině náležely na lokalitě dvě 

sídlištní jámy. První (obj. 596) byla naru-
šena hrobem typu Chłopice-Veselé č. 817 
a obsahovala několik keramických zlomků 
(obr. 3) a štípanou kamennou industrii.

Druhá jáma (obj. 565) měla nepravidel-
ný půdorys a zvlněné dno. Obsahovala vět-
ší množství štípané kamenné industrie, mj. 

Obr. 1. Opava-Kylešovice, Na stanech. Poloha lokality. Měřítko 1 : 25 000
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též jádro a větší množství silicitové surovi-
ny. Vedle štípané industrie se v jámě na-
cházela také keramika, typická pro fázi hLS 
iii (obr. 4). Jáma představovala pravděpo-
dobně pozůstatek po ateliéru na výrobu 
štípané kamenné industrie.

Jámy kultury lidu kulovitých amfor
Při archeologickém výzkumu bylo zkou-

máno také několik zahloubených objektů, 
které podle keramického materiálu náležely 

lidu kultury kulovitých amfor. V mělkém 
objektu 531, kruhového půdorysu, o prů-
měru 1,6 m a hloubce 0,23 m, bylo nale-
zeno větší množství keramických fragmen-
tů. Z nich pak byl rekonstruován mj. okraj 
větší zásobnicové nádoby. Ve výplni objek-
tu byl rovněž nalezen zlomek zrnotěrky 
a brousku.

V objektu 534, který také náležel kultu-
ře kulovitých amfor a měl nepravidelný 
půdorys o rozměrech 2,8 × 2 m (pravděpo-
dobně se zde jednalo o superpozici dvou 
jam), bylo nalezeno velké množství kera-
mických zlomků (obr. 5). Z nich byla re-
konstruována mj. část výdutě nádobky 
s uchem, která byla zdobená dvojicí rytých 
trojúhelníků spojených v jednom vrcholu 
(tzv. přesýpací hodiny); vnitřní plocha troj-
úhelníků byla vyplněna drobnými oválnými 
vpichy (obr. 5a).

Stejné kultuře můžeme připsat i objekty 
532 a 545, v nichž se nacházel střepový ma-

Obr. 2. Opava-Kylešovice, Na stanech. Plocha 
výzkumu s polohou jednotlivých objektů

Obr. 3. Opava-Kylešovice, Na stanech. Nález z ob-
jektu 596
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Obr. 4. Opava-Kylešovice, Na stanech. Nálezy 
z objektu 565
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teriál, morfologicky odpovídající kulovitým 
amforám. Ve všech případech šlo o dobře 
vypálenou keramiku tmavších odstínů ostře-
nou hrubozrnným křemičitým pískem. Ostři-
vo nebylo v mnohých případech ani drceno.

Jámy unětické kultury
V kruhové, mělce zahloubené jámě  

č. 551, jejíž průměr byl 1,4 m a hloubka 
nedosahovala ani 0,18 m, bylo nalezeno 
několik keramických fragmentů, které do-
kazují přítomnost nositelů únětické kultury 
na lokalitě. V objektu byla nalezena část 
okraje s uchem, pocházející z nádoby hrn-
covitého tvaru, či keramický střep, jehož 
vnější stěna nesla stopy po drobném svislém 
prstování.

Materiál únětické kultury byl zjištěn  
i v  objektu 597, který narušil starší hrob 
typu Chłopice-Veselé č. 837. Tento objekt 
měl v půdoryse kruhový tvar o průměru  
1,2 m a dosahoval hloubky 0,23 m. Z jeho 
výplně byl vyzvednut fragment okraje ná-
dobky s odsazeným hrdlem (obr. 6) a zlom-
ky výdutí zdobených prstováním, také zde 
byl nalezen zlomek zrnotěrky a brousek.

Jámy lužické kultury
Období mladší a pozdní doby bronzové až 

počátku doby železné je na lokalitě reprezen-
továno lužickou kulturou. Ve výplni kruhové-
ho objektu 581, jehož průměr byl 2,4 m 
a hloubka 1 m, byla nalezena celá řada zlom-
ků lužické keramiky. Převážnou část repre-
zentovaly standardní hrubotvaré fragmenty 
hrncovitých nádob, tzv. latek, které byly ve-
směs zdobeny plastickou členěnou lištou. Ve 
výplni se ovšem objevila i jemnější keramika 
zastoupená zlomkem mísy se zataženým okra-

Obr. 5. Opava-Kylešovice, Na stanech. Nálezy 
z objektu 534

Obr. 6. Opava-Kylešovice, Na stanech. Nález z objektu 597
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jem, či fragmentem drobného členěného šál-
ku. Tyto obecně dobře vypálené tvary měly 
hlazený až leštěný povrch a v některých pří-
padech byly zdobeny svazkem rýh. Datace 
objektu na podkladě keramického materiálu 
dovoluje usuzovat především na mladší ob-

z něho vyzvednut zlomek látky s částečně 
zataženým okrajem (obr. 7b), na výduti 
zdobený několika (4?) prožlabenými vý-
čnělky. K latce pravděpodobně náležela 
také poklička (obr. 7a). Dále zde byl na-
lezen fragment členěného šálku. Ten byl 
na vnější straně zdoben přes sebe klade-
nými svislými a vodorovnými rýhami 
a zdobena byla také vnitřní hrana ústí (obr. 
7c). Je možné, že výzdobu původně nesl 
i vnitřek šálku, kde se objevují pozůstatky 
rytých linií.

Objekty přeworské kultury
Lokalita v trati Na stanech byla osídlena 

i lidem germánské přeworské kultury v době 
římské. Přeworské kultuře připisujeme kva-
dratické jámy, jejichž okraje a dna byly 
propáleny, zatímco vnitřní prostor byl zce-
la vyplněn kameny. Mezi nimi se ve velkém 
počtu vyskytovaly uhlíky či výrazně přepá-
lené zvířecí kosti. Tyto objekty byly s vel-
kou pravděpodobností využívány ke kuchyň-
ským účelům a mohly na germánském 
sídlišti sloužit jako varné jámy.

Zajímavá situace byla zjištěna v případě 
objektu 519, který byl narušen v jižní čás-
ti kvadratickou jámou se dnem vyloženým 
kameny (obj. 555). Z objektu s půdorysem 
o rozměrech 3,1 × 2,2 m a hloubkou 0,5 m 
pochází typický zlomek přeworské členěné 
mísy (obr. 8), jejíž maximální výduť je zdo-
bena pásem drobných kruhových důlků. 
Tento keramický fragment, velmi dobře 
vypálený a ostřený drobným křemičitopís-
čitým ostřivem i keramickou drtí, pochází 
snad spíše z výplně varné jámy, odkud se 

Obr. 7. Opava-Kylešovice, Na stanech. Nálezy 
z objektu 580

Obr. 8. Opava-Kylešovice, Na stanech. Nález 
z objektu 519

dobí, tedy platěnickou fázi lužické kultury. 
Tento závěr se opírá především o přítomnost 
mísy se zataženým okrajem, která se v kera-
mickém inventáři této kultury objevuje větši-
nou v jejím mladším období, ale také o pří-
tomnost latky se zataženým okrajem, která 
nesla na výduti obvodovou plastickou členě-
nou lištu. S takovými  látkami se opět setká-
váme především v platěnické fázi.

Objekt 580 měl kruhový půdorys o prů-
měru 1,7 m a hloubku jen 0,25 m. V jeho 
zásypu se objevovala lužická keramika 
platěnické fáze, mezi kterou opět převlá-
daly především hrubotvaré nádoby. Byl 

postdepozičními procesy dostal do pravdě-
podobně daleko staršího (eneolitického) 
objektu č. 519.

Přeworské kultuře lze připsat také objekt 
529, v půdoryse kruhový, o průměru 1,5 m 
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Obr. 9. Opava-Kylešovice, Na stanech. Nálezy z hrobů typu Chłopice-Veselé: a (828), b–c (815),  
d (817), e (816), f (831), g (833), h–i (840), j–o (841), p (811), r–s (810), t (802), u (809), v–w (813), 

x (808), y (805), z (812)

a hloubce 0,5 m, ze kterého pochází celá 
řada keramických fragmentů.

3. Pohřebiště typu Chłopice-Veselé
Na lokalitě bylo identifikováno a pro-

zkoumáno celkem 42 hrobových jam. Všech-
ny měly tvar obdélníku s mírně zaoblenými 
rohy. Délka delších stran se pohybovala od 
1 m do 2 m, šířka od 0,5 m do 1,5 m. 
Některé hroby byly narušeny mladšími ob-
jekty. Tak tomu bylo v případě hrobu 801, 
815, 841, 842, které byly narušeny mladší-
mi varnými jámami přeworské kultury.  
hrob 817 sám narušil starší lengyelský ob-
jekt 596. hrob 837 byl narušen ve své vý-
chodní partii mělkou jámou s keramickým 

materiálem ze starší doby bronzové. Prak-
ticky všechny hrobové jámy byly oriento-
vány delší osou ve směru východ–západ, 
jen hrob 801 ve směru sever–jih. V bezpro-
střední blízkosti některých hrobových jam 
byly registrovány kůlové jamky, které moh-
ly s pohřbem souviset. Bohužel se v žádné 
hrobové jámě nepodařilo odkrýt kompletní 
lidský skelet, což bylo pravděpodobně způ-
sobeno nevhodným půdním prostředím. 
V některých hrobech se však zachovaly 
zbytky lidských zubů, v jednom případě 
i kompletní chrup. Dle polohy zachovaných 
zubů v rámci hrobové jámy lze i přibližně 
určit orientaci těla. Ve východní partii byla 
hlava situována v případě hrobů 805, 808, 
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810, 813, 817, 818, 828, 829, 830, 831, 841 
a 843 (ženy?), v západní části u hrobů 800, 
816, 821, 822, 824, 827 a 833 (muži?).  
V některých hrobech scházela keramika 
úplně, v jiných se objevila, ale vyskytova-
la se pouze v zásypu. Téměř vždy šlo o ne-
zdobené střepy. Pokud se vyskytl dekor, měl 
charakter otisku šňůry (obr. 9d, l, p, s), což 
je typičtější pro starší fázi vývoje epišňůro-
vého komplexu, typ Chłopice-Veselé. V zá-
sypu všech hrobových jám jsme se při vý-
zkumu setkali se štípanou kamennou industrií, 
která měla obvykle charakter úštěpů. V hro-
bě 809 však byla nalezena i silicitová šipka 
s řapem (obr. 9u).

K závěru, že hrobové celky náleží typu 
Chłopice-Veselé, nás vede celkový charak-
ter hrobových jam i předpokládaná orien-
tace zemřelých. Vodítkem je také zarážející 
nedostatek keramických nálezů. Pokud se 
objeví, jde o střepy v zásypu hrobů. S po-
dobnou situací se můžeme setkat např. u ně-
kterých hrobů na soudobém pohřebišti v ho-
lešově1.

4. Závěr
Záchranný archeologický výzkum, rea-

lizovaný v souvislosti s výstavbou tech-
nické vybavenosti pro rodinné domy na 
lokalitě Písecká–Budišovská, přinesl někte-
rá nová, velmi důležitá zjištění. Byla zde 
prozkoumána část rozsáhlejšího polykul-
turního sídliště, datovaného do období 
eneolitu (hornoslezská lengyelská skupina 
a kultura kulovitých amfor), do starší doby 
bronzové (únětická kultura) a na lokalitě 

nechybí ani objekty z mladší a pozdní doby 
bronzové s přesahem do starší doby želez-
né (lužická kultura) či z doby římské  
(przeworská kultura). Na odkryté ploše bylo 
prozkoumáno rovněž 42 hrobů typu Chło-
pice-Veselé ze závěru eneolitu; jde o část 
pohřebiště, jehož celkový rozsah nelze ješ-
tě konkrétně určit. Lze však říci, že bylo 
situováno ve středních partiích k jihu se 
klonícího návrší a částečně se překrývalo 
se zkoumaným polykulturním sídlištěm. 
Podle dislokace hrobů na prozkoumaném 
úseku lze předpokládat, že se táhlo v pásu 
širokém cca 80 m směrem k východu, do 
míst nynější zástavby. Bohužel se kromě 
pozůstatků chrupu v některých hrobových 
celcích nedochovaly reprezentativnější an-
tropologické nálezy.

Do jisté míry lze také postihnout hori-
zontální stratigrafii sídliště. Nejseverněji, 
tedy nejvýše na návrší, se nacházely jámy 
datované do období lužické kultury (obj. 
581 a 592). Níže se nacházely lengyelské 
jámy (obj. 565 a 596). Ve středních partiích 
návrší se objevují i jámy únětické kultury 
(obj. 597 a 551) a kultury kulovitých amfor 
(obj. 531, 532, 534, 545). Od poloviny te-
rasy směrem k jihu se pak vyskytovaly 
objekty přeworské kultury (kvadratické jámy 
s říčními oblázky, obj. 519 a 529).

V jednom případě se podařil zachytit 
půdorys obdélné stavby, tvořený kulovými 
jamkami (obj. 578, 579, 583, 587, 588, 589). 
Chata se nacházela na severním okraji zkou-
mané plochy v blízkosti jam připsaných 
lužické kultuře.

POZNÁMKY

1 J. O n d r á č e k, Nitranská skupina, in: Pravěké dějiny Moravy, V. P o d b o r s k ý (ed.), Brno 1993,  
s. 259–262.



Jiří Juchelka

BADANiA PRAhiSTORYCZNeJ OSADY WieLOKULTUROWeJ  
i CMeNTARZYSKA TYPU ChŁOPiCe-VeSeLé W OPAWie-KYLeŠOViCACh

(Streszczenie)

Badania, które były prowadzone od 1 sierpnia 
do 26 września 2007 roku na terenie zwanym 
„Na stanech” („Na stanach”) w Opawie-Kylešo-
vicach (ryc. 1), pozwoliły uchwycić prahistorycz-
ną osadę wielokulturową z  eneolitu (grupa gór-
nośląska kultury lendzielskiej i kultura amfor 

kulistych), starszej epoki brązu (kultura unietyc-
ka), z młodszej i późnej epoki brązu oraz prze-
łomu starszej epoki żelaza (kultura łużycka), 
a także z okresów rzymskiego i wędrówek ludów 
(kultura przeworska). Na zbadanym terenie od-
kryto również 42 groby typu Chłopice-Veselé.

Jiří Juchelka

UNTeRSUChUNGeN eiNeR VORGeSChiChTLiCheN MehRSChiChTiGeN 
SieDLUNG UND eiNeS GRÄBeRFeLDS VOM TYP ChŁOPiCe-VeSeLé 

iN OPAVA-KYLeŠOViCe

(Zusammenfassung)

Untersuchungen, die in der Zeit vom 1.8. bis 
zum 26.9.2007 auf der Flur „Na stanech” 
in Opava-Kylešovice geführt wurden (Abb. 1), 
ließen eine vorgeschichtliche mehrschichtige Sied-
lung aus dem eneolithikum (oberschlesische 
Gruppe der Lengyel-Kultur und Kugelamphoren-
kultur), der älteren Bronzezeit (Aunjetitzer Kul-

tur), der jüngeren und späten Bronzezeit mit der 
Wende zur eisenzeit (Lausitzer Kultur) sowie aus 
der römischen Kaiserzeit und der Völkerwande-
rungszeit (Przeworsk-Kultur) erkennen. Auf der 
freigelegten Grabungsfläche wurden auch 42 Grä-
ber vom Typ Chłopice-Veselé aufgefunden.
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Elwira Holc, Ewa Matuszczyk

WSTĘPNe SPRAWOZDANie  
Z BADAŃ ARCheOLOGiCZNYCh NA STANOWiSKU 33 

W KORNiCACh, WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

Ryc. 1. Kornice. Lokalizacja stanowiska 33. Skala 1 : 25 000

Badania archeologiczne przeprowadzono 
w dniach od 7 kwietnia do 15 maja 2008 
roku w związku z budową zakładu produk-
cyjnego w Kornicach przy ul. Spacerowej, 
na działkach gruntowych: 31/2, 32/3, 33/4. 
inwestycja została zlokalizowana w połu-
dniowo-wschodniej części stanowiska 33 (nr 
97 na obszarze 101-39), którego zasięg zo-
stał określony w toku badań powierzchnio-
wych, przeprowadzonych w latach 80-tych 
ubiegłego wieku (ryc. 1). Całkowita po-
wierzchnia objęta nadzorem archeologicz-

nym wynosiła 220 arów. W pierwszym 
etapie prowadzono nadzór prac ziemnych 
polegających na mechanicznym usuwaniu 
warstwy ziemi ornej. Partie terenu pozba-
wione obiektów archeologicznych udostęp-
niano do dalszych prac ziemnych polegają-
cych na niwelacji terenu do poziomu 215,6 m 
n.p.m. Prace te również odbywały się pod 
nadzorem archeologicznym.

W odległości 35 m na południowy za-
chód od naroża terenu objętego pracami 
ziemnymi uchwycono długie zaciemnienie 
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próchniczne biegnące w kierunku północno--
-wschodnim, które zostało oznakowane 
i przeznaczone do badań wykopaliskowych 
(ryc. 2). W jego stropie, uchwyconym na 
poziomie 214,49–215,54 m n.p.m., odkryto 
stosunkowo dużą ilość materiału ceramicz-
nego. Po oczyszczeniu rów o długości  
54 m i szerokości w partii stropowej od 
1,8–2,8 m został przebadany w całości na 
odcinku objętym inwestycją, o czym świad-
czy wyraźne spłycenie w części północno--
-wschodniej. Stwierdzono też, że ciągnie się 
w kierunku południowo-zachodnim – poza 
zachodnią granicą wykopu. eksplorację 
rowu prowadzono odcinkami o długości  
2 m. W ten sposób uzyskano 28 poprzecz-
nych przekrojów pionowych oraz całkowi-
ty profil podłużny, a tym samym pełną 
informację na temat jego głębokości, 
ukształtowania i stratygrafii. W profilu po-
dłużnym (po linii północny wschód–połu-
dniowy zachód) dno rowu uformowane było 
nieregularnie: miejscami było proste, miej-
scami widoczne były niewielkie nieckowa-
te zagłębienia. Jego głębokość wynosiła od 
0,4 m do 0,8 m. W przekrojach poprzecz-
nych miał kształt nieckowaty, czasami o nie-
regularnym lub płaskim dnie. Wypełnisko 
tworzyła zwarta brunatna glina, na niektó-
rych odcinkach z niewielką domieszką 
próchnicy – do głębokości 0,2 m od stropu. 
Na niektórych odcinkach, najczęściej w par-
tiach przydennych, zalegała warstwa siwej 
gliny oraz wystąpiły soczewki żwiru i pia-

sku. Rów został wkopany w piaszczysto- 
-żwirowy calec. Materiał zabytkowy w po-
staci fragmentów naczyń, małych grudek 
polepy, nielicznych kości zwierzęcych oraz 
bardzo nielicznych drobnych węgli drzew-
nych wystąpił głównie w partii stropowej 
– do głębokości 0,2 m. Tylko 44 fragmen-
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ty ceramiki, 4 grudki polepy znaleziono 
poniżej tego poziomu, maksymalnie – 0,48 m 
od stropu. Z rowu wydobyto także brązową 
szpilę.

Przeprowadzono również eksplorację 
wszystkich zaciemnień rysujących się na tle 
calca w bezpośrednim sąsiedztwie rowu oraz 
w częściowo już zniwelowanych partiach 
wykopu. Część z nich została wskazana do 
badań podczas inspekcji przeprowadzonej 
z ramienia Śląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków 10 kwietnia 2008 roku. 
Okazało się, że nie są to obiekty pochodze-
nia antropogenicznego

W odległości 30–50 m na północ od rowu 
odkryto 14 jam osadniczych (ryc. 2). W rzu-
cie poziomym 8 z nich miało kształt kolisty 
lub zbliżony do kolistego, 6 owalny lub 

zbliżony do owalu. W przekrojach piono-
wych miał kształt niecki, trapezu i prosto-
kąta (ryc. 3). W wypełniskach wystąpiły 
nieliczny materiał ceramiczny, grudki pole-
py, tylko w jamie 12 znaleziono wyłącznie 
kości zwierzęce.

Na podstawie przeprowadzonych badań 
można stwierdzić, że prawdopodobnie 
uchwycono fragment południowej granicy 
osady usytuowanej na kulminacji wyniesie-
nia. Szczegółowej analizy wymaga określe-
nie funkcji i chronologii rowu.

Pochodzący z rowu materiał zabytkowy 
można datować na epokę brązu. Również 
w jamach wystąpiła głównie ceramika z tego 
samego czasu, tylko nieliczne fragmenty 
należy datować na młodszą epokę kamienia 
(kultura pucharów lejkowatych).

Elwira Holc, Ewa Matuszczyk

PŘeDBĚŽNÁ ZPRÁVA Z ARCheOLOGiCKéhO VÝZKUMU NA LOKALiTĚ 33 
V KORNiCÍCh, SLeZSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

Archeologický výzkum byl prováděn v sou-
vislosti se stavbou výrobního závodu v Kornicích 
na ulici Spacerowé (obr. 1). Zkoumaná plocha se 
nachází v jihovýchodní části lokality 33 a její 
celková rozloha byla 220 arů. 

Ve vzdálenosti 35 m jihovýchodně od rohu 
zkoumané plochy byla zachycena tmavá humóz-
ní skvrna o délce 54 m a šířce v horní části 
1,8–2,8 m, delší osou orientovaná ve směru JZ-SV 
(obr. 2). hloubka objektu činila od 0,4 m do  
0,8 m. V delším profilu (na ose JZ-SV) bylo dno 
žlabu nepravidelné: místy rovné, místy s viditel-
nými nevelkými vanovitými prohlubeninami. 
V kratších profilech měl vanovitý tvar s nepra-
videlným nebo plochým dnem. Výplň objektu 
tvořil kompaktní hnědý jíl. Žlab se zahluboval 
do písčito-štěrkového podloží. 

Archeologický materiál sestávající z části ná-
dob, drobných kousků mazanice, menšího množ-

ství zvířecích kostí, drobných kousků uhlíků 
a bronzové jehlice se nacházel především v hor-
ní části vrstvy, do hloubky 0,2 m.

Ve vzdálenosti 30–50 m severně od žlabu bylo 
výzkumem zjištěno 14 sídelních jam (obr. 2). Na 
povrchu mělo osm z nich kruhový nebo přibližně 
kruhový tvar a šest oválný nebo přibližně oválný. 
V profilu měly šikmé nebo rovné stěny a rovné dno 
nebo se vanovitě zahlubovaly (obr. 3). Jámy většinou 
obsahovaly menší množství keramického materiálu 
a kousky mazanice, výjimkou byl objekt číslo 12, 
ve kterém byly nalezeny pouze zvířecí kosti. 

Na základě výzkumu lze konstatovat, že se 
pravděpodobně podařilo zachytit jižní hranici 
osady lokalizované na kulminaci pahorku. Urče-
ní funkce a chronologie příkopu bude lze až po 
provedení podrobné analýzy. Předběžně je možné 
datovat odkryté objekty do mladší až pozdní doby 
bronzové. 



Elwira Holc, Ewa Matuszczyk

eiN VORLÄUFiGeR BeRiChT VON DeN ARChÄOLOGiSCheN  
UNTeRSUChUNGeN AUF DeM FUNDPLATZ 33 iN KORNiCe,  

SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

Archäologische Untersuchungen wurden im 
Zusammenhang mit dem Bau eines Betriebs in 
Kornice, in der Spacerowa-Straße durchgeführt. 
Das Betriebsgelände lag im südwestlichen Teil 
des Fundplatzes 33 (Abb. 1). Die gesamte einer 
archäologischen Aufsicht unterzogene Fläche 
betrug 220 Ar.

in einer entfernung von 35 m südwestlich 
von der ecke des durch die erdarbeiten betrof-
fenen Areals wurde eine humusverdunklung 
von 54 m Länge und einer Breite in der De-
ckenschicht von 1,8 bis 2,8 m erfasst, die in 
nordöstlicher Richtung verlief und eine Tiefe 
von 0,4 bis 0,8 m erreichte (Abb 2). im Längs-
profil (in der Südwest-Nordost-Linie) war der 
Boden des Grabens unregelmäßig geformt: man-
cherorts eben, mancherorts waren kleine be-
ckenförmige Vertiefungen zu sehen. An den 
Querschnitten war er beckenförmig, manchmal 
mit unregelmäßigem oder flachem Boden. Die 
Füllung bestand aus kompaktem braunem Lehm. 
Der Graben wurde im sand-kiesigen gewach-
senen Boden ausgehoben.

Das Fundmaterial: Gefäßfragmente, kleine 
Lehmbewurfbrocken, wenige Tierknochen und 
kleine holzkohlen, eine Bronzenadel – traten vor 
allem im Deckenteil auf – bis zu einer Tiefe von 
0,2 m.

in einer entfernung 30–50 m nördlich des 
Grabens wurden 14 Siedlungsgruben entdeckt 
(Abb. 2). im Grundriss hatten acht von ihnen eine 
kreisförmige oder ähnelnde Form, dann waren 
sechs oval oder ähnlich gestaltet. im Aufriss wie-
sen sie becken-, trapezförmige oder rechteckige 
Gestalt auf (Abb. 3). in der Füllung wurden we-
niges keramisches Fundmaterial und Lehmbewurf-
brocken aufgefunden, lediglich die Grube 2 
enthielt ausschließlich Tierknochen.

Aufgrund der Untersuchungen dürfte man 
feststellen, dass ein Fragment der Südgrenze der 
Siedlung, die auf dem Gipfel einer erhebung ge-
legen hatte, erfasst wurde. einer detaillierten 
Analyse bedarf die Bestimmung der Funktion und 
Zeitstellung des Grabens. Die freigelegten Ob-
jekte dürfte man vorläufig in die frühe und iii–V. 
Periode der Bronzezeit datieren.
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Iwona Młodkowska-Przepiórowska, Zbigniew Przepiórowski

WYNiKi RATOWNiCZYCh BADAŃ  
WYKOPALiSKOWYCh NA STANOWiSKU 13  
W KUźNiCZCe, WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

Ryc. 1. Kuźniczka. Lokalizacja stanowiska 13. Skala 1 : 25 000

W dniach od 14 marca do 27 czerwca 2008 
roku przeprowadzono archeologiczne badania 
wykopaliskowe (przedinwestycyjne) na sta-
nowisku 13 w Kuźniczce, gm. Krzepice, wo-
jewództwo śląskie, będącym osadą wielokul-
turową (ryc. 1). Badaniami objęto teren na 
przebiegu planowanej północnej obwodnicy 
miasta Krzepice (od km 0+000 do km 6+285) 
w ciągu drogi krajowej nr 43, w obrębie linii 
rozgraniczenia. ekipą badawczą kierowała mgr 
iwona Młodkowska-Przepiórowska, na zlece-
nie Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Stanowisko zostało odkryte w trakcie 
badań powierzchniowych przeprowadzonych 
w 2006 roku na zlecenie Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział 
w Katowicach dla potrzeb planowanej in-
westycji. Na powierzchni pól znaleziono 
kilka fragmentów ceramiki kultury łużyckiej 
i nowożytnej. Teren, na którym położone 
jest stanowisko 13, znajduje się w zachod-
nim dorzeczu Liswarty. Obszary te były 
przedmiotem zainteresowań archeologów od 
lat 50-tych XX wieku. Badania w całym 
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mikroregionie osadniczym w dorzeczu Li-
swarty prowadził instytut Archeologii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.

Stanowisko 13 znajduje się na zachodnich 
obrzeżach Krzepic, po prawej stronie drogi 
asfaltowej prowadzącej z Krzepic do Wie-
lunia, za ostatnimi zabudowaniami, nad Pi-
skarą (zwaną też Piskarką), lewobrzeżnym 
dopływem Liswarty. Jest to teren terasy 
nadzalewowej i wyższej. Według podziału 
fizycznogeograficznego Polski stanowisko 
to znajduje się w mezoregionie Obniżenia 
Krzepickiego1. Według podziału geomorfo-
logicznego Klimaszewskiego stanowisko 13 
w Kuźniczce znajduje się w zachodnim sub-
regionie Doliny Górnej Warty2.

eksploracją archeologiczną objęto po-
wierzchnię 147,49 ara (ryc. 2). Przebadano 
i zadokumentowano 1046 obiektów (ryc. 3). 
Zdecydowana większość z nich (679) to 
obiekty kultury nieokreślonej, bez materia-
łów. 323 obiekty zawierały zabytki kultury 
łużyckiej. Wyróżniono także 43 obiekty 
kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, 
które stanowiły zaledwie mały fragment 
dużej osady z tego okresu rozciągającej się 
głównie poza granicami terenu badanego. 
Odkryto także fragment drogi nowożytnej.

W trakcie badań pozyskano 4939 rucho-
mych zabytków archeologicznych, w tym 
4551 fragmentów ceramiki, i zaledwie kil-
kanaście naczyń całych, drobne fragmenty 
rzeźby zoomorficznej, 4 wyroby krzemien-
ne, a także 54 narzędzia kamienne, w tym 
tłuki i tłuczki, rozcieracze i fragmenty żaren. 
Znaleziono również fragment czworogrania-
stego pręcika z brązu. Materiały archeolo-
giczne występowały średnio w co trzecim 
obiekcie. Poza obiektami znaleziono jedynie 
213 ułamków ceramiki oraz 2 tłuczki i roz-
cieracz kamienny.

Wśród obiektów kultury łużyckiej wy-
dzielono 309 jam, 7 ognisk, 6 dołków po-
słupowych i jeden przypuszczalny obiekt 
mieszkalny. Wszystkie na poziomach od-
krycia były bardzo słabo czytelne. Zdecy-
dowanie lepiej rysowały się w przekrojach 
pionowych. Wyróżniono kilka jam gospo-
darczych, w tym – jak się wstępnie wyda-
je – zasobowe, odpadkowe i nieokreślone. 
Dołki posłupowe występowały pojedynczo, 

a także obok jam gospodarczych i w ich 
wnętrzach. Zarejestrowano także ogniska 
i obiekty ze śladami spalenizny. Jamy go-
spodarcze kultury łużyckiej w rzucie pozio-
mym najczęściej były koliste i owalne 
o średnicy ok. 60–120 cm, a w przekrojach 
pionowych najczęściej nieckowate i wan-
nowate, które ilościowo zdecydowanie do-
minowały, oraz lejkowate. Wśród obiektów 
kolistych w rzucie poziomym przeważały 
jamy o kształcie nieckowatym w profilu. 
Najmniej było obiektów o nieregularnym 
zarysie na poziomie odsłonięcia, w profilu 
nieckowatych. Wypełniska jam były bardzo 
mało zróżnicowane. Zdecydowanie przewa-
żały jednowarstwowe nad dwu- i więcej 
warstwowymi. W połowie obiektów na dnie 
zalegała warstwa spalenizny. Jamy kultury 
łużyckiej były raczej płytkie, zdecydowana 
większość z nich nie przekraczała 80 cm 
miąższości. Jamy zawierające fragmenty 
dużych naczyń zasobowych, silnie rozdrob-
nionych, występowały w części centralnej 
osady. Znajdowały się w nich narzędzia 
kamienne, głównie tłuki i tłuczki kamienne 
oraz żarna.

Do najciekawszych obiektów kultury 
łużyckiej należy jama o dnie wylepionym 
gliną (obiekt 939). Prawdopodobnie pełniła 
ona funkcję produkcyjną. Na dnie jamy 
w profilu wannowato-nieckowatej znajdo-
wała się warstwa gliny o miąższości ok.  
15 cm, o kształcie misy, koła w rzucie po-
ziomym. Pod misą znajdowała się warstwa 
jasnoszarego piasku, a najniżej, pod nimi, 
gruba warstwa spalenizny, zawierająca sza-
ry piasek, a w nim węgle drzewne. W mi-
sie znaleziono fragmenty pręcika z brązu, 
narzędzie kamienne (rozbijak) oraz 194 
fragmenty wielu naczyń. W jamie gospo-
darczej 533, o profilu głęboko nieckowatym, 
w warstwie spalenizny zalegającej na dnie 
obiektu, odkryto duże, spiętrzone skupisko 
większych ułamków ceramiki (340 fragmen-
tów), leżących jeden w drugim. Przy sko-
rupach znaleziono fragment rozcieracza 
i tłuk kamienny. Podobnie gospodarczy cha-
rakter miała jama 536, w której znajdował 
się fragment bardzo dużego żarna niecko-
watego w otoczeniu licznych kamieni. Po-
między nimi znaleziono 81 fragmentów 
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wielu naczyń ceramicznych. W obiekcie 565 
znajdowały się narzędzia kamienne, frag-
ment żarna i rozcieracza oraz 170 skorup 
ceramicznych, głównie naczyń grubościen-
nych, zalegających pomiędzy narzędziami 
kamiennymi w warstwie ziemi ze spaleni-
zną. interesujący był także obiekt 619, któ-
ry mógł pełnić funkcję jamy zasobowej lub 
kultowej. Jego wypełnisko miało intensyw-
ny kolor ciemnobrązowy, w profilu było 
workowate. Zawierało szczątki organiczne 
prosa i figurkę w kształcie ryby. Podobnie 
gospodarczy charakter mogła mieć jama 675. 
W jej wnętrzu zalegały narzędzia kamienne, 
dwa tłuczki-rozcieracze, 110 fragmentów 
wielu naczyń, głównie garnków, oraz jeden 
garnek zachowany w całości. Na dnie jamy 
znajdowała się gruba warstwa spalenizny. 
W obiekcie 768 znaleziono 153 fragmenty 
naczyń oraz dwa tłuczki kamienne w war-
stwie spalenizny na dnie obiektu.

W 323 obiektach należących do kultury 
łużyckiej znaleziono materiały ceramiczne 
(4194 ułamki). Są one w dominującej więk-
szości zachowane fragmentarycznie, najczę-
ściej silnie rozdrobnione. Garnki stanowią 
najliczniej reprezentowaną grupę naczyń, 
w większości o regularnym, esowatym 
kształcie (ryc. 4b), często także tulipano-
watych (ryc. 5b). ich brzuśce są słabo wy-
dęte, rzadziej baniaste, dna płaskie, szyje 
dość wysokie, w większości dobrze wyod-
rębnione. Brzuśce są głównie schropowa-
cone, ale często także obmazane, regularnie, 
pionowo. Pionowe obmazanie jest charak-
terystyczne dla form tulipanowatych, o szy-
jach wysokich, silnie wychylonych na ze-
wnątrz. Pokrywa naczynia od krawędzi 
wylewu do części przydennej, która zazwy-
czaj jest wygładzona. Odkryto także garnki 
z krótkimi wygładzonymi szyjami, schro-
powacone do samego dna. Generalnie garn-
ki są niezdobione. Mają barwę najczęściej 
jasnobrązową, ceglastojasnobrązową i brą-
zową. Krawędzie garnków są spłaszczone 
od góry, ścienione, zaokrąglone, płaskie 
i zaokrąglone, pogrubione, ścięte do środka 
lub na zewnątrz. Znaleziono także fragmen-
ty bardzo dużych naczyń garnkowatych 
silnie profilowanych, z płasko uciętymi kra-
wędziami wylewów. Garnki o esowatym 
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Ryc. 4. Kuźniczka, stanowisko 13. Wybór zabyt-
ków: a – obiekt 768, b – obiekt 473, c – obiekt 
675, d – obiekt 172, e – obiekt 40, f –  
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Ryc. 5. Kuźniczka, stanowisko 13. Wybór zabyt-
ków: a – obiekt 529, b – obiekt 540, c – obiekt 
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profilu, najczęściej o powierzchni zewnętrz-
nej pionowo obmazanej lub schropowaconej, 
na ogół z wygładzonym pasem przy dnie, 
należą do form bardzo charakterystycznych 
dla wczesnej fazy grupy górnośląsko-mało-
polskiej nad środkową Liswartą oraz także 
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dla fazy konstantynowskiej w Polsce Środ-
kowej, nad środkową Wartą i środkową 
Pilicą, a także dalej na południe w dorzeczu 
Liswarty, w obrębie skupienia osadniczego 
związanego z najwcześniejszą fazą podgru-
py częstochowsko-gliwickiej grupy górno-
śląsko-małopolskiej3. Wykazują one duże 
podobieństwo do garnków z iii okresu epo-
ki brązu z cmentarzyska w Zbrojewsku. 
Naczynia o płasko uciętych krawędziach 
wylewów nawiązują do form posttrzciniec-
kich.

Misy ze stanowiska 13 w Kuźniczce re-
prezentują typ mis profilowanych, raczej 
grubościennych i niskich, z szerokimi, pła-
skimi dnami. Szyje mis profilowanych są 
wysokie, silnie wychylone na zewnątrz, 
a krawędzie wylewów bardzo często pogru-
bione, zaokrąglone lub spłaszczone od góry 
(ryc. 4e; 5a). Znaleziono egzemplarze obu-
stronnie wygładzone, a także fragmenty 
misy schropowaconej w dolnej części, w dół 
od maksymalnej wydętości brzuśca do czę-
ści przydennej, przy dnie wygładzonej. Jed-
na misa profilowana z uchem taśmowatym 
łączącym krawędź wylewu z maksymalną 
wydętością brzuśca ma na granicy brzuśca 
i szyi zdobnictwo w postaci krótkich, dość 
głębokich, skośnych nakłuć, rozmieszczo-
nych gęsto, na całym obwodzie (ryc. 5c). 
Misy profilowane, na ogół niezdobione, 
o gładkiej powierzchni zewnętrznej, rzadziej 
o schropowaconym brzuścu należą do star-
szej fazy grupy górnośląsko-małopolskiej 
nad środkową Liswartą4.

Na stanowisku 13 w Kuźniczce znalezio-
no fragmenty naczyń trudnych do rozróż-
nienia i określenia, zachowały się ich części 
dolne, najprawdopodobniej kubków i dzban-
ków, o brzuścach w rzucie poziomym czwo-
rokątnych, ozdobionych guzami wypycha-
nymi z wnętrza i obwiedzionych przeważnie 
trzema podkowiastymi liniami rytymi lub 
zamkniętymi, kolistymi (ryc. 4a), oraz frag-
menty czarek (ryc. 4f). Na innych naczyniach 
pomiędzy guzami znajdują się kreski lub 
grupy, po trzy lub cztery, cienkich, płytko 
rytych kresek pionowych (ryc. 4c). Naczynia 
te mają dna płaskie, szyje wyodrębnione, 
powierzchnie szorstkie, starte, jasnobrązowe, 
brązowe i szare. Znaleziono także kilka na-

czyń tego typu zminiaturyzowanych. W ja-
mie 172 znaleziono kubek o esowatym pro-
filu i szerokim dnie, ozdobiony żłobkami 
skośnymi poniżej maksymalnej wydętości 
brzuśca (ryc. 4d). Kubki lub dzbanki o brzu-
ścu wielobocznym w rzucie poziomym, 
ozdobionym guzami wypychanymi od wnę-
trza i obwiedzionymi przeważnie trzema 
podkowiastymi liniami oraz ze żłobkami lub 
grupami żłobków pomiędzy nimi należą do 
form typowych dla wczesnej fazy śląskiej 
grupy kultury łużyckiej i są datowane na iii 
okres epoki brązu, zwłaszcza na jego starszą 
fazę5. Obecność takich kubków czy dzban-
ków na stanowisku 13 w Kuźniczce świad-
czy o bezpośrednich wpływach grupy śląskiej 
kultury łużyckiej. Spotyka się je niekiedy 
na naczyniach z wczesnej fazy grupy gór-
nośląsko-małopolskiej6.

Na osadzie w Kuźniczce dość często 
znajdowano fragmenty wysokich szyj stoż-
kowatych lub cylindrycznych, prawdopo-
dobnie naczyń wazowatych o dużych roz-
miarach. ich dolne części były schropowa-
cone i obmazane, a brzuśce raczej baniaste. 
Naczynie z obiektu 1001 nosiło ślad przy-
czepu uszka lub guzka. W obiekcie 533 zna-
leziono wazę o wyodrębnionej, krótkiej szyi 
stożkowatej, lekko baniastym brzuścu i dol-
nej części obmazanej i schropowaconej. Wazy 
takie rozpowszechnione są w różnych gru-
pach zachodniej strefy kultury łużyckiej od 
schyłku ii poprzez iii okres epoki brązu7.

Na omawianym stanowisku wyodrębnio-
no zaledwie jeden pewny fragment czerpa-
ka półkulistego, o brzegu lekko zawiniętym 
do środka, oraz fragmenty trzech innych. 
Być może, ułamek ceramiki zdobiony pod 
uchem ornamentem płytkich, szerszych, 
lekko skośnych żłobków jest fragmentem 
czerpaka. Czerpaki występują od iii okresu 
epoki brązu po okres lateński włącznie8.

Placki, czyli płaskie krążki gliniane, zwa-
ne także talerzami i podkładkami, wystąpi-
ły na omawianym stanowisku w dość dużej 
liczbie. Jedna ich strona jest zawsze gładka, 
natomiast druga pokryta ornamentem odci-
sku plecionki lub rzadziej schropowaceniem, 
także dołkami. Krawędzie placków są pod-
niesione. Placki z odciskami plecionki wcze-
śniej wiązano z grupą tarnobrzeską.
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Na stanowisku wystąpiły także fragmen-
ty innych, nieokreślonych, naczyń. Na uwa-
gę zasługują pogrubione wylewy płasko 
uformowane, starannie wygładzone i wy-
chylone na zewnątrz, rzadziej do środka, 
pochodzące z dużych naczyń. Na cmenta-
rzysku w Zbrojewsku odkryto misy o po-
dobnie zgrubiałych brzegach. Wiąże się je 
ze schyłkową fazą kultury przedłużyckiej 
i wczesną fazą kultury łużyckiej9.

W jamie 619 znaleziono fragmenty fi-
gurki zoomorficznej, przedstawiającej praw-
dopodobnie rybę. W jamie 563 pojawił się 
walcowaty uchwyt lub fragment stopki, sta-
nowiący część nieokreślonego przedmiotu.

Na licznych ułamkach nieokreślonych 
naczyń, głównie na brzuścach, wystąpiły 
elementy zdobnicze w postaci ornamentów 
rytych, układów linii i żłobków, które bie-
gną pionowo, poziomo i skośnie, tworzą 
także ornament koncentryczny – koła i pół-
kola obwodzące guzy wypychane od środ-
ka naczyń. Niekiedy wątki te łączą się 
w złożony ornament. W kilku przypadkach 
dostrzeżono szersze żłobki. Na fragmentach 
naczyń z obiektu 768 jest widoczny orna-
ment ryty, składający się z gęsto rytych 
żłobków pionowych przeciętych w połowie 
linią poziomą, oraz ornament w kształcie 
drzewka. Poza ornamentami rytymi dostrze-
żono inne formy plastyczne, np. fragment 
z guzkiem-uszkiem, fragment z guzkiem na 
wylewie i dwa fragmenty ceramiki z listwą 
plastyczną. Na plackach zastosowano orna-
ment odcisków plecionki. Na kilku naczy-
niach wystąpił ornament dołków palcowych, 
na granicy brzuśca i szyi. Na kolejnych 
skorupach są ornamenty przypominające 
powierzchnię drapaną, odciski nieokreślo-
nego stempelka, a także ornament składa-
jący się z płytkich, skośnych nakłuć. 
W obiekcie 642 wystąpił fragment zdobio-
ny odciskiem udrapowanej tkaniny.

Na osadzie znaleziono jedynie jeden za-
bytek brązowy – w jamie 939. Jest to frag-
ment pręcika o przekroju czworokątnym 
i o długości zachowanej ok. 4 cm. Trudno 
określić, jakiego przedmiotu był częścią.

Na stanowisku pozyskano 54 narzędzia 
kamienne. Są to fragmenty kamieni żarno-
wych, rozcieracze, tłuki i tłuczki, oraz  

narzędzia o podwójnej funkcji, rozcieraczo- 
-tłuki, a także jeden klin o wyraźnych  
śladach zużycia. Do ich wykonania wyko-
rzystano surowce utworów polodowcowych, 
np. żarna wykonano ze zwietrzałej skały 
granitoidowej, natomiast tłuki, tłuczki i roz-
cieracze powstawały ze skał piaskowco-
wych, piaskowców kwarcytycznych i kwar-
cytów, w jednym przypadku z kwarcytu. 
Rozcieracze i tłuczki miały formy kuliste 
i wrzecionowate. Żarna miały powierzchnie 
płaskie i lekko wklęsłe. Znajdowano je 
głównie w zasypiskach jam, najwięcej na 
dnach oraz w stropach.

Zdecydowaną większość zabytków cera-
micznych kultury łużyckiej, zwłaszcza garn-
ki tulipanowate nawiązujące do fazy kon-
stantynowskiej, wazy z wysokimi szyjami, 
kubki i dzbanki guzowe zdobione ornamen-
tami rytymi, kolistymi i półkolistymi oraz 
grupami kresek pionowych między nimi, 
misy profilowane, fragmenty naczyń z po-
grubionymi brzegami, należy łączyć z ii i iii 
okresem epoki brązu, czyli z początkiem 
rozwoju kultury łużyckiej w dorzeczy Li-
swarty. Materiały ze stanowiska 13 datowa-
ne na schyłek ii i początek iii okresu epo-
ki brązu odpowiadają materiałom z cmen-
tarzysk w Zbrojewsku, Opatowie oraz 
z Kuźniczki (stanowisko 2) – cmentarzyska 
ciałopalnego, położonego ok. 350 m na po-
łudniowy wschód od omawianej osady10. 
Wymienione nekropole są związane z młod-
szą fazą rozwojową kultury przedłużyckiej, 
co odpowiada fazom Zbrojewsko ib i ic. 
Materiały z Kuźniczki należy przypisać lud-
ności grupy górnośląsko-małopolskiej kul-
tury łużyckiej.

Lokalna odmiana grupy górnośląsko-ma-
łopolskiej w dorzeczu środkowej Liswarty 
wykształciła się na podłożu kultury przed-
łużyckiej. W fazie starszej, zwłaszcza w iii 
okresie epoki brązu, podlegała wpływom 
grupy śląskiej z obszarów leżących na le-
wym brzegu górnej Odry oraz tzw. fazy 
konstantynowskiej grupy środkowopolskiej 
kultury łużyckiej. Materiały z Kuźniczki 
świadczą o ścieraniu się na tym terenie 
wpływów ze Śląska i Polski Środkowej. 
Stanowisko 13 w Kuźnicze znajduje się 
w odległości ok. 350 m na południowy 
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wschód od stanowiska 2 w Kuźniczce – 
cmentarzyska ciałopalnego z wczesnej fazy 
grupy górnośląsko-małopolskiej. Materiały 
znalezione na osadzie i cmentarzysku wy-
kazują znaczne podobieństwo pod względem 
form oraz zdobnictwa.

W zasypiskach jam kultury łużyckiej 
znaleziono 4 wyroby krzemiene: odłupek 
(obiekt 1024), fragment wiórka (obiekt 34), 
odłupek z siekierki gładzonej (obiekt 416), 
rdzeń mikrolityczny ze zmianą kierunku 
odbicia (obiekt 570). Odłupki i wiórek wy-
konane były z krzemienia narzutowego, 
natomiast rdzeń z krzemienia czekoladowe-
go. Odłupek jest chronologicznie nieokre-
ślony, odłupek z siekierki gładzonej może 
pochodzić z wczesnej epoki brązu, fragment 
wiórka z mezolitu, a rdzeń mikrolityczny 
– biorąc pod uwagę surowiec, z jakiego go 
wykonano, stylistykę i wymiary – może być 
przypisany kulturze komornickiej.

Odkryte 43 obiekty kultury przeworskiej 
stanowią fragment prawdopodobnie dużej 
osady. Wśród nich ilościowo przeważały 
paleniska (33), które świadczą o produkcyj-
nym charakterze tej części osady, posado-
wionej w najbliższej okolicy rzeki, na te-
rasie nadzalewowej i głównie dennej, we 
wschodniej części terenu badanego. Składa 
się ona ze zwartego skupiska doskonale 
rysujących się na poziomie odsłonięcia pa-
lenisk. Paleniska w rzutach miały kształt 
zbliżony do prostokątów, były także owal-
ne i w przybliżeniu koliste. W profilach 
paleniska składały się z kilku warstw. ich 
dna wykładane były dużymi kamieniami, 
mocno sprażonymi. Nad kamieniami i mię-
dzy nimi zalegały grube warstwy spalenizny. 
W paleniskach nie znaleziono materiału 
datującego. W części północno-wschodniej 
skupiska palenisk natrafiono na duży obiekt 
mieszkalny o wymiarach ok. 4,5 × 6 m. 
W rzucie miał kształt prostokąta i zajmował 
powierzchnię ok. 30 m2. W jamie stwier-
dzono kilka dołków posłupowych usytuowa-
nych w narożnikach i wzdłuż dłuższych 
boków. Na dnie budowli zagłębionej w grunt 
ok. 30–40 cm znaleziono znaczne ilości 
materiału zabytkowego, pochodzącego 
z wielu naczyń (290 fragmentów). Na dnie 
jednego z dołków posłupowych spoczywał 
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Ryc. 6. Kuźniczka, stanowisko 13. Wybór zabytków 
z obiektu 344

czop gliniany. Materiał ceramiczny datuje 
nie tylko sam obiekt, ale także – jak się 
wydaje – zespół palenisk z nim związanych.

Materiałów ceramicznych dostarczył je-
dynie obiekt mieszkalny (344). Ceramika 
zalegała na jego dnie, w warstwie o miąż-
szości ok. 15–20 cm, nie tworząc skupisk. 
Na podstawie ułamków wylewów określo-
no, że są to fragmenty kilkudziesięciu na-
czyń (wszystkie wykonano ręcznie), z któ-
rych żadne nie zachowało się w całości.

Materiały ceramiczne to w zdecydowanej 
większości ułamki tzw. ceramiki kuchennej. 
Na żadnej ze skorup nie ma śladów prze-
palenia. Fragmentaryczny stan zachowania 
i silne rozdrobnienie materiału powodują, 
że wnioskowanie o formach naczyń jest 
utrudnione. Generalnie można stwierdzić, 
że identyfikowane zabytki są reprezentatyw-
ne dla dwóch odmian naczyń garnkowatych 
(garnków) i wazowatych (bezuchych). Na-
czynia wyróżnionych typów były raczej 
wysmukłe, miały dna płaskie lub łukowato 
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od zewnątrz zagłębione, często szerokie, 
z reguły lekko wyodrębnione. ich krawędzie 
były lekko wychylone na zewnątrz, w nie-
których przypadkach również pogrubione, 
spłaszczone i lekko ścienione. Powierzchnie 
naczyń były lekko chropowate, najczęściej 
niezdobione, niemniej w opisywanej ka- 
tegorii zidentyfikowano kilka ułamków  
z ornamentyką, raczej ubogą i mało zróżni-
cowaną. Zaliczyć do niej należy dołki pal-
cowe (lub paznokciowe), umieszczane w po-
ziomym rzędzie, niekiedy na największej 
wydętości brzuśca (ryc. 6b), a także odci-
śnięte na całej powierzchni. Na ułamkach, 
które z dużym stopniem prawdopodobień-
stwa można łączyć z wymienionymi typami, 
pojawia się również ornament różnie ukie-
runkowanych linii rytych, w tym układają-
cych się w kratkę.

Wśród materiałów ceramicznych znale-
ziono także fragmenty ręcznie lepionej ce-
ramiki stołowej, raczej cienkościennej 
i o detalach lepiej wykończonych w porów-
naniu z kuchenną, o powierzchniach wy-
gładzonych, czarnych i stalowoszarych, 
czasami wyświeconych i starannie zdobio-
nych. Uwzględniając ułamkowy stan zacho-
wania i możliwości rekonstrukcji, można 
wśród ceramiki stołowej wyróżnić fragmen-
ty pucharków na wyodrębnionych stopkach 
i wysokiej nóżce, bardzo staranie wykona-
nych, czernionych. Charakterystyczne są 
ucha, a zwłaszcza jedno ukształtowane zoo-
morficznie. Na szczególną uwagę zasługu-
je także czarka na wysokiej, pustej nóżce, 
z kolankowatymi uszkami, wyświecona, 
czarna, pięknie zdobiona ornamentem rytym 
(ryc. 6a). Analogie do materiałów z osady 
w Kuźniczce znaleziono na cmentarzysku 
w Opatowie, które położone jest ok. 8 km 
w linii prostej od Kuźniczki, w części ne-
kropoli z obiektami z najwcześniejszych faz 
jej użytkowania11.

Wspomniane cmentarzysko ciałopalne 
kultury przeworskiej położone jest na tere-
nie skupiska osadniczego w dorzeczu Li-
swarty, którego początki datowane są na 
przełom wczesnego i młodszego okresu 
rzymskiego. W tym czasie została założona 
nekropola, użytkowana nieprzerwanie do 
wczesnej fazy okresu wędrówek ludów12.

Wśród form ceramicznych znalezionych 
w obiekcie 344 ilościowo przeważają na-
czynia kuchenne, garnkowate i wazowate, 
o esowatych profilach. Analogiczne formy 
znajdowano na cmentarzysku w Opatowie, 
gdzie służyły jako popielnice13. Naczynia 
o esowatych profilach stanowią typową for-
mę kultury przeworskiej w okresie późno-
rzymskim14. Natomiast naczynia wazowate, 
dwustożkowate, pozbawione uch, o ostrym 
załomie w górnej części brzuśca i wyod-
rębnionej, stożkowatej szyi datowane są na 
cmentarzysku w Opatowie na iii wiek15.

Odrębną grupę naczyń stołowych stano-
wią szerokootworowe, ostroprofilowane 
czarki, przypominające nieco misy (ryc. 6c). 
Nie zachowały się ich dolne części, więc 
nie wiadomo, czy pochodzą z szerokootwo-
rowych czarek, czy z mis o ostrym, dwu-
stożkowatym załomie. W zbiorze ceramiki 
stołowej z obiektu 344 są trzy nóżki naczyń, 
pełna i dwie stopkowate, lekko wklęsłe. 
Mogły to być nóżki pucharków lub czarek 
ostroprofilowanych. Pucharki znalezione 
w Opatowie, zarówno na pustej, jak i na 
pełnej nóżce, należy datować – zgodnie 
z chronologią całego cmentarzyska – na 
późny okres rzymski16. W Opatowie, w gro-
bie 826, odkryto ostro profilowaną trzyusz-
ną czarkę na wysokiej, pustej nóżce, ana-
logiczną pod względem formy do znalezio-
nej w obiekcie 344 w Kuźniczce17.

Jednym z najczęściej występujących na 
cmentarzysku w Opatowie motywów orna-
mentacyjnych są niedbale ryte bruzdy pio-
nowe lub ukośne, czasami tworzące rodzaj 
nieregularnej kraty, najczęściej występujące 
w dolnej części naczyń o esowatych profi-
lach. Takie zdobnictwo zarejestrowano tak-
że na naczyniach z Kuźniczki. Drugim 
równie często stosowanym motywem, spo-
tykanym głównie na naczyniach grubościen-
nych, są dołki paznokciowe, ułożone w róż-
ny sposób, np. w dolnej części brzuśca lub 
na jego największej wydętości, a także na 
granicy brzuśca i szyi18.

Jak już wcześniej wspomniano, w kształ-
cie ucha jednego z naczyń znalezionego 
w obiekcie 344 dopatrzono się wizerunku 
zoomorficznego. Podobnie na cmentarzysku 
w Opatowie w skupisku ceramiki w okoli-
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cach grobów 40 i 41 znaleziono fragmen-
tarycznie zachowane, ręcznie lepione naczy-
nie z uchem ukształtowanym zoomorficznie. 
Na podstawie analizy stylistycznej można 
sądzić, że znalezisko to należy odnieść do 
przełomu wczesnego i młodszego okresu 
rzymskiego, czyli do najstarszej fazy użyt-
kowania cmentarzyska w Opatowie. W na-
czyniu szczególną uwagę zwraca specyficz-
ne, nietypowe dla kultury przeworskiej, 
zdobienie, a zwłaszcza plastyczne wyobra-
żenie czworonożnego zwierzęcia pełniące 
funkcję ucha. Gliniana plastyka figuralna 
należy do rzadkich znalezisk w inwentarzach 
kultury przeworskiej. Omawiane naczynie 
zdobione plastyką figuralną jest jedynym 
zabytkiem tego rodzaju na wspomnianej 
nekropoli19. Następnego takiego egzempla-
rza dostarczyła osada w Kuźniczce.

Z powyższej analizy porównawczej ma-
teriałów z osady w Kuźniczce i nekropoli 
w Opatowie wynika, że ceramika znalezio-
na w obiekcie 344 pochodzi ze schyłku fazy 
B2 lub początku fazy C1, czyli z przełomu 
wczesnego i późnego okresu rzymskiego.

Na badanym obszarze natrafiono na re-
likty drogi (obiekt 81). W koleinach i nie-
co poza nimi znaleziono 67 fragmentów 
ceramiki nowożytnej pochodzącej z co naj-
mniej 4 naczyń. Nie nadają się do pełnej 
rekonstrukcji, a w związku z tym i do peł-
nej analizy formalnej.

Najwięcej fragmentów to części misy 
stołowej o brzegu lekko profilowanym, od 
zewnątrz podciętym. Misa wewnątrz pokry-
ta jest glazurą koloru zielonego (trawiaste-
go), zdobiona przy wylewie ornamentem 
rytym, tworzącym kratkę i linie poziome 
oddzielające ornament kratki od wylewu 
lekko nachylonego do środka, ma szerokie, 
płaskie dno. Powierzchnia jest beżowa, lek-
ko szorstka. Kolejne naczynie zachowane 
fragmentarycznie to także misa stołowa, 
bardzo podobna do formy opisanej wcze-
śniej, zdobiona ornamentem kratki, pokryta 
zieloną glazurą. Jej brzeg jest inaczej ukształ-
towany, silnie profilowany, o szerokim koł-
nierzu. Wśród skorup wyróżniono także 
drobne fragmenty bliżej nieokreślonego na-
czynia z walcowatym uchwytem i stożko-
watymi nóżkami, o powierzchni lekko 

szorstkiej, jasnobrązowej, bez glazury. Za-
chowała się także dolna część wyodrębnio-
nej stopki nieokreślonego pucharka o dnie 
płaskim, pokrytego zewnątrz glazurą koloru 
zielonego, a wewnątrz oliwkowo-żółtą. Na 
stopce na powierzchni zewnętrznej były 
poziome żłobki. Pozostałe fragmenty cera-
miki pochodzą z naczyń cienkościennych, 
beżowych i jasnobrązowych.

Naczynia znalezione na drodze należą 
do cienkościennych. Wykonano je z jasnych 
glin kaolinitowych. Misy pokryte zieloną 
(trawiastą) polewą od wewnątrz zrobiono 
na szybkoobrotowym kole garncarskim, 
z jednorodnych mas ceramicznych o niewi-
docznej gołym okiem domieszce, i wypa-
lono w atmosferze utleniającej. Brzegi na-
czyń są wywinięte na zewnątrz, zaokrąglo-
ne, a dna wyodrębnione w stopkę (pucharek?) 
lub nieznacznie wyodrębnione (misy). Na-
czynia takie charakterystyczne są zwłaszcza 
dla wieku XVi20. Jak się wydaje, przedsta-
wiona ceramika to mały zbiór naczyń sto-
łowych. Ze względu na rodzaj surowca, 
jakiego użyto do ich wytworzenia (jasne 
gliny), należy sądzić, że naczynia te nie były 
wykonane na miejscu, lecz zostały sprowa-
dzone z południa Polski21. Materiał cera-
miczny znaleziony w obiekcie 81 należy 
datować na starszy okres nowożytny, praw-
dopodobnie na wiek XVi i być może 
XVii.

Osada kultury łużyckiej w Kuźniczce 
stanowi fragment dużego kompleksu osad-
niczego w dorzeczu środkowej Liswarty, 
znanego do tej pory jedynie z cmentarzysk. 
Wśród obiektów kultury łużyckiej zawiera-
jących materiały zabytkowe wyodrębniono 
30, w których znaleziono całe naczynia, 
ułamki naczyń, w tym zdobione, o dobrych 
cechach diagnostycznych datujących te 
obiekty na najstarsze fazy rozwojowe kul-
tury łużyckiej na tym terenie, tzn. ii i iii 
okres epoki brązu. Obiekty te nie tworzą 
żadnego wyróżniającego się skupiska, wy-
znaczającego początek zasiedlenia tego te-
renu, czyli najstarszą jego fazę. Obiekty 
pewnie datowane występują równomiernie 
wśród obiektów zawierających materiały 
ogólnie datowane na czas trwania kultury 
łużyckiej, jak i wśród nieokreślonych. Taki 
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ich układ wskazuje na to, że pozostałe po-
chodzą z tego samego okresu, nie zawiera-
ją jedynie tak dobrych datowników i nie są 
obiektami inaczej datowanymi. Taki tok 
rozumowania prowadzi do wniosku, że osa-
da zaczęła funkcjonować we wczesnych 
fazach rozwoju kultury łużyckiej na tym 
terenie, tzn. w ii i iii okresie epoki brązu. 
Nie ma podstaw formalnych, aby jej dato-
wanie przesuwać na dalsze okresy trwania 
kultury łużyckiej. Osada powstała na suro-
wym korzeniu. Wszystko wskazuje na to, 
że pierwsza faza jej zasiedlenia, czyli po-
czątki osadnictwa na tym terenie, przypa-
dała na ii okres epoki brązu, prawdopodob-

nie na jego starszą fazę, i trwała przez iii 
okres epoki brązu. Następnie została opusz-
czona przez ludność kultury łużyckiej. Po-
nownie została zasiedlona, ale przez ludność 
kultury przeworskiej na przełomie wczesne-
go i późnego okresu rzymskiego (czyli 
u schyłku fazy B2 lub na początku fazy 
C1). Osada kultury przeworskiej usadowiła 
się we wschodniej części osady kultury łu-
życkiej na jej peryferiach, blisko rzeki. Śla-
dowe ilości materiałów pochodzących z in-
nych okresów, np. nowożytnego czy mezo-
litu, świadczą jedynie o przypadkowej, 
krótkotrwałej bytności ludności innych kul-
tur na tym terenie.
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Iwona Młodkowska-Przepiórowska, Zbigniew Przepiórowski

ZÁChRANNÝ VÝZKUM NA LOKALiTĚ 13 V KUźNiCZCe,  
SLeZSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

Ve dnech od 14. března do 27. června 2008 
byl prováděn záchranný výzkum na polykulturní 
lokalitě 13 v Kuźniczce, Slezské vojvodství, na 
trase plánované výstavby severního obchvatu  
Krzepic (obr. 1). Výzkum vedla Mgr. iwona Młod-
kowska-Przepiórowska.

Celkově byla odkryta plocha o výměře 147,49 
arů (obr. 2) a prozkoumáno 1046 zahloubených 
sídlištních objektů (obr. 3). Většina z nich (679 
objektů) neobsahovala archeologický materiál a ne-
bylo možné je blíže datovat. 323 objektů (jámy, 
ohniště, kůlové jamky) obsahovalo materiál, který 
bylo možno přiřadit k hornoslezsko-malopolské 
skupině lužické kultury. 43 objektů bylo datováno 
do doby římské a přiřazeno k převorské kultuře 
(ohniště, jámy, obytný objekt kůlové konstrukce). 
Tyto objekty jsou pravděpodobně pouze malou 
částí rozlehlé osady z této doby, rozkládající se již 
mimo zkoumanou plochu. Byla odkryta také část 
novověké cesty (objekt 81). V rámci tohoto ob-
jektu byl nalezen malý soubor stolní keramiky 
importované pravděpodobně z území Malopolska 
a datované do raného novověku, pravděpodobně 
do 16. s možným přesahem do 17. století. 

Výzkumem bylo získáno celkem 4939 ná-
lezů, z toho 4551 fragmentů keramiky, mezi 
které patří pouze několik celých nádob, drobné 
fragmenty zoomorfní sošky, 4 ks štípané ka-
menné industrie a také 54 ks kamenné hrubotva-
ré industrie, ke kterým patří tlouky a otlouka-
če, tříky a fragmenty zrnotěrek, značně opotře-
bované. Nalezen byl také fragment čtyřhranné-
ho bronzového prutu. Mimo objekty bylo na-
lezeno pouze 213 zlomků keramiky, dva otlou-
kače a kamenný třík. 

Výsledky výzkumu ukazují na to, že nejstar-
ší fáze osídlení, čili počátek osídlení na tomto 
území, spadá do ii. periody doby bronzové, 
pravděpodobně do její starší fáze a trvá po celou 
iii. periody doby bronzové. Po opuštění osady 
lidem lužické kultury bylo toto území znovu 
osídleno na přelomu starší a mladší doby římské 
(čili na konci fáze B2 nebo na počátku fáze C1) 
lidem kultury převorské. Malé množství mate-
riálu pocházejícího z jiných období, např. novo-
věku nebo mezolitu, svědčí spíše o náhodném 
a krátkodobém pobytu lidu jiných kultur než 
o trvalejším osídlení.



Iwona Młodkowska-Przepiórowska, Zbigniew Przepiórowski

eRGeBNiSSe DeR NOTGRABUNGeN AUF DeM FUNDPLATZ 13  
iN KUźNiCZKA, SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

in den Tagen vom 14. März bis zum 27. Juni 
2008 wurden Notgrabungen auf dem mehrschich-
tigen Fundplatz 13 in Kuźniczka, schlesische Woi-
wodschaft, auf der Strecke der geplanten nördlichen 
Umgehungsstraße von Krzepice durchgeführt (Abb. 
1). Die Leitung der Grabungen wurde Mag. iwo-
na Młodkowska-Przepiórowska anvertraut.

Ausgegraben wurde ein Areal von gesamter 
Fläche 147,49 Ar (Abb. 2). erforscht und doku-
mentiert wurden 1046 vertiefte Siedlungsobjekte 
(Abb. 3). Die meisten waren fundlose Objekte un-
bestimmbarer Kultur – 679 Objekte. 323 Objekte 
enthielten datierende Funde, die mit der oberschle-
sisch-kleinpolnischen Gruppe der Lausitzer Kultur 
verbunden waren (Gruben, Feuerstellen, Pfostenlö-
cher). es konnten 43 Objekte der Przeworsk-Kultur 
aus der römischen Kaiserzeit (Feuerstellen, Gruben, 
ein Wohnobjekt mit Pfostenlöchern), die ein ledig-
lich kleines Fragment einer großen Siedlung aus 
dieser Zeit umfassten und die sich außerhalb der 
Grenzen des untersuchten Areals im Bereich des 
Baus erstreckte, ermittelt werden. es wurde auch 
ein Fragment einer neuzeitlichen Straße entdeckt 
(Objekt 81). Die darin aufgedeckten Funde bildeten 
eine kleine Sammlung von Tafelgeschirr, das wahr-
scheinlich aus Kleinpolen eingeführt worden war 
und in die ältere Neuzeit, wahrscheinlich das 16. 
und vielleicht 17. Jh. datiert wurde.

Bei den Untersuchungen konnten 4939 archäo-
logische Funde, darunter 4551 Keramikelemente, 
vor allem Fragmente und lediglich einige zehn 
ganze oder nur wenig beschädigte Gefäße, kleine 
Fragmente einer zoomorphen Plastik, vier Feuer-
steinerzeugnisse geborgen werden und daneben 
54 Steingeräte, darunter Schläger, Reiber und 
ziemlich stark verbrauchte Mahlsteinfragmente. 
es wurde auch ein Fragment eines vierkantigen 
Bronzestabs gefunden. Außerhalb der Objekte 
traten lediglich 213 Keramikbruchstücke sowie 
zwei Schläger und ein Reibestein auf.

Alles weist darauf hin, dass die i. Bestehungs-
phase, also die Anfänge der Besiedlung in diesem 
Gebiet, in die ii. Periode der Bronzezeit, wahr-
scheinlich ihre ältere Stufe, fallen und über die 
iii. Periode der Bronzezeit dauern. Nachdem die 
Siedlung durch die Träger der Lausitzer Kultur 
aufgegeben worden war, wurde die Stelle durch 
die Bevölkerung der Przeworsk-Kultur an der 
Wende der frühen zu der jüngeren Kaiserzeit er-
neut besiedelt (also in der ausgehenden Stufe B2 
oder zu Beginn der Stufe C1). Wenige Spuren 
von Materialien aus anderen Zeiten, z.B. der Neu-
zeit oder dem Mesolithikum, belegen lediglich 
zufälliges, kurzzeitiges Verweilen anderer Kultu-
ren in diesem Gebiet und nicht eine dauerhafte 
Besiedlung.
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Radosław Janiak, Paweł Zawilski

SPRAWOZDANie Z BADAŃ RATOWNiCZYCh 
NA OSADZie KULTURY ŁUŻYCKieJ NA STANOWiSKU 2

 W KUźNiCZCe, WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

Badania ratownicze przeprowadzone 
w okresie 17 kwietnia–29 maja 2008 roku 
na wielokulturowym stanowisku 2 w Kuź-
niczce związane były z planowaną budową 
drogi – północnego obejścia Krzepic1 (ryc. 1). 
Na obszarze wyznaczonym do prac arche-
ologicznych warstwa współczesnego humu-
su usunięta została za pomocą spychacza, 
natomiast podczyszczanie wykopów odby-
wało się ręcznie. Badaniami objęto obszar 
o powierzchni 90,75 ara2. Odkryto łącznie 
443 obiekty archeologiczne, spośród których 

236 zaliczono do kultury łużyckiej3. W licz-
bie tej wyróżniono 19 obiektów interpreto-
wanych jako domostwa, 168 jam gospodar-
czych, ponadto 39 dołków posłupowych 
i grób popielnicowy. Z omawianym środo-
wiskiem kulturowym łączyć należy zespół 
6436 ułamków naczyń.

Z przełomem ii i iii okresu epoki brązu 
wiązać należy zespół trzech obiektów 
(B142e, B142c, B142d), które uznano za 
jamy gospodarcze. Stanowi on relikt naj-
starszego etapu osadnictwa kultury łużyckiej 

Ryc. 1. Kuźniczka. Lokalizacja stanowiska 2. Skala 1 : 25 000
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związanej przypuszczalnie z funkcjonują-
cym w niewielkiej odległości cmentarzy-
skiem ciałopalnym. We wspomnianych 
trzech obiektach stwierdzono występowanie 
fragmentów ceramiki chropowaconej odci-
skami tekstylnymi (ryc. 2f). Tego typu ce-
ramika pochodziła również z warstwy kul-
turowej oraz wypełnisk obiektów młodszych. 
Spośród innych zabytków ceramicznych 
zaliczonych do omawianego horyzontu zdo-
łano zrekonstruować pojedyncze naczynie 
esowate (ryc. 2b). Pozostałe fragmenty po-
zwalają na wyróżnienie kolejnych form 
naczyń: garnków, mis szerokootworowych 
i mis o krawędziach nachylonych do we-
wnątrz. Wyróżniono ponadto fragmenty 
masywnego naczynia zdobionego listwą 
z odciskami palcowymi.

kalizowany został w otoczeniu obiektów 
osadowych (relikty domostwa oraz jamy 
gospodarcze), datowanych na iV–V okresy 
epoki brązu. Grób zarejestrowany został 
w odległości około 10 m od południowej 
granicy wykopu.

W tym miejscu należy odnieść się do 
odkryć, jakie dokonane zostały na stanowi-
sku 1 w Kuźniczce w drugiej połowie XX 
wieku4. W trakcie trzech sezonów wykopa-
liskowych odkryto tu łącznie 28 grobów 
ciałopalnych ze schyłku ii i głównie iii 
okresu epoki brązu. Pochówki te pochodzą 
z wczesnej fazy rozwojowej grupy górno-
śląsko-małopolskiej. Ponadto odkryto tu 10 
jam bez wyposażenia oraz 11 dołków po-
słupowych. Uwzględniając źródła wskazu-
jące na lokalizację cmentarzyska oraz oma-
wianej w tym miejscu osady5, przypuszczać 
można, iż młodszy zespół obiektów osado-
wych częściowo wkroczył w północną stre-
fę nekropoli. Dowodem na to może być 
wspomniany pochówek popielnicowy.

Obiekty datowane na iii okres epoki 
brązu wyróżnia brak ceramiki chropowaco-
nej odciskami tekstylnymi. Dostarczyły one 
194 fragmenty naczyń. Niewielka ilość za-
bytków pochodziła z wypełnisk młodszych 
obiektów oraz z warstwy kulturowej.

Z obiektów osadowych pochodzą nato-
miast fragmenty naczyń esowatych, waz 
oraz talerzy. 

Wazy miały cylindryczne szyje silnie 
wyodrębnione z partii brzuśca. Krawędzie 
ukształtowane zostały prosto lub łukowato. 
W przypadku wspomnianej popielnicy brzu-
siec zdobiły pionowe żłobki sięgające od 
nasady szyi po pas chropowacenia. Poniżej 
jego największej wydętości aż do dna roz-
ciąga się pasmo obrzutki. Dno w zrekon-
struowanym okazie wazy zostało nieznacz-
nie wyodrębnione. 

Wśród naczyń esowatych można wyróż-
nić okazy o chropowaconych powierzch-
niach zewnętrznych, całych bądź częściowo. 
W jednym przypadku na brzuścu naczynia 
umieszczono poziomą listwę. Wśród okazów 
gładkościennych wyróżniamy naczynie ła-
godnie profilowane (ryc. 2d) oraz naczynia 
o silnie wyodrębnionej krawędzi w postaci 
ukośnej kryzy (ryc. 2c). Na jednym z nich 

Ryc. 2. Kuźniczka, stanowisko 2. Wybór ceramiki

Grupę kolejnych 10 obiektów oraz jed-
nego ciałopalnego grobu popielnicowego, 
których datowanie przypadałoby na iii okres 
epoki brązu, należy również łączyć z cmen-
tarzyskiem w sąsiedztwie osady. Ta grupa 
obiektów zlokalizowana została na znacznej 
powierzchni. Niektóre pojedyncze wchodzi-
ły w skład zespołów datowanych na iV–V 
okresy epoki brązu albo też do zespołów 
wyznaczonych obiektami niedatowanymi.

Wspomniany grób miał jamę długości 
1,04 m, przy szerokości 0,88 m. Przepalo-
ne kości ludzkie zostały złożone w naczyniu 
wazowatym (ryc. 2a), obok odkryty został 
fragment talerza (ryc. 2e). Pochówek zlo-

b

a c

d e f

a–d0 10 cm e–f0 10 cm
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Legenda

Ryc. 3. Kuźniczka, stanowisko 2. Zespół obiektów: B83, B84, B85, B86, B87, B238, B243, B244, 
B245, B246, B247, B248, B249, B271, B272, B273. Rzuty i profile. Legenda do ryc. 3 i 5: a – ciem-
nobrunatny piasek; b – szarobrunatny piasek; c – jasnobrunatny piasek; d – rdzawy piasek; e – bru-
natny piasek; f – szary piasek; g – jasnoszary piasek; h – ciemnoszary piasek; i – przepalona glina;  

j – ceramika (duże fragmenty); k – kamienie
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poniżej nasady szyi biegnie pasmo piono-
wych żłobków.

Zdecydowanie najliczniejsza grupa obiek-
tów (216) datowana jest na iV i V okresy 
epoki brązu. Należy tu uwzględnić jeszcze 
7 obiektów, których datowanie mieści się 
na przełomie epoki brązu i okresu halsz-
tackiego. Wszystkie one odzwierciedlają 
główny etap zasiedlenia terenu przez spo-
łeczność kultury łużyckiej. Prawdopodob-
nie do nich należałoby zakwalifikować  
przynajmniej część obiektów o nieokreślo-
nej chronologii.

Na podstawie badań można wysnuć kil-
ka wniosków dotyczących organizacji osa-
dy. Wydaje się, iż istotną rolę odgrywał 
naziemny obiekt mieszkalny o konstrukcji 
słupowej. Zajmował on przypuszczalnie 
także centralną pozycję w omawianej osa-
dzie. Podstawowym elementem tej struktu-
ry był obiekt B84, stanowiący relikt pozio-
mu użytkowego tego domostwa (ryc. 3). 
Jego powierzchnia wynosiła około 22,6 m2. 
Należy uwzględnić tu również obiekty B238, 
B243, B249, które uznano za relikty ele-
mentów konstrukcyjnych. Zasięg tego do-
mostwa wyznaczał zespół 7 dołków posłu-
powych (średnica 0,4–0,62 m, głębokość 
0,16–0,24 m). Uwzględniając dołki posłu-
powe, powierzchnia tego domostwa mogła 
wynosić około 30 m2. Należy przypuszczać, 
iż wejście do budynku znajdowało się od 
strony północnej.

Zarówno w tym budynku, jak i w naj-
bliższym jego sąsiedztwie odkryto fragmen-
ty glinianych przedmiotów, najprawdopo-
dobniej związanych z metalurgią brązu. 
Wyróżniliśmy tu przedmioty walcowate (ryc. 
4a–c) uznane za rdzenie odlewnicze. Od-
kryto także fragment tygla odlewniczego 
(ryc. 4d). Zachowała się jego masywna kra-

wędź wraz z partią czerpną. Znaleziska te 
pozwoliły uznać charakteryzowany budynek 
za pracownię brązowniczą.

Przy warsztacie metalurgicznym odkryto 
trzy jamy gospodarcze o rzucie owalnym 
(długość 0,76–1,46 m, szerokość 0,58–1,02 
m, głębokość 0,28–0,36 m). Po stronie za-
chodniej domostwa odsłonięto obiekt go-
spodarczy (powierzchnia około 4 m2, głę-
bokość 0,46 m). Obok natrafiono na dwa 
dołki posłupowe.

Na wschód od warsztatu metalurgiczne-
go zarejestrowane zostały trzy obiekty, któ-
re ze względu na rozmiary uznać można za 
relikty budynków mieszkalnych (ryc. 5).

Jeden z nich – B88 – reprezentować może 
pozostałość po ziemiance)6. Zajmował po-
wierzchnię około 8,5 m2, przy głębokości 
0,78 m. Dwa pozostałe obiekty: B93 oraz 
B90, to konstrukcje mieszkalne, najpraw-
dopodobniej z zadaszeniem wspartym na 
słupach. Pierwszy to dom zapewne w kon-
strukcji naziemnej (powierzchnia około  
3,7 m2, głębokość 0,26 m). Drugie domo-
stwo (ziemianka) zajmowało powierzchnię 
7,2 m2 (głębokość 0,6 m).

Trzem wymienionym budynkom miesz-
kalnym od strony południowej towarzyszył 
zespół jam gospodarczych. Były to jamy 
owalne w rzucie poziomym (długość 0,74–
1,8 m, szerokość 0,52–0,98 m, głębokość 
0,16–0,38 m).

Na zachód od obiektu B88 stwierdzono 
cztery dołki posłupowe (B252–B255),  
których długość oscylowała między 0,36 
a 0,42 m (przy głębokości od 0,18 m do 
0,4 m). Zespół ten może wskazywać na 
budynek gospodarczy, wzniesiony na słu-
pach, pełniący funkcję brogu7.

Południowa granica wykopu przecięła 
najprawdopodobniej duży obiekt B25 
(w wykopie B54), który uważamy za za-
głębioną w podłoże konstrukcję mieszkalną. 
Jedynie szacunkowo przyjęto, że powierzch-
nia obiektu mogła sięgać 4,8 m2. Charak-
teryzował się on profilem schodkowym 
asymetrycznym, a głębokość wynosiła 0,7 m. 
Na północ od opisanego obiektu zlokalizo-
wany został mniejszy (B23), owalny (wy-
miary: 1,2 × 1,04 m, głębokość 0,24 m). 
Wyróżniono ponadto trzy dołki posłupowe, 

Ryc. 4. Kuźniczka, stanowisko 2. Fragmenty rdze-
ni i tygla odlewniczego
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Ryc. 5. Kuźniczka, stanowisko 2. Zespół obiektów: B88, B89, B90, B91, B93, B252, B253, B254, 
B255, B256. Rzuty i profile

których wymiary mieszczą się w granicach 
0,46–0,54 m, przy głębokości 0,1–0,3 m. 
Zespół wymienionych obiektów wskazywał-
by na obecność dwuczęściowego budynku 
mieszkalnego, wspartego na słupach. Relikt 
głównej jego partii, zagłębionej w podłoże, 

stanowił obiekt B25. Natomiast od strony 
północnej poprzedzał go przedsionek (?) 
(obiekt B23).

Od strony zachodniej granice osady za-
mykają trzy obiekty uznane za mieszkalne. 
Największy spośród nich był obiekt A240 
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(długość 1,8 m, szerokość 1,4 m, głębokość 
0,5 m), który został uznany za relikt zie-
mianki. W bezpośrednim sąsiedztwie odsło-
nięto trzy obiekty gospodarcze (wymiary 
oscylowały w granicach: 0,82–1,14 m dłu-
gości i szerokości od 0,7 m do 0,9 m). Od 
południa towarzyszyły im dwie kolejne jamy 
gospodarcze (A122, A123).

Warto zastanowić się nad zespołem 
dwóch jam i trzech dołków posłupowych 
rozmieszczonych na linii północny wschód–
południowy zachód. Usytuowane były w od-
ległości 15 m od ziemianki (A240). Przy-
puszczać można, iż stanowiły relikt ogro-
dzenia, wyznaczającego północną granicę 
opisanego gospodarstwa.

Poza obiektami wziemnymi udokumen-
towano na obszarze około 15 arów warstwę 
kulturową. Stanowił ją jasnobrunatny piasek 
próchniczny. Profil północny, ukazujący oma-
wiane nawarstwienie, uchwycono na długo-
ści wykopów B33–B37. Miąższość warstwy 
wahała w granicach 0,4–0,45 m. Nawarstwie-
nie to może stanowić potwierdzenie inten-
sywności procesów osadniczych na przestrze-
ni zajętej przez 11 obiektów osadowych wraz 
z jamami gospodarczymi. Wspomnieć moż-
na, iż niemal centralną pozycję w warstwie 
kulturowej zajmował budynek słupowy, in-
terpretowany jako warsztat metalurgiczny.

Charakterystyczne zjawisko dostrzeżono 
na powierzchni około 3 arów (głównie A35, 
A36, A37, częściowo A26 oraz A46). 
Stwierdzono tu koncentrację 18 jam gospo-
darczych oraz 22 dołków posłupowych. 
Sugerować można, iż część wymienionych 
dołków stanowi relikt przynajmniej dwóch 
bliżej nieokreślonych konstrukcji grodzą-
cych. ich nieco zbliżony układ mógłby 
wskazywać na czasowe zróżnicowanie, co 
mogłoby się wiązać na przykład z koniecz-
nością przebudowy takiego ogrodzenia. 
Przypuszczalnie dołki A77, A78, A80, A101, 
A104, A105 wyznaczałyby narożnik jedne-
go ogrodzenia. Na północ od wymienione-
go reliktu ogrodzenia zlokalizowany został 
następny zespół dołków posłupowych (A93, 
A94, A95, A96, A99, A106).

Świadectwem fazy osadniczej datowanej 
na iV–V okresy epoki brązu jest zbiór 2033 
fragmentów ceramiki odkrytych w wypeł-

niskach obiektów oraz w warstwie kulturo-
wej. Na ich podstawie wyróżniono nastę-
pujące typy naczyń: garnki, wazy, misy 
profilowane, misy nieprofilowane, talerze 
oraz naczynia sitowate. 

Garnki to pojemniki o całkowicie chro-
powaconej powierzchni zewnętrznej. Wyjątek 
stanowią fragmenty naczyń z wygładzonymi 
pasmami tuż pod krawędzią wylewu. Wśród 
garnków można wyróżnić okazy o esowatym 
profilu (ryc. 6a) oraz naczynia o nachylonym 
do wewnątrz wylewie (ryc. 6c). Odnotowa-
no 5 nietypowych fragmentów naczyń. Część 
z nich miała ukośną listwę biegnącą wewnątrz 
naczynia, inne charakteryzowała pogrubiona 
od wewnątrz krawędź (ryc. 6g). Jedna z nich 
jest dodatkowo także zdeformowana. Zakła-
dając, iż mamy tu do czynienia z fragmen-
tami pochodzącymi z jednego typu naczyń, 
można pokusić się o rekonstrukcję interesu-
jącej nas górnej partii naczynia. Sądzimy, iż 
wewnątrz modelowego naczynia biegły uko-
śne listwy. Kierowały się one ku wylewowi, 
gdzie ujęte były w lejkowate zwieńczenie 
krawędzi. Tak skonstruowane wnętrze naczy-
nia umożliwiało skierowanie płynnej (?) za-
wartości do lejka.

W jednym przypadku, na zewnętrznej 
partii naczynia, zachowała się szklista sub-
stancja (ryc. 6j).

Wazy reprezentowane były przez niewiel-
kich rozmiarów fragmenty ceramiki. Były to 
okazy o cylindrycznych lub lekko stożkowa-
tych szyjach (ryc. 6l–p). Miejsce przejścia 
szyi w brzusiec podkreślone było załomem 
profilu, czasami dookolnym rowkiem. Często 
powierzchnia waz była chropowacona. Naj-
częściej chropowacenie pojawiało się w dol-
nej partii naczynia, poniżej największej wy-
dętości brzuśca. Wyjątkowo spotykane są 
okazy, na których chropowacenie sięgało 
nasady szyi. Z reguły jednak barki były wy-
gładzone. Tutaj najczęściej umieszczana była 
dekoracja. Stanowiły ją rozmaite kombinacje 
płytkich i szerokich rowków oraz dołków. 
Ornament sięgał górnej granicy chropowa-
cenia. Wazy także zdobiły dekoracje plastycz-
ne. Najczęściej były to krótkie, poziome li-
stewki umieszczane na wysokości łączenia 
partii wygładzonej i schropowaconej. Same 
listewki były zdobione wyciągniętymi z nich 
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Ryc. 6. Kuźniczka, stanowisko 2. Wybór ceramiki

guzkami. Pojedyncze guzki pojawiały się 
także w kombinacjach z dekoracją rytą lub 
samodzielnie w miejscu przejścia szyi 
w brzusiec.

Dysponujemy czterema zrekonstruowany-
mi okazami mis profilowanych oraz licznymi 
fragmentami innych (ryc. 6d–f, h). Były to 
z reguły naczynia, na których największej 

wydętości ostro profilowanego brzuśca opar-
to wklęsło-łukowato profilowaną szyję. Misy 
miały zazwyczaj taśmowate ucha wystające 
ponad krawędź wylewu, dołem osadzone za 
pomocą czopów na wysokości największej 
wydętości. Rzadziej spotykano misy z małym, 
kolankowatym uszkiem usytuowanym na 
brzuścu poniżej krawędzi wylewu. W jednym 



71

przypadku wyróżniono misę zdobioną ze-
wnątrz. Liczniej trafiano na okazy ornamen-
towane wewnątrz. Jedną z mis profilowaną 
poniżej nasady szyi zdobi niewielki guzek. 
Szyja części mis oparta była nie na najwięk-
szej wydętości, lecz na barkach zaokrąglone-
go brzuśca. Opisywane okazy miały zazwyczaj 
bogatą dekorację w postaci kombinacji płyt-
kich rowków oraz dołków. Sporadycznie wy-
stąpiły fragmenty mis o bardzo delikatnie 
zaznaczonym profilowaniu i łukowatym brzu-
ścu. Barwa mis była z reguły czarna lub bru-
natna. Rzadsze były okazy dwubarwne: o bar-
wie brunatnej, wewnątrz czarnej, bądź czarne, 
a wewnątrz brunatne. Wyróżniono także misy 
o powierzchni czarnej, wewnątrz natomiast 
grafitowanej.

Misy nieprofilowane były czarne lub 
brunatne, gładkościenne, o półkolistym pro-
filu, z taśmowatym uchem wystającym po-
nad krawędź (ryc. 6b). Z reguły dna mis 
były wklęsłe. Zewnętrzne ścianki części 
okazów miały barwę brązową, a wnętrze 
naczynia bywało czarne. Wyróżniono także 
misy o barwie czarnej, wewnątrz zaś gra-
fitowanej. Zachował się fragment masywnej 
misy o chropowaconej powierzchni. Na jej 
płasko zwieńczonej krawędzi znajdował się 
masywny występ. 

W zgromadzonym materiale wyróżniono 
265 ułamków talerzy. Okazy miały masyw-
ne krawędzie, płasko lub półkoliście zwień-
czone (ryc. 6i, k). Rzadko występowały 
egzemplarze obustronnie gładkie. Najczęściej 
na górnej stronie były chropowacone lub 
dekorowane na porowatej powierzchni. Część 
talerzy miała powierzchnię całą schropowa-
coną, a na części pozostawiono wygładzony 
pas wzdłuż krawędzi. Na powierzchni jed-
nego z talerzy znajdował się odcisk drewna. 

Na egzemplarzach zarówno chropowaconych, 
jak i gładkościennych zobaczyć można or-
nament odcisków paznokciowych oraz otwo-
rów wykonanych na wylot.

Niewielka część zbioru ceramicznego 
wiązana jest z przełomem epok brązu i że-
laza. Odtworzono pełen profil jednego na-
czynia – misy profilowanej. Ponadto wy-
różniono tu garnki, wazy, misy profilowane 
oraz talerze.

Podsumowując, wypada przyjąć, iż na 
prezentowanym stanowisku zarysowały się 
dwie fazy osadnicze. Pierwsza obejmowała 
okres pomiędzy przełomem ii i iii a począt-
kiem iii okresu epoki brązu. Drugą wyzna-
czają materiały datowane na iV–V okresy 
epoki brązu oraz przełom epok brązu i że-
laza. Zmiany dostrzeżone w stylistyce ma-
teriału ceramicznego stanowią dowód natu-
ralnego procesu transformacji i przyswajania 
elementów kulturowych typowego dla całe-
go dorzecza Liswarty, a w szerszym kontek-
ście – ludności podgrupy częstochowsko- 
-gliwickiej grupy górnośląsko-małopolskiej 
kultury łużyckiej. Silniej przestrzennie i ilo-
ściowo akcentowana jest młodsza faza osad-
nicza stanowiska przypadająca na późną 
epokę brązu. Zdajemy sobie sprawę z faktu, 
iż zaprezentowany obraz osadnictwa kultury 
łużyckiej na stanowisku 2 w Kuźniczce po-
zostaje fragmentaryczny. Wynika to z moż-
liwości rozpoznania stanowiska jedynie 
w granicach inwestycji. Odnosi się to szcze-
gólnie do strefy południowej osady (przecię-
cie profilem wykopu kilku obiektów, brak 
możliwości określenia południowej granicy 
warstwy kulturowej). interesującym zagad-
nieniem badawczym byłoby zatem określenie 
zasięgu oraz relacji przestrzennych pomiędzy 
cmentarzyskiem a osadą. 

PRZYPiSY

1 i. M ł o d k o w s k a - P r z e p i ó r o w s k a, Z. P r z e p i ó r o w s k i, D. A b ł a m o w i c z, Wyniki badań 
archeologicznych na trasie budowy planowanej północnej obwodnicy Krzepic, województwo śląskie, [w:] 
Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2005–2006, pod red. e. 
T o m c z a k a, Katowice 2007, s. 294, zob. ryc. 1.

2 Opisywane badania przeprowadziła Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska „Barta” pod kie-
rownictwem mgr. Andrzeja Wójcika, działając na zlecenie Muzeum Śląskiego w Katowicach. inwestorem 
była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice.
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3 Z uwagi na format niniejszego wydawnictwa zrezygnowano z publikowania planu rozmieszczenia 
obiektów archeologicznych.

4 i. M ł o d k o w s k a - P r z e p i ó r o w s k a, Cmentarzysko wczesnej fazy grupy górnośląsko-małopol-
skiej w Kuźniczce, gm. Krzepice, woj. częstochowskie, „Śląskie Prace Prahistoryczne” t. 5: 1998, s. 
111–158 (tam dalsza literatura); zob. M. G e d l, Cmentarzysko z epoki brązu w Zbrojewsku (badania 
1973–1981), Kraków 1999, s. 9, ryc. 1.

5 i. M ł o d k o w s k a - P r z e p i ó r o w s k a, Cmentarzysko..., ryc. 1; M. W i s t u b a, Środowisko przy-
rodniczo-geograficzne stanowiska archeologicznego Kuźniczka 2 i jego otoczenia, 2008, archiwum 
Działu Archeologii Muzeum Śląskiego w Katowicach, komputeropis.

6 Pod pojęciem ziemianki rozumieć należy obiekt mieszkalny, którego część została zagłębiona 
w podłoże. Nie jest możliwe określenie proporcji części domostwa zagłębionego w podłoże oraz części 
naziemnej, dlatego też nie wyróżniono tu półziemianek. Zob. A. N i e s i o ł o w s k a - h o f f m a n n, Ze 
studiów nad budownictwem plemion kultury łużyckiej, „Slavia Antiqua” t. 10: 1963, s. 64; J. M i c h a l s k i, 
Zagadnienie systematyzacji i interpretacji obiektów nieruchomych (Ze studiów nad osadami otwartymi 
kultury łużyckiej), „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne” t. 5: 1983, s. 150.

7 Zob. A. N i e s i o ł o w s k a - h o f f m a n, Ze studiów..., s. 69; M. K a c z m a r e k, A. M i c h a ł o w s k i, 
Budynki z osady ludności kultury łużyckiej na stan. 22 w Borzejowie (A2-264), pow. Środa Wlkp., woj. 
wielkopolskie. Próba rekonstrukcji i analizy funkcjonalnej, [w:] Współczesnymi drogami w przeszłość. 
IV Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne Dychów, 15–18 listopada 2005, pod red. S. G r o b l i c y, 
A. J a s z e w s k i e j, t. 1, Zielona Góra 2006, s. 73.

Radosław Janiak, Paweł Zawilski

ZPRÁVA O ZÁChRANNéM VÝZKUMU OSADY LUŽiCKé KULTURY  
NA LOKALiTĚ 2 V KUźNiCZCe, SLeZSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

Prezentovaná osada lužické kultury byla od-
kryta v rámci výzkumu polykulturní lokality 2 v 
Kuźniczce (obr. 1). Tento výzkum předcházel plá-
nované výstavbě silnice severně od Krzepic. Byla 
prozkoumána plocha 90,75 aru. Mezi odkrytými 
objekty v počtu 443 bylo celkem 236 přiřazeno 
lužické kultuře. Na základě analýzy nalezeného 
materiálu byly v rámci tohoto období rozpoznány 
dvě fáze osídlení. Starší spadala do ii./iii.–iii. pe-
riody doby bronzové a byla zastoupená nečetnými 
hospodářskými objekty. Ve výplní objektů byly 
nalezeny, mimo jiné, fragmenty keramiky zdobené 
textilním motivem (obr. 2f). Snad je můžeme spo-
jovat s využíváním pohřebiště (lokalita 1) nachá-
zejícího se vedle osady. K zajímavým nálezům 
patří také jeden popelnicový hrob datovaný do iii. 
periody doby bronzové (obr. 2a, e). V okolí hrobu 
se nacházely pouze objekty sídlištního charakteru.

Mladší fáze osídlení byla datována do iV.–V. 
periody doby bronzové, na přelom pozdní doby 
bronzové a doby halštatské. Četné relikty obydlí 
kůlové konstrukce, částečně zahloubených hospo-

dářských jam i kulturní vrstva potvrzovaly inten-
zitu osídlení. Nejcharakterističtější je skupina ně-
kolika objektů (B84, B238, B243, B249), které 
byly interpretovány jako relikty domů kůlové kon-
strukce o rozloze kolem 30 m2 (obr. 3). Ve výplní 
objektu a poblíž byly odkryty fragmenty předmě-
tů pravděpodobně spojených se zpracováním bron-
zu (obr. 4). Tuto stavbu bychom mohli identifiko-
vat jako dílnu pro zpracování bronzu. S tímto 
objektem souviselo několik jam hospodářského 
charakteru. Jiné dva obytné objekty (B93 a B90) 
měly konstrukci se střechou podepřenou sloupy 
(obr. 5). 

Byla objevena také uskupení kůlových jamek. 
V několika případech by její uspořádání by moh-
lo poukazovat na existenci ohrady v těchto mís-
tech. 

Mezi nádobami se vyskytovaly: hrnce, vázy, pro-
filované mísy, neprofilované mísy, talíře a cedníky 
(obr. 6).

Omezený rozsah výzkumu nedovolil úplné 
poznání rozsahu osady na jihu.
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eiN BeRiChT VON DeN NOTGRABUNGeN AUF DeR SieDLUNG  
DeR LAUSiTZeR KULTUR AUF DeM FUNDPLATZ 2 iN KUźNiCZKA,  

SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

Die angesprochene Siedlung der Lausitzer 
Kultur wurde bei den Untersuchungen des mehr-
schichtigen Fundplatzes 2 in Kuźniczka entdeckt 
(Abb. 1). Die Untersuchungen gingen dem ge-
planten Bau einer Straße nördlich von Krzepice 
voraus und nahmen eine Fläche von 90,75 Ar 
ein. Unter 443 freigelegten Objekten wurden 236 
der Lausitzer Kultur zugewiesen. Aufgrund einer 
Analyse des Fundmaterials konnten zwei Phasen 
dieser Kultur ausgesondert werden. Die ältere fiel 
in die ii./iii.–iii. Periode der Bronzezeit und war 
durch wenige Wirtschaftsobjekte vertreten. in der 
Füllung der Objekte konnten u.a. mit Textilorna-
ment verzierte Keramikfragmente geborgen wer-
den (Abb 2f). Auffallend war auch ein Urnengrab, 
in die iii. Periode der Bronzezeit datiert (Abb. 
2a, e), in Umgebung der Objekte vom Siedlungs-
charakter freigelegt. 

Die jüngere Siedlungsphase wurde in die iV.–
V. Periode der Bronzezeit bis zur Wende zur hall-
stattzeit gesetzt. Mehrere Relikte der teilweise in 
den Boden eingetieften Pfostenhäuser, Wirtschafts-
gruben sowie die Kulturschicht belegen eine in-

tensive Besiedlung. Von kennzeichnendem Geprä-
ge ist ein Komplex von einigen Objekten (B84, 
B238, B243, B249), die als Relikte einer im Pfos-
tenbau errichteten Behausung von einer Fläche von 
etwa 30 m2 anerkannt wurden (Abb. 3). in ihrer 
Füllung sowie daneben wurden Fragmente von 
Gegenständen gefunden (Abb. 4), die wahrschein-
lich mit Bronzeherstellung verbunden waren. Das 
haus wäre somit als eine Bronzewerkstatt zu deu-
ten. Sie war von einigen Wirtschaftsgruben beglei-
tet. Zwei andere Wohnobjekte (B93 sowie B90) 
verfügten über eine Konstruktion, die auf einen 
Pfosten gestützt war (Abb. 5).

es wurden auch Anhäufungen von Pfostenlö-
chern freigelegt. in einigen Fällen dürfte ihre 
Anordnung auf eine an dieser Stelle bestehende 
Abzäunung hinweisen.

Unter der Tonware konnten ausgesondert wer-
den: Töpfe, Terrinen, profilierte und unprofilierte 
Schüsseln, Teller sowie Siebgefäße (Abb. 6).

ein beschränkter Umfang der Untersuchungen 
ließ den südlichen Rand der Siedlung nicht er-
kennen.
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Iwona Młodkowska-Przepiórowska

SPRAWOZDANie Z BADAŃ SONDAŻOWYCh  
NA STANOWiSKACh 4, 18, 19, 33  

W KORNiCACh, WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

Archeologiczne badania sondażowe na 
stanowiskach 4, 18, 19 i 33 w Kornicach, 
gmina Pietrowice Wielkie, województwo 
śląskie (ryc. 1), przeprowadzono w dniach 
od 9 do 26 października 2007 roku na zle-
cenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Za-
bytków w Katowicach. Obszar, na którym 
przeprowadzono badania archeologiczne, 
znajduje się na terenach objętych w miej-
scowym planie zagospodarowania prze-
strzennego gminy Pietrowice Wielkie strefą 
aktywności gospodarczej.

Przed podjęciem prac wykopaliskowych 
dokonano lustracji terenowej na dziesięciu 
wytypowanych do badań stanowiskach ar-
cheologicznych. Wizja lokalna wykazała, że 
nie ma możliwości przeprowadzenia badań 
na czterech z nich, a przed wejściem w te-
ren okazało się, że nie ma także zgody 
właścicieli działek na przeprowadzenie ba-
dań w przypadku kolejnych dwóch stano-
wisk.

Badaniami sondażowymi objęto ogółem 
powierzchnię 560 m2.

Ryc. 1. Kornice. Lokalizacja stanowisk 4, 18, 19, 33. Skala 1 : 25 000

19

18

33

4
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Na stanowisku 4 – ze względu na brak 
zgody licznych dzierżawców pól na prze-
prowadzenie badań – założono jeden wykop 
o długości 30 m i 2 m szerokości na polu 
będącym własnością Spółdzielni Rolniczej, 
wzdłuż betonowego ogrodzenia. W jednym 
wykopie na powierzchni 60 m2 pod warstwą 
humusu, na poziomie 40 cm odkryto 3 
obiekty, w tym palenisko (?) (obiekt 1), 
fragment rowu (?) (obiekt 2) i dołek posłu-
powy (obiekt 3). Tylko 1 obiekt w całości 
mieścił się w wykopie, został wyeksploro-
wany (obiekt 1 – palenisko). Na poziomie 
odsłonięcia znaleziono w nim 19 fragmen-
tów wielu naczyń kultury łużyckiej z epoki 
brązu, 3 wyroby krzemienne, wióroodłupki 
i grudkę polepy. Pozostałe obiekty wcho-
dziły w profile wschodni i zachodni. Obiek-
ty były słabo czytelne, o plamistych wypeł-
niskach.

Na stanowisku 18 wytyczono dwa wy-
kopy o wymiarach 25 × 2 m każdy, z prze-
rwą 15 m między nimi. Łączna powierzch-
nia przebadana – 100 m2. Wykopy objęły 
skłon cypla. W warstwie glin w wykopie 1 
odsłonięto 7 obiektów, w tym 3 dołki po-
słupowe i 4 fragmenty jam, oraz fragment 
rowu, wchodzących w profile północny 
i południowy. W obiekcie 7 na poziomie 
odkrycia, tzn. na głębokości ok. 40 cm, 
znaleziono 27 fragmentów ceramiki grubo-
ściennej oraz 5 wyrobów krzemiennych 
(w tym 2 wióry, fragment wióra, 2 odpad-
ki, jeden z krzemienia jurajskiego), należą-
cych do kultury ceramiki wstęgowej rytej, 
z jej starszej fazy. Obiekty były dobrze czy-
telne, o plamistych wypełniskach, wyraźnie 
odcinały się od otoczenia. Wyeksplorowano 
tylko 3 dołki posłupowe w wykopie 1. 
W wykopie 2, na poziomie 40 cm, nie zna-
leziono żadnych obiektów ani warstwy an-
tropogenicznej. W trakcie badań pozyskano 
32 zabytki z poziomu odkrycia obiektu 1, 
w tym 27 fragmentów ceramiki i 5 wyrobów 
krzemiennych kultury ceramiki wstęgowej 
rytej.

Na stanowisku 19 w Kornicach przeba-
dano powierzchnię 200 m2 w obrębie czte-
rech wykopów o wymiarach 25 × 2 m każ-
dy, z przerwami 15-metrowymi między 
nimi. Wykopy przecinały środek cypla, od 

drogi asfaltowej prowadzącej z Kornic do 
Makowa aż do maksymalnej wysokości 
wyniesienia. W wykopie 1 założono dodat-
kowy sondaż o długości 7 m, w celu uchwy-
cenia nawarstwień glebowych i kulturo-
wych. Odsłonięto w nim warstwę humusu 
o maksymalnej miąższości 80 cm. W wy-
kopie 3, pod warstwą humusu o miąższości 
ok. 30–40 cm, odkryto początek warstwy 
antropogenicznej w postaci glin zawierają-
cych zabytki krzemienne, ceramiczne i po-
lepę, ciągnącej się do końca wykopu 4, oraz 
znaleziono pierwszy obiekt (obiekt 1) w po-
staci fragmentu rowu o maksymalnej sze-
rokości ok. 100 cm, ze skupiskiem luźnej 
polepy w środku. W wykopach 3 i 4, przy 
profilach, odsłonięto kolejne 3 obiekty, frag-
menty jam 2–5 o nieokreślonych funkcjach. 
Obiekty były słabo czytelne. Ze względu 
na ich wycinkowe odsłonięcie nie dokona-
no eksploracji. Na stanowisku 19 warstwa 
kulturowa i obiekty wystąpiły w górnych 
partiach cypla. W obiekcie 1 znaleziono  
4 fragmenty ceramiczne nieokreślonych 
naczyń, 3 wyroby krzemienne, w tym odłu-
pek i 2 wiórki, oraz skupisko polepy. Zespół 
ten został przydzielony do nieokreślonej 
kultury z przełomu neolitu i wczesnej epo-
ki brązu1. W humusie znaleziono materiały 
krzemienne ze starszej epoki kamienia 
(rdzeń zaczątkowy), ze środkowego pale-
olitu (rdzeń mustierski), wyroby krzemien-
ne kultury lendzielskiej oraz ogólnie z neo-
litu. W warstwie antropogenicznej zalegała 
ceramika grupy malickiej oraz kultury len-
dzielskiej. Zarejestrowano także zabytki 
ceramiczne z epoki brązu oraz kultury łu-
życkiej i nieokreślonej kultury pradziejowej. 
Najciekawsze materiały to fragment figur-
ki antropomorficznej w kształcie nogi lub 
buta (?), znaleziony w humusie wykopu 4, 
rdzeń mustierski ze środkowego paleolitu, 
narzędzia neolityczne – skrobacze, drapacz, 
skrobacz, siekierzak i fragmenty krawędzi 
pucharu kultury lendzielskiej oraz fragmen-
ty naczynia wanienkowatego z karbowa-
niem na krawędzi grupy malickiej. Na 
stanowisku 19 pozyskano ogółem 75 za-
bytków, w tym 20 fragmentów ceramiki, 
47 wyrobów krzemiennych i 8 grudek po-
lepy.



76

Ryc. 2. Kornice, stanowisko 33. Obiekt 14

Ryc. 3. Kornice, stanowisko 33. Obiekt 2
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ZPRÁVA Ze SONDÁŽNÍhO VÝZKUMU NA LOKALiTÁCh 4, 18, 19, 33  
V KORNiCÍCh, SLeZSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

Archeologický sondážní výzkum na lokalitách 
4, 18, 19 a 33 v Kornicích, slezské vojvodství (obr. 
1), byl prováděn ve dnech od 9. do 26. října 2007 
z pověření úřadu Slezského vojvodského konzer-
vátora památek v Katovicích (Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków w Katowicach).

Na lokalitě 4 v sondě o ploše 60 m2 bylo zare-
gistrováno ohniště (?) (objekt 1), část příkopu ? (ob-
jekt 2) a kůlová jamka (objekt 3). V objektu 1 bylo 
nalezeno 19 fragmentů různých nádob lužické kul-
tury, 3 pazourkové artefakty, čepelovité úštěpy a hrud-
ka mazanice. 

Celková prozkoumaná plocha na lokalitě  
18 činila 100 m2. Ve vrstvě jílů bylo zdokumen-
továno 7 objektů, z toho 3 kůlové jamky, 4 jámy 
(zachycené pouze částečně) a část příkopu. V ob-
jektu 7 bylo nalezeno 27 fragmentů hrubostěnné 
keramiky ze straší fáze kultury s lineární kera-
mikou a 5 pazourkových artefaktů, z toho 2 če-
pele, fragment čepele, 2 kusy odpadu. 

Na lokalitě 19 bylo prozkoumáno celkem  
200 m2 plochy. V sondě 3 byl objeven začátek 
antropogenní vrstvy a část příkopu širokého kolem 
100 cm (objekt 1), se shlukem mazanice uprostřed. 

Jako ostatnie badano stanowisko 33. 
Znajduje się ono na zachód od drogi asfal-
towej łączącej Kornice z Makowem. Zało-
żono na nim cztery wykopy o wymiarach 
25 × 2 m każdy, przedzielone 15-metrowymi 
odstępami. Łączna powierzchnia przebada-
na – 200 m2. W czterech wykopach odsło-
nięto 38 obiektów, w tym 21 dołków po-
słupowych, 2 fragmenty obiektów miesz-
kalnych, 9 jam gospodarczych, bliżej nie- 
określonych, 3 paleniska, skupisko cera- 
miki i 2 fragmenty obiektów rowkowych (?). 
Zarysy jam były bardzo dobrze czytel- 
ne na tle zróżnicowanego strukturalnie pod-
łoża (żwirów, glin i piasków zglinionych, 
tworów polodowcowych koloru jasnobrązo-
wego i ciemnożółtego). Wypełniska ciem-
noszare i czarne oraz brunatne. W prosto-
kątnych paleniskach dostrzeżono cienkie 
obwódki polepy (ryc. 2). W profilach obiek-
ty były płytkie, zniszczone w partiach stro-
powych, o maksymalnej miąższości do 
20–30 cm, z wyjątkiem jednego dołka po-

słupowego o głębokości ok. 100 cm. Wyeks-
plorowano 17 jam, które odsłonięto w całości. 
Obiekty, które ujawniły się fragmentarycznie, 
jedynie zadokumentowano, bez eksploracji. 
W 7 obiektach [2 (ryc. 3), 3, 5, 6, 11, 13, 27] 
znaleziono ceramikę, kości zwierzęce, krze-
mienie. ilościowo przeważały materiały kul-
tury łużyckiej z okresu halsztackiego, znale-
ziono także skorupy i krzemienie neolityczne. 
Pięć obiektów (2, 5, 6, 11, 13) zawierało ma-
teriały kultury łużyckiej, 1 obiekt (3) mate-
riały ze starszej fazy kultury ceramiki wstę-
gowej rytej i 1 obiekt (27) materiały z wcze-
snej fazy kultury lendzielskiej.

Ogółem na stanowisku 33 znaleziono 147 
zabytków, w tym 124 ułamki ceramiczne, 
14 wyrobów krzemiennych, 5 fragmentów 
kości i 4 grudki polepy, z czego 120 zabyt-
ków w obiektach. W warstwie humusu  
znaleziono także rdzeń szczątkowy ze star-
szego paleolitu, rdzeń ze środkowego pale-
olitu oraz fragmenty ceramiki kultury len-
dzielskiej.

PRZYPiSY

1 Chronologię oraz przynależność kulturową obiektów i wszystkich pozyskanych materiałów arche-
ologicznych określił konsultant badań, prof. dr hab. Jan Chochorowski, za co składam Mu serdeczne 
podziękowania. 
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Iwona Młodkowska-Przepiórowska

eiN BeRiChT VON DeN SONDAGeUNTeRSUChUNGeN  
AUF DeN FUNDPLÄTZeN 4, 18, 19, 33 iN KORNiCe,  

SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

Archäologische Sondageuntersuchungen auf den 
Fundplätzen 4, 18, 19 und 33 in Kornice, schlesische 
Woiwodschaft (Abb. 1) wurden vom 9. bis zum 26. 
Oktober 2007 im Auftrag des Woiwodschaftsamtes 
für Denkmalpflege in Katowice durchgeführt.

Auf dem Fundplatz 4 wurden in der Grabungs-
fläche von 60 m2 erkannt eine Feuerstelle (?) (Ob-
jekt 1), ein Fragment eines Grabens? (Objekt 2) 
und ein Pfostenloch (Objekt 3). im Objekt 1 wurden 
19 Fragmente vieler unterschiedlicher Gefäße der 
Lausitzer Kultur, 3 Feuersteinerzeugnisse, Klingen-
abschläge und ein Lehmbewurfbrocken gefunden.

Die erforschte Fläche auf dem Fundplatz 18 
betrug insgesamt 100 m2. in der Lehmschicht 
wurden 7 Objekte dokumentiert, darunter 3 Pfos-
tenlöcher, 4 Fragmente von Gruben sowie ein 
Grabenfragment. im Objekt 7 wurden gefunden 
27 Fragmente dickwandiger Keramik, die der 
Bandkeramik aus ihrer älteren Phase angehörte, 
sowie 5 Feuersteinerzeugnisse, darunter 2 Klingen, 
ein Klingenfragment, 2 Stück Abfall.

Auf dem Fundplatz 19 wurden 200 m2 durch-
forscht. in der Grabungsfläche 3 wurden der Beginn 

einer anthropogenen Schicht sowie ein Grabenfrag-
ment von etwa 100 cm Breite (Objekt 1), mit einer 
Anhäufung von lockerem Lehmbewurf inmitten, 
freigelegt. in den Grabungsflächen 3 und 4 kamen 
Fragmente der Gruben 2–5 von unbestimmbarer 
Funktion, zutage. im Objekt 1 traten 4 keramische 
Fragmente von unbestimmbaren Gefäßen, 3 Feuer-
steinerzeugnisse, darunter ein Abschlag und 2 klei-
ne Klingen sowie eine Anhäufung vom Lehmbewurf, 
der aus der Wende vom Neolithikum zur Bronzezeit 
stammt, auf. im humus wurden ein initialer Kern 
aus der älteren Steinzeit, ein Moustérienkern aus 
dem Mittelpaläolithikum, Feuersteinerzeugnisse der 
Lengyelkultur sowie allgemein aus dem Neolithikum 
gefunden. in der anthropogenen Schicht lagen ke-
ramische Funde der Malice-Gruppe sowie der Len-
gyelkultur. es konnten auch keramische Funde aus 
der Bronzezeit und der Lausitzer Kultur sowie einer 
unbestimmbaren vorgeschichtlichen Kultur geborgen 
werden. Als interessantester Fund erscheint ein Frag-
ment einer kleinen anthropomorphen Figur in Form 
eines Fußes oder Schuhs (?), im humus der Gra-
bungsfläche 4 gefunden, der Moustérienkern aus 

V sondách 3 a 4 byly zaregistrovány části jam 
2–5 neurčité funkce. V objektu 1 byly nalezeny 
4 keramické fragmenty z neurčených nádob, 3 
pazourkové artefakty, z toho 1 úštěp a 2 čepelky 
a shluk mazanice pocházející z přelomu neolitu 
a rané doby bronzové. V drnové vrstvě bylo na-
lezeno načaté jádro ze starší doby kamenné, 
moustierské jádro ze středního paleolitu, pazour-
kové nástroje lengyelské kultury a nástroje obec-
ně neolitické. V kulturní vrstvě se nacházel ke-
ramický materiál malické skupiny a lengyelské 
kultury. Byly zaregistrovány také keramické ná-
lezy z doby bronzové a lužické kultury a frag-
menty pravěké, blíže neurčitelného stáří. K nejza-
jímavějším nálezům patří fragment antropo- 
morfní figurky ve tvaru nohy nebo boty (?), na-
lezené v drnové vrstvě v sondě 4, moustierské 
jádro ze středního paleolitu, neolitické nástroje – 
drásadla, škrabadlo, polotovar silicitové sekery 
a fragmenty okraje poháru lengyelské kultury a va-
ničkovité nádoby s přesekávaným okrajem patřící 

malické skupině. Na lokalitě 19 bylo získáno cel-
kem 75 nálezů, z toho 20 fragmentů keramiky, 47 
pazourkových artefaktů a 8 hrudek mazanice.

Třetí zkoumanou lokalitou byla lokalita 33. Cel-
ková prozkoumaná plocha činila 200 m2. Ve čtyřech 
sondách bylo odkryto celkem 38 objektů, z toho 21 
kůlových jamek, 2 obytné objekty, 9 blíže neurče-
ných hospodářských jam, 3 ohniště (obr. 2), shluk 
keramiky a 2 úseky žlábků. Vybráno bylo 17 ob-
jektů. V 7 objektech [2 (obr. 3), 3, 5, 6, 11, 13, 27] 
byl nalezen keramický materiál, zvířecí kosti a pa-
zourky. Převažoval materiál lužické kultury z ob-
dobí halštatu, byly zaregistrovány také neolitické 
střepy a pazourky. Pět objektů (2, 5, 6, 11, 13) 
obsahovalo materiál lužické kultury, objekt 3 ma-
teriál ze starší fáze kultury s lineární keramikou 
a objekt 27 materiál z rané fáze lengyelské kultury. 
Celkově bylo na lokalitě 33 nalezeno 147 nálezů, 
z toho 124 keramických úlomků, 14 pazourkových 
nástrojů, 5 fragmentů kostí a 4 hrudky mazanice, 
z toho 120 nálezů bylo nalezeno v rámci objektů.



dem Mittelpaläolithikum, neolithische Geräte – Krat-
zer, ein halbfertiges Beil/Beilsplitter und Randfrag-
mente eines Bechers der Lengyelkultur sowie ein 
Fragment eines wannenförmigen Gefäßes mit ge-
kerbtem Rand, das der Malice-Gruppe angehört. Auf 
dem Fundplatz 19 konnten insgesamt 75 Funde 
geborgen werden, darunter 20 Keramikfragmente, 
47 Feuersteinerzeugnisse sowie acht Brocken Lehm-
bewurf.

Der dritte untersuchte Fundplatz war der Fund-
platz 33. Die untersuchte Fläche betrug insgesamt 
200 m2. in den vier Grabungsflächen wurden 38 
Objekte freigelegt, darunter 21 Pfostenlöcher, 2 
Fragmente von Wohnobjekten, 9 Wirtschaftsgruben, 
näher unbestimmbar, 3 Feuerstellen (Abb. 2), eine 
Anhäufung der Keramik und 2 Fragmente von 

Grabenobjekten. Geborgen wurden 17 Objekte. in 
7 Objekten [2 (Abb. 3), 3, 5, 6, 11, 13, 27] wur-
den keramische Materialien, Tierknochen, Feuer-
steinartefakte gefunden. in der Zahl überwogen 
Fundmaterialien der Lausitzer Kultur aus der hall-
stattzeit, es wurden auch Scherben und Feuerstein-
artefakte aus dem Neolithikum verzeichnet. Fünf 
Objekte (2, 5, 6, 11, 13) enthielten Materialien der 
Lausitzer Kultur, das Objekt 3 Materialien der äl-
teren Phase der Bandkeramik und das Objekt 27 
Materialien der frühen Phase der Lengyelkultur. 
Auf dem Fundplatz 33 traten insgesamt 147 Fun-
de auf, darunter 124 Keramikbruchstücke, 14  
Feuersteinerzeugnisse, 5 Knochenfragmente und 4 
Lehmbewurfbrocken, wovon 120 Funde in den 
Objekten.
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Anita Szczepanek, Paweł Jarosz

SPRAWOZDANie Z RATOWNiCZYCh BADAŃ  
WYKOPALiSKOWYCh NA CMeNTARZYSKU  

KULTURY ŁUŻYCKieJ W OPATOWie (STANOWiSKO 1),  
WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

W 2007 roku kontynuowano badania 
wykopaliskowe na cmentarzysku kultury 
łużyckiej w Opatowie – stanowisko 1 (ryc. 1)1. 
Ze względu na skromną ilość środków prze-
znaczonych na wykopaliska2 prace koncen-
trowały się w rejonach silnie zniszczonych 
przez „dziką” wybiórkę piasku. W bada-
niach uczestniczyli studenci oraz doktoran-
ci Zakładu Antropologii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie.

Przebadano obszar o łącznej powierzch-
ni 2 arów, na którym odkryto 12 grobów 

kultury łużyckiej (groby 1493–1504). Znacz-
ną większość stanowiły groby ciałopalne 
bezpopielnicowe (8), odkryto także 2 po-
chówki ciałopalne popielnicowe oraz 2 
obiekty symboliczne. 

Groby ciałopalne bezpopielnicowe znaj-
dowały się bezpośrednio pod warstwą hu-
musu i były w znacznym stopniu znisz-
czone przez piaskownię, ceramika w nich 
znaleziona uległa silnemu rozdrobnieniu, 
a kości zostały rozwleczone w wyniku 
długoletniej orki. Jamy grobowe niemal we 

Ryc. 1. Opatów. Lokalizacja stanowiska 1. Skala 1 : 25 000
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wszystkich przypadkach były nieczytelne. 
Szczegółowy opis obiektów nie jest moż-
liwy ze względu na wtórne zaburzenia ich 
układu. Jedynym dobrze zachowanym po-
chówkiem ciałopalnym bezpopielnicowym 
był grób 1504. W obiekcie tym, w obrębie 
zwartego skupiska przepalonych kości za-
legających w jamie o rozmiarach 80 × 40 
cm i orientacji północny zachód–południo-
wy wschód, na głębokości ok. 60 cm zna-
leziono zdobioną bransoletę z pręta brązo-
wego, a także skręt oraz bliżej nieokreślo-
ny przedmiot z brązu. W grobie nie 
odkryto wyposażenia ceramicznego. Kości 
pochówku należały do dziecka w wieku 
Infans I (5–6 lat). Odkrycie w grobie ze 
szczątkami małego dziecka przedmiotów 
wykonanych z brązu jest kolejnym przy-
kładem bogatego wyposażania pochówków 

dziecięcych przez ludność użytkującą ne-
kropolię w Opatowie3.

Groby ciałopalne popielnicowe odkryte 
na stanowisku należą do klasycznych przy-
kładów tego typu obiektów4, w których 
popielnica zalegała w czystym piasku na 
głębokości ok. 40 cm. W grobie 1500 oprócz 
popielnicy (ryc. 2d) odkryto naczynie (ryc. 
2e) wylewem przylegające do szyjki popiel-
nicy oraz znajdujące się wewnątrz urny 
czarkę (ryc. 2f) i dwa skręty z drutu brą-
zowego (ryc. 2a–b). Popielnica zawierała 
szczątki kobiety w wieku Adultus-Maturus.

Za cenotaf należy uznać obiekt 1503 – 
naczynie (ryc. 2c) leżące w czystym piasku 
na głębokości 35–50 cm nie zawierało prze-
palonych kości. Stanowi ono kolejny przy-
kład cenotafu pochodzący z terenu cmen-
tarzyska5. Warto zaznaczyć, że we wszyst-

Ryc. 2. Opatów, stanowisko 1. Grób 1500: a–b – skręty z drutu brązowego, d – popielnica, e–f – przy-
stawki; grób 1503: c – waza

a–b

c–f
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kich pewnych obiektach symbolicznych 
znaleziono całe lub dające się w całości 
zrekonstruować naczynia, stanowiące stan-
dardowe wyposażenie grobów. Drugi obiekt, 
określony jako domniemany grób symbo-
liczny (1498), znajdował się przy granicy 
badanego terenu i być może nie został w ca-
łości uchwycony. Jama grobowa była nie-
widoczna, a obiekt zawierał jedynie frag-
menty naczyń glinianych.

Ceramika oraz przedmioty brązowe po-
zwalają na datowanie większości odkrytych 
obiektów na V okres epoki brązu6. Wcze-
śniejszą chronologię ma zapewne obiekt 
symboliczny 1503 zawierający wazę o ba-
niastym brzuścu zdobionym gęsto rytymi, 
pionowymi żłobkami, cylindrycznej szyi 
i wychylonym brzegu, zaopatrzoną u nasa-

dy szyi w 4 symetrycznie rozmieszczone 
uszka, pod którymi widoczny jest dołeczek. 
Naczynia zdobione na baniastym brzuścu 
gęsto rytymi, pionowymi żłobkami, dato-
wane w przybliżeniu na iii okres epoki 
brązu, znajdowane już były w Opatowie7, 
odkrywano je także na cmentarzysku 
w Zbrojewsku, województwo śląskie8. Ana-
logiczne naczynia o baniastych, żłobkowa-
nych brzuścach, cylindrycznych szyjach 
z uszkami u nasady, wychylonych wylewach 
znane są także z cmentarzysk z iii okresu 
epoki brązu z Polski Środkowej, np. Błonie, 
powiat łęczycki9.

Obiekty odkryte podczas badań prowa-
dzonych w 2007 roku są typowe dla tego 
stanowiska i dobrze wpisują się w dotych-
czasowy stan badań nad tą nekropolią. 

PRZYPiSY

1 A. S z c z e p a n e k, P. J a r o s z, M. W i e c z o r e k - S z m a l, Sprawozdanie z badań ratowniczych na 
cmentarzysku z epoki brązu w Opatowie, stanowisko 1, województwo śląskie, [w:] Badania archeolo-
giczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2003–2004, pod red. e. T o m c z a k a, 
Katowice 2006, s. 86–92 – tam wcześniejsza literatura.

2 Badania finansowane były przez Zakład Antropologii UJ i Stowarzyszenie Naukowe Archeologów 
Polskich, oddział w Katowicach.

3 A. S z c z e p a n e k, P. J a r o s z, M. W i e c z o r e k - S z m a l, Pochówki dzieci z cmentarzyska kultu-
ry łużyckiej w Opatowie, stan. 1, pow. Kłobuck, woj. śląskie, [w:] Funeralia Lednickie 6: Dusza maluczka 
a strata ogromna, pod red. W. D z i e d u s z y c k i e g o, J. W r z e s i ń s k i e g o, Poznań 2004, s. 259–262.

4 A. S z c z e p a n e k., M. W i e c z o r e k - S z m a l, P. J a r o s z, Obrządek pogrzebowy na birytualnym 
cmentarzysku z epoki brązu w Opatowie, pow. Kłobuck, woj. śląskie, [w:] Funeralia Lednickie 4: Popiół 
i kość, pod. red. J. W r z e s i ń s k i e g o, Wrocław–Sobótka 2002, s. 361–372.

5 A. S z c z e p a n e k, P. J a r o s z, M. W i e c z o r e k - S z m a l, Sprawozdanie z badań ratowniczych na 
cmentarzysku kultury łużyckiej w Opatowie (stanowisko 1), woj. śląskie, [w:] Badania archeologiczne 
na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2005–2006, pod red. e. T o m c z a k a, Katowice 
2007, s. 24–31.

6 M. G e d l, Wielkie cmentarzysko grupy górnośląsko-małopolskiej w Zbrojewsku, pow. Kłobuck, [w:] 
Wielkie cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, pod red. M. G e d l a, Warszawa 2002,  
s. 247–275.

7 A. S z c z e p a n e k, Cmentarzysko w Opatowie, stanowisko 1, woj. częstochowskie – pochówki z III 
okresu epoki brązu w północno-zachodniej części cmentarzyska, „Zeszyty Muzeum Częstochowskiego, 
Archeologia”, z. 3: 1999, s. 17–42.

8 M. G e d l, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Zbrojewsku, pow. Kłobuck, cz. II (materiały z badań 
prowadzonych w latach 1964–1965), „Materiały Archeologiczne” t. 12: 1971, s. 137–191; t e n ż e, 
Cmentarzysko kultury łużyckiej w Zbrojewsku, pow. Kłobuck, cz. III (materiały z badań prowadzonych 
w latach 1966–1968), „Materiały Archeologiczne” t. 15: 1974, s. 57–101; t e n ż e, Uwagi na temat sytu-
acji kulturowej w starszym okresie epoki brązu na północno-zachodnich peryferiach Małopolski, [w:] 
Kultura trzciniecka w Polsce, pod red. P. P o l e s k i e j, J. R y d z e w s k i e g o, Kraków 1987, s. 133–142.

9 h. W i k l a k, Początki kultury łużyckiej w Polsce Środkowej, „Acta Archaelogica Lodziensia”  
nr 12: 1963.



Anita Szczepanek, Paweł Jarosz

ZPRÁVA Ze ZÁChRANNéhO VÝZKUMU NA POhŘeBiŠTi LUŽiCKé KULTURY 
V OPATOWĚ (LOKALiTA 1), SLeZSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

V roce 2007 pokračoval výzkum na pohřebiš-
ti lužické kultury v Opatowě (lokalita 1, obr. 1). 
Práce se soustředily v místech silně zničených 
těžbou písku. Byla prozkoumána plocha 2 arů, 
na které bylo evidováno 12 hrobů lužické kultu-
ry (hroby 1493–1504). Většinu těchto hrobů před-
stavovaly prosté žárové hroby bez popelnic (8), 

odkryty byly také dva popelnicové hroby a dva 
objekty symbolického charakteru.

Keramika a bronzové předměty dovolují da-
tovat většinu odkrytých objektů do V. periody 
doby bronzové. Starší dataci má určitě symbolic-
ký objekt 1503 (obr. 2c), který je možné spojovat 
s iii. periodou doby bronzové. 

Anita Szczepanek, Paweł Jarosz

eiN BeRiChT VON DeN NOTGRABUNGeN AUF DeM GRÄBeRFeLD  
DeR LAUSiTZeR KULTUR iN OPATÓW (FUNDPLATZ 1),  

SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

im Jahre 2007 wurden die Ausgrabungen auf 
dem Gräberfeld der Lausitzer Kultur in Opatów, 
Fdpl.1 fortgesetzt (Abb. 1). Die Arbeiten konzen-
trierten sich an den durch einen „wilden” Sandab-
bau zerstörten Stellen. es wurde eine Fläche von 
insgesamt 2 Ar erforscht, wo 12 Gräber der Lau-
sitzer Kultur zutage kamen (Gräber 1493–1504). 
Die meisten waren urnenlose Brandgräber (8), es 

konnten auch zwei Bestattungen in Urnen sowie 
zwei symbolische Objekte freigelegt werden. 

Die Keramik sowie Bronzefunde lassen die 
meisten aufgedeckten Objekte in die V. Periode 
der Bronzezeit setzen. eine frühere Zeitstellung 
dürfte wohl das symbolische Grab 1503 aufwei-
sen (Abb. 2c), das mit der iii. Periode der Bron-
zezeit zu verbinden wäre.
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SPRAWOZDANie Z RATOWNiCZYCh BADAŃ  
WYKOPALiSKOWYCh NA OSADZie KULTURY 

PRZeWORSKieJ W OPOLU-GOSŁAWiCACh  
(STANOWiSKO 1)

Stanowisko 1 w Opolu-Gosławicach po-
łożone jest na terasie Swornicy, na północ-
ny wschód od skrzyżowania drogi do Ole-
sna i obwodnicy północnej m. Opola, na 
południe od ulicy Żytniej (ryc. 1).

Nadzór i badania ratownicze rozpoczęto 
po zatrzymaniu prac ziemnych związanych 
z budową stacji kontroli pojazdów przez 
pracownika Wojewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków w Opolu. Ratownicze badania 
archeologiczne rozpoczęto już w trakcie 

zaawansowanych prac ziemnych, dlatego też 
odkryte obiekty były częściowo zniszczone. 
W trakcie prac ziemnych odkryto 3 obiek-
ty (ryc. 2).

Obiekt 1
Na poziomie uchwyconego stropu miał 

kształt zbliżony do koła o wymiarach  
2,2 × 2 m, w części północnej zniszczony 
do głębokości 0,2 m. Wypełnisko tworzyła 
ciemnobrunatna próchnica z węglem drzew-

Ryc. 1. Opole-Gosławice. Lokalizacja stanowiska 1. Skala 1 : 25 000
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Ryc. 3. Opole-Gosławice, stanowisko 1. Rzuty 
poziome i przekroje pionowe obiektów 1 i 3. Le-
genda: a – glina z próchnicą, b – glina ze spale-

nizną, c – próchnica z żółtą gliną calcową

nym i spalenizną, a w części południowo--
-wschodniej z soczewkami żółtej gliny. 
W górnej partii wystąpiły węgiel drzewny, 
spalenizna, nieliczne fragmenty naczyń gli-
nianych i przepalone kamienie, przy dnie 
kości zwierzęce, a w całym wypełnisku 
żużle dymarskie.

W przekroju pionowym obiekt miał kształt 
niecki o głębokości 0,52 m, wypełnisko two-
rzyła próchnica z domieszką spalenizny, a na 
dnie glina z domieszką spalenizny − ówcze-
sna warstwa użytkowa (ryc. 3).

Obiekt 2
Uchwycono tylko dolną część obiektu 

(0,06 m powyżej dna rysującego się na  
tle calca w kształcie owalu o wymiarach  
0,5 ×  0,4 m). Wypełnisko tworzyła próchni-
ca z dużą ilością spalenizny, na jej obwodzie 
wystąpiła przepalona glina barwy pomarań-
czowej.

wykop

0 10 m

Ryc. 2. Opole-Gosławice, stanowisko 1. Rozmiesz-
czenie obiektów

A

A

B

A

A

B

B

B

0 1 m

obiekt 1

obiekt 3

a b c

Obiekt 3
Rysował się na poziomie calca w kształ-

cie zbliżonym do koła o wymiarach 
0,96 × 0,84 m. Wypełnisko tworzyła próch-
nica z nielicznymi węglami drzewnymi 
i kośćmi zwierzęcymi, a w dolnej partii 
próchnica przemieszana z żółtą gliną calcową. 
W przekroju pionowym miała kształt niecki, 
o największej głębokości 0,38 m (ryc. 3).

Obiekt 1 pełnił funkcję paleniska wy-
grzewczego, pozostałe dwa, ze względu na 
zawartość wypełniska, również związane 
były z produkcją hutniczą.

Nieliczne fragmenty ceramiki znalezione 
w obiektach pozwalają datować je na póź-
ny okres rzymski.

1

2
3
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eiN BeRiChT VON DeN NOTGRABUNGeN AUF DeR SieDLUNG  
DeR PRZeWORSK-KULTUR iN OPOLe-GOSŁAWiCe (FUNDPLATZ 1)

(Zusammenfassung)

Der Fundplatz 1 in Opole-Gosławice liegt auf 
der Terrasse des Flusses Swornica, nordöstlich der 
Kreuzung der Straße Richtung Olesno und der nörd-
lichen Umgehungsstraße der Stadt Opole, südlich 
der Żytnia-Straße (Abb. 1).

Die Notgrabungen wurden bereits bei fortge-
schrittenen erdarbeiten aufgenommen, aus diesem 
Grund waren die freigelegten Objekte teilweise 
zerstört. Bei den erdarbeiten kamen drei Objek-
te zutage (Abb. 2).

Das Objekt 1 erfüllte die Funktion eines Aus-
heizherds, die übrigen zwei waren aufgrund des 
Füllungsgehalts auch mit der Verhüttung verbun-
den (Abb. 3). Wenige in den Objekten gefundene 

Keramikfragmente ließen sie in die römische 
Spätkaiserzeit datieren. Die entdeckten Objekte 
traten in der Nähe des Ortes auf, wo das in die 
römische Frühkaiserzeit datierte Fürstengrab, als 
Fundplatz 1 markiert, entdeckt wurde. Jedoch 300 
m südlich des Fundplatzes 1 auf der Terrasse der 
Swornica ist eine in den Jahren 1937 und 1957 
ausgegrabene Siedlung aus der römischen Spät-
kaiserzeit gelegen (Fundplatz 2). Bei den Pros-
pektionen im Jahre 1989 wurde eine Menge auf-
tretender Schlacke in diesem Gebiet festgestellt.

Die entdeckten Objekte dürften dieser ausge-
dehnten Siedlung auf der Terrasse der Swornica 
angehören.

Elwira Holc, Ewa Matuszczyk

ZPRÁVA Ze ZÁChRANNéhO VÝZKUMU OSADY PŘeVORSKé KULTURY 
V OPOLÍ-GOSŁAWiCÍCh (LOKALiTA 1)

(Résumé)

Lokalita 1 v Opolí-Gosławicích je lokalizována 
na terase řeky Swornice, severovýchodně od křižo-
vatky silnice do Olesna a severního obchvatu Opo-
lí, na jih od ul. Żytné (obr. 1).

Záchranný archeologický výzkum byl zahájen 
již v průběhu pokročilých zemních prací, proto byly 
objevené objekty již částečně zničeny. V průběhu 
zemních prací byly odkryty 3 objekty (obr. 2). 

Objekt 1 plnil funkci vyhřívacího topeniště, 
zbývající dva, vzhledem k obsahu jejich výplně, 
rovněž byly spojeny s hutnickou výrobou (obr. 3). 
Nečetné fragmenty keramiky umožňují datovat 

tyto objekty do pozdní doby římské. Objekty se 
nacházely nedaleko lokality číslo 1, kde byl dří-
ve objeven knížecí hrob datovaný do starší doby 
římské. Z druhé strany 300 m na jih od lokality 
1, na terase Swornice se nachází osada z pozdní 
doby římské označená jako lokalita 2, kde byl 
v letech 1937 a 1957 proveden archeologický 
výzkum. V rámci povrchového průzkumu v roce 
1989 bylo na tomto území objeveno větší množ-
ství strusky.

Je pravděpodobné, že odkryté objekty souvisí 
s rozlehlou osadou položenou na terase Swornice.

Odkryte obiekty wystąpiły w sąsiedztwie 
miejsca, w którym odsłonięto grób książę-
cy datowany na wczesny okres rzymski, 
oznaczonego jako stanowisko 1. Jednak  
300 m na południe od stanowiska 1 na te-
rasie Swornicy lokowana jest osada z póź-
nego okresu rzymskiego (stanowisko 2), na 

której w latach 1937 i 1957 prowadzono 
badania wykopaliskowe. W trakcie badań 
powierzchniowych w 1989 roku stwierdzo-
no występowanie na tym terenie dużej ilo-
ści żużla. Być może, odkryte obiekty nale-
żą do tej rozległej osady położonej na te-
rasie Swornicy.
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OSADA WCZeSNOŚReDNiOWieCZNA  
W LiGOCie OLeSKieJ, WOJeWÓDZTWO OPOLSKie

Stanowisko w Ligocie Oleskiej w powie-
cie oleskim odkryto w końcu lat 70-tych 
XX wieku podczas badań powierzchniowych 
AZP. Znaleziono na nim krzemienne zabyt-
ki i zapewne stanowisko to pozostałoby 
długo poza zainteresowaniami archeologów, 
gdyby nie Reinhold Kotwitz, mieszkaniec 
Ligoty, członek Klubu Miłośników Lokalnej 
historii w pobliskim Radłowie. Uwagę R. 
Kotwitza zwróciły ślady spalenizny poja-
wiające się na powierzchni zaoranego pola. 
Tak wiosną 2008 roku doszło do odkrycia 
pierwszego obiektu osadniczego – półzie-
mianki zawierającej w wypełnisku nielicz-

ne fragmenty ręcznie lepionej ceramiki. 
Z odkrytych skorup udało się wykleić gór-
ną część niewielkiego garnka o esowatym 
profilu, krótkiej szyjce i krawędzi wylewu 
wychylonej na zewnątrz. Naczynie datowa-
no na połowę Vii wieku1.

Stanowisko w Ligocie Oleskiej ma nr 25 
i położone jest na południowo-wschodnim 
stoku wysoczyzny opadającej do Prosny, na 
jej lewym brzegu, w odległości ok. kilome-
tra od źródeł rzeki (ryc. 1). Administracyj-
nie obszar stanowiska należy do Ligoty, choć 
zabudowania położone w odległości kilku-
set metrów należą do Wolęcina. Dodać na-

Ryc. 1. Ligota Oleska. Lokalizacja stanowiska 25. Skala 1 : 25 000
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leży, że 4 km dalej na północ zlokalizowa-
ne jest stanowisko 3 w Kościeliskach, ba-
dane przez Friedricha hufnagla i Zbigniewa 
Trudzika2. Ponieważ wielokrotnie ponawia-
ne próby znalezienia na powierzchni oko-
licznych pól materiału ceramicznego nie 
powiodły się, zwrócono się o pomoc do 
właściciela pola. W wyniku pogłębionej orki 
odkryto 4 kolejne miejsca ze śladami spa-
lenizny. Na rysujących się na powierzchni 
śladach po obiektach wytyczono wykopy.

Przekopano łącznie 150 m2 powierzchni 
i odsłonięto 5 obiektów (ryc. 2). Z nich 
obiekt 5 połączony z obiektem 6 początko-
wo otrzymał odrębną numerację. eksploro-
wano je również osobno. Po analizie mate-
riału ceramicznego wydaje się, że były one 
użytkowane w tym samym czasie, a obiekt 
5 był czymś w rodzaju „piwniczki” przy 
obiekcie 6. Dlatego w ogólnym sprawozda-
niu używam zwrotu „odkryto 5 obiektów”, 
natomiast przy omawianiu i podawaniu wy-
miarów poszczególnych obiektów i ich za-
wartości wymieniam wszystkie 6 obiektów.

Stratygrafia stanowiska przedstawia się 
następująco: ok. 0,25 m humusu i poniżej 
piasek calcowy. Jedynie wschodnia część 
pola, leżąca na krawędzi terasy rzecznej, 
może mieć warstwę humusu znacznie grub-
szą. Jest to konsekwencja orania pola na 
linii wschód–zachód. Na razie jednak obiek-

ty grupują się w odległości ok. 30–60 m 
od krawędzi terasy.

Kształt wszystkich odkrytych obiektów 
jest podłużny, nieregularny, niektórych so-
plowaty lub gruszkowaty. Usytuowanie 
obiektów dłuższą osią na linii wschód–za-
chód, z drobnymi odchyleniami i z wyjąt-
kiem obiektu 5, który przylegał do obiektu 
6 od jego północnej ściany i ukierunkowa-
ny był skośnie po linii północny zachód–
południowy wschód. Wymiary jam: naj-
mniejsza (obiekt 2/08) – długość 3,6 m, 
szerokość maksymalna – 2,04 m, szerokość 
minimalna – 1,77 m; największa (obiekt 
6/08) – długość 9,06 m, szerokość maksy-
malna 3,24, szerokość minimalna 1,86 m.

W przekroju wszystkie jamy są niecko-
wate, a ich wypełnisko stanowiła czarna 
próchnica wymieszana z piaskiem. Przy 
kamieniach palenisk i w spągach obiektów 
zalegała próchnica intensywnie czarna 
z dużą domieszką spalenizny. Natomiast 
w stropach i przy zewnętrznych krawędziach 
– próchnica zabarwiona mniej intensywnie, 
z niewielką domieszką spalenizny.

Obiekty 2/08 i 4/08 są pozostałością po 
zrębowych, zagłębionych budowlach, nato-
miast pozostałe to ślady budynków o ścia-
nach wspartych na słupach3. W obiekcie 
1/08, w jego maksymalnej szerokości, 
w spągu odkryto jamę posłupową o średni-
cy 0,14–0,18 m i głębokości 0,16 m. Po-
dobnie było w obiekcie 3/08. W jego mak-
symalnej szerokości natrafiono na jamę 
posłupową o średnicy 0,26 m i głębokości 
0,1 m. Natomiast w obiekcie 5/08 na dłuż-
szej osi natrafiono na 3 jamy posłupowe. 
Jama posłupowa i (od północy) miała śred-
nicę 0,26 m i głębokość 0,28 m; jama po-
słupowa ii (środkowa) miała średnicę 0,3 m 
i głębokość 0,3 m; jama posłupowa iii (od 
południa) miała średnicę 0,26 m i głębokość 
0,22 m. Na dłuższej osi obiektu 6/08 natra-
fiono na 2 jamy posłupowe. Jama iV  
(w jego środku) miała średnicę 0,24 m  
i głębokość 0,34 m. Natomiast jamę V  
o średnicy 0,2 m i głębokości 0,2 m odsło-
nięto na wschodnim krańcu obiektu.

Czytelne palenisko w postaci regularne-
go pierścienia wyłożonego kamieniami od-
kryto w środkowej części obiektu 2/08, 

Ar 131

Obiekt 1/08

Obiekt 4/08

Obiekt 3/08

Obiekt 2/08

Obiekty 5 i 6/08

Ar 111

Ar 91

Ar 71

Ar 51

Ar 41

Ar 31

Ar 21

Ar 11

Ryc. 2. Ligota Oleska, stanowisko 25. Plan sytu-
acyjny wykopów i odkrytych obiektów

0 20 m
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czego dowodzi intensywnie czarna barwa 
próchnicy o dużej zawartości spalenizny 
(ryc. 3). Brak takich wyodrębnionych pale-
nisk w obiektach 1/08 i 3/08, gdzie spale-
nizna zalegała w spągowych warstwach na 
całej ich długości. W obiekcie 4/08 niewiel-
ki, nieregularny bruk kamienny znajdował 
się w stropowej partii jego zachodniej czę-
ści. Natomiast maksymalne natężenie spa-
lenizny w próchnicy wystąpiło w środkowej 
jego części w spągu. Wypełnisko obiektu 
5/08 zawierało spaleniznę w próchnicy na 
całej głębokości jamy. Nie znaleziono tu 
żadnych kamieni ani skupisk spalenizny. 
Największy z odkrytych obiektów, 6/08, 

eksploatowany był partiami i tak też inwen-
taryzowano znajdowaną ceramikę, próbując 
uchwycić różnice w chronologii. W tym 
obiekcie odnotowano maksymalne natężenie 
spalenizny w dolnych warstwach jego za-
chodniej części na głębokości 0,47 m, bez 
śladów kamieni. Część środkowa obiektu 
6/08 o głębokości 0, 41 m użytkowana była, 
być może, jedynie jako wejście do „piw-
niczki” (obiekt 5/08). Brakuje tu bruku ka-
miennego, a nasycenie próchnicy spalenizną 
jest niewielkie. Wschodnia część obiektu 6, 
o największej głębokości 0,77 m, była za-
sypiskiem. Warstwy szarobrunatnej próch-
nicy przykryte zostały tutaj warstwami ze 

Ryc. 3. Ligota Oleska, stanowisko 25. Rzut poziomy obiektu 2/08 na głębokości 0,25 m oraz profile. 
Legenda: a – czarna próchnica, b – intensywnie czarna próchnica z duża zawartością spalenizny,  

c – kamienie, d – fragmenty ceramiki
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Ryc. 4. Ligota Oleska, stanowisko 25. Fragmenty naczyń: a – obiekt 1/08; b–f – obiekt 2/08; g–i – 
obiekt 5/08; j–p – obiekt 6/08
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spalenizną. Odkryta w wypełnisku cerami-
ka sugeruje jednofazowość użytkowania 
jamy. Kończąc omawianie obiektu 6, trzeba 
wspomnieć o kolistym bruku kamiennym, 
który wystąpił w warstwie stropowej, po 
zachodniej stronie od „wejścia” do piwnicz-
ki. Bruk ten, o średnicy 0,6 m, w połowie 
„wystawał” poza jamę i mógłby być uzna-
ny za palenisko, gdyby nie fakt, że nie za-
wierał spalenizny. Jego funkcja pozostaje 
nieznana.

Odnotujmy jeszcze, że obiekt 2/08 
w części wschodniej przecięty został współ-
czesnym rowem nieznanego pochodzenia. 
Podobnie naruszona została część wschod-
nia obiektu 6/08, a w jego części zachodniej 
odkryto także kwadratowy wkop.

Badania na osadzie w Ligocie dostarczy-
ły ceramiki, dwa przedmioty z żelaza, wę-
gla drzewnego, polepę oraz kości zwierzę-
cych. i tak: żelazne przedmioty to głownia 
noża z kolcem do rękojeści o długości 6,2 
cm, odkryta w środkowej części, na głębo-
kości 0,35 m, oraz fragment dłuta (?)  lub 
noża o długości 7,1 cm, odkryty w spągu 
środkowej części jamy 5/08. Ponadto w wy-
pełnisku obiektu 1/08 odkryto 16 fragmen-
tów ceramiki (ryc. 4a); w obiekcie 2/08 – 
136 fragmentów (ryc. 4b–f); w obiekcie 3/08 
– 3 mało charakterystyczne skorupy; 
w obiekcie 4/08 brak ceramiki; w obiekcie 
5/08 – 35 fragmentów ceramiki (ryc. 4g–i) 
i w obiekcie 6/08 – 147 fragmentów cera-
miki (ryc. 4j–p). Tylko w obiekcie 1/08 
wystąpiła ceramika wyłącznie lepiona ręcz-
nie. Wśród ceramiki odkrytej w pozostałych 
obiektach ślady obtaczania stwierdzono 
u 5% skorup. Na obecnym etapie analizy 
trudno wnioskować, czy uda się wykleić 
pełny profil naczynia. Stąd trudno odpowie-
dzieć na pytanie, czy ceramika znaleziona 
w Ligocie była obtaczana na całej wysoko-
ści naczynia. Stwierdzono obtaczanie naczyń 
w partiach przydennych i górnej partii brzu-
śca oraz wylewu. Ślady obtaczania wystą-
piły i na zewnętrznej, i na wewnętrznej 
powierzchni naczyń.

Ceramika odkryta na osadzie w Ligocie 
jest barwy brudnoceglastej, ceglastej i sza-
roczarnej, od wewnątrz przeważa barwa sza-
roczarna i brudnoceglasta. Przełam dwubarw-

ny i trójbarwny, domieszka średnia i grubo-
ziarnista piasku i tłucznia granitowego. 
Grubość naczyń 5–11 mm. Kilka fragmentów 
ceramiki o grubości ok. 15 mm może po-
chodzić z prażnic (?). Większość ceramiki 
to fragmenty naczyń o esowatym profilu. 
Brzegi naczyń stanowią 10,4% całości ma-
teriału ceramicznego, brzuśce – 78,1%, a dna 
naczyń i partie przydenne – 11,5%.

Dna naczyń są płaskie, niewyodrębnione, 
w kilku przypadkach stwierdzono na nich 
piasek, którym posypane było koło garn-
carskie.

Brzegi pochodzą z naczyń o esowatym 
profilu, krótkiej szyjce i wylewie w różnym 
stopniu wychylonym na zewnątrz, choć od-
notowano również fragmenty brzuśców 
przechodzące w wylew pionowy lub mini-
malnie wychylony na zewnątrz. Same kra-
wędzie wylewów są zaokrąglone lub profi-
lowane, w kilku przypadkach ścienione. 
Partie szyjkowe ceramiki częściowo pogru-
biane.

Najliczniejszą grupę stanowią fragmenty 
brzuśców o powierzchni nierównej, szorst-
kiej lub obmazywanej ze śladami pionowe-
go i ukośnego wyrównywania. ich po-
wierzchnia pokryta jest ornamentem pozio-
mych i falistych pasm linii rytych dwu-, 
trój- lub czterozębnym narzędziem, a nie-
kiedy są to pasma linii ośmiokrotnej. W kil-
ku przypadkach ornament pasm linii falistej 
wystąpił przy krawędzi wylewu na zewnątrz 
i od wewnątrz naczynia. Ceramika pokryta 
ornamentem stanowi w Ligocie 17% całości 
odkrytego materiału ceramicznego.

Jeden sezon badań i kilka obiektów nie 
mogą być podstawą szczegółowej analizy 
na temat przeznaczenia odkrytych obiektów4. 
Obiekty tego typu i o takim kształcie wy-
stępują na osadach na Górnym Śląsku od 
2. połowy Vii do połowy X wieku. Przy-
datne byłoby poddanie próbek węgla drzew-
nego analizie.

Z braku innych możliwości podstawą 
datowania osady w Ligocie pozostaje cera-
mika. Jej cechy stylistyczne i techniczno- 
-technologiczne również pozwalają datować 
osadę na okres od 2. połowy Vii do poło-
wy X wieku, ze wskazaniem na wiek Viii. 
Badania będą kontynuowane.



Wojciech Łonak

RANĚ STŘeDOVĚKÁ OSADA V LiGOTĚ OLeSKé, OPOLSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

První objekt byl objeven v lokalitě na jaře 
2008 a na podzim téhož roku byl proveden malý 
záchranný výzkum. Byla prozkoumána plocha 1,5 
aru a odkryto pět raně středověkých objektů.

Osada je položena na jihovýchodním svahu 
pahorkatiny, na levém břehu řeky Prosny, ve 
vzdálenosti přibližně 50 m od okraje terasy 
(obr. 1).

Všechny odkryté objekty měly podélný tvar 
a byly situovány delší osou ve směru V-Z, s vý-
jimkou objektu 5/08, který přiléhal od severu 
k objektu 6/08 a byl situován ve směru SSZ-JJV 
(obr. 2).

Odkryté objekty patří mezi polozemnice o roz-
měrech od 3,6 × 2,04/1,77 m (objekt 2/08) do 
9,06 × 3,24/1,86 m (objekt 6/08). V profilu se 
vanovitě zahlubovaly do podloží na minimální 
hloubku 0,08–0,18 m. Ve střední části se zahlu-
bovaly na hloubku 0,26 m (objekt 5/08 – hloub-
ka 0,25–0,51 m) až 0,55 m (objekt 6/08 – hloub-
ka 0,25–0,77 m).

Výplň objektů tvořila černá zemina promíse-
ná pískem, přičemž můžeme rozlišit dva druhy 
této výplně. Poblíž kamenů u ohnišť (objekt 2/08 
– obr. 3) a v dolních částech vrstev výplně (ob-
jekt 1/08, 3/08 a 4/08) byla intenzívně černá 

s velkým obsahem spálených částí, zatímco v hor-
ních částech a při vnitřních okrajích objektů vrst-
va byla propálená mnohem méně. 

Za pozůstatky nadzemních srubových staveb jsou 
považovány objekty 2/08 a 4/08, zbylé objekty  
považujeme za budovy kůlové konstrukce, které  
byly zaznamenány po odebrání výplně objektů. 

Z výplně objektů byl získán keramický ma-
teriál, dva železné předměty, dřevěné uhlíky, 
mazanice a kosti. Pouze v objektu 1/08 byla za-
znamenána keramika ručně lepená. Celkový po-
díl obtáčené keramiky není velký a činí 5% 
všeho materiálu. Odkryté fragmenty keramiky 
pocházejí v převážné míře z nádob s plochým 
dnem, esovitou profilací, krátkým hrdlem a růz-
ně vně vyhnutým okrajem (obr. 4). Jedním ze 
železných předmětů je čepel nože, druhým ulo-
mené dláto nebo fragment trnu k rukojeti želez-
ného nožíku. 

Datování osady v Ligotě Oleské je možné 
určit pouze na základě rozboru keramického ma-
teriálu. Jeho stylistické a technicko-technologické 
rysy dovolují datovat osadu do doby od 2. polo-
viny 7. až poloviny 10. století, s hlavním těžištěm 
v 8. stol. n.l.

Výzkum bude pokračovat.

PRZYPiSY

1 Materiał zabytkowy konsultowano z prof. dr. hab. Stanisławem Pazdą z Uniwersytetu Wrocławskie-
go, któremu za pomoc serdecznie dziękuję.

2 F. h u f n a g e l, Eine Siedlung der Guttentager Kultur in Hedwigstein Kr. Rosenberg, „Altschlesien” 
Bd. iX: 1940, s. 84–111; Z. T r u d z i k, Osada z V w.n.e. w Kościeliskach, pow. Olesno Śląskie, „Arche-
ologia Śląska” t. iii: 1959, s. 69–108.

3 e. M. F o l t y n, Podstawy gospodarcze wczesnośredniowiecznej społeczności plemiennej na Górnym 
Śląsku, Katowice 1998, s. 37–42.

4 Tamże; P. Š a l k o v s k ý, Häuser in der frühmittelalterlichen slawischen Welt, Nitra 2001.



Wojciech Łonak

eiNe FRÜhMiTTeLALTeRLiChe SieDLUNG iN LiGOTA OLeSKA,  
WOiWODSChAFT OPOLe

(Zusammenfassung)

ein erstes Objekt wurde auf dem Fundplatz 
im Frühjahr 2008 entdeckt und im herbst eine 
kleine Notgrabung durchgeführt. insgesamt wur-
den 1,5 Ar der Fläche erforscht und fünf früh-
mittelalterliche Objekte freigelegt.

Die Siedlung liegt am südöstlichen hang einer 
hochebene, am linken Ufer der Prosna, in einer 
entfernung etwa 50 m von der Terrassenkante 
(Abb. 1).

Alle entdeckten Objekte wiesen eine längliche 
Form auf und waren mit der längeren Achse ost-
westlich orientiert, mit Ausnahme des Objekts 
5/08, das von Norden ans Objekt 6/08 angestoßen 
hat und an der Linie Nordnordwesten–Südsüdos-
ten gelegen war (Abb. 2).

Die entdeckten Objekte waren halbgrubenhäu-
ser mit Ausmaßen von 3,6 × 2,04/1,77 m (Objekt 
2/08) bis 9,06 × 3,24/1,86 m (Objekt 6/08). im 
Schnitt waren die Objekte beckenförmig und nur 
ein wenig in den gewachsenen Boden 0,08–0,18 
m eingetieft. in den mittleren Teilen waren die 
Objekte von 0,26 m (Objekt 5/08 – 0,25–0,51 m 
tief) bis 0,55 m (Objekt 6/08 – 0,25–0,77 m) tief.

Die Füllung der Objekte bestand aus schwarzem 
humus, vermischt mit Sand zweier Arten. An den 
Steinen der Feuerstellen (Objekt 2/08 – Abb. 3) 
sowie in den Deckenteilen der Füllung (Objekt 
1/08, 3/08 und 4/08) war der Boden intensiv 
schwarz mit großer Menge der Brandreste. in den 

Deckenschichten dagegen und am Außenrand der 
Objekte enthielt er weniger Brandreste. 

Unter den entdeckten Objekten wurden die 
mit den Nummern 2/08 und 4/08 markierten als 
Überreste von ebenerdigen häusern im Blockbau 
angesprochen, die übrigen halte ich hingegen für 
Bauten, die auf Pfosten gestützt waren; die letz-
teren ließen sich unterhalb der Objektendecken 
erkennen.

in der Füllung der Objekte konnten Kera-
mikfunde, zwei eisengegenstände, holzkohle, 
Lehmbewurf und Knochen geborgen werden. Nur 
im Objekt 1/08 trat handgefertigte Keramik auf. 
Der gesamte Anteil der abgedrehten Keramik ist 
gering und beträgt 5% des ganzen Fundmateri-
als. Die gefundenen Scherben stammen überwie-
gend von Töpfen mit flachem Boden, S-förmigem 
Profil, kurzem hals und unterschiedlich ausla-
dendem Rand (Abb. 4). einer der eisengegen-
ständen stellt eine Messerklinge, der andere eine 
gebrochene Ahle oder ein Fragment eines eiser-
nen Messerdorns dar.

Die einzige Möglichkeit, die Siedlung in Li-
gota Oleska zu datieren, bietet die Keramik. ihre 
stilistischen und herstellungstechnischen Züge 
lassen die Siedlung in die Zeit von der 2. hälfte 
des 7. bis zur Mitte des 10. Jh., mit dem hinweis 
auf das 8. Jh., setzen.

Die Untersuchungen sollen fortgesetzt werden.
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Sławomir Dryja, Maryla Dryja, Zofia Jagosz-Zarzycka

SPRAWOZDANie Z BADAŃ ARCheOLOGiCZNYCh 
NA GÓRZe ZAMKOWeJ W CieSZYNie,  

WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

W dniach od 16 czerwca do 30 sierpnia 
2008 roku wykonano badania sondażowe na 
Górze Zamkowej (stanowisko 1) w Cieszy-
nie (ryc. 1). Zlecone zostały przez Urząd 
Miasta w Cieszynie i miały na celu rozpo-
znanie terenu przed rewitalizacją zespołu 
parkowo-zamkowego, w ramach polsko-cze-
skiego projektu „Ogród Dwóch Brzegów”. 
Kierownikiem badań był Sławomir Dryja, 
prace prowadzono we współpracy z Działem 
Archeologii Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
w Cieszynie. Ogółem wytyczono 12 wyko-

pów (ryc. 2), zatwierdzonych przez Woje-
wódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kato-
wicach, Delegatura w Bielsku-Białej:

– W1, W2, W3 – trzy wykopy sondażo-
we przy zachodniej skarpie, na południe od 
narożnej okrągłej wieży „ostatecznej obro-
ny” z wieków Xiii–XiV, mające na celu 
zlokalizowanie przebiegu i stwierdzenie 
stanu zachowania zachodniego muru obron-
nego. Wstępnie wytyczono wykopy o wy-
miarach 1,5 × 2 m, wydłużając je później 
w miarę potrzeb w kierunku zachodnim.

Ryc. 1. Cieszyn. Lokalizacja Góry Zamkowej. Skala 1 : 25 000
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Ryc. 2. Cieszyn, Góra Zamkowa. Rozmieszczenie sondaży

– W4 – od absydy rotundy romańskiej, 
w kierunku wschodnim, ku reliktom muru 
wewnętrznego i dalej po jego zewnętrznej 
stronie. Wykop najdłuższy, nieregularny 
(29 × 1–2 m), wytyczony według potrzeb 

– pod montaż studzienki kanalizacyjnej oraz 
kanalizacji mającej odwodnić rotundę.

– W5, W6, W7 – trzy czworokątne son-
daże na ścieżce biegnącej w kierunku pół-
nocno-zachodnim (ku Wieży Piastowskiej).

1 – wieża ostatecznej obrony 
2 – kuchnia zamkowa 
3 – rotunda romańska 
4 – wieża przybramna

sondaże

0 20 m
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– W8, W9 – dwa czworokątne sondaże 
na chodniku biegnącym ku rotundzie. Teren 
ten częściowo wchodzi w domniemany ob-
wód murów pałacu południowego z wieków 
XiV–XV.

– W10, W11 – wykopy wytyczone w po-
łudniowo-zachodnim rejonie zamku, w po-
bliżu rotundy i reliktów szyi bramnej zam-
ku górnego oraz częściowo zrekonstruowa-
nej okrągłej wieży przybramnej z krótkim 
odcinkiem muru obwodowego. Wykopy 
nieregularne, miały na celu odsłonięcie po-
zostałości budynków bramnych.

– W12 – wykop 1,4 × 4,1 m na linii pół-
noc–południe, przy zrekonstruowanym mu-
rze obwodowym zewnętrznym, przy skarpie 
południowej. Wykonany w celu rozpoznania 
stanu zachowania muru oraz zabudowy pa-
łacowej w tej części zamku.

Badania rozpoczęto od eksploracji W1, 
W2, W3. efektem było odsłonięcie, na sto-
sunkowo niewielkiej głębokości, dolnych 
partii i fundamentów zachodniego muru 
obronnego z wieków Xiii i XiV.

– W1 (1,5 × 2,8 m): pod humusem natra-
fiono na relikty rynienki otoczakowej z XiX 
wieku, następnie po zdjęciu mieszanych 
warstw zasypowych, na głębokości 0,2 m 
(296,15 m n.p.m.), odsłonięto mur obronny 
o szerokości 1,7 m, wykonany z nieregularnie 
ciosanego kamienia wapiennego. Po stronie 
zewnętrznej obiekt uległ zniszczeniu i obniża 
się w kierunku zachodnim (w stronę skarpy).

– W2 (1,5 × 3 m): na głębokości 0,9 m 
(294,91 m n.p.m.) odsłonięto dalszy ciąg 
muru na zaprawie, o szerokości 2 m. W tym 
przypadku z obu stron mur licowany był 
regularnym kamieniem wapiennym. Po we-
wnętrznej stronie odkryto dostawiony mur 
poprzeczny późniejszej oficyny (wiek XV 
lub XVi). Wykonany jest z kamienia łama-
nego w wątku bardziej nieregularnym.

– W3 (1,4 × 3,3 m): mur obronny stwier-
dzono po zdjęciu 0,9 m warstw zasypowych 
(294,79 m n.p.m.), jego szerokość wynosi 
2,2 m, podobnie jak w W2 licowany z obu 
stron regularnym kamieniem wapiennym. 
Po wewnętrznej stronie muru stwierdzono 
relikty urządzenia ogniowego. eksplorację 
przerwano na domniemanym poziomie użyt-
kowym z czasów funkcjonowania tegoż 

urządzenia. Urządzenie zbudowano z cegieł 
palcowanych na zaprawie glinianej, dosta-
wione było w późniejszej fazie do muru. 
Znajdowało się we wnętrzu oficyny dosta-
wionej do muru w wieku XV lub XVi. 
istnienie częściowo zniszczonego urządzenia 
świadczy o występowaniu poniżej jakiegoś 
poziomu użytkowego związanego z funk-
cjonowaniem zamku. Pełne rozpoznanie 
węzła i urządzenia ogniowego pozostawio-
no do etapu realizacji inwestycji.

– W4 (29 × 1 m): podzielono na 5 od-
cinków (po 5 m każdy, ostatni – 4 m), ko-
lejność liczono od strony zachodniej. Od-
cinek 1 i częściowo 2 (do zrekonstruowa-
nego muru bramy wjazdowej) przebiegały 
przez teren wcześniej niekopany, w miejscu 
średniowiecznej drogi (wykonanej z otocza-
ków) prowadzącej na dziedziniec zamku. 
Pierwsze ślady zabudowy drewnianej tej 
części dziedzińca pojawiły się po zdjęciu 
0,8 m czarnych i brunatnych gliniastych 
warstw (wydzielających bardzo intensywny 
zapach). Na poziomie D, w warstwie bru-
natnej, gliniastej, z tłuczniem wapiennym, 
odkryto kilka spalonych desek ułożonych 
poziomo oraz trzy kołki wbite pionowo. 
Niestety, kondycja drewna nie pozwalała na 
pobranie próbek do badania dendrochrono-
logicznego. Warstwa ze spalonym drewnem 
w najgłębszym miejscu (pod murem bramy 
wjazdowej) osiągnęła 1,3 m, natomiast wy-
płycała się w kierunku zachodnim, pod 
drogą wjazdową. Odsłonięto pierwotny mur 
bramy wjazdowej z Xiii lub XiV wieku. 
Badania zakończono po osiągnięciu pozio-
mu posadowienia studzienki kanalizacyjnej 
i rury odwadniającej (291,65 m n.p.m.). 
Warstwa spągowa (szarobrunatna z żółtymi 
wtrętami miki) zawierała duże ilości cera-
miki kultury puchowskiej (także z elemen-
tami dackimi) (ryc. 3a–b). Od dalszej czę-
ści odcinka 2, aż do połowy odcinka 4, 
stwierdzono wyłącznie warstwy sypkie, 
przemieszane, z gruzem różnej wielkości. 
Był to odcinek biegnący przez teren badań 
archeologicznych prowadzonych przez Ali-
nę Kietlińską z Państwowego Muzeum Ar-
cheologicznego w latach 1947–1954. Ze 
względu na zsypywanie się profilów wyko-
pu z powodu ulewnych deszczy nie osią-
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Ryc. 3. Cieszyn, Góra Zamkowa. Ceramika kultury puchowskiej: a–b – W4, odcinek 1; c–e –  
W4, odcinki 5 i 6

gnięto zamierzonego poziomu, wykonano 
jedynie dwa sondaże (1 × 1 m) w celu we-
ryfikacji warstw. Na głębokości rury kana-
lizacyjnej stwierdzono tę samą warstwę 
szarobrunatną z wtrąceniami miki. W od-
cinku 4, od 2 m, wykonano trzeci sondaż, 
aż do muru wewnętrznego oddzielającego 
zamek górny od dolnego. W sprawozdaniu 
z badań A. Kietlińskiej1 zaznaczono, że przy 
murze nie prowadzono żadnych badań. Sam 
mur okazał się mocno zniszczony, nie zwią-
zany zaprawą, sięga głębokości 1,5 m (292,2 
m n.p.m.). Pod nim, do głębokości 2,3 m 
(291,4 m n.p.m.), istnieją kolejno warstwy 
gliniaste: stalowobrązowa (w niej trzy koł-
ki drewniane wbite regularnie, ukośnie pod 
murem), rdzawożółta, żółta sypka oraz gli-
niasta, czarna ze spalonym drewnem. Są to 
warstwy związane z wałem wczesnośrednio-
wiecznym, na którym w XiV wieku został 
wybudowany mur. Wykopu nie pogłębiano, 
osiągnięto poziom posadowienia rury.

Odcinki 5 i 6 na zewnątrz muru prze-
biegały przez wał wczesnośredniowieczny 
(ryc. 4) o konstrukcji drewniano-kamienno--
-ziemnej. Dzięki dokumentacji fotograficz-
nej sporządzonej w trakcie badań A. Kie-
tlińskiej (dokumentacja rysunkowa nie za-
chowała się) wiemy, że jej przekop przez 
wał zlokalizowany był zaledwie metr dalej 
w stronę północną. Niestety, z braku czasu 
i możliwości innego niż miejskie wsparcia 
finansowego przekop przez wał zakończono 
na poziomie ustalonym w umowie, tj. do 
2,4 m poniżej obecnego poziomu gruntu 
(291,5 m n.p.m.). Calca nie osiągnięto. Ogó-
łem wyróżniono 35 warstw, w tym warstwy 
spalonego oraz zbutwiałego drewna. Układ 
drewna wskazuje na rusztową konstrukcję, 
spalone elementy konstrukcji zachowały się 
w bardzo dobrej kondycji. elementy zbu-
twiałe widoczne były w poziomach oraz 
w profilu. Pobrano próbki do badań den-
drochronologicznych, 14C, palinologicznych. 

0 5 cm

a

b

c d

e
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Ryc. 4. Cieszyn, Góra Zamkowa. Drewniane konstrukcje wału obronnego (W4, odcinki 5 i 6, poziom M)
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Z zabytków ruchomych    dominowała ce-
ramika puchowska (ryc. 3), z kilkoma za-
ledwie fragmentami ceramiki wczesnośre-
dniowiecznej (ryc. 5). Znaleziono jeden 
fragment ozdoby (?) z brązu. Przebadane 
konstrukcje wału można datować na stule-
cia iX–X. Dokładne wyniki badań opubli-
kowane zostaną w późniejszym czasie.

– W5 (1,5 × 1,5 m): eksplorowano do 
rzędnej posadowienia rury kanalizacyjnej, 
tj. 1,8 m poniżej poziomu gruntu (291,21 
m n.p.m.). Gliniaste czarne i rdzawe war-
stwy zawierały bardzo mało ceramiki.

– W6 (1,5 × 1,5 m): eksplorowano jak 
W5 (do 290,2 m n.p.m.). Wyodrębniono 

Ryc. 5. Cieszyn, Góra Zamkowa. Fragment naczynia 
wczesnośredniowiecznego (W4, odcinek 6)

w jej obrębie. Po odsłonięciu reliktów mu-
rów na dużej powierzchni zrezygnowano 
z dalszych wkopów dla zachowania cennych 
zabytków.

– W11 (część zachodnia) – założony w celu 
uchwycenia kolejnego odcinka muru obron-
nego. Wykop o kształcie trapezu – długość 
3,75 m, szerokości: 0,4 i 1,75 m, odkryto 
w nim mur, którego dalszy ciąg uchwycono 
w W12 (opis poniżej). Osiągnięto głębokość 
1,5 m od dzisiejszego poziomu gruntu.

Mury szyi zbudowane są z nieregular-
nych złomów miejscowego wapienia. Wy-
daje się, że nie są strukturą jednorodną, na 
co wskazuje występowanie w licu zachod-
niego muru (wewnątrz szyi bramnej) cegły 
ręcznie formowanej, nie palcowanej. Obec-
nie w murze nie można jednoznacznie wy-
różnić warstw.

Wschodni mur szyi (W10) pogrubiony 
jest przez dostawienie równoległego i stycz-
nego muru o niezbyt starannej konstrukcji 
z nieregularnych złomów wapienia. Dostaw-
ka ta widoczna jest w murze obronnym, 
odkrytym pomiędzy szyją bramną a okrągłą 
basztą. Węzeł stwierdzono w płytkim wy-
kopie, w którym odkryto oryginalne wątki 
murów występujące poniżej częściowej re-
konstrukcji z ostatnich lat ubiegłego wieku. 
Oryginalny wątek muru obronnego z wie-
ków Xiii–XiV, którego krótki odcinek za-
chowany jest pomiędzy „szyją” i basztą 
okrągłą, jest związany z wątkiem tejże basz-
ty. Potwierdzono to w płytkim wykopie przy 
narożniku utworzonym przez mury, nie uda-
ło się jednak jednoznacznie ocenić styku 
muru ze wschodnim murem „szyi”. Anali-
zując układ terenu i murów oporowych na 
południowym przedłużeniu szyi bramnej, 
można przypuszczać, że dalszy ciąg tego 
dzieła obronnego występuje pod ziemią 
(oraz częściowo w licu muru oporowego 
Wzgórza Zamkowego), w obrębie załamania 
muru oporowego z niewielką platformą. 

Z badań wynika, że szyja bramna może jest 
reliktem wczesnej fazy średniowiecznego mu-
rowanego zamku, a relikty pierwotnego muru 
obronnego z resztkami baszty okrągłej zostały 
wchłonięte przez późniejszą zabudowę. 

– W12 (1,4 × 4,1 m): wypełnisko two-
rzyły jedynie humus i gruz ceglany, będący 

0 5 cm

warstwy zasypowe oraz gliniaste, również 
zawierające bardzo mało ceramiki.

– W7 (1,5 × 1,5 m): eksplorowano jak 
wyżej (do 288,05 m n.p.m.). Wyodrębniono 
warstwy zasypowe, gruzowate, z ceramiką 
późnośredniowieczną i nowożytną. Na głę-
bokości 1,2 m natrafiono na kamienno-be-
tonowy fragment fundamentu nieistniejące-
go budynku pałacowego.

– W8, W9 – pod humusem i asfaltem 
odkryto rynienki otoczakowe wykonane 
w XiX wieku na zlecenie habsburgów. We-
dług zalecenia konserwatora nie eksploro-
wano głębiej. W świetle dotychczasowych 
ustaleń pod powierzchnią bruku należy się 
spodziewać występowania murów pałacu 
południowego.

W rejonie szyi bramnej (W10, W11) 
odsłonięto mury, ponadto eksponowany jest 
bruk drogi wjazdowej, odkryty w poprzed-
nich badaniach2.

– W10 (wschodnia część szyi bramnej) 
– kształt wykopu nieregularny, wynikający 
z konieczności odsłonięcia murów i bruku 
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efektem niwelacji terenu wykonanej w XiX 
wieku. Głębokość wykopu – 1,4 m, nie 
stwierdzono pozostałości po zabudowie. 
Przy murze parapetowym, stojącym na mu-
rze oporowym, odkryto fragment muru 
obronnego z wieków Xiii–XiV, odchodzą-
cy ukośnie (w kierunku północnym od linii 
muru oporowego) w kierunku zespołu szyi 
bramnej. Odkryty mur ma znaczną miąż-

szość (nie jest dostępna pełna szerokość tego 
odcinka muru) oraz dobrze zachowane lico 
wewnętrzne (północne). 

Poza strefą badań, w pobliżu rotundy, po 
jej południowej stronie, potwierdzono wystę-
powanie pod zasypem ziemnym murów po-
przecznych zabudowy oficynowej (nowożyt-
nej lub późnośredniowiecznej). Mury te wznie-
siono z łamanego, miejscowego wapienia.

PRZYPiSY

1 A. K i e t l i ń s k a, Gród wczesnośredniowieczny na Górze Zamkowej w Cieszynie w świetle badań 
w latach 1949–1954, „Materiały Wczesnośredniowieczne” t. 5: 1960, s. 63–97.

2 W. K u ś, Sprawozdanie z prac archeologicznych prowadzonych w rejonie bramy wjazdowej do zamku 
górnego na Górze Zamkowej w Cieszynie, województwo śląskie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym 
Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2003–2004, pod red. e. T o m c z a k a, Katowice 2006, s. 188–191.

Sławomir Dryja, Maryla Dryja, Zofia Jagosz-Zarzycka

ZPRÁVA Z ARCheOLOGiCKéhO VÝZKUMU NA ZÁMeCKé hOŘe  
V TĚŠÍNĚ, SLeZSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

Ve dnech od 16. června do 30. srpna 2008 
byl prováděn sondážní výzkum na Zámecké hoře 
v Těšíně (lokalita 1) (obr. 1). Výzkum byl finan-
cován Městským úřadem v Těšíně a jeho cílem 
bylo prozkoumat plochu před plánovanou revita-
lizací parkového a zámeckého komplexu v rám-
ci polsko-českého projektu „Zahrada dvou břehů”. 
Vedoucím výzkumu byl dr. Sławomir Dryja a prá-
ce byly vedeny ve spolupráci s Archeologickým 
oddělením Muzea Těšínského Slezska v Těšíně. 
Celkem bylo položeno 12 sond, schválených Voj-
vodským úřadem ochrany památek (WUOZ) 
v Katovicích, pracoviště v Bielsku-Białé (obr. 2). 
Ve třech sondách v západní části ostrožny, na jih 
od válcovité věže „posledního útočiště”, byly 
odkryty relikty hradební zdi. Sonda W4 vedoucí 
od románské rotundy východním směrem byla 
položena v místech dřívějších výzkumů ze 40. a 50. 
let 20. století, které vedla Alina Kietlińská z Arche-
ologického muzea ve Varšavě (Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie) a částečně na ne-
zkoumané ploše. U hradební zdi byl zachycen vel-
mi dobře zachovaný raně středověký val (obr. 4) 
dřevo-kamenito-hlinité konstrukce. V sondě protí-
nající val nebylo dosaženo podloží. Zachované dře-

věné prvky vnitřní konstrukce valu indikují roštovou 
konstrukci. Mezi nálezy převažují nálezy púchovské 
keramiky (obr. 3) a jen ojediněle se objevily frag-
menty raně středověké keramiky (obr. 5). Odkryté 
valové kontrukce je možné datovat do 9.–10. sto-
letí, dřevěné konstrukční prvky budou ještě podro-
beny dendrochronologické analýze. 

Další sondy W5 až W9, položené na chodní-
cích vedoucích k Piastovské věži a rotundě, ne-
prokázaly bezpečnou stratigrafii. V oblasti bran-
ské šíje (W10, W11) byly odkryty zdi branských 
budov, které byly postaveny z nepravidelných 
bloků místního vápence a nebyly stejnorodé. Vý-
chodní zeď šíje (W10) byla zesílená přistavěním 
rovnoběžné a styčné zdi, nepříliš kvalitní, z ne-
pravidelných vápencových bloků. V sondě W12, 
položené u parapetové zdi stojící na zdi opěrné, 
byl odkryt fragment hradební zdi datované na 
13.–14. století, která dále šikmo pokračovala (se-
verně od opěrné zdi) směrem k branské šíji. Mimo 
plochu výzkumu, v blízkosti rotundy na její jižní 
straně byly prokázány pod zemními násypovými 
vrstvami zdi zadního křídla hradu (novověké nebo 
vrcholně středověké). Tyto zdi byly postaveny 
z místního lomového vápence.



Sławomir Dryja, Maryla Dryja, Zofia Jagosz-Zarzycka

eiN BeRiChT VON DeN ARChÄOLOGiSCheN UNTeRSUChUNGeN  
AUF DeM SChLOSSBeRG (GÓRA ZAMKOWA) iN CieSZYN,  

SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

Vom 16. Juni bis zum 30. August 2008 wurden 
Sondagegrabungen auf dem Schlossberg (Góra 
Zamkowa, Fdpl. 1) (Abb. 1) in Cieszyn durchge-
führt. Sie wurden durch das Stadtamt in Cieszyn 
im Rahmen des polnisch-tschechischen Projekts 
„Garten Zweier Ufer” beauftragt und setzten sich 
zum Ziel, das Gelände vorausgehend einer Sanierung 
der Park-Schloss-Anlage zu erkennen. Die Leitung 
der Untersuchungen übernahm Sławomir Dryja, die 
Arbeiten wurden in Zusammenarbeit mit der Ar-
chäologischen Abteilung des Museums des Tesche-
ner Schlesien in Cieszyn geführt. insgesamt wurden 
12 Schnitte abgesteckt, die vom Bodendenkmal-
pflegeamt in Katowice, Arbeitsstelle Bielsko-Biała 
bewilligt wurden (Abb. 2). in drei Sondagegrabun-
gen an der westlichen Böschung, südlich des runden 
Bergfrieds, konnten Relikte einer Wehrmauer frei-
gelegt werden. Der Schnitt 4 (von der romanischen 
Rotunde in östlicher Richtung) verlief durch das 
Areal der Ausgrabungen aus den 40er und 50er 
Jahren des 20. Jh., die von Alina Kietlińska vom 
Staatlichen Archäologischen Museum in Warschau 
geführt worden waren, sowie durch früher nicht 
erforschtes Gelände. in der nächsten Nachbarschaft 
der innenmauer des Schlosses wurde ein frühmit-
telalterlicher Wall (Abb. 4) von einer holz-Stein- 
-erde-Konstruktion freigelegt. innerhalb des Walls 
konnte der gewachsene Boden nicht erreicht werden. 
Die im Wallinneren erhaltenen holzelemente weisen 

auf einen Rostbau hin. Bei den Bergung herrschte 
die Keramik der Puchov-Kultur vor (Abb. 3), von 
nur einigen Keramikfragmenten vom Mittelalter 
begleitet (Abb. 5). Der durchforschte Wallaufbau 
darf ins 9. und 10. Jh. datiert werden, die holzele-
mente werden einer dendrochronologischen Unter-
suchung unterzogen werden.

Weitere Schnitte W5–W9 wurden an den Pfa-
den in Richtung zum Piastenturm und der Rotun-
de angelegt, sie wiesen keine wesentlichen Schich-
ten auf. im Bereich des Torhalses (W10, W11) 
wurden die Mauern von Gebäuden des Torhauses 
freigelegt, die, aus unregelmäßigem Bruch vom 
lokalen Kalkstein errichtet, keine homogene Struk-
tur aufweisen. Die Ostmauer des halses (W10) 
ist durch Anbau einer parallel anstoßenden Mauer 
von nicht besonderer Bauweise aus unregelmäßi-
gem Kalkbruch verdickt worden. im Schnitt  
W12 an der Brüstungsmauer, die auf der Stütz-
mauer stand, wurde ein Fragment der Wehrmauer 
aus dem 13.–14. Jh. freigelegt, die schräg von 
der Fluchtlinie der Stützmauer in nördlicher Rich-
tung zum Torhals abgeht. Außerhalb des erforschten 
Bereichs, in der Nähe der Rotunde, an ihrer  
südlichen Seite, wurde das Vorhandensein von 
Quermauern einer (neuzeitlichen oder spätmittel-
alterlichen) hinterbebauung unter einer erdauf-
schüttung festgestellt. Jene Mauern wurden aus 
örtlichem Kalkbruch errichtet. 
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Jiří Juchelka

RANĚ STŘeDOVĚKé POhŘeBiŠTĚ  
U MALÝCh hOŠTiC, OKReS OPAVA

1. Úvod
V letních měsících roku 2008 proběhl 

na rozhraní katastrů opavských příměstských 
částí Malých hoštic a Kateřinek (obr. 1) 
rozsáhlý archeologický výzkum realizovaný 
v souvislosti s budováním nové komunikač-
ní spojky S1, který zachytil na katastru 
Malých hoštic část raně středověkého po-
hřebiště. To bylo situováno v severovýchod-
ním prostoru zkoumané plochy, na temeni 
výrazné terénní vlny (obr. 2).

Pohřebiště se táhlo v  pásu cca 20 m 
širokém a 40 m dlouhém od severu k jihu 

a bylo zde prozkoumáno celkem 17 hrobů, 
přičemž všechny měly obdélný tvar a orien-
taci ve směru východ–západ. Bohužel se 
vlivem zásaditého půdního prostředí nedo-
chovaly takřka žádné kosterní pozůstatky, 
pouze v některých hrobech se podařilo iden-
tifikovat fragmenty lidských zubů či nega-
tivní otisky lebek. Ty se nacházely vždy 
u západního okraje hrobové jámy, lze tedy 
soudit, že obličej mrtvého směřoval k vý-
chodu.

 hroby můžeme podle rozměrů hrobové 
jámy rozdělit do dvou skupin: předpokláda-

Obr. 1. Opava-Malé hoštice, Na hoštických lukách. Poloha lokality. Měřítko 1 : 25 000
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né hroby dospělých (délka 2–2,7 m) a dětí 
(délka 1–1,6 m). Do první skupiny náleží 12 
hrobů (č. 1, 4–7, 9–12, 15–17), do druhé 5 
hrobů (č. 2–3, 8, 13, 14). V blízkosti někte-
rých dětských hrobů (č. 2–3) se nacházely 
drobné kůlové jamky, situované východně 
od hrobové jámy. U většiny hrobů byly při 
výzkumu konstatovány pozůstatky výdřevy, 
častěji u dospělých (č. 1, 4–7, 9–12) než 
u dětí (č. 8, 13). Výdřeva nebyla zjištěna ve 
třech hrobech dospělých (č. 15–17; poslední 
dva však byly narušeny novodobým kabelem) 
a třech hrobech dětí (č. 2–3 a 14). Ve třech 
hrobech dospělých nebyla zjištěna žádná vý-
bava (č. 12, 15, 16 – ten poslední však byl 
narušen novodobým kabelem), ve zbylých 
devíti milodary byly. Nejbohatší výbavu měly 
hroby, které lze označit za bojovnické – č. 
1 (sekerka, nůž, srp a vědérko), 7 (sekerka, 
2 nože, ocílka a vědérko) a 11 (sekerka, nůž 
a vědérko), ze zbylých šesti byl ve dvou 
železný nožík a jedna (č. 17) či dvě (č. 5) 
keramické nádobky, ve čtyřech jen nožík (č. 
4, 6, 9–10). Pokud jde o dětské hroby,  
v hrobě č. 14 nebyla zjištěna žádná výbava, 
v hrobě č. 2 stříbrná záušnice a drobný ko-

Obr. 2. Opava-Malé hoštice, Na hoštických lukách. 
Plán pohřebiště

Obr. 3. Opava-Malé hoštice, Na hoštických lukách. hrob č. 1

0 10 m



104

rálek, v hrobech č. 3, 8 a 13 po jedné kera-
mické nádobce. Dislokaci hrobů viz na obr. 
2, rozmístění výbavy v popisech jednotlivých 
hrobových celků.

2. Popis hrobových celků
hrob č. 1 (obr. 3a) měl obdélný tvar 

o rozměrech 2,6 × 0,8 m a hloubku od úrov-
ně povrchu podloží 0,2 m. V hrobové jámě 
byly patrny stopy po výdřevě stěn, v jejím 
jižním sektoru se nacházel nůž (obr. 3c), 
sekerka (obr. 3d) a srp (obr. 3b) a u nohou 
nebožtíka vědérko opatřené trojitým ková-
ním (obr. 3e). Z kosterních pozůstatků se 
dochovaly pouze fragmenty zubů.

hrob č. 2 byl obdélného tvaru o rozmě-
rech 1,6 × 0,7 m a hloubce 0,27 m. Z veli-
kosti hrobu lze usuzovat, že se jedná o po-
hřeb dítěte. Ze skeletu se zachovaly pouze 
fragmenty zubů. V jižním sektoru hrobu se 
nacházela stříbrná záušnice a drobný korá-
lek. Jihovýchodně od hrobové jámy byla 
situována drobná kůlová jamka.

hrob č. 3 měl obdélný tvar o rozměrech 
1 × 0,5 m a hloubku 0,08 m. Jedná se tedy 
pravděpodobně o dětský pohřeb. Kosterní 

pozůstatky se nedochovaly, pouze v západ-
ním sektoru hrobu byly registrovány frag-
menty chrupu. V zásypu hrobu se nacházela 
keramická nádobka. Na severovýchod od 
hrobu byla situována drobná kůlová jamka.

hrob č. 4 měl obdélný tvar o rozměrech 
2 × 0,8 m a hloubku 0,3 m, neobsahoval 
žádné kosterní pozůstatky, jen v západní 
části se nacházel negativní otisk lebky. Při 
preparaci hrobové jámy byly patrny stopy 
po výdřevě stěn. Ve střední části u sever-
ního okraje jámy se nacházel zlomek nože.

hrob č. 5 (obr. 4a) měl obdélný půdorys 
o rozměrech 2,5 × 0,8 m a hloubku 0,3 m. 
hrobová jáma byla bez kosterních pozůstat-
ků, jen v západní části se nacházel nega-
tivní otisk lebky. V severním sektoru hro-
bové jámy byl položen drobný železný 
nožík (obr. 4d), u nohou nebožtíka pak ke-
ramická nádobka (obr. 4c). Při preparaci 
hrobové jámy byly patrny stopy po výdře-
vě stěn, v zásypu byla situována rozbitá 
nádobka (obr. 4b).

hrob č. 6 měl obdélný tvar o rozměrech 
2,2 × 1 m a hloubku 0,4 m. hrobová jáma 
byla bez kosterních pozůstatků, pouze v zá-

Obr. 4. Opava-Malé hoštice, Na hoštických lukách. hrob č. 5
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padním sektoru byl negativní otisk lebky. 
V hrobě se nacházel zlomek nože. Při pre-
paraci hrobové jámy byly patrny stopy po 
výdřevě stěn.

hrob č. 7 (obr. 5a) měl v půdoryse ob-
délný tvar o rozměrech 2,7 × 1 m a hloub-
ku 0,35 m. Kosterní pozůstatky se nedo-
chovaly, až na fragmenty chrupu v západním 
sektoru. V jižním sektoru hrobové jámy byla 
situována sekerka (obr. 5f), dvojice nožů 
(obr. 5d, e) a ocilka (obr. 5c). V prostoru 
u hlavy nebožtíka bylo objeveno kování 
vědérka (obr. 5b). Při preparaci hrobové 
jámy byly patrny stopy po výdřevě stěn.

hrob č. 8 (obr. 6a) měl obdélný půdorys 
o rozměrech 1,54 × 0,8 m a hloubku 0,5 m. 
Dle rozměrů hrobové jámy se jedná o hrob 
dítěte. Kosterní pozůstatky se nedochovaly, 
pouze v západním sektoru byl patrný nega-
tivní otisk lebky. Ve východním sektoru, 

u nohou nebožtíka, se nacházela malá ke-
ramická nádobka se značkou na dně (obr. 
6b). Při preparaci hrobové jámy byly patr-
ny stopy po výdřevě stěn.

hrob č. 9 měl obdélný tvar o rozměrech 
2 × 0,75 m a hloubku 0,44 m. V hrobové 
jámě se nedochovaly žádné kosterní pozů-
statky. V severním sektoru hrobové jámy 
se nacházel nožík. Při preparaci hrobové 
jámy byly patrny stopy po výdřevě stěn.

hrob č. 10 měl obdélný tvar o rozměrech 
2,1 × 0,8 m a hloubku 0,5 m. Z kostry byl 
patrný již jen negativní otisk lebky situo-
vaný v západním sektoru hrobu. Ve středních 
partiích jámy se vlevo od nebožtíka nachá-
zel drobný železný nožík. hrob byl opatřen 
výdřevou.

hrob č. 11 (obr. 7a) měl v půdoryse ob-
délný tvar o rozměrech 2,1 × 0,8 m a hloub-
ku 0,5 m. V jámě se nedochovaly žádné 

Obr. 5. Opava-Malé hoštice, Na hoštických lukách. hrob č. 7
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Obr. 7. Opava-Malé hoštice, Na hoštických lukách. hrob č. 11

Obr. 6. Opava-Malé hoštice, Na hoštických lukách. hrob č. 8
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kosterní pozůstatky, pouze v západním sek-
toru se nacházel negativní otisk lebky. Ve 
středních partiích hrobu, vpravo od nebož-
tíka ležela železná sekerka (obr. 7d), vlevo 
drobný železný nůž (obr. 7c) a u nohou 
vědérko s kováním (obr. 7b). hrob byl opa-
třen výdřevou.

hrob č. 12 měl obdélný tvar o rozměrech 
2,4 × 0,9 m a hloubku 0,6 m. Kosterní po-
zůstatky se nedochovaly, jen v západním 
sektoru hrobu byl patrný negativní otisk 
lebky. Při preparaci hrobové jámy byly pa-
trny stopy po výdřevě stěn.

hrob č. 13 měl obdélný půdorys o roz-
měrech 1,3 × 0,7 m a hloubku 0,43 m. Dle 
rozměrů hrobové jámy lze předpokládat, že 
se jedná o dětský pohřeb. Skelet se neza-
choval, pouze v západním sektoru hrobu se 
nacházely fragmenty chrupu. Ve východní 
části jámy, u nohou nebožtíka, se nacháze-
la drobná keramická nádobka. hrob byl 
opatřen výdřevou.

hrob č. 14 byl obdélného půdorysu 
o rozměrech 1,1 × 0,5 m a hloubce 0,09 m. 
Kostra se nedochovala. V hrobě se nena-
cházely žádné další předměty. 

hrob č. 15 měl obdélný půdorys o roz-
měrech 2,2 × 0,99 m a hloubku 0,5 m. 
V jámě se zachoval v západní části nega-
tivní otisk lebky a ve východním sektoru 
otisk kosti. V hrobě nebyl nalezen žádný 
předmět.

hrob č. 16 měl obdélný tvar s rozměry 
2,1 × 0,8 m a hloubku 0,25 m. hrob byl 
na celé své jižní straně narušen novodobým 
kabelovým vedením. Kostra se nedochovala. 
V hrobě se nenacházely žádné předměty. 

hrob č. 17 měl obdélný půdorys o roz-
měrech 2,2 × 0,72 m a hloubku 0,3 m. hrob 
byl po celé své jižní straně narušen novo-
dobým kabelovým vedením. Ze skeletu se 
zachoval pouze negativní otisk lebky a frag-
ment čelisti. Ve středních partiích hrobu byl 
situován železný nožík. U nohou nebožtíka 
se nacházela keramická nádoba.

3. Závěr
Všechny zde zkoumané hroby lze na pod-

kladě v nich objeveného materiálu datovat 
do průběhu 2. poloviny 9. století a na počá-
tek století následujícího1. Je pravděpodobné, 
že pohřebiště má souvislost se soudobým 
sídlištěm, které bylo výzkumem zachyceno 
o něco západněji. Tato osada se rozkládala 
v úzkém údolíčku po obou stranách dnes již 
téměř vyschlé vodoteče pramenící v trati Na 
Studánkách. Je tedy možné, že výzkumem 
byla zachycena část raně středověké sídelní 
struktury. Ta sestávala z osady, která byla 
umístěna v blízkosti přirozeného vodního 
zdroje a od západu i východu kryta dvěmi 
terénními vlnami, a z pohřebiště, situované-
ho na východ od ní a umístěného na temeni 
výrazného kopce nad osadou.

POZNÁMKY

1 Za určení děkuji doc. PhDr. Pavlu Kouřilovi, CSc.

Jiří Juchelka

WCZeSNOŚReDNiOWieCZNe CMeNTARZYSKO  
W MALYCh hOŠTiCACh, POWiAT OPAWA

(Streszczenie)

W miesiącach letnich 2008 roku na granicy ka-
tastrów opawskich dzielnic przedmiejskich Malých 
hoštic i Kateřinek (ryc. 1) przeprowadzono szero-
kopłaszczyznowe badania archeologiczne. Powodem 

badań była budowa nowego łącznika komunikacyj-
nego S1. ich rezultatem było odkrycie w katastrze 
Malých hoštic części cmentarzyska z końca  
iX i początku X wieku.



Jiří Juchelka

FRÜhMiTTeLALTeRLiCheS GRÄBeRFeLD Bei MALe hOŠTiCe,  
BeZiRK OPAVA

(Zusammenfassung)

in den Sommermonaten des Jahres 2008 wur-
de an der Grenze des Katasters der vorstädtischen 
Teile von Opava-Male hoštice und Kateřinki 
(Abb. 1) eine breit angelegte archäologische 
Grabung im Zusammenhang mit dem Bau der 

neuen Verbindungsstrecke S1 durchgeführt. Da-
bei konnte man auf dem Kataster von Male 
hoštici teilweise ein Gräberfeld vom ausgehen-
den 9. und dem Beginn des 10. Jahrhunderts 
erkennen.
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Obr. 1. Opava-Kateřinky, trať Dolní pole. Poloha lokality. Měřítko 1 : 25 000

Jiří Juchelka

OBJeKT Z POZDNÍ DOBY hRADiŠTNÍ  
V OPAVĚ-KATeŘiNKÁCh

1. Poloha lokality a důvody výzkumu
Lokalita se nachází na levobřeží řeky 

Opavy v pásu hlučínské pahorkatiny. Je 
situována na malé terénní vlně, která se 
kloní k jihovýchodu. Východní a severní 
část zkoumané plochy je lemována drob-
nou vodotečí Kateřinského potoka, jižní 
okraj je ohraničen silnicí Opava–Krava-
ře–hlučín (silnice č. 56) a západní par-
kovištěm a stávající zástavbou obchodní-
ho centra (obr. 1).

Výzkum, který probíhal v zimních mě-
sících na přelomu roku 2007/2008, se usku-

tečnil v rámci stavebních prací spojených 
s výstavbou obchodního centra. Při výzku-
mu bylo zachyceno polykulturní sídliště, 
jehož součástí byl také objekt 502, datova-
ný do pozdní doby hradištní.

2. Popis objektu 502, nálezy
Objekt představoval mělkou jámu (max. 

hloubka 0,15 m) téměř oválného půdorysu 
(1,8 × 0,85 m), která byla vyplněna šedo-
hnědou prachovou hlínou s příměsí uhlíků 
a mazanice (obr. 2). Ve střední části objek-
tu, v nejvíce zahloubeném místě, se na samé 
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Obr. 2. Opava-Kateřinky, trať Dolní pole. Objekt 502

Obr. 3. Opava-Kateřinky, trať Dolní pole. Situace výzkumu s vyznačenou polohou objektu 502

0 50 cm

0 50 m
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bázi výplně nacházel shluk drobných lomo-
vých kamenů. 

Nejspíše se jednalo o pozůstatek chaty, 
jejíž horní část byla zničena hlubokou orbou, 
a námi zkoumaný zbytek pak představoval 
část podlahy.

Ve výplni objektu, který byl situován 
u severního okraje sledované plochy (obr. 
3), se nacházel dobře vypálený keramický 
materiál (obr. 4) s jemným ostřivem, odpo-
vídající keramice pozdní doby hradištní. 
V souboru se nacházela část hrncovité ná-
dobky s výrazně vně vyhnutým okrajem 
s náznakem okruží (obr. 4f). Vnější stěna 
střepu byla zdobena hustým vodorovným 

Obr. 4. Opava-Kateřinky, trať Dolní pole. Keramické nálezy z objektu 502

rýhováním. Tento dekor byl na podhrdlí 
doplněn jednoduchým pásem tzv. nehtová-
ní. Za zmínku stojí také fragment jiné ná-
dobky – pravděpodobně misky (obr. 4b), 
jež byla opatřena vně vyhnutým jednodu-
chým okrajem. Keramické těsto bylo v tom-
to případě ostřeno grafitem a lze říci, že se 
jednalo o nádobku, která působila v rámci 
keramického souboru z tohoto objektu jako 
celku poněkud archaicky1.

V objektu se nacházelo také větší množ-
ství kusů mazanice, z nichž některé nesly 
otisky výpletu stěn předpokládané nadzem-
ní konstrukce. Ve výplni se rovněž nachá-
zely kosti a zuby prasete domácího.

0 50 cm
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POZNÁMKY

1 Za určení děkuji doc. PhDr. Pavlu Kouřilovi, CSc.

Jiří Juchelka

OBieKT Z PÓźNeGO OKReSU GRODOWeGO W OPAWie-KATeŘiNKÁCh

(Streszczenie)

W trakcie badań przeprowadzonych na prze-
łomie lat 2007 i 2008 rozpoznano na wschodnim 
skraju katastru Opawy-Kateřinek wielokulturową 

osadę (ryc. 1). Jej elementem był również obiekt 
502 (ryc. 2) z późnego okresu grodowego, o któ-
rym mowa w artykule.

Jiří Juchelka

eiN OBJeKT AUS DeR SPÄTeN BURGWALLZeiT iN OPAVA-KATeŘiNKi

(Zusammenfassung)

Bei den Untersuchungen, die an der Wende 
zum Jahr 2008 stattfanden, wurde am östlichen 
Rand des Katasters von Opava-Kateřinki eine 
mehrschichtige Siedlung erkannt (Abb. 1). ihr 

element war auch das Objekt 502 (Abb. 2) aus 
der späten Burgwallzeit, das Gegenstand des vor-
liegenden Beitrags ist.



113

Czesław Hadamik

WYNiKi BADAŃ SONDAŻOWYCh  
NA ŚReDNiOWieCZNeJ OSADZie PRODUKCYJNeJ 

W RUDZie ŚLĄSKieJ-KOChŁOWiCACh,  
WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

Badania sondażowe w Rudzie Śląskiej- 
-Kochłowicach, stanowisko 3, podjęto na 
skutek interwencji i na zlecenie Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Katowicach. Bezpośrednią przyczyną in-
terwencji były informacje o luźnych znale-
ziskach wczesnośredniowiecznej ceramiki 
i żużli żelaznych, dokonanych przez Jadwi-
gę i Lucjana Wodarzy oraz eugeniusza Czo-
gałę w latach 2004 i 2006. informacje te oraz 

zebrane przez odkrywców materiały zostały 
przekazane Muzeum Śląskiemu w Katowi-
cach oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Ochro-
ny Zabytków1. Odkrywcy dostarczyli frag-
menty ceramiki naczyniowej i żużli żelaznych 
oraz inne zabytki znalezione na stanowisku, 
m.in. w „dzikim” wykopie, który zabezpie-
czyli dla potrzeb przyszłych metodycznych 
badań. Badania terenowe przeprowadzono 
w dniach 4–18 czerwca 2007 roku. Prace 

Ryc. 1. Ruda Śląska-Kochłowice. Lokalizacja stanowiska 3. Skala 1 : 25 000
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finansował w całości Śląski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków.

Rejon poddany badaniom sondażowym 
znajdował się na północnym stoku rozle-
głego garbu terenowego, w bezpośrednim 
sąsiedztwie stanowiska archeologicznego, 
zlokalizowanego w trakcie badań powierzch-
niowych na trasie autostrady A4 (ryc. 1), 
przeprowadzonych w listopadzie 1996 roku2. 
Zebrano na nim wówczas 40 fragmentów 
ceramiki, datowanej przez wykonawców 
badań na późne średniowiecze (34 fragmen-
ty) oraz okres nowożytny (6 fragmentów). 
Jako że teren tego stanowiska pokrywał się 
częściowo z rejonem odkryć państwa Wo-
darzy, dlatego zachowano dane adresowe 
stanowiska nadane w dokumentacji badań 
powierzchniowych. Należy jednak podkre-
ślić, że znaleziska z lat 2004 i 2006 dopro-
wadziły do odkrycia najstarszej fazy chro-
nologicznej stanowiska, związanej z okre-
sem wczesnopiastowskim. Określiły też jego 
zasięg przestrzenny, który został w pełni 
potwierdzony w trakcie badań sondażowych. 
Pracami kierował autor niniejszego raportu, 
a uczestniczyli w nich mgr Jacek Koj oraz 
Józef Mysłowski. 

Przed przystąpieniem do badań sonda-
żowych zinwentaryzowano i wstępnie okre-
ślono chronologię materiałów dostarczonych 
do Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz 
WUOZ w Katowicach w latach 2004 i 2006. 
Ułamki naczyń glinianych zarówno tego 
zbioru, jak i zbiorów fragmentów ceramiki 
naczyniowej z wykopów sondażowych po-
dzielono – na podstawie makroskopowego 
oglądu – na 11 grup technologiczno-surow-
cowych, za pomocą metody wypracowanej 
w łódzkim ośrodku archeologicznym3.

W 2004 roku państwo Wodarzowie ze-
brali fragmenty ceramiki naczyniowej, któ-
re dostarczyli do Działu Archeologii Mu-
zeum Śląskiego. W zbiorze tym, który został 
nam udostępniony, znajdowały się 143 frag-
menty naczyń, w tym: 29 fragmentów ce-
ramiki grupy AD, 2 fragmenty naczyń gru-
py Aec, 11 fragmentów ceramiki grupy Bb, 
100 fragmentów ceramiki grupy Dc oraz 
fragment naczynia grupy Db.

 Znaleziska z 2006 roku zawierały 60 
fragmentów ceramiki naczyniowej, 19 frag-

mentów żużli żelaznych oraz kości zwierzę-
ce i fragment czerwonego piaskowca ze 
śladami obróbki. Wśród tych materiałów 
wyróżniały się ułamki ceramiki grupy A (13 
fragmentów), które można datować na po-
czątki okresu państwowego (X?/Xi w.). Po-
zostałe fragmenty naczyń zakwalifikowa- 
no do grupy AD (Xii–Xiii w.) oraz Db 
(wczesna ceramika biała, pochodząca naj-
pewniej z późnego średniowiecza). interesu-
jący był fragment grubościennego naczynia 
grafitowego, będącego być może śladem 
kontaktów mieszkańców osady kochłowickiej 
z Południem (Czechy, Morawy), może już 
we wczesnym średniowieczu. Wśród żużli 
żelaznych zarejestrowano okazy zbliżone do 
tzw. żużli miseczkowatych, które mogą się 
łączyć z dalszymi etapami obróbki kęsów 
żelaza uzyskanych w piecach dymarskich. 
Obróbkę polegającą na przekuwaniu tych 
kęsów w celu oddzielenia zanieczyszczeń 
prowadzono w tzw. ogniskach kowalskich. 
Oprócz wymienionych zabytków zidentyfi-
kowano w omawianym materiale 3 ułamki 
ceramiki pradziejowej (okres rzymski?).

Badania sondażowe w 2007 roku
Badania sondażowe poprzedzone zostały 

penetracją powierzchniową całego stoku 
północnego wzgórza, przeciętego przez au-
tostradę A4, bezpośrednio na wschód od 
ogrodzenia Miejsca Obsługi Podróżnych iii 
Wirek. Stwierdzono, że fragmenty ceramiki 
średniowiecznej i żużle występowały na ca-
łym północnym stoku wzgórza, od ogrodze-
nia MOP iii Wirek na zachodzie aż po teren 
cmentarza przy ul. Kochłowickiej na wscho-
dzie, tj. na przestrzeni około 600 m.

Następnie w rejonach lepiej czytelnych 
koncentracji materiału zabytkowego wyty-
czono siedem wykopów sondażowych 
o łącznej powierzchni 361,7 m2, o przecięt-
nej głębokości 0,5 m i orientacyjnej kuba-
turze wyeksplorowanej ziemi ok. 180 m3 
(ryc. 2).

Działki wchodzące w skład terenu sta-
nowiska odznaczają się dosyć skompliko-
waną strukturą własnościową. W porozu-
mieniu z Miejskim Konserwatorem Zabyt-
ków w Rudzie Śląskiej wykopy sondażowe 
założono wyłącznie na działkach będących 
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0 30 m

w gestii Urzędu Miasta i Gminy. Były to: 
działka o numerze ewidencyjnym 1695/19 
(wykop 1) oraz działka o numerze ewiden-
cyjnym 1937/15 (wykopy 2–7).

Wykop 1/07, o wymiarach 2 × 20 m 
i orientacji wschód–zachód, założono w dol-
nej, północnej części stoku wzgórza. Jego 
celem było sprawdzenie ewentualnych śladów 

obiektów osadniczych u podnóża stoku. Za-
rejestrowano tu jedynie warstwę orną, która 
zalegała bezpośrednio na calcowym piasku 
ilastym, brak było śladów jakichkolwiek 
obiektów. W wykopie znaleziono 58 frag-
mentów ceramiki naczyniowej z wczesnego 
i późnego średniowiecza oraz okresu nowo-
żytnego, kilka fragmentów przedmiotów 

Ryc. 2. Ruda Śląska-Kochłowice, stanowisko 3. Plan wykopów i odkrytych obiektów
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żelaznych, fragment wtórnie stopionej blachy 
ołowianej oraz fragmenty żużli żelaznych. 
interesujący był fragment kości długiej zwie-
rzęcej, z intencjonalnie ściętymi końcami 
i wybraną tkanką kostną. hipotetycznie mógł 
on pełnić funkcję wylotu miecha, używane-
go do sztucznego nadmuchu powietrza 
w trakcie wytapiania żelaza w piecu dymar-
skim. Tak są w każdym razie interpretowane 
podobne przedmioty odkrywane na piecowi-
skach dymarskich z okresu rzymskiego, np. 
na Dolnym Śląsku. Wszystkie wymienione 
znaleziska zostały zarejestrowane w warstwie 
ornej, na złożu wtórnym.

Pozostałe wykopy sondażowe założono 
wzdłuż stoku wzgórza. Miały one orientację 
północ–południe, oprócz wykopu 5A.

Wykop 2/07, o wymiarach 2 × 30 m, 
wytyczono w dolnej części stoku, na połu-
dniowy zachód od wykopu 1. Podobnie jak 
w tym ostatnim wykopie zarejestrowano 
tutaj wyłącznie warstwę orną, zalegającą na 
calcowym piasku ilastym. W tej warstwie 
zebrano 15 fragmentów ceramiki naczynio-
wej, datowanych od X?/Xi wieku po okres 
nowożytny.

Wykop 3/07 założono na południowy 
wschód od wykopu 2, w górę stoku. Miał 
wymiary 4 × 30 m. W południowej części 
wykopu warstwa orna była bardzo zwarta, 
co było skutkiem przebiegu w tym miejscu 
drogi dojazdowej dla ciężkiego sprzętu 
w trakcie budowy autostrady. W środkowej 
i północno-zachodniej części wykopu pod 
warstwą orną odkryto warstwy spływów 
(przewarstwienia czarnej ziemi i piasku cal-
cowego), zalegające bezpośrednio na calcu 
(ciemnożółty piasek ilasty). W wykopie  
3 zarejestrowano cztery obiekty: 1, 3, 3a 
i 3b. Obiekt 1, odsłonięty w środkowej czę-
ści wykopu, pod profilem wschodnim, za-
rysował się bezpośrednio poniżej spągu 
warstwy ornej jako mało regularna, owalna 
plama szarej ziemi piaszczystej o wymiarach 
około 1 × 1,8 m, z niewielkim skupiskiem 
kamieni i żużli żelaznych na swym krańcu 
południowym. Obiekt zagłębiał się łagodnie 
w calcowy piasek, maksymalnie na głębo-
kość około 10 cm. Brak tu było śladów 
spalenizny. Znaleziono w nim 3 fragmenty 
ceramiki grupy A i Db. Być może, należy 

go interpretować jako rozmytą i prawie zu-
pełnie zniszczoną jamę lub ślad spływu na 
granicy warstwy ornej i calca, w którym 
przypadkowo utworzyło się niewielkie sku-
pienie kamieni i żużli.

Trzy następne obiekty (3, 3a i 3b), w po-
łudniowej i środkowej części wykopu, to 
stosunkowo regularne zagłębienia, wypeł-
nione węglami drzewnymi, o średnicach 25 
i 30 cm. Nie znaleziono w nich żadnych 
zabytków, a mało zwarta struktura spaleni-
zny świadczyła, że były to ślady stosunko-
wo niedawno wypalonych drzew. 

W warstwie ornej i warstwach spływo-
wych w wykopie 3 znaleziono 186 frag-
mentów ceramiki naczyniowej, wśród któ-
rych przeważały ułamki ceramiki późnośre-
dniowiecznej i nowożytnej (grup Db, Dc, 
eb, ec, F), przy sporej obecności wczesno-
średniowiecznej grupy AD. W tej ostatniej 
uwagę zwracał fragment naczynia o ostrym 
załomie brzuśca, zbliżonym do form łączo-
nych z ceramiką wielkopolską schyłku X 
i Xi wieku. interesujące były również dwa 
fragmenty wczesnej ceramiki polewanej 
(pasma słabo zachowanej polewy ołowio-
wej), być może fragmenty naczyń – impor-
tów ceramiki „ruskiej” wczesnośrednio-
wiecznej, hipoteza ta jest jednak na razie 
tylko robocza i wymaga weryfikacji. Zna-
leziono ponadto fragmenty przedmiotów 
żelaznych, głównie gwoździ, a także kilka-
dziesiąt fragmentów żużli żelaznych, wśród 
nich żużle miseczkowate.

Wykop 4/07, o wymiarach 2 × 2,1 m, 
założono w miejscu, gdzie państwo Woda-
rzowie zabezpieczyli folią i przysypali zie-
mią „dziki” wkop rabunkowy. W wykopie 
nie dostrzeżono żadnego obiektu, a jedynie 
reliktowo zachowaną warstwę kulturową 
(pod warstwą orną, na głębokości 30–40 
cm), związaną zapewne ze znajdującym się 
tuż na zachód reliktem ogniska kowalskie-
go (wykop 5, obiekt 2). W wykopie 4 ze-
brano 25 fragmentów ceramiki naczyniowej, 
głównie grupy AD (15 ułamków), a także 
liczne fragmenty żużli żelaznych soplowa-
tych i miseczkowatych.

Wykop 5/07, o wymiarach 1,2 × 4,5 m, 
założono 1,2 m na zachód od wykopu 4, 
wzdłuż profilu wkopu rabunkowego o prze-
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biegu wschód–zachód. Stwierdzono w nim 
stratygrafię pionową stosunkowo najbardziej 
złożoną wśród wszystkich wykopów na sta-
nowisku (ryc. 3). We wschodnim profilu 
wykopu, na głębokości 30 do 55 cm, znaj-
dował się obiekt produkcyjny (2) w posta-
ci reliktu paleniska wyłożonego płaskimi 
kamieniami (piaskowiec miejscowy), na 
których zalegała warstwa kamieni i żużli 
żelaznych, w tym miseczkowatych. Zacho-
wał się jedynie wschodni kraniec obiektu. 
Jego środkowy i zachodni fragment został 
zniszczony przez stosunkowo niedawny 
wkop rabunkowy. Zasięg tego wkopu, łącz-
nie z zachowanym in situ reliktem, wyzna-
czył pierwotną długość paleniska, wynoszą-
cą około 160 cm, przy szerokości ok. 90 
cm. W obiekcie brak było prawie zupełnie 
śladów spalenizny, ale jest możliwe, że ule-
gła ona wypłukaniu przez wody gruntowe. 
Nie znaleziono w nim fragmentów cerami-
ki, natomiast płaskie żużle miseczkowate 
zdają się przemawiać za uznaniem go za 
ognisko kowalskie, w którym przekuwano 
kęsy żelaza otrzymane w piecach dymar-
skich. Pewne jest, że odkryty obiekt funk-
cjonował w średniowieczu, natomiast brak 
jest przesłanek do ściślejszego datowania. 
Być może, drugi tego typu obiekt istniał 
tuż na zachód od obiektu 2, jednak został 
on całkowicie zniszczony przez współczesny 
wkop rabunkowy.

W wykopie 5 znaleziono 22 fragmenty 
ceramiki naczyniowej, głównie późnośre-
dniowiecznej (grupy Dc), ale również wcze-
śniejszej (A i AD), ponadto liczne żużle 
żelazne, w tym egzemplarze miseczkowate, 
a także fragment pilnika (?) żelaznego.

Wykop 5A/07, o wymiarach 0,7 × 1,2 m, 
wykonano pomiędzy wykopami 4 i 5, a jego 
celem było uchwycenie zachodniego krań-
ca obiektu 2. Kraniec ten zarysował się 
w profilu zachodnim wykopu. W wykopie 
odkryto 8 fragmentów ceramiki z wczesne-
go i późnego średniowiecza (grupy Dc, AD 
i A), a także fragmenty żużli żelaznych.

Wykop 6/07, o wymiarach 2,5 × 30 m 
i przebiegu północ–południe, wytyczono ok. 
6 m na południe od wykopu 4, wzdłuż środ-
kowej części stoku wzgórza (na północ od 
autostrady A4). Południowy kraniec wyko-

pu sięgał odległości 26 m od siatki ograni-
czającej pas autostrady. W warstwie ornej, 
zagłębionej przeciętnie do 30 cm, znalezio-
no 76 fragmentów naczyń glinianych, głów-
nie wczesnośredniowiecznych (grupy AD, 
A i Aec). W wykopie pod spągiem warstwy 
ornej odkryto 5 obiektów archeologicznych. 
Obiekt 4 odkryto ok. 7 m od południowego 
krańca wykopu. Jego znaczna szerokość (ok. 
2,5 m) sugerowała, że był to spąg obiektu 
mieszkalnego (chaty naziemnej?), zagłębio-
nego nieco w piaszczysty calec. Długość 
obiektu nie została rozpoznana (w wykopie 
uchwycono jego zachodni fragment). Miał 
kształt regularnego prostokąta, zorientowa-
nego osią dłuższą na linii wschód–zachód. 
Wypełnisko stanowił zwarty, zgliniony, 
ciemnoszary piasek z jaśniejszymi wtrętami 
i drobinami polepy. W wypełnisku znale-
ziono 395 fragmentów ceramiki naczynio-
wej, wśród których zdecydowaną większość 
stanowiła ceramika wczesnośredniowieczna 
grup AD i A (łącznie 296 ułamków). Jak 
się wydaje, te grupy ceramiczne były rezy-
dualne w obiekcie 4. Wśród ułamków gru-
py AD znajdowało się dno dużego naczynia 
z przywartą od strony zewnętrznej rudą że-
lazną; na lekko wklęsłej powierzchni ze-
wnętrznej dna widoczny był ślad gmerku 
o wypukłym reliefie (ryc. 4a). Z tego sa-
mego okresu (X?/Xi–Xiii w.) mogło po-
chodzić 10 fragmentów ceramiki grupy AB 
(o czarniawych powierzchniach znamionu-
jących częściowy wypał redukcyjny) oraz 
45 fragmentów wczesnej ceramiki polewa-
nej grupy Aec, wykonanej z glin żelazistych 
(pasma zielonkawej polewy ołowiowej), 
wśród których zwracał uwagę fragment 
brzuśca zdobiony gęstym, poziomym orna-
mentem krokwiowym. Ułamki te mogą być 
śladami kontaktów zewnętrznych, być może 
z ziemiami ruskimi. Trzeba jednak zazna-
czyć, że jest to jedynie robocza hipoteza. 
W wypełnisku obiektu znaleziono ponadto 
silnie skorodowany pierścień żelazny (ryc. 
4b). Obiekt 5 odkryto w południowym krań-
cu wykopu. Był to relikt paleniska kamien-
nego, który zarysował się pod warstwą orną 
jako prostokąt z mocno zaokrąglonymi na-
rożami, o wymiarach ok. 70 × 110 cm. 
Obiekt był zagłębiony w calcowy piasek do 
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Ryc. 4. Ruda Śląska-Kochłowice, stanowisko 3:  
a – dno naczynia z gmerkiem – obiekt 9/07; b – 

żelazny pierścień – obiekt 4/07

ok. 20 cm. Wypełnisko stanowił szary, prze-
płukany piasek z ciemniejszymi wtrętami. 
W wypełnisku obiektu, oprócz kamieni 
i grudek polepy, znaleziono 19 fragmentów 
ceramiki naczyniowej, przede wszystkim 
grupy AD. Wydaje się, że obiekt 5 pocho-
dził z tego samego okresu, co wcześniej 
opisany domniemany obiekt mieszkalny 4 
(orientacyjnie Xi–Xiii w.). Obiekt 6 odkry-
to ok. 2,5 m na północ od obiektu 4, tuż 
pod profilem zachodnim wykopu. Była to 
spągowa część owalnej jamy o wymiarach 
ok. 30 × 100 cm, zagłębiona w calec na 

około 10–15 cm, zawierająca liczne frag-
menty kilku rozgniecionych naczyń cera-
micznych. Wypełnisko obiektu (szara ziemia 
piaszczysta) zawierało ogółem 278 fragmen-
tów ceramiki grup A i AD. Również obiekt 
6 należy łączyć z okresem, w którym funk-
cjonowały obiekty 4 i 5. Obiekt 7 został 
odsłonięty w północno-zachodnim narożni-
ku wykopu, gdzie natrafiono na warstwę 
kamieni i żużli bezpośrednio pod spągiem 
warstwy ornej. Obiekt uchwycono jedynie 
w niewielkim fragmencie (na szerokości ok. 
130 cm wzdłuż profilu zachodniego wyko-
pu) i trudno jeszcze powiedzieć, jaka była 
jego funkcja i chronologia. Obiekt 8 zare-
jestrowano w środkowej części wykopu, ok. 
2,5 m na północny wschód od obiektu 6. 
Było to niewielkie, nieregularne w rzucie 
poziomym skupisko kamieni w szarej prze-
mieszanej ziemi piaszczystej, zawierające 6 
fragmentów ceramiki naczyniowej z wcze-
snego i późnego średniowiecza. Prawdopo-
dobnie obiekt był efektem przemywów 
(penetracji wód gruntowych) i zawierał za-
bytki zalegające na złożu wtórnym. 

Wykop 7/07, o wymiarach 2,5 × 20,5 m 
(poszerzony później na krańcu północnym 
o docinkę 2 × 2,5 m), został założony ok. 
2,5 m na południowy wschód od wykopu 
6, w górę stoku. Południowa krawędź wy-
kopu znalazła się 7 m na północ od siatki 
ogrodzenia autostrady A4. W południowej 
i środkowej części wykopu pod współcze-
sną próchnicą zarejestrowano nawarstwienia 
z okresu budowy autostrady, w postaci na-
sypowych iłów, zalegających na pierwotnej 
próchnicy, a także kilkumetrowej szeroko-
ści zwartą warstwę czarniawej ziemi gli-
niastej – relikt drogi gospodarczej użytko-
wanej w trakcie budowy autostrady A4. 
Warstwy te zalegały bezpośrednio na cal-
cowym piasku ilastym. Nie wystąpiły tutaj 
żadne obiekty ani nawarstwienia związane 
ze starszymi fazami użytkowania stanowi-
ska. W północno-wschodnim narożu wy-
kopu pod współczesną próchnicą zaryso-
wała się zachodnia krawędź większego 
obiektu 9, którego wypełnisko na tym po-
ziomie stanowiła szarożółtawa ziemia piasz-
czysta. Po wykonaniu poszerzenia o wy-
miarach 2 × 2,5 m odnotowano na głębo-

0 3 cm

a

b
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kości 30 cm od powierzchni gruntu naroże 
południowo-zachodnie dużego obiektu, być 
może o charakterze mieszkalnym. W naro-
żu tym znajdowało się palenisko, którego 
spąg sięgał głębokości ok. 70 cm poniżej 
powierzchni terenu. Jego górną warstwę 
stanowił czarniawy piasek ze spalenizną, 
kamieniami i nielicznymi fragmentami żuż-
li żelaznych. Z dolnej warstwy tego pale-
niska (czarny piasek ze spalenizną) pobra-
no próbkę węgli drzewnych (ok. 10 cm3) 
do ewentualnego oznaczenia 14C. Na pod-
stawie zbioru ułamków ceramiki naczynio-
wej, pochodzącego z wypełniska tego obiek-
tu, można określić jego chronologię na 
okres analogiczny do okresu obiektów  
4, 5 i 6 (wykop 6), tj. na wieki Xi–Xiii.

Materiały ruchome
Ogółem w wykopach sondażowych ze-

brano 1132 fragmenty ceramiki naczynio-
wej, 42 fragmenty przedmiotów żelaznych 
(przede wszystkim gwoździ, ale również 
pierścień żelazny), 190 fragmentów żużli 
żelaznych, a także 2 fragmenty kości zwie-
rzęcych (w tym fragment obrobionej kości 
długiej) – zob. tabela 1.

Do grupy A zaliczono ułamki ceramiki 
grubo- i średniościennej, ręcznie lepionej  
i/lub słabo obtaczanej, zawierającej duże 
ilości domieszki mineralnej (tłuczeń) śred-
niej i dużej wielkości, przy czym charakte-
rystyczna jest duża domieszka sproszkowa-
nej miki. Powierzchnie naczyń mają barwę 
brunatną (w różnych odcieniach), czasem 
ceglastoczerwoną.

Znaleziono 11 fragmentów z grupy AB, 
która różni się od grupy A sposobem wy-
pału: naczynia grupy AB wypalano z za-
stosowaniem częściowej redukcji dostępu 
powietrza, a dzięki temu ich powierzchnie 
przybierały barwę czarniawą. 

Bardziej progresywne cechy wykazywa-
ła grupa AD, charakteryzująca się zdecydo-
waną przewagą domieszki piaszczystej, 
z niewielkim tylko dodatkiem średniej wiel-
kości ziaren tłucznia, czasem też stwierdza-
no niewielką domieszkę miki. Fragmenty 
naczyń tej grupy charakteryzowały się silnie 
formującym obtaczaniem i dużą twardością 
znamionującą dobry wypał utleniający, da-

jący barwy powierzchni od jasnobrunatnej 
i jasnobrunatnokremowej do ceglastoczer-
wonej i czerwonej. 

W wykopach badawczych odkryto rów-
nież 59 fragmentów wczesnośredniowiecz-
nej ceramiki polewanej, określonej jako 
grupa Aec. Były one pokryte pasmami sła-
bej polewy ołowiowej, przeważnie barwy 
zielonkawej, czasem brązowej. Masa cera-
miczna miała domieszkę piaszczystą, część 
fragmentów pokryta była bogatym ornamen-
tem liniowym (uwagę zwraca zwłaszcza 
fragment z poziomą ornamentyką krokwio-
wą). Naczynia wypalane były z glin żela-
zistych w atmosferze utleniającej. Opisane 
fragmenty cechuje pewne podobieństwo do 
ruskiej ceramiki polewanej z Xi–Xiii wie-
ku, sprawa ta wymaga jednak pogłębionych 
analiz i konsultacji.

Pozostałe ułamki naczyń, zarejestrowane 
na analizowanych stanowiskach, łączą się 
w swojej masie z późnym średniowieczem 
i czasami nowożytnymi.

Należą do nich fragmenty ceramiki na-
czyniowej grupy B (tzw. ceramika siwa) 
wykonanej z glin żelazistych i wypalanej 
w typowej dla późnego średniowiecza at-
mosferze redukcyjnej. Cechuje je domieszka 
wyłącznie piaszczysta, mała grubość ścianek, 
staranne obtaczanie i jednolita barwa po-
wierzchni (ciemnoszara, jasnoszara) i prze-
łamów.

Znaleziono również fragment ceramiki 
siwej, wykonany z gliny kaolinitowej (gru-
pa Bb). Jest to interesujące znalezisko, po-
nieważ zwykle ceramika biała nie była 
poddawana wypalaniu redukcyjnemu. Ostat-
nio jednak na kilku stanowiskach odkryto 
fragmenty naczyń tego typu (między inny-
mi kilka ułamków znaleziono na zamku 
w Chęcinach). Wydaje się, że tego typu 
ceramikę trzeba łączyć z okresem wczesno-
nowożytnym.

Jakby kontynuacją grupy AD w póź-
nym średniowieczu i okresie wczesnono-
wożytnym była grupa Dc, o czerwonej 
i jasnoczerwonej barwie czerepów, zawie-
rająca wyłącznie piaszczystą domieszkę 
schudzającą. Jej wariant polewany, już 
wyłącznie wczesnonowożytny, określono 
jako grupę ec.
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Z późnym średniowieczem oraz okresem 
nowożytnym łączy się przeważająca część 
fragmentów naczyń, wykonanych z glin 
kaolinitowych, barwy białej lub kremowej, 
silnie obtaczanych i toczonych, cienkościen-
nych i doskonale wypalonych. Nieco wcze-
śniejszy wariant tej ceramiki, pozbawiony 
polew, określono jako grupę Db, przy czym 
charakterystyczny w Kochłowicach jest brak 
fragmentów zdobionych ornamentyką wy-
konaną brązową lub czerwoną farbą. Orna-
mentykę tę łączy się przeważnie z sando-
mierskimi ośrodkami wytwórczymi naczyń 
białych. Trzeba jednak zaznaczyć, że kilka 
fragmentów tej grupy cechuje wyraźnie bar-
dziej prymitywna technologia wytworzenia. 
Niekoniecznie musi to oznaczać ich wcze-
śniejszą proweniencję, ponieważ może to 
wynikać z różnic funkcjonalnych konkret-
nych naczyń. Polewany wariant opisywa-
nego zbioru, który można wiązać przede 

wszystkim z okresem nowożytnym, okre-
ślono jako grupę eb, jednak i w tym zbio-
rze mamy fragmenty, które mogły należeć 
do naczyń późnośredniowiecznych.

Jako grupę F ujęto nieliczne fragmenty 
nowożytnych naczyń kamionkowych oraz 
półmajolikowych.

Wnioski
Na stanowisku 3 w Rudzie Śląskiej-Ko-

chłowicach w trakcie sondażowych badań 
wykopaliskowych odkryto niewątpliwe śla-
dy osady średniowiecznej. Była to osada 
produkcyjna, związana z wytapianiem że-
laza w piecach dymarskich i co najmniej 
wstępną jego obróbką w tzw. ogniskach 
kowalskich. Co prawda, odsłonięto frag-
ment tylko jednego obiektu, który trzeba 
łączyć z tym drugim etapem obróbki, jed-
nak na podstawie rodzajów żużli zebranych 
na stanowisku można stwierdzić, że od-

T a b e l a 1
Ruda Śląska-Kochłowice, stan. 3 (AZP 98-46/20). Zestawienie liczbowe znalezisk ruchomych z wykopów 

sondażowych 2007 r.

Wy-
kop

Warstwa 
Obiekt

Ceramika naczyniowa w podziale na grupy  
technologiczno-surowcowe

Przed-
mioty 

żelazne
Żużle

Kości
zwie-
rzęce

inne
A AB AD Aec B Bb Dc Db ec Eb F

1/07 warstwa 
orna 1 – 7 – 1 – 18 6 5 9 1 7 11 1 2

2/07 warstwa 
orna 1 – 13 – 1 – 3 7 2 – 4 1 4 – –

3/07
warstwa 
orna 2 1 29 2 8 1 62 27 23 16 9 28 75 1 1

obiekt 1 2 – – – – – – 1 – – – - 5 – –

4/07 warstwa 
orna 2 – 15 – 1 – – 10 – – – 1 23 – 1

5/07
warstwa 2 2 – 4 – 2 – 13 – – – – 2 14 – –
warstwa 3 – – – – – – 1 – – – – – – – –

5a/07 warstwa 
orna 1 – 3 – – – 5 – – – – – 3 – –

6/07

warstwa 
orna 13 – 28 8 – – 23 3 1 – – 1 9 – 2

obiekt 8 – – 1 1 – – 3 1 – – – – – – –
obiekt 4 51 10 245 45 – – 17 20 1 6 – 2 46 – 11
obiekt 5 1 – 11 1 – – 5 – – 1 – – – – 5
obiekt 6 173 – 105 – – – – – – – – – – – –

7/07 obiekt 9 8 – 26 2 – – – – – – – – – – –
Razem 257 11 487 59 13 1 150 75 32 32 14 42 190 2 22
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krycie reliktów pieców dymarskich jest 
tylko kwestią czasu. Na podstawie sporej 
ilości materiałów zabytkowych, głównie 
fragmentów ceramiki naczyniowej, można 
wyróżnić dwie fazy chronologiczne funk-
cjonowania osady:
–  Okres państwowy wczesnego średniowie-

cza, zasadniczo Xi–Xiii wiek, ale z moż-
liwością cofnięcia początków jej funkcjo-
nowania w głąb X wieku, co stoi na 
razie pod znakiem zapytania. Z tym okre-
sem można łączyć obiekty 4, 5, 6 oraz 
9, a zapewne również obiekt 2.

–  Późne średniowiecze i wczesna nowożyt-
ność (XiV i XV w.), czytelne na razie 
głównie w materiałach ruchomych, licz-
nie reprezentowanych w wykopach son-
dażowych.
Osada mieściła się w środkowej części 

północnego stoku wzgórza przeciętego przez 
autostradę A4. Jej południowa krawędź prze-
biegała – jak się wydaje – około 25 m na 
północ od siatki wyznaczającej północną 
krawędź wykopu autostrady. Na podstawie 
analizy stratygrafii wykopów sondażowych 
wydaje się, że obiekty osadnicze i produk-
cyjne mieściły się w pasie o szerokości od 
około 50 do 70 m, przebiegającym w kie-
runku wschód–zachód. Na podstawie roz-
mieszczenia obiektów w tegorocznych wy-
kopach sondażowych można wysunąć hi-
potezę, że w południowej części tego pasa 
mieściły się obiekty mieszkalne, natomiast 
w środkowej i północnej – produkcyjne. 
Z tych ostatnich odsłonięto dotychczas je-
dynie fragment ogniska kowalskiego, jednak 

wydaje się, że w toku dalszych badań będą 
duże szanse na odkrycie pieców dymarskich, 
o ile jakieś fragmenty piecowisk zachowa-
ły się na osadzie. 

Wśród materiałów ruchomych najbardziej 
interesujące są fragmenty ceramiki naczy-
niowej, które mogą oznaczać ślady rozle-
głych kontaktów we wczesnym średniowie-
czu: fragment ceramiki grafitowej (kontak-
ty z Morawami lub Czechami?) oraz 
ułamki wczesnośredniowiecznej ceramiki 
polewanej (może kontakty z ziemiami ru-
skimi?). Ciekawym znaleziskiem jest też 
intencjonalnie uformowany fragment kości 
zwierzęcej, być może pełniący funkcję wy-
lotu dyszy miecha, co oznaczałoby, że sto-
sowano tutaj sztuczny nadmuch podczas 
wytopu żelaza w piecach dymarskich lub 
jego dalszej obróbki w ogniskach kowal-
skich. 

Wydaje się, że stanowisko w Rudzie 
Śląskiej-Kochłowicach warte jest ze wszech 
miar dalszych badań. Materiały odkryte 
w trakcie prac sondażowych wskazują, że 
osada jest najstarszym z dotychczas odkry-
tych w Rudzie Śląskiej stanowisk średnio-
wiecznych. Ponieważ wydaje się, że osada 
funkcjonowała również w późnym średnio-
wieczu, celowe byłoby wykonanie szerzej 
zakrojonych kwerend archiwalnych i źró-
dłowych, które mogłyby naprowadzić na 
ewentualne ślady jej powiązań z gródkiem 
w Kochłowicach. Ważne będzie pozyskanie 
próbek do analiz 14C, które pomogą w uści-
śleniu chronologii osady, zwłaszcza jej naj-
starszej fazy. 

PRZYPiSY

1 Por. dokumentację zgłoszenia o znalezieniu artefaktów, znajdującą się w archiwum Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

2 D. A b ł a m o w i c z, i. W ó j c i k, Sprawozdanie z badań powierzchniowych w systemie AZP na 
trasie autostrady A4 w województwie katowickim, Katowice, listopad–grudzień 1996, archiwum WUOZ 
w Katowicach, maszyn.

3 L. K a j z e r, Opracowanie zbioru ceramiki naczyniowej w „wieży Karnkowskiego” zamku w Ra-
ciążku, „Kwartalnik historii Kultury Materialnej” nr 2: 1986, s. 199–225; t e n ż e, W sprawie waloryza-
cji masowych zbiorów ceramiki późnośredniowiecznej i nowożytnej, „Kwartalnik historii Kultury Ma-
terialnej” nr 4: 1991, s. 467–484. Opisy poszczególnych grup ceramiki w dalszej części raportu.



123

Czesław Hadamik

VÝSLeDKY SONDÁŽNÍhO VÝZKUMU STŘeDOVĚKé VÝROBNÍ OSADY 
V RUDĚ ŚLĄSKé-KOChŁOWiCÍCh, SLeZSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

Sondážní výzkum v Rudě Śląské-Kochłowi-
cích, lokalitě 3 (obr. 1), byl zahájen na základě 
intervence a z pověření úřadu Slezského vojvod-
ského konzervátora památek v Katovicích (Śląski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowi-
cach). Bezprostřední příčinou intervence byly 
informace o náhodném nálezu raně středověké 
keramiky a železné strusky v roce 2004. Arche-
ologický výzkum byl prováděn v červnu 2007. 
Práce financoval úřad Slezského vojvodského 
konzervátora památek v Katovicích.

Na lokalitě byly objeveny nepochybné stopy 
středověké osady. Byla to výrobní osada spojená 
s tavbou železa v tavicích pecích a přinejmenším 
s jeho předběžným a dalším zpracováním v tzv. 
kovářských výhních. Ačkoliv byla odkryta pouze 
část objektu, který lze spojovat až s touto druhou 
fází zpracovávání železa, přesto na základě nale-
zených druhů strusky můžeme konstatovat, že 
objevení samotných hutnických pecí je pouze otáz-
kou času. Na základě velkého množství archeolo-
gického materiálu, hlavně fragmentů keramiky, 
můžeme rozlišit dvě fáze osídlení osady:
–  mladší fáze raného středověku (období raného 

piastovského státu), v podstatě 11.–13. století, 

avšak s možností přesahu do 10. století, což 
se nám zatím nepodařilo bezpečně prokázat; 
s touto fází lze spojovat objekty 4, 5, 6 a 9/07, 
a pravděpodobně také objekt 2/07 (obr. 3);

–  doba vrcholného středověku a raného novově-
ku (14. a 15. století), prokazatelná zatím hlav-
ně v movitém materiálu, početně reprezento-
vaném v sondách.
Osada se nacházela ve střední části severního 

svahu návrší protnutého dálnicí A4 (obr. 2). Její 
jižní okraj probíhal přibližně 25 m na sever od 
severního okraje výkopu pro dálnici. Na základě 
analýzy situace v sondách se zdá, že sídlištní 
a výrobní objekty se nacházely v páse širokém 
přibližně od 50 do 70 m ve směru východ–západ. 
Na základě topografie objektů v letošních sondách 
můžeme nastínit hypotézu, že v jižní části toho-
to pásu se nacházely objekty obytné, zatímco ve 
střední a severní části objekty výrobního charak-
teru. Mezi nimi byl zatím pouze jeden objekt, 
který můžeme označit jako část kovářské výhně, 
ale zdá se, že v průběhu dalších výzkumů bude 
velká šance dokumentovat tavicí pece, zvláště, 
když se fragmenty výhní dochovaly na území 
osady.

Czesław Hadamik

eRGeBNiSSe DeR SONDAGeGRABUNGeN AUF DeR MiTTeLALTeRLiCheN 
GeWeRBeSieDLUNG iN RUDA ŚLĄSKA-KOChŁOWiCe,  

SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

Die Sondagegrabungen in Ruda Śląska- 
-Kochłowice, Fundplatz 3 (Abb. 1)), wurden als 
Maßnahme und im Auftrag des Schlesischen 
Denkmalpflegers in Katowice aufgenommen. Der 
direkte Grund für diese Maßnahme waren die 
Nachrichten über lose gefundene frühmittelalter-
liche Keramik und Schlacke im Jahre 2004. Die 
Geländeuntersuchungen wurden im Juni 2007 
durchgeführt. ihre Finanzierung übernahm der 
Schlesische Denkmalpfleger.

Auf dem Fundplatz wurden zweifellose Spuren 
einer mittelalterlichen Siedlung entdeckt. es war eine 
Gewerbesiedlung, mit dem eisenschmelzen in Renn-
feueröfen und mindestens Vorverarbeitung in den 
sog. Schmiedeessen. es wurde zwar nur ein Frag-
ment eines Objektes freigelegt, dass mit dieser Ver-
arbeitungsetappe zu verbinden ist. Jedoch aufgrund 
einer ziemlich großen Anzahl von Fundmaterialien, 
vorwiegend Gefäßfragmenten, kann man zwei Be-
stehungsphasen der Siedlung aussondern:



–  Staatsperiode des frühen Mittelalters, grund-
sätzlich 11.–13. Jh., bei Möglichkeit aber ihr 
Bestehensanfang zurück ins 10. Jh. zu verset-
zen, was jedoch zurzeit fraglich ist; mit dieser 
Zeit dürften die Objekte 4, 5, 6 sowie 9/07, 
und wohl auch das Objekt 2/07 verbunden 
werden (Abb. 3). 

–  Mittelalter und Neuzeit (14. und 15. Jh.), zur-
zeit vor allem zahlreich im geborgenen Fund-
material vertreten.
Die Siedlung lag im mittleren Teil des nörd-

lichen Abhangs einer erhebung, die die Autobahn 
A4 durchquert (Abb. 2). Der südliche Rand der 
Siedlung verlief – wie es scheint – etwa 25 m 
nördlich des Zaunnetzes von nördlicher Kante der 

Autobahnspur. Aufgrund einer Analyse der Schich-
tenfolge in den Sondageschnitten scheint es, dass 
die Siedlungs- und Gewerbeobjekte in einem von 
etwa 50 bis 70 m breiten, ost-westlich verlaufen-
den Streifen lagen. Die Verteilung der Objekte in 
der Sondagegrabung lässt eine hypothese aufstel-
len, dass im südlichen Teil dieses Streifens Wohn-
objekte angebracht worden waren und im mittleren 
und nördlichen – Gewerbeobjekte. Von den letz-
teren wurde bisher lediglich ein Fragment einer 
Schmiedeesse freigelegt, es scheint jedoch, dass 
es bei den weiteren Untersuchungen Chancen gäbe, 
die Rennfeueröfen dokumentieren zu können, wenn 
etwaige Fragmente von Verhüttungsplätzen auf der 
Siedlung erhalten geblieben wären.
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Anna Nierychlewska

WYNiKi ARCheOLOGiCZNYCh BADAŃ  
RATOWNiCZYCh NA STANOWiSKU 1  

W STANOWiCACh-PODLeSiU,  
WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

Stanowisko 1 w Stanowicach-Podlesiu, 
gmina Czerwionka-Leszczyny, wojewódz-
two śląskie, usytuowane jest na granicy 
wsi Stanowice i Szczejkowice (ryc. 1). 
Teren ten położony jest w granicach  
Płaskowyżu Rybnickiego, wchodzącego 
w skład Wyżyny Śląskiej. Stanowisko 1 
zlokalizowane jest na skraju wysoczyzny 
odciętej od strony południowo-zachodniej 
stromym stokiem rzeki Rdzawki (zwanej 
też Rżawką). Całą jego powierzchnię po-

rasta las, utrudniający prowadzenie prac 
archeologicznych. Stanowisko odkryte zo-
stało w wyniku weryfikacji terenu objęte-
go przebiegiem przyszłej autostrady A1. 
W 2005 roku wykonano ciąg odwiertów, 
a w 2007 roku wykopy sondażowe, które 
potwierdziły użytkowanie tego terenu 
w średniowieczu. Na podstawie wykona-
nych sondaży do dalszych badań wykopa-
liskowych wytypowano powierzchnię  
50 arów.

Ryc. 1. Stanowice-Podlesie. Lokalizacja stanowiska 1. Skala 1 : 25 000
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Ratownicze badania archeologiczne prze-
prowadziła w dniach 3 listopada 2007–16 
lutego 2008 roku ekipa Pracowni Archeolo-
giczno-Konserwatorskiej „Barta”, a kiero-
wał nimi mgr Andrzej Wójcik. Badania 
wykonane zostały na zlecenie Muzeum Ślą-
skiego w Katowicach, a ich inwestorem była 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad1.

Wytypowane do badań stanowisko po-
dzielono na oznaczone literami A i B od-
cinki o powierzchni 1 ha. W każdym z od-
cinków wydzielono następnie mniejsze 
jednostki odpowiadające powierzchni 1 ara, 
którym nadano numerację ciągłą od 1 do 
100. Z kolei na arach wytyczono jeszcze 
ćwiartki arowe opisywane literami od A do 
D. Obiekty archeologiczne oraz materiał 
ruchomy pozyskiwany w trakcie badań lo-
kalizowano w ramach owych ćwiartek. Siat-
ka arowa z uwagi na nietypową sytuację 
terenową nie została nawiązana do osi au-
tostrady, biegnie w stosunku do niej skośnie. 

Badaniami objęto łącznie powierzchnię 
43,85 ara, na której odsłonięto 117 obiektów 
nieruchomych, z których 15 zostało wyeli-
minowanych już na etapie prac terenowych 
jako pozostałości po korzeniach, ślady po 
odwiertach i naturalne przemycia warstwy 
kulturowej. Założono także i wyeksploro-
wano wykop sondażowy o wymiarach 25 × 7 
m, usytuowany na przeciwległym brzegu 
cieku wodnego w odległości 250 m w kie-
runku południowym od badanego stanowi-
ska. W wykopie tym nie natrafiono jednak 
na żadne ślady osadnictwa.

Odsłonięte w czasie badań 102 obiekty 
pochodzenia antropogenicznego były w du-
żej mierze zniszczone przez powrastane 
drzewa, pozostałości po drzewach i odkry-
wane w zasadzie wyłącznie w warstwach 
spągowych.

Najbardziej interesującą grupę obiektów 
stanowiły jamy, będące pozostałościami po 
zagłębionych częściach naziemnych budyn-
ków mieszkalnych lub gospodarczych. Na-
leżały one do typów obiektów dość często 
znajdowanych na stanowiskach wczesnośre-
dniowiecznych2. Naziemne partie tychże 
budowli miały najczęściej lekkie konstruk-
cje (np. plecionkową, szałasową), choć moż-

liwe jest również, że pierwotna konstrukcja 
ścian była bardziej trwała, a brak jej relik-
tów wynika z faktu, iż została rozebrana3. 
Odsłonięte na stanowisku tego rodzaju 
obiekty były w zarysie owalne lub zbliżone 
do owalu. ich wymiary wynosiły od 
3,86 × 2,36 (największy obiekt 80) do 2,4–
1,8 × 1,6–1 m przy zachowanej głębokości 
0,58–0,14 m. Profil o przekroju najczęściej 
nieckowatym, prostokątno-nieckowatym, 
rzadziej trapezowatym. Obiekty miały za-
równo jednolite, jak i warstwowane wypeł-
niska, które tworzyła zwykle próchnica 
z domieszką pylastego piasku lub pylasty 
piasek przemieszany z próchnicą. W ich 

Ryc. 2. Stanowice-Podlesie, stanowisko 1. Obiekt 80. 
Legenda do ryc. 2–4: a – spalenizna, b – spalenizna  
z próchnicą, c – próchnica ze spalenizną, d – spaleni-
zna z próchnicą i domieszką piasku, e – próchnica  
z piaskiem, f – piasek z próchnicą, g – węgle drzew-
ne, h – kamienie, i – polepa, j – ceramika naczyniowa
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wnętrzach występowały także bryłki polepy 
oraz fragmenty ceramiki naczyniowej, szcze-
gólnie liczne w obiekcie 80. W pobranych 
do badań botanicznych próbkach z tego 
obiektu stwierdzono spalone ziarna zbóż 
(m.in. prosa, pszenicy lub jęczmienia4). 
Prawdopodobnie obiekt 80 (ryc. 2), uszko-
dzony w części wschodniej przez wkopany 
w niego obiekt nowożytny (80A), można 
uznać za relikt budynku mieszkalnego, na-
tomiast mniejsze obiekty 1, 2, 4, 18, 45 za 
pozostałości budynków gospodarczych (ryc. 3). 
Przy obiekcie 18 odktyto 3 niewielkie obiek-
ty, stanowiące zapewne relikty po jamach 
posłupowych, być może związanych z sza-
łasową konstrukcją budynku. Również w są-
siedztwie obiektu 2 odsłonięto 2 jamy (obiek-
ty 3, 5), będące zapewne pozostałościami 
konstrukcji powiązanej z tymże obiektem.

Ryc. 3. Stanowice-Podlesie, stanowisko 1. Obiek-
ty 2, 18, 18A, 18B, 18C

Ryc. 4. Stanowice-Podlesie, stanowisko 1. Obiek-
ty 83 i 102

Kolejną grupę tworzyły pozostałości 
obiektów związanych z działalnością pro-
dukcyjną (obiekty 11, 15, 54, 60, 61, 62, 
63, 67, 82, 83, 84, 90, 102 w hektarze A i 3B 
w hektarze B) (ryc. 4). Część z nich stano-
wiła relikty otwartych palenisk, płytsze 
i mniejsze pozostałości ognisk. Charaktery-
zowały się ciemnym, często warstwowanym 
wypełniskiem, utworzonym z próchnicy ze 
spalenizną lub spalenizny z domieszką 
próchnicy. W wypełnisku odkryto także 
mniej lub bardziej licznie występujące wę-
gle drzewne, przepalony piasek, niekiedy 
pokruszone bryłki polepy, fragmenty cera-
miki naczyniowej. ich wymiary były dość 
zróżnicowane, wynosiły od 2,38 do 0,55 m 
długości i 1,82–0,32 m szerokości. Głębo-
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kość wahała się od 0,05 do 0,5 m. W za-
rysie zwykle prostokątno-owalne, prostokąt-
ne, owalne, trapezowate miały profil o prze-
kroju nieckowatym, nieckowato-prostokątnym 
lub rzadziej trapezowatym. W żadnym z wy-
mienionych obiektów nie stwierdzono kon-
strukcji kamiennych.

Wśród obiektów odsłoniętych na stano-
wisku wyróżniono także relikty jam maga-
zynowych (obiekty 25, 31, 35, 36, 44, 46, 
47, 72, 86, 99, 100, 101, położone w ha A, 
i 1B, 2B, 4B, 6B, 8B w ha B). Były to 
obiekty o dość znacznych rozmiarach wy-
noszących od 2,2–1,04 m do 1,42–0,56 m, 
głębokości od 0,08 do 0,32 m i kolistych 
lub owalnych zarysach. Płytkie zagłębienie 
w calcowe podłoże wskazuje, że jamy te 
zachowały się jedynie w partiach spągo-
wych, co uniemożliwia dokonanie analiz 
pod kątem ich ewentualnego wtórnego wy-
korzystania (np. na składowanie odpad-
ków). Można je uznać za jamy służące 
przechowywaniu produktów organicznych. 

W granicach stanowiska odkryto również 
45 obiektów uznanych za relikty jam po-
słupowych. Związek jam posłupowych z in-
nymi obiektami odsłoniętymi na stanowisku 
udawało się dostrzec stosunkowo rzadko. 
Oprócz opisanych 3 jam związanych 
z obiektem 80 oraz 2 z obiektem 2 w po-
bliżu większych obiektów – jam magazy-
nowych (25, 31) oraz obiektów produkcyj-
nych (11 i 15) odsłonięto jamy o numerach 
12, 14, 29 i 24, które można uznać za po-
zostałości naziemnych konstrukcji osłania-
jących wymienione obiekty.

Obiekty wyraźnie grupowały się w po-
łudniowo-wschodniej części badanego ob-
szaru. Skupione były wokół obiektu 80, 
interpretowanego jako pozostałość zagłębio-
nego budynku (prawdopodobnie mieszkal-
nego) o niezachowanej konstrukcji naziem-
nej. W jego bezpośrednim sąsiedztwie wy-
stępowały obiekty (1, 2 i 3 po stronie 
zachodniej oraz 45 po stronie północno- 
-wschodniej) będące reliktami zagłębionych 
budowli, prawdopodobnie gospodarczych, 
oraz jamy magazynowe (obiekty 86, 44, 46 
i 47). Kolejne skupisko jam magazynowych 
zlokalizowane było po stronie północno- 
-zachodniej od kompleksu obiektu 80. Dru-

Ryc. 5. Stanowice-Podlesie, stanowisko 1. Wybór 
ceramiki naczyniowej z obiektu 80

gie zgrupowanie obiektów rozlokowane było 
wokół obiektu 18, stanowiącego pozostałość 
zagłębionego budynku (pełniącego prawdo-
podobnie z powodu niewielkich rozmiarów 
funkcje gospodarcze). Obiekt ten otoczony 
był od stron południowo-wschodniej i za-
chodniej zespołem jam magazynowych. 
Natomiast obiekty produkcyjne położone 
były na obrzeżach obydwu kompleksów.

W czasie badań pozyskano łącznie 349 
fragmentów ceramiki naczyniowej, 73 bryłki 
polepy, 4 zabytki kamienne, 6 fragmentów 
przedmiotów metalowych oraz 2 bryłki rudy 
żelaznej. Przeważająca część materiałów ru-
chomych (298 ułamków ceramiki, 70 bryłek 
polepy, 3 przedmioty kamienne oraz wszystkie 
fragmenty przedmiotów metalowych) pocho-
dziła z wypełnisk obiektów, natomiast zaled-
wie 46 fragmentów naczyń ceramicznych,  
3 bryłki polepy oraz przedmiot kamienny zna-
lezionych zostało w warstwie kulturowej.

Najliczniejszą grupę stanowiły materia- 
ły wczesnośredniowieczne: 321 ułamków 
ceramiki naczyniowej, 73 bryłki polepy,  
4 fragmenty noży żelaznych (ryc. 7g, i) oraz  
2 bryłki rudy żelaznej. W zbiorze ceramiki 
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naczyniowej dominowały niewielkie frag-
menty należące do partii środkowych naczyń 
(254 ułamki), w znacznie mniejszym stopniu 
reprezentowane były dna (33 fragmenty), 
krawędzie (29 fragmentów) i pokrywki  
(5 fragmentów). Udało się, i to częściowo, 
do partii największej wydętości brzuśca, zre-
konstruować zaledwie 2 naczynia (ryc. 6a, e).

Do produkcji naczyń używano glin że-
lazistych oraz lżejszych tzw. glin kremo-
wych, pochodzących najprawdopodobniej 
z lokalnych pokładów. Masę garncarską 
schudzano piaskiem średnio- i gruboziarni-
stym z nielicznym dodatkiem drobnego 
tłucznia (67,3% fragmentów) oraz piaskiem 
grubo- i średnioziarnistym z niewielkim 
dodatkiem drobnego i średniego tłucznia 
(30,2% fragmentów). Rzadko (2,5% wyro-
bów) występowała domieszka zawierająca 
jedynie piasek. Na 3 fragmentach ceramiki 
naczyniowej dostrzeżono domieszkę grafitu 
w masie garncarskiej.

Ceramika wykonywana była w technice 
taśmowo-ślizgowej, a następnie całkowicie 
obtaczana na kole garncarskim. Najczęściej 
naczynia wypalano w atmosferze utleniają-
cej, tylko 12,4% fragmentów nosiło cechy 
wypału w atmosferze redukcyjnej. Naczynia 
miały barwy od kremowej, kremowocegla-
stej i ceglastej poprzez brunatne aż do ciem-
noszarych i czarnych. Dominowały przeła-
my wielobarwne (ponad 77% wyrobów), 
jednobarwne stanowiły zdecydowaną mniej-
szość (niecałe 23% fragmentów).

Zdobienie powierzchni naczyń było 
oszczędne i mało zróżnicowane. Na 41% 
fragmentów naczyń stwierdzono ornament 
ryty i odciskany, obejmujący najczęściej 
środkową partię naczynia. Dominowały 
układy żłobków dookolnych, występujących 
na 76,8% naczyń zdobionych. Z pozostałych 
stwierdzono odciski (17,2%) oraz motywy 
linii falistych (6%), głównie wykonywane 
narzędziem wielozębnym. 

Nieznaczny procent w zbiorze stanowiły 
naczynia szkliwione i polewane. Odnoto-
wano bowiem zaledwie 2 fragmenty naczyń 
pokryte zarówno od strony zewnętrznej, jak 
i wewnętrznej oliwkowym, słabo zachowa-
nym szkliwem. Na jednym ułamku cerami-
ki dostrzeżono ślady pobiały od strony 
wewnętrznej naczynia. W sumie ich pro-
centowy udział w zbiorze wyniósł niecały 
1%. W pobliżu Stanowic-Podlesia naczynia 
szkliwione występowały w większych ilo-
ściach na stanowiskach położonych w po-
bliżu Dąbrowy Górniczej, wiązanych z ob-
róbką lokalnych rud ołowiu, w warstwach 
datowanych od Xi po schyłek Xii wieku. 
Natomiast na innych terenach były, podob-
nie jak w Stanowicach-Podlesiu, mało po-
pularne. Równie rzadkie były naczynia 
o powierzchniach pokrywanych pobiałą, 
wykonywaną mieszaniną glinki wapiennej 
z wodą. Kilkadziesiąt fragmentów zdobio-
nych w ten sposób naczyń odkryto w San-
domierzu w warstwach datowanych na okres 
od połowy X po połowę Xiii wieku5. Nie-
liczne pobielane naczynia znane są także 
ze stanowisk małopolskich6.

Równie niewielką grupę, obejmującą  
3 egzemplarze, stanowiła ceramika grafito-
wa (ryc. 6c). Naczynia ceramiczne wyko-

Ryc. 6. Stanowice-Podlesie, stanowisko 1. Wybór 
ceramiki naczyniowej: a–b – obiekt 46, c – obiekt 

– 4, d – obiekt 47, e – obiekt 72
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z wyodrębnioną szyją wraz z podtypem 
naczyń z wysoko umieszczonym załomem 
szyi i wyodrębnioną szyją (około 24%) (ryc. 
5). Odkryto także fragment naczynia z pro-
stą szyją, tzw. cylindrycznego (ryc. 6b). 

Formy pod względem morfologii i tech-
nologii wykonania nie odbiegają od znaj-
dowanych powszechnie na stanowiskach 
z wczesnego średniowiecza w warstwach 
datowanych na okres od Xi po początek 
Xiii wieku. Z najbliższych Stanowicom- 
-Podlesiu można wymienić stanowiska usy-
tuowane w okręgu Katowice–Bytom i Dą-
browa Górnicza, oddalone od Stanowic 
o około 30–50 km. Analogiczne materiały 
ceramiczne wystąpiły w Dąbrowie Górni-
czej-Łośniu w warstwach wiązanych ze 
stuleciami Xi–Xii9, na cmentarzysku szkie-
letowym i osadzie w Strzemieszycach  
Wielkich, datowanych na Xi–początek Xii 
wieku i 1. połowę Xii wieku (osada)10. Re-
jestrowano je również na osadzie w Prze-
czycach, datowanej na 2. połowę Xi i wiek 
Xii11, oraz w Bytomiu12.

Podsumowując, można stwierdzić, że cechy 
scharakteryzowanego zbioru ceramiki naczy-
niowej pochodzącej ze stanowiska 1 w Sta-
nowicach-Podlesiu pozwalają ustalić jego 
chronologię na okres od przełomu Xi i Xii 
wieku po początek Xiii wieku. Powszechnie 
bowiem występują w nim naczynia esowate 
oraz naczynia z wyodrębnioną szyją, odkry-
wane w warstwach datowanych na Xi i Xii 
wiek, wśród których przeważają formy z wy-
sokim załomem szyi rejestrowane często w na-
warstwieniach z Xii wieku. Niewielki jest 
również udział naczyń o cylindrycznej szyjce, 
których liczba wzrasta zwykle dopiero w ze-
społach datowanych na Xiii wiek.

Wśród materiałów ruchomych ze stano-
wiska w Stanowicach-Podlesiu wyróżniono 
także nieliczny, obejmujący 23 fragmenty, 
zbiór ceramiki nowożytnej i współczesnej, 
datowany ogólnie na okres od XVii wieku 
po czasy współczesne. Z tym czasem moż-
na łączyć także dwa, mocno zniszczone 
fragmenty przedmiotów metalowych (jeden 
z nich mógł stanowić fragment uprzęży 
końskiej). Nieliczne zabytki – 5 fragmentów 
ceramiki naczyniowej oraz 4 formy kamien-
ne – pochodziły z epoki brązu.

Ryc. 7. Stanowice-Podlesie, stanowisko 1. Wybór 
ceramiki naczyniowej i przedmiotów metalowych 

z obiektów: 80 – a–g; 40 – h; 1 – i 

nane z mas garncarskich z domieszką gra-
fitu znajdowane są w zespołach datowanych 
na schyłek X, przełom X i Xi wieku, na-
tomiast nasilenie ich występowania można 
dostrzec w 2. połowie Xii i w Xiii wieku7. 
Ułamki ze stanowiska w Stanowicach-Po-
dlesiu były zbyt małe i niecharakterystycz-
ne, aby na ich podstawie wnioskować o for-
mie i wielkości naczynia, można jedynie 
stwierdzić, że należały do egzemplarzy gru-
bościennych. Wszystkie fragmenty od ze-
wnętrznej i wewnętrznej strony zostały 
pokryte warstwą gliny bez domieszki gra-
fitu, co powodowało, że naczynia miały 
czarny przełam, a ceglaste lub kremowe 
powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne. 
Analogiczne rozwiązania znane są z cera-
miki grafitowej z Moraw oraz Opola8.

Ogólnie zbiór naczyń był mało zróżnico-
wany pod względem morfologii i form. Do-
minowały garnki, rzadkie były fragmenty 
pokrywek (ryc. 7e, h) oraz mniejszych naczyń 
– garnuszków, dzbanków, kubków (ryc. 7f).

Najliczniejszą grupę stanowiły tzw. na-
czynia esowate (ponad 70%) (ryc. 6a, d–e; 
ryc. 7a–d), rzadziej występowały naczynia 
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interpretacja odsłoniętych na stanowisku 
obiektów archeologicznych oraz analiza ru-
chomych materiałów zabytkowych wskazu-
ją, że ramy chronologiczne osady-obozowi-
ska w Stanowicach-Podlesiu można zawrzeć 
pomiędzy przełomem Xi i Xii a początkiem 
Xiii wieku, przy czym najbardziej inten-
sywny okres funkcjonowania osady przy-
padał na wiek Xii. Użytkowana była ona 
zapewne okresowo przez ludność trudniącą 
się najprawdopodobniej produkcją węgla 
drzewnego, smoły, dziegciu, być może rów-
nież bartnictwem. Nie odkryto wprawdzie 
śladów wyraźnie związanych z przetwór-
stwem produktów leśnych, jednakże na taki 
profil działalności mogą wskazywać resztki 
substancji smolistych odkrytych na części 
naczyń. Obecność żywicy lub smoły na 
ściankach jednego z naczyń potwierdziły 
badania specjalistyczne13. Przy produkcji 
smoły i dziegciu mogły mieć zastosowanie 

naczynia wykonane z mas garncarskich 
z domieszką grafitu, których nieliczne frag-
menty znaleziono na stanowisku. 

Warto jeszcze wspomnieć, że miejscowość 
Stanowice ma dowodnie potwierdzoną Xiii-
wieczną metrykę. Po raz pierwszy w źródłach 
pisanych została odnotowana około 1280 
roku w Liber Fundationis Episcopatus Vra-
tislaviensis wśród wsi płacących dziesięcinę 
na rzecz biskupstwa wrocławskiego14. Jeszcze 
starsza jest pobliska wieś Szczejkowice, re-
prezentująca analogiczny do Stanowic profil 
działalności. Zamieszkująca ją bowiem lud-
ność trudniła się wypalaniem węgla drzew-
nego, o czym wiemy z dokumentu z maja 
1223 roku wystawionego przez biskupa wro-
cławskiego Wawrzyńca na prośbę księcia 
opolskiego Kazimierza. Dokument mówi 
o zobowiązaniach chłopów z tejże wsi na 
rzecz klasztoru świętego Zbawiciela w Ryb-
niku (zakonu norbertanek)15.
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Anna Nierychlewska

VÝSLeDKY ZÁChRANNéhO ARCheOLOGiCKéhO VÝZKUMU NA LOKALiTĚ 1 
Ve STANOWiCÍCh-PODLeSÍ, SLeZSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

Lokalita 1 ve Stanowicích-Podlesí se nachází 
na území Rybnické pahorkatiny, na hranici obcí 
Stanowice a Szczejkowice (obr. 1). Záchranný 
archeologický výzkum z pověření Slezského mu-
zea v Katovicích (Muzeum Śląskie w Katowicach) 
prováděla ve dnech 3. listopadu 2007–16. února 
2008 archeologicko-konzervátorská firma „Barta” 
pod vedením Mgr. Andrzeje Wójcika.

Zkoumána byla plocha 43,85 arů, na které 
bylo zaregistrováno 117 archeologických objektů, 
z toho 102 mělo antropogenní původ. Mezi ar-
cheologickými objekty, které se soustřeďovaly 
v jihovýchodní části zkoumané plochy, byly roz-
poznány jámy, zahloubené části obytných (objekt 
80 – obr. 2) a hospodářských (objekty 2, 18 – obr. 
3) staveb, objekty spojené s výrobní činností – 
topeniště a ohniště (objekty 83, 102 – obr. 4), 
zásobní jámy a kůlové jámy.

Během výzkumu bylo získáno 349 fragmentů 
keramiky, z toho 321 patří ranému středověku, 
pět fragmentů můžeme přiřadit lužické kultuře, 
23 zlomků pochází z novověku a současnosti, dále 
pak 73 kusů mazanice, čtyři kamenné artefakty, 

šest fragmentů kovových předmětů a dva kusy 
železné rudy.

V souboru raně středověké keramiky převažu-
jí hrnce, vzácně se vyskytují poklice a nádoby 
malých rozměrů – hrníčky, džbánky nebo pohárky 
(obr. 5–7). V souboru se objevilo také několik 
glazovaných a tzv. tuhových střepů. Na několika 
fragmentech keramiky byly zjištěny stopy smolné 
hmoty, která svědčí o využívání nádob ke zpraco-
vávání lesních produktů, např. pryskyřice nebo 
dehtu. Keramika je datována od přelomu 11. a 12. 
století až do počátku 13. století. Analogickou ke-
ramiku nacházíme na nedalekých lokalitách  
v Dąbrowé Górnicze-Łośni, Dąbrowé Górnicze- 
-Strzemieszycích Wielkých, Przeczycích a Bytomi.

Provedený archeologický výzkum prokázal, že 
v období raného středověku (přelom 11. a 12. 
století až počátek 13. století) existovala v intravilá-
nu současné obce Stanowice-Podlesí osada-tábořiš-
tě, využívaná pravděpodobně sezónně obyvatelstvem 
zabývajícím se získáváním a zpracováváním lesní-
ho bohatství – výrobou dřevěného uhlí, pryskyřice, 
dehtu a možná také brtnictvím.
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eRGeBNiSSe ARChÄOLOGiSCheR NOTGRABUNGeN AUF DeM FUNDPLATZ 1 
iN STANOWiCe-PODLeSie, SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

Der Fundplatz 1 in Stanowice-Podlesie liegt 
auf der hochebene von Rybnik, an der Grenze 
der Dörfer Stanowice und Szczejkowice (Abb. 
1). Die archäologischen Notgrabungen führte das 
Team der Archäologisch-Konservatorischen Ar-
beitsstelle „Barta” in den Tagen vom 3. Novem-
ber 2007 bis zum 16. Februar 2008 im Auftrag 
des Schlesischen Museums in Katowice und ihre 
Leitung übernahm Mag. Andrzej Wójcik.

Die Untersuchungen nahmen eine Fläche von 
43,85 Ar ein, wo 117 Objekte, darunter 102 an-
thropogener Abstammung, erkannt wurden. Unter 
den archäologischen Objekten, die sich im süd-
östlichen Teil des untersuchten Areals gruppierten, 
konnten ausgesondert werden: Gruben, die Über-
reste von eingetieften ebenerdigen Teilen der 
Wohn- (Objekt 80 – Abb. 2) und Wirtschaftsbau-
ten sind (Objekte 2, 18 – Abb. 3), Gewerbeob-
jekte – essen und Feuerstellen (Objekte 83, 102 
– Abb. 4), Lagergruben sowie Pfostenlöcher.

Bei den Untersuchungen konnten 349 Frag-
mente der Gefäßkeramik geborgen werden, dar-
unter 321 Bruchstücke aus dem frühen Mittelal-
ter, 5 Fragmente keramischer Gefäße, die der 
Lausitzer Kultur zugewiesen werden konnten, 23 
Bruchstücke neuzeitlicher und gegenwärtiger Ge-
fäße, 73 Lehmbewurfbrocken, 4 Steinfunde, 6 
Fragmente von Metallgegenständen sowie 2 Knol-
len von eisenerz.

Unter den frühmittelalterlichen Gefäßen 
herrschten Töpfe vor, selten konnten Fragmente 
von Deckeln sowie kleinerer Gefäße – Töpfchen, 
Kannen oder Näpfe gefunden werden (Abb. 5–7). 
es konnten auch wenige Fragmente von glasier-
ten oder sog. graphitierten Gefäßen verzeichnet 
werden. An einigen Fragmenten der Gefäßkera-
mik wurden pechartige Substanzen erkannt, die 
belegen, dass die Gefäße bei der herstellung 
solcher Waldprodukte wie z.B. Pech oder Teer 
benutzt wurden. Die Fundmaterialien fallen zeit-
lich zwischen die Wende des 11. zum 12. Jh. 
und den Anfang des 13. Jh. Analoge Gefäße 
hinsichtlich ihrer Form und herstellungstechnik 
wurden auf den nahe gelegenen Fundplätzen in 
Dąbrowa Górnicza-Łosień, Dąbrowa Górnicza-
Strzemieszyce Wielkie, Przeczyce und Bytom 
gefunden.

Die durchgeführten archäologischen Unter-
suchungen lassen feststellen, dass im frühen 
Mittelalter (Wende des 11. und 12. Jh.–Beginn 
des 13. Jh.) in der Gemarkung des heutigen 
Dorfes Stanowice-Podlesie eine Ansiedlung- 
-Freilandstation bestanden hat, die zeitweise von 
den Menschen benutzt war, die sich höchstwahr-
scheinlich mit der Ausnutzung von Waldbestän-
den – herstellung von holzkohle, Pech, Teer 
und vielleicht auch honigsammeln/imkerei be-
schäftigt haben.
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Ryc. 1. Dąbrowa Górnicza-Łosień. Lokalizacja stanowiska 8. Skala 1 : 25 000

Dariusz Rozmus, Bartłomiej Szymon Szmoniewski

BADANIA ARCHEOLOGICZNE  
NA WCZeSNOŚReDNiOWieCZNeJ OSADZie  

PRODUKCYJNeJ W DĄBROWie GÓRNiCZeJ-ŁOŚNiU 
(STANOWiSKO 8), WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

Sezon 2007
W sezonie 2007 kontynuowano badania 

archeologiczne na osadzie produkcyjnej 
w Dąbrowie Górniczej-Łośniu (stanowisko 
8). Przebadano łącznie ok. 11 arów. Poszcze-
gólne odcinki oznaczano jako wykopy 
A/2007, B/2007, C/2007 aż do J/2007. Zo-
stały one usytuowane w południowej części 
działki należącej do Agaty i Dariusza Wój-
cików oraz J. i M. Krawców (ryc. 1). Ba-
dania koncentrowały się na arach przylega-

jących do wykopu C/2006, na którym 
w roku 2006 odkryto „skarb hutnika”1. Na-
stępnie badania kontynuowano w kierun-
kach wschodnim i południowym. Podczas 
prac w 2007 roku odkryto kolejnych dzie-
więć monet pochodzących z rozwleczenia 
odkrytego w 2006 roku skarbu. Były to trzy 
monety Władysława ii Wygnańca zaliczane 
do typu czwartego (na awersie rycerz, ksią-
żę trzymający ponad głową spętanego jeń-
ca miecz, na rewersie orzeł atakujący zają-
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ca lub inne zwierzę)2 oraz sześć monet 
wybitych przez księcia Bolesława Kędzie-
rzawego, z tego trzy zaliczają się do typu 
pierwszego (na awersie książę siedzący na 
tronie z mieczem trzymanym na kolanach, 
na rewersie głowa św. Wojciecha)3, a trzy 
do typu drugiego (na awersie stojący w lek-
kim rozkroku książę trzymający proporzec 
oraz włócznię; na rewersie dwaj bracia, 
książęta siedzący za stołem)4. ikonografii 
monet ze „skarbu hutnika” zostanie w przy-
szłości poświęcone osobne studium.

W sezonie 2007 odkryto 22 obiekty zwią-
zane z osadnictwem wczesnośredniowiecz-
nym. Część z nich stanowiła zagłębienie 
bardzo już cienkiej w tej partii stanowiska 
warstwy kulturowej w calec oraz ślady po 
dołkach posłupowych. W obiektach oraz 
w warstwie kulturowej pomiędzy nimi 
stwierdzono występowanie licznych wyto-
pów ołowianych oraz placków związków 
ołowiu (PbO). Nie odkryto natomiast ani 
jednego obiektu, który można by zaklasy-
fikować jako piec hutniczy.

Wybór obiektów nieruchomych

Obiekt 1
Odkryty w wykopie A/2007 na głęboko-

ści 20 cm. Miał nieregularnie owalny kształt. 
Jego długość wynosiła 395 cm, a średnia 
szerokość 175 cm. Obiekt 1 był w efekcie 
podwójnie zagłębionym wcięciem w margiel 
nie przekraczającym 20 cm głębokości. Osta-
teczna długość wcięcia wynosiła 374 cm. 
W wypełnisku obiektu stwierdzono wystę-
powanie kamieni, w tym przepalonych, ponad 
140 fragmentów ceramiki, w tym kawałki 
szkliwione. Ponadto wyeksplorowano kości 
zwierzęce, grudki polepy, żużle żelazne, wy-
topek ołowiany ze śladami docinania oraz 
placek ze związku ołowiu (PbO). Najciekaw-
szym zabytkiem był ciężarek ołowiany o wa-
dze 114,14 g (ryc. 3a)5.

Obiekt 2
Odkryty w wykopie A/2007 na głęboko-

ści 20 cm. Obiekt 2 miał nieregularny kształt 
o wymiarach badanej części 180 × 135 cm. 
Przylegał do północnego profilu wykopu. 
Było to bardzo płytkie – do 28 cm – za-
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e

Ryc. 2. Dąbrowa Górnicza-Łosień, stanowisko 8. 
Ciężarki żelazne w koszulkach z brązu

głębienie warstwy kulturowej. W wypełni-
sku znaleziono 44 ułamki ceramiki, z któ-
rych część łączy się w większe fragmenty, 
grudki polepy, żużle, wytopek ołowiany 
i placki ze związków ołowiu (PbO).

Obiekt 7
Obiekt odkryto w wykopie C/2007 (część 

C2) po zdjęciu warstwy ornej na głębokości 
20 cm. Miał owalny kształt o wymiarach 
300 × 190 cm. Obiekt 7 był dolną częścią 
warstwy kulturowej z wyraźnym śladem 
dołu posłupowego, szczególnie dobrze wi-
docznym na zachodnim profilu obiektu. 
Cięcie profilowe wykazało, że obiekt 7 po-
szerzył się na profilu północnym do 307 
cm i sięgał głębokości 20 cm. W profilu 
zachodnim jego długość wynosiła 264 cm. 
Jama posłupowa była głęboka 36,6 cm. Pro-
stokątne dno jamy posłupowej miało sze-
rokość 20 cm. W obiekcie stwierdzono 
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węgliki drzewne, grudki polepy, kości oraz 
ceramikę.

Obiekt 11
Obiekt uchwycono w narożniku południo-

wo-wschodnim wykopu e/2007. Obecność 
w tej części stanowiska cienkiej, brunatnej 
warstewki oddzielającej humus od warstw 
głębszych prawdopodobnie związana jest 
z młodszym horyzontem chronologicznym. 
Pozostałości archeologiczne, które można 
wiązać z tym horyzontem, znajdowały się 
przede wszystkim w północnej części stano-
wiska, w bezpośredniej styczności z ulicą 
Orną. Odnosi się on do przełomu Xiii i XiV 
wieku6, a na taką chronologię wskazują 
przedmioty metalowe, m.in. dobrze zacho-
wany bolec gwiaździsty ostrogi.

Obiekt 11 przecięto profilami krzyżo-
wymi. Wyznaczają one również rozmiary, 
w miejscach cięcia, obiektu. Na osi pół-
noc–południe ok. 240 cm oraz na osi 
wschód–zachód ok. 230 cm. Najdłuższy 
wymiar: na osi północ–południe to ok. 340 
cm, a na osi wschód–zachód 280 cm. Miąż-
szość obiektu wahała się w granicach 
25–35 cm. Wypełnisko było nasycone ko-
śćmi zwierzęcymi, głównie czaszkami by-
dlęcymi. Stwierdzono w nim wczesnośre-
dniowieczną ceramikę. 

Na badanym stanowisku odkryto podob-
ne obiekty, pokryte brukiem, orientowane 
wschód–zachód – pochówki bydła. W związ-
ku z tym mało prawdopodobna wydaje się 
najprostsza interpretacja obiektu 11 tylko 
jako jamy odpadkowej lub poubojowej.

Obiekt 12
Obiekt był w zarysie owalny, o długości 

125 cm i szerokości 75–80 cm. Odsłonięto 
go na głębokości 30–40 cm w wykopie 
D/2007. Podczas eksploracji po kolejnych 
oczyszczeniach okazał się dość głęboką jamą 
o długości 232 cm i miąższości 45,7 cm. 
W wypełnisku odkryto wczesnośrednio-
wieczną ceramikę oraz fragment kabłączka 
skroniowego z ołowiu.

Obiekt 16
Obiekt ten okazał się grobem ciężarnej 

krowy przywalonej dużym głazem. Kości 

płodu zachowały się tylko częściowo. Jama 
grobowa wyodrębniła się na głębokości  
35 cm. Miała długość 125–130 cm oraz 
szerokość 75 cm. Jama grobowa sięgała 
do głębokości 65–75 cm. Krowa została 
pochowana w pozycji płodowej w jamie 
grobowej usytuowanej dokładnie na linii 
wschód–zachód. Jest to już czwarty po-
chowek krowy odkryty podczas badań 
w Łośniu. Jeden, przykryty brukiem, grób 
młodej krowy z ołowianą ozdobą odnale-
zioną w okolicy czaszki zwierzęcia pocho-
dził ze stanowiska 2, a trzy kolejne ze 
stanowiska 87.

Obiekt 18
Odkryty w wykopie J/2007. Cięcie pro-

filowe przeprowadzone ukośnie w kierunku 
wschód–zachód miało wyznaczoną długość 
435 cm. Po przecięciu okazało się, że trzeba 
je przedłużyć do 480 cm. Głębokość wypeł-
niska nie przekraczała 30 cm. Znaleziono 
w nim przepalone kamienie i grudki polepy.

Obiekt 18 jest spągową częścią warstwy 
użytkowej naziemnego obiektu mieszkalne-
go. Znaleziono w nim przepalone kamienie, 
dużo resztek polepy, ceramikę naczyniową, 
kabłączek skroniowy z brązu (ryc. 5a), nóż, 
krążek wycięty z fragmentu ceramiki, pa-
ciorek szklany, a także fragment zdobionej 
rączki tygla lub łyżki odlewniczej. Na arze, 
na którym odkryto obiekt 18, znaleziono 
również fragment okucia kaptorgi wykona-
ny z brązu.

Warto również zwrócić uwagę na jego 
rozmiary, które w przybliżeniu dają ślad 
obejmujący obszar ponad 4 × 4 m. Jest to 
obrys bardzo nieregularny. W kierunku 
wschodnim stwierdzono występowanie dol-
nych partii warstwy kulturowej widocznej 
w postaci płatów siwej gleby nasyconej 
zabytkami wczesnośredniowiecznymi.

Obiekt 22
Odkryty na głębokości 50 cm w wyko-

pie i/2007. Zaobserwowano go pierwotnie 
jako zaciemnienie. Obiekt 22 miał długość 
250 cm. Podczas eksploracji zarysowała się 
jama o długości nieco ponad 260 cm i sze-
rokości 156 cm. W jej części zachodniej 
zalegało skupisko kamieni. Niektóre z nich 
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były przepalone. Głębokość jamy wynosiła 
49 cm. W obiekcie znaleziono m.in. frag-
ment dyszy oraz ciężarek w koszulce z brą-
zu8. Pomimo znalezienia w nim dużego 
fragmentu dyszy trudno uznać go za piec.

Do najciekawszych zabytków znalezio-
nych w 2007 roku należą ciężarki ołowiane 
oraz ciężarki żelazne w koszulkach z brązu, 
które zostały omówione w pracy poświęco-
nej tej kategorii zabytków z Dąbrowy Gór-
niczej-Łośnia (ryc. 3 i 4)9.

Podczas badań odkryto też trzy całe ka-
błączki skroniowe oraz jeden uszkodzony. 
Trzy z nich wykonane były z brązu (ryc. 
5a, c), przy czym jeden był posrebrzany 
lub ocynowany (ryc. 5b)10. Uszkodzony 

kabłączek ołowiany odkryto w obiekcie 12. 
Do ciekawych zabytków należą też frag-
menty ozdób z brązu (ryc. 5e–f) i fragment 
końca szpili z brązu (ryc. 5g). Warto wspo-
mnieć także o szklanym paciorku z obiek-
tu 18 (ryc. 6a).

Do wyjątkowych znalezisk należy wy-
konany z brązu fragment elementu kaptor-
gi (ryc. 5h). Częściowo zachowany, o lek-
ko trapezowatym kształcie, zdobiony był 
na powierzchni rytym motywem roślinnym. 
Trzeba dodać, że z wczesnośredniowiecz-
nego strzemieszycko-łosieńskiego skupiska 
osadniczego znane jest znalezisko kaptor-
gi11. Pierwszy okaz, wykonany ze srebra ze 
śladami złocenia we wnętrzu, został znale-
ziony na badanym przed ii wojną światową 

b
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Ryc. 3. Dąbrowa Górnicza-Łosień, stanowisko 8. 
Ciężarki ołowiane
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Ryc. 4. Dąbrowa Górnicza-Łosień, stanowisko 8. 
Ciężarki ołowiane
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Ryc. 5. Dąbrowa Górnicza-Łosień, stanowisko 8. 
Wybór zabytków: a – kabłączek skroniowy z brą-
zu, b – ocynowany lub posrebrzony kabłączek 
skroniowy z brązu, c – kabłączek skroniowy z brą-
zu, d – okucie (?) z brązu, e – fragment ozdoby 
z brązu, f – fragment ozdoby z brązu, g – fragment 

szpili z brązu, h – kaptorga z brązu

cmentarzysku szkieletowym w Strzemieszy-
cach Wielkich. Autor opracowania Józef 
Marciniak uznał ten zabytek za schowek 
na amulety o orientalnym pochodzeniu. 

W tym posiadającym lekko trapezowaty 
kształt pudełeczku zachowały się „ślady 
lnianego płótna”12. Kaptorgi z różną czę-
stotliwością występują na wczesnośrednio-
wiecznej Słowiańszczyznie, a największą 
ich koncentrację obserwuje się w jej za-
chodniej części13.

Przedmiotem wartym odnotowania jest 
znaleziony w obiekcie 18 zdobiony inkru-
stacją fragment uchwytu tygla bądź łyżki 
odlewniczej (ryc. 6b). Jest to kolejny tego 
typu okaz znaleziony w Dąbrowie Górni-
czej- Łośniu. W obu przypadkach zachowa-
ły się tylko uchwyty. Odkryte przedmioty 
formą zbliżone są do uchwytów nowożyt-
nych rondli. Okazy z Dąbrowy Górniczej--
-Łośnia zostały jednak wykonane z takiej 
samej masy garncarskiej, jak setki odkrytych 
na tym stanowisku dysz hutniczych i ich 
fragmentów14. Podobna zdobiona łyżka od-
lewnicza o jubilerskim przeznaczeniu dato-
wana na Xi wiek została znaleziona na 
osadzie Minino w północnej Rosji15.

Sezon 2008
W sezonie 2008 przebadano niewielki 

obszar stanowiska o powierzchni 150 m2. 
Badania koncentrowały się w południowej 
części działki państwa Wójcików w pobliżu 
kulminacji niewielkiego wzniesienia, na 
którego skłonie znajduje się stanowisko ar-

Ryc. 6. Dąbrowa Górnicza-Łosień, stanowisko 8: a – paciorek szklany, b – fragment rączki łyżki od-
lewniczej lub tygla

a

b

0 5 cm



139

cheologiczne 8. Podczas tych prac podjęto 
próbę weryfikacji odcinków z obiektami 
archeologicznymi wskazanymi podczas ba-
dań georadarowych16. Założono trzy wyko-
py weryfikacyjne o powierzchni ok. 0,5 ara 
i oznaczono je następująco: A, B, C. Miej-
sca, które z punktu widzenia obrazu geora-
darowego (odcinek A) wydawały się naj-
bardziej obiecujące, okazały się po ich 
eksploracji współczesnymi jamami ze spa-
lenizną. Odkrycie to, mimo małej przydat-
ności dla badań na stanowisku 8, nie pod-
waża użyteczności nowych metod badań 
nieinwazyjnych w archeologii. 

W wykopach B oraz C stwierdzono wy-
stępowanie dolnych części warstwy kultu-
rowej. Odkryto kilka fragmentów ceramiki 

wczesnośredniowiecznej oraz najprawdopo-
dobniej z wtórnego złoża fragment skorupy 
pradziejowej (neolit?) oraz wiórek krzemien-
ny. Dzięki zastosowaniu wykrywaczy  
metali udało się znaleźć dwa kolejne pier-
ścieniowate ciężarki ołowiane o wadze 
23,342 g oraz 30,528 g.

W podobny sposób udało się też odkryć 
kilkanaście kolejnych monet z Xii wieku: 
5 denarków Władysława Wygnańca typ iV, 
5 denarków Bolesława Kędzierzawego typ 
i, 4 monety Bolesława Kędzierzawego typ 
ii oraz 2 monety Bolesława Kędzierzawego 
typ iii. Monety znaleziono w humusie 
i prawdopodobnie pochodzą one z rozwle-
czenia części „skarbu hutnika” odkrytego 
w 2006 roku.

PRZYPiSY

1 Por. Relacja z odkrycia wczesnośredniowiecznego skarbu na stanowisku 8 w Dąbrowie Górniczej--
-Łośniu w R. B o d n a r, L. K r u d y s z, D. R o z m u s, B.S. S z m o n i e w s k i, Wczesnośredniowieczna 
ceramika szkliwiona z Dąbrowy Górniczej-Łośnia „skarb hutnika”, „Zeszyty Łosieńskie” nr 1: 2006,  
s. 25–35; por. też L. K r u d y s z, D. R o z m u s, B.S. S z m o n i e w s k i, Badania archeologiczne wczesno-
średniowiecznej osady hutniczej w Dąbrowie Górniczej-Łośniu (stanowisko 8), województwo śląskie, 
[w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2005–2006, pod. red. 
e. T o m c z a k a, Katowice 2007, s. 99–111.

2 Rewers przedstawia zapożyczoną ze sztuki bizantyjskiej (o wcześniejszych greckich korzeniach, 
a może ogólnie jeszcze starszych orientalnych) scenę porwania zająca przez orła. W związku z daleko 
posuniętą schematyzacją przedstawień zarówno zając, jak i orzeł nie zawsze przypominają swoje pier-
wowzory. Czasami orzeł bardziej przypomina mitycznego gryfa, zając zaś gazelę lub osiołka, a w jednym 
ze znanych autorom przypadków nawet cielątko.

3 Na rewersie, w centralnej części monety, znajduje się głowa św. Wojciecha w prostokątnym obra-
mowaniu. Według jednej z interpretacji jest to ucięta głowa ułożona najprawdopodobniej na wyobrażeniu 
prostokątnego naczynia, misy. Najbardziej prawdopodobne jest w tym przypadku interpretowanie tego 
wyrażenia jako przedstawienie relikwiarza. To najczęstsza interpretacja w literaturze przedmiotu. 

4 Kontrowersje wzbudza przedmiot służący do celebrowania sceny zgody przez dwóch siedzących 
za stołem braci. Przyjmuje się, że jest to jabłko książęce, pojawiły się też interpretacje mówiące, że jest 
to puchar.

5 R. B o d n a r, D. R o z m u s, B.S. S z m o n i e w s k i, Wczesnośredniowieczne odważniki z Dąbrowy 
Górniczej-Łośnia, „Zeszyty Łosieńskie” nr 2: 2007.

6 L. K r u d y s z, D. R o z m u s, B.S. S z m o n i e w s k i, Badania archeologiczne wczesnośredniowiecz-
nej osady hutniczej…, s. 99–109, ryc. 2, 3, 4.

7 Planowana jest publikacja wspomnianych pochówków wraz z wynikami analiz zoologicznych. 
Dotychczas w Dąbrowie Górniczej-Łośniu odkryto cztery pochowki krów. Trzy z nich były złożone 
w jamach zorientowanych na linii wchód–zachód i przykryte brukami kamiennymi lub przywalone po-
tężnym głazem. Dwa ze szkieletów wykazują anomalie. W jednym przypadku (stanowisko 2) w okolicy 
głowy zwierzęcia znaleziono ołowianą ozdobę w formie niewielkiej podkówki. Pochowek młodej krowy 
znaleziony w 2003 roku był pozbawiony rogów oraz – co wiadomo dzięki wstępnym wynikom analizy 
archeozoologicznej – miał liczne cechy wskazujące na zaawansowane zmiany chorobowe szczególnie 
widoczne na czaszce zwierzęcia. Pierwotnie, bez analizy specjalistycznej, szkielet zwierzęcia został 
uznany za szkielet młodego konia (obiekt 19/2003). W tym miejscu chcielibyśmy sprostować uprzednią 
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Dariusz Rozmus, Bartłomiej Szymon Szmoniewski

ARCheOLOGiCKÝ VÝZKUM RANĚ STŘeDOVĚKé VÝROBNÍ OSADY  
NA LOKALiTĚ 8 V DĄBROWé GÓRNiCZé-ŁOŚNi, SLeZSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

V průběhu výzkumných sezón v letech 2007 
a 2008 bylo na lokalitě číslo 8 (obr. 1) prozkou-
máno celkem cca 12,5 arů. Během prací bylo 
objeveno 22 objektů a prozkoumána kulturní vrst-
va mezi nimi. Na lokalitě nebyly odkryty typické 
hutní výrobní objekty, přesto zde byly nalezeny, 
stejně jako v předešlých letech, četné vytavené 
hrudky olova a také placky sloučenin olova (PbO). 
S hutnictvím můžeme spojovat rovněž fragment 
rukojeti tyglíku nebo odlévací lžíce (obr. 6b).

K důležitějším nálezům patří olověná záva-
žíčka – celkem 11 kusů (obr. 3 a 4) a také že-
lezná závaží s bronzovým pláštěm – celkem 5 
kusů (obr. 2). Mezi nálezy patří keramika, mj. 
fragmenty glazované keramiky. Z ozdob pak tři 
bronzové záušnice (obr. 5a, c), přičemž jedna je 

pocínovaná nebo postříbřená (obr. 5b). Byly též 
nalezeny fragmenty špatně identifikovatelných 
bronzových ozdob (obr. 5e, f) a také bronzové 
lichoběžníkové kování kaptorgy (obr. 5h).

Zajímavě se jeví objekt číslo 11/2007. Jde 
o jámu lichoběžníkového tvaru obsahující frag-
menty keramiky a celé kravské lebky. Byl obje-
ven také další zvířecí hrob (na lokalitách Łosień 
2 a 8 jde již o čtvrtý hrob tohoto druhu) orien-
tovaný ve směru východ–západ a překrytý velkým 
kamenem. V hrobě byla pohřbena mladá březí 
kráva.

Během obou výzkumných sezón se také po-
dařilo získat další mince, stříbrné denáry z 12. 
století (25 kusů), které pocházejí z rozvlečeného 
„pokladu hutníka” odkrytého v roce 2006. 

błędną informację. Wszystkie uwagi dotyczące sfery symbolicznej, które zostały zaproponowane przy 
okazji omawiania tego grobu w literaturze, pozostają nadal aktualne. Por. R. B o d n a r, D. R o z m u s, 
Badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznym stanowisku hutniczym w Dąbrowie Górniczej-Ło-
śniu, województwo śląskie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych 
w latach 2003–2004, pod red. e. T o m c z a k a, Katowice 2006, s. 153.

 8 R. B o d n a r, D. R o z m u s, B.S. S z m o n i e w s k i, Wczesnośredniowieczne odważniki…, por. ta-
blice w katalogu na s. 115–119. W publikacji poświęconej ciężarkom, a zwłaszcza ich funkcji we wcze-
snośredniowiecznej gospodarce unikano generalnie (ale niekonsekwentnie) podawania dokładnej loka-
lizacji ciężarków w obiektach.

 9 Tamże.
10 Rozstrzygną to badania specjalistyczne.
11 Termin ten do nauki wprowadziła edelgarda Foltyn – por. e. F o l t y n, Osadnictwo wczesnośre-

dniowieczne w dorzeczu Przemszy w świetle badań archeologicznych, [w:] Osadnictwo nad Przemszą 
i Brynicą w średniowieczu, pod red. J. S p e r k i, S. W i t k o w s k i e g o, Sosnowiec–Cieszyn 2005,  
s. 29.

12 J. M a r c i n i a k, Cmentarzysko szkieletowe z okresu wczesnośredniowiecznego w Strzemieszycach 
Wielkich pow. Będzin, „Materiały Wczesnośredniowieczne” t. V: 1960, s. 170–171, tabl. 5, ryc. 13.

13 i. Š t e f a n, Kaptorgy: pokus o kontextuální analýzu, „Studia Mediaevalia Pragensia” 5: 2004,  
s. 21–23.

14 Podczas konsultacji z mgr. M. Auchem pojawiła się sugestia, że ten typ łyżki odlewniczej mógł być 
używany podczas szkliwienia naczyń do polewania ścianek garnka roztopionym szkliwem.

15 i.e. Z a i t s e v a, Juvelirnye proizvodstvennye kompleksy selishcha Minino (XI-XIII vv.), „Kratkie 
Soobshchenia instituta Archeologii RAN” 220: 2006, ryc. 3:6.

16 Por. dokumentacje badań georadarowych wykonanych w 2007 roku przez mgr. Łukasza Porzuczka 
w archiwum Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.



Dariusz Rozmus, Bartłomiej Szymon Szmoniewski

ARChÄOLOGiSChe UNTeRSUChUNGeN AUF eiNeR FRÜhMiTTeLALTeRLiCheN 
GeWeRBeSieDLUNG iN DĄBROWA GÓRNiCZA-ŁOSieŃ (FUNDPLATZ 8), 

SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

in den Grabungskampagnen der Jahre 2007 
und 2008 wurden auf dem Fundplatz 8 (Abb. 1) 
in Dąbrowa Górnicza-Łosień insgesamt etwa 12,5 
Are erforscht. Bei den Grabungen konnten 22 
archäologische Objekte ausgesondert werden und 
die Kulturschicht dazwischen untersucht. Auf dem 
Fundplatz traten keine typischen Verhüttungsob-
jekte auf. Trotzdem konnten, wie in den früheren 
Jahren, mehrere Bleischmelzen sowie auch Plätt-
chen von Bleiverbindungen (PbO) geborgen wer-
den. Mit der Verhüttung dürfte man auch ein 
Fragment von einem Tiegelgriff oder Gießlöffel 
verbinden (Abb. 6b).

Unter den Funden zeichnen sich Bleigewich-
te aus – 11 Stück (Abb. 3 und 4), wie auch ei-
senwägestücke mit Bronzeüberzug – 5 Stück (Abb. 
2). es konnte Gefäßkeramik, darunter drei gla-
sierte Fragmente, geborgen werden. Unter 
Schmuck traten drei bronzene Schläfenringe auf 

(Abb. 5a, c). einer davon ist verzinnt oder ver-
silbert (Abb. 5b). es wurden auch Fragmente von 
schwer bestimmbarem Bronzeschmuck gefunden 
(Abb. 5e, f), ebenso wie auch aus Bronze gefer-
tigter trapezförmiger Beschlag einer Kaptorge 
(Abb. 5h).

ein interessanter Fund erwies sich das Objekt 
11/2007 in Form einer trapezförmigen Grube, die 
mit Fragmenten und ganzen Kuhköpfen gefüllt 
war. es wurde auch ein weiteres (in Łosień auf 
den Fundplätzen 2 und 8) Tiergrab freigelegt, ost-
westlich orientiert und mit einem großen Findling 
bedeckt. Darin war eine junge schwangere Kuh 
bestattet worden.

in den beiden Grabungskampagnen konnten 
auch weitere Münzen geborgen werden, Silber-
denar aus dem 12. Jh. (25 Stück), die vom zer-
schleppten, 2006 gefundenen „Schatz des hütt-
ners” stammten.
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Romuald Turakiewicz

RATOWNiCZe BADANiA NA STARYM MieŚCie 
W RACiBORZU, WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

W latach 2007–2008 w Raciborzu wy-
konano wiele inwestycji budowlanych, pod-
czas których przeprowadzono ratownicze 
badania archeologiczne. Dział Archeologii 
Muzeum w Raciborzu prowadził takie pra-
ce w związku z budową budynku handlo-
wego u zbiegu ulic Mickiewicza i Zborowej, 
budową budynku handlowo-mieszkalnego 
u zbiegu ulic Solnej i Browarnej oraz przy 
przebudowie ulicy Odrzańskiej (ryc. 1).

Ulice Mickiewicza i Zborowa
W okresie od 13 kwietnia 2007 do 19 

lipca 2007 roku przeprowadzono w Raci-

borzu, u zbiegu ulic Mickiewicza i Zboro-
wej, ratownicze badania archeologiczne 
związane z budową budynku handlowego. 
Teren objęty pracami ziemnymi znajdował 
się na raciborskiej starówce, przylegając od 
strony zachodniej do linii wyznaczonej przez 
miejskie mury obronne. Był to obszar pe-
ryferyjny, znajdujący się w sporym oddale-
niu od rynku oraz bram miejskich. Dopiero 
od połowy XiX wieku, wraz z przedłuże-
niem ulicy Mickiewicza w kierunku nowo 
wybudowanego dworca kolejowego i po 
wyburzeniu znajdujących się w tym rejonie 
pozostałości obwarowań miejskich, obszar 

Ryc. 1. Racibórz. Lokalizacja miejsc badań. Skala 1 : 25 000
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ten został ściśle zabudowany, a rejon ulicy 
Mickiewicza stał się częścią reprezentacyj-
ną miasta. Podczas obecnych badań natra-
fiono na relikty zabudowy XiX-wiecznej, 
które znajdują potwierdzenie w ówczesnej 
kartografii. Prace ziemne prowadzono na 
powierzchni 4,7 ara, z czego większość 
okazała się całkowicie przekształcona przez 
XiX- i XX-wieczną zabudowę. Podczas prac 
ziemnych odkryto głównie mury fundamen-
towe wyburzonych wcześniej kamienic. 
Jedynie w części południowej budowy, na 
obszarze około 2 arów, wyróżniono 9 obiek-
tów archeologicznych (ryc. 2). Są to dato-
wane na późne średniowiecze zasypiska 
nieregularnych jam gospodarczych o miąż-
szości do 1,5 m (obiekty 1–3, 5–6, 8–9) 
oraz wyróżniające się: obiekt 4 – datowany 
na wieki XVi–XVii obiekt mieszkalny, za-
głębiony w ziemię na 1,35 m, ponad którym 
istniała zbudowana z cegieł część naziemna, 
i obiekt 7 – część naziemnego prostokątne-
go obiektu gospodarczego datowanego na 

późne średniowiecze, o śladowo zachowa-
nym zarysie ścian zbudowanych z desek 
drewnianych.

Obiekt 4 – odkryty został w odległości 
3 m na wschód od obecnej ul. Zborowej. 
Jego zachowana część ma kształt nieregu-
larnego półokręgu o wymiarach 4,7 m 
(wschód–zachód) × 2 m (północ–południe). 
Wypełnisko obiektu stanowią gruz ceglany, 
kamienie, próchnica, glina, duża ilość węgla 
drzewnego, polepa i liczny materiał zabyt-
kowy. W wyższej partii widoczna jest war-
stwa gruzu ceglanego z dużą ilością węgla 
drzewnego o miąższości 10 cm, która jest 
pozostałością zniszczonej w czasie pożaru 
części naziemnej budynku. Dno obiektu jest 
nieregularnie owalne, a jego najgłębszy 
punkt osiąga 2,35 m od obecnej powierzch-
ni terenu (188,05 m n.p.m.). Materiał za-
bytkowy pozyskany z eksploracji obiektu 
przedstawia się nad wyraz imponująco. Zna-
leziono w nim glinianą figurkę kobiety 
o wymiarach: wysokość 9,5 cm, szerokość 

Ryc. 2. Racibórz. Plan wykopów na ulicach Mickiewicza i Zborowej
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u podstawy 4 cm (ryc. 3). Figurka jest pu-
sta w środku, a na prawym ramieniu wi-
doczne są śladowo zachowane resztki czer-
wonej farby. Większość odkrywanych do tej 
pory na Śląsku glinianych figurek określa-
na jest jako dewocyjne1. Figurka odkryta 
podczas obecnych badań ma jednak charak-
ter świecki i przedstawia damę w stroju 
z epoki, której układ rąk może wskazywać 
na gest skromności. Podczas eksploracji 
natrafiono na materiał numizmatyczny, któ-
ry pozwala na dokładniejsze datowanie 
obiektu. Znalezione monety to: moneta 
srebrna (denar cesarza Ferdynanda i z 1563 
r.), moneta srebrna (denarowy pieniądz mo-
rawski z Ołomuńca z XV/XVi w.), moneta 
srebrna (grosz koronny króla Zygmunta iii 
Wazy z 1611 r.) i 4 fragmenty monet srebr-
nych nieokreślonych2. Wyeksplorowano 
także 2153 fragmenty ceramiki naczyniowej 
(Gr. A – 21, Gr. B1 – 75, Gr. B2 – 68, Gr. 
C – 853, Gr. D – 9, Gr. e1 – 26, Gr. e2 
– 1100 i fragment z dodatkiem grafitu), 
w tym mały dzbanek z uszkiem, patelnię 
na 3 nóżkach z obustronną czarną glazurą, 
fragment głębokiego talerza, 35 fragmentów 
kafli, 18 kulek glinianych, przęślik gliniany, 
5 osełek kamiennych, rozcieracz kamienny, 
2 wióry krzemienne, 19 fragmentów wyro-
bów szklanych, 2 sprzączki brązowe, 2 
szpile brązowe, fragment blaszki brązowej, 
medalik brązowy, fragment talerza brązo-
wego, nożyce żelazne, kłódkę żelazną, 
szczypce żelazne, tuleję żelazną, sztabkę 

żelazną, 10 fragmentów noży żelaznych, 27 
nieokreślonych wyrobów metalowych, guzik 
kościany, oprawkę rogową noża z nitem 
brązowym, przekłuwacz kościany oraz 1406 
kości i fragmentów kości zwierzęcych. Po-
zyskany materiał pozwala na datowanie 
obiektu na 2. połowę XVi wieku i 1. po-
łowę XVii wieku.

Obiekt 7 – zachowana część obiektu ma 
wymiary 2,3 m (wschód–zachód) × 0,8–1,4 
m (północ–południe). Granicę południową 
i zachodnią obiektu stanowią ślady po jego 
ściankach. Ślady te to jedynie smugi próch-
nicy widoczne na głębokości 188,65 m 
n.p.m. Jest to pozostałość naziemnego obiek-
tu, który zbudowany był ze ścianek drew-
nianych, w narożu wzmocnionych słupami. 
Wysokość i grubość ścianek są obecnie nie-
możliwe do ustalenia, przekrój słupa naroż-
nego ma wymiary 8 × 8 cm. Wewnątrz 
obiektu znaleziono spaloną deskę drewnia-
ną o zachowanej długości 2 m, szerokości 
5–10 cm, grubości 5–7 cm, będącą praw-
dopodobnie częścią jednej z wyższych par-
tii obiektu. Wypełnisko stanowi glina 
z próchnicą i niewielką ilością ceramiki. 
Podczas eksploracji znaleziono bardzo nie-
wielką ilość materiału zabytkowego: gwóźdź, 
nieokreślony przedmiot brązowy, 11 frag-
mentów ceramiki naczyniowej (Gr. A – 2, 
Gr. B1 – 1, Gr. B2 – 1, Gr. C – 2, Gr. D 
– 3, Gr. e1 – 2) i 3 kości zwierzęce, który 
datuje obiekt niezbyt precyzyjnie na przełom 
XiV i XV wieku.

Najciekawszym odkryciem podczas tych 
badań jest ceramiczne naczynie zoomorficz-
ne – Lavabokessel (ryc. 4). Naczynie to 

0 5 cm

Ryc. 3. Racibórz. Gliniana figurka kobiety

Ryc. 4. Racibórz. Lavabokessel
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znalezione zostało w zasypowej warstwie 
szarobrunatnej próchnicy z gliną i bardzo 
małą ilością węgla drzewnego, określonej 
jako obiekt 5. Warstwa ta występowała na 
poziomie od 189,1 m n.p.m. do 188,15 m 
n.p.m. Ze względu na materiał zabytkowy 
pochodzący z tego obiektu można ją datować 
na 2. połowę Xiii wieku – XiV wiek. Na-
czynie znalezione zostało w stanie niemal 
nieuszkodzonym, z jednym zachowanym 
uchem (uchwytem), a drugim utrąconym. 
Jego wysokość wynosi 11 cm, maksymalna 
średnica brzuśca 13 cm, średnica dna 11 cm. 
Wylew uformowany został w kształcie nieco 
fantastycznie przedstawionej głowy zwierzę-
cej, przeciwległa strona naczynia jest uszko-
dzona, widać tu otwór o średnicy około  
1,8 cm, pośrodku górnej partii naczynia znaj-
duje się kolejny otwór (odpowietrznik) 
o średnicy 1,1 cm. Naczynie z zewnątrz zo-
stało całkowicie pokryte glazurą o barwie 
oliwkowej (oprócz dna) i zdobione jest gu-
zami metalowymi o średnicy około 1 cm. 
W jego górnej partii znajdują się 4 guzy, na 
bocznych ściankach zachowały się 3 guzy. 

Pod względem kształtu wylewu (fanta-
zyjnie przedstawiona głowa zwierzęca) na-
czynie z Raciborza przypomina wyroby 
z terenu współczesnych Niemiec, holandii 
i Szwajcarii, produkowane tam od Xiii wie-
ku i określane terminem „Lavabokessel”, 
których cechą charakterystyczną są co naj-
mniej dwa symetrycznie umiejscowione 
wylewy3. 

Lavabokessel poddane zostało badaniom 
fizykochemicznym. Wyniki tych badań wska-
zują na jego inny skład mineralogiczny i od-
mienną technologię wykonania niż wcześniej 
badanych naczyń szkliwionych z Raciborza4, 
co pozwala na stwierdzenie, że mamy do 
czynienia z importem.

Na terenie Polski odkryte naczynie jest 
unikatem. Wystąpiły tu jednak bardzo po-
dobne pod względem formy akwamanile. 
Do tej pory opublikowane zostały jedynie 
3 egzemplarze ceramicznych akwamanil: 
koń z Mogilna na Kujawach (zasypisko 
grobu opata w obiekcie pobenedyktyńskim) 
– datowany wg odkrywcy na Xii wiek5, 
a wg Leszka Kajzera na przełom Xiii i XiV 
wieku6; pies (?) z Bobrowników (dawne 

województwo wrocławskie) datowany na 
XV wiek7 i fragment konia z ul. Nożowni-
czej we Wrocławiu datowany na 2. połowę 
Xiii wieku8. Badacze wywodzą genezę tych 
naczyń z ceramiki islamskiej, naczyń bizan-
tyjskich, sztuki koptyjskiej, naczyń grecko--
-rzymskich typu Askoi. W wiekach Xiii–XV 
rozprzestrzenienie się tego typu wyrobów 
w europie Środkowej wynika z rozszerzenia 
kręgu użytkowników. Naczynia te, o prze-
znaczeniu pierwotnie liturgicznym, były 
używane w swej wersji ceramicznej w do-
mach mieszczańskich jako przedmioty użyt-
kowe. Odkrycie raciborskie, zlokalizowane 
w znacznej odległości od kościoła, na tere-
nie działki mieszczańskiej, potwierdza jej 
świeckie przeznaczenie. 

Wschodnia granica terenu budowy po-
krywała się w dużej mierze z linią przebie-
gu dawnych obwarowań miejskich. Nieste-
ty, ze względu na dynamiczne przekształ-
cenia tego obszaru miasta z dawnego miej-
skiego muru obronnego zachowała się 
jedynie szczątkowa ilość gruzu ceglanego. 
Niewiele to wniosło do stanu badań nad 
fortyfikacjami Raciborza.

Podczas prac ziemnych znaleziono tak-
że 38 kości ludzkich, pochodzących z kil-
ku pochówków. Szczątki te nie były uło-
żone w porządku anatomicznym. Prawdo-
podobnie wiążą się z istniejącym na 
terenie placu Zborowego w XViii wieku 
cmentarzem9, przylegającym od strony pół-
nocnej do terenu obecnej inwestycji. Znisz-
czenie pochówków związane było przy-
puszczalnie z budową wzmiankowanych 
kamienic. 

Materiał ceramiczny zebrany podczas ca-
łości badań to garnek (XiV w.); patelnia na 
trzech nóżkach (XVi–XVii w.); mały dzba-
nek z uszkiem (XVi–XVii w.); cała butelka 
kamionkowa (XiX/XX w.) oraz 3203 frag-
menty naczyń (ryc. 5). Wyodrębniono 146 
fragmentów Gr. A (4,5%), 373 fragmenty Gr. 
B1 (11,6%), 319 fragmentów Gr. B2 (9,9%), 
1113 fragmentów Gr. C (34,7%), 28 frag-
mentów Gr. D (0,8%), 39 fragmentów Gr. 
e1 (1,2%), 1174 fragmenty Gr. e2 (36,6%), 
5 fragmentów ceramiki z dodatkiem grafitu 
i 6 fragmentów ceramiki pradziejowej (kul-
tura ceramiki wstęgowej rytej?). 
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Podziału na grupy technologiczne ceramiki 
dokonano, wzorując się m.in. na ustaleniach 
badaczy wrocławskich10 i dostosowując je do 
warunków raciborskich. Wyodrębniono grupy:

Gr. A – słaby utleniający wypał, wielo-
barwność przełamów, barwa ciemnokremo-
wa, kremowa i brunatna.

Gr. B1 – wypał redukcyjny, ceramika 
dobrej jakości, regularny przełam, zabarwie-
nie od  siwego do czarnego z lekkim nie-
bieskim odcieniem.

Gr. B2 – niejednolity wypał redukcyjny, 
barwa ciemnoszara, szaro-czarna lub ciem-
nobrunatna.

Gr. C – dobry utleniający wypał, barwa 
ceglasta, kremowa, biała.

Gr. D – kamionka i tzw. pseudoka-
mionka.

Gr. e1 – naczynia glazurowane, wypał 
redukcyjny.

Gr. e2 – naczynia glazurowane, wypał 
utleniający.

Gr. F – fajans, porcelana itd.
Gr. WS – technologia wczesnośrednio-

wieczna, ceramika lepiona na kole, prze-
ciętna jakość wypału, wielobarwność prze- 
łamów, niejednolita barwa powierzchni 
ścianek.

Ulice Solna i Browarna 
Ratownicze badania archeologiczne na 

ulicach Solnej i Browarnej prowadzono od 
9 lipca do 19 października 2007 roku. Pra-
ce ziemne związane były z budową budyn-
ku handlowo-mieszkalnego i objęły obszar 
o powierzchni około 7 arów. Teren inwe-
stycji w całości wpasowywał się w racibor-
ską starówkę, a jego południowa krawędź 
pokrywała się częściowo z dawnym prze-
biegiem miejskiego muru obronnego. Po-
dobnie jak w przypadku badań na ulicach 
Mickiewicza i Zborowej badany rejon 
w przeszłości był obszarem w skali miasta 
peryferyjnym, znajdującym się w stosunko-
wo dużej odległości zarówno od centrum 
miasta, jak i od bram miejskich. Ten fakt 

Ryc. 5. Racibórz. Ceramika z badań na ulicach 
Mickiewicza i Zborowej. Legenda: a – Gr. A, b 
– Gr. B1, c – Gr. B2, d – Gr. C, e – Gr. D, f – Gr. 
e1, g – Gr. e2, h – ceramika grafitowa, i – cera-

mika kultury ceramiki wstęgowej rytej

0 10 m

Ryc. 6. Racibórz. Plan wykopów na ulicach Solnej i Browarnej
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potwierdzają wyniki badań archeologicz-
nych. Na terenie prac ziemnych wyodręb-
niono 18 obiektów archeologicznych (ryc. 6), 
z czego zdecydowana większość to obiekty 
późnośredniowieczne. Część północną ob-
szaru badań w całości zajęły relikty murów 
piwnicznych XiX-wiecznej kamienicy. Po-
zostały obszar prac ziemnych był jedynie 
w niewielkim stopniu zniszczony zabudową 
nowożytną, stąd udało się wyróżnić kilka, 
stosunkowo dobrze zachowanych obiektów. 
Spośród nich uwagę zwracają: datowana na 
lata 60-te Xiii wieku niewielka piwniczka 
zbudowana z drewna (obiekt 4A), późno-
średniowieczny niewielki obiekt o konstruk-
cji plecionkowo-słupowej (obiekt 5), który 
spełniał funkcję wędzarni (?), duża piwnica 
(obiekt 15) ze ścianami oszalowanymi drew-
nem, datowana na podstawie materiału za-
bytkowego na przełom Xiii i XiV wieku, 
duża piwnica o kształcie owalnym (obiekt 1), 
do której prowadziły stopnie wycięte w gli-
nie, datowana na podstawie znajdującego 
się wewnątrz materiału zabytkowego na 
przełom Xiii i XiV wieku oraz odkryty na 
południowym skraju terenu badań fragment 
fortyfikacji miejskich (mur M10) – widocz-
ny na odcinku o długości 3,6 m miejski mur 
obronny wybudowany na przełomie Xiii 
i XiV wieku.

Obiekt 1 – zidentyfikowany jako piw-
nica widoczna od poziomu 189,25 m n.p.m. 
do poziomu 186,6 m n.p.m. Na obszarze 
objętym badaniami znajduje się wschodnia 
część obiektu, która ma kształt owalny i wy-
miary: 3,6 m na linii południowy zachód– 
północny wschód i 3,3 m na linii północny 
zachód–południowy wschód. W górnej par-
tii wypełnisko piwnicy stanowi gruz cegla-
ny z gliną o miąższości około 35 cm. Po-
niżej widoczna jest około 20–30-centyme-
trowa warstwa szarej gliny z domieszką 
próchnicy i gruzu ceglanego. W niższych 
partiach wypełnisko obiektu stanowią głów-
nie próchnica, glina i drobny gruz ceglany, 
a od poziomu 187,2 m n.p.m. obiekt zaczy-
na się zwężać. Wypełnisko węższej części 
piwnicy stanowi czarno-niebieska glina 
z próchnicą, węglem drzewnym i małą ilo-
ścią gruzu ceglanego. Przy dnie obiektu 
natrafiono na relikty konstrukcji drewnianej, 

z której zachowały się jedynie fragmenty 2 
desek zachodzących na siebie pod kątem 
około 80o. Niestety, ich badania dendrochro-
nologiczne nie pozwoliły na ustalenie daty, 
określono tylko gatunek drewna jako dąb11. 
Bezpośrednio pod konstrukcją zalegał frag-
ment czaszki końskiej. W obiekcie znale-
ziono dużą ilość materiału zabytkowego. 
Wśród materiału ceramicznego wyróżniono 
dzban (ryc. 7) i 1005 fragmentów naczyń, 
w tym: ceramikę losticką – 5 (0,49%), ce-
ramikę grafitową – 8 (0,8%), Gr. A – 20 
(2%), Gr. B1 – 409 (40,6%), Gr. B2 – 269 
(26,7%), Gr. C – 204 (20,2%), Gr. D – 20 
(2%), Gr. e1 – 4 (0,39%), Gr. e2 – 66 
(6,56%). Pozostały materiał zabytkowy to 
3 fragmenty osełek, fragment żarna (?), 267 
kości zwierzęcych, 11 gwoździ, kółko że-
lazne oraz 30 fragmentów nieokreślonych 
wyrobów żelaznych, 2 fragmenty nieokre-
ślonych wyrobów miedzianych i fragment 
nieokreślonego wyrobu brązowego. Dato-
wanie: 1. połowa XiV wieku.

Obiekt 4A – piwniczka (ryc. 8). Zacho-
wana część konstrukcji miała kształt czwo-
rokątny o wymiarach 0,95 m na osi pół-
nocny wschód–południowy zachód i 0,9 m 
na osi południowy wschód–północny za-
chód oraz głębokość ok. 1,5 m. Obiekt 
widoczny był od poziomu 188,38 m n.p.m. 
do poziomu 187 m n.p.m. Dobrze zacho-
wały się 3 jego ścianki, składające się każ-
da z 4 desek. Jedynie ścianka północno- 
-wschodnia zachowała się szczątkowo 
w postaci 2 połamanych desek widocznych 
od poziomu 187,3 m n.p.m. Obiekt zbudo-
wany był z pionowych desek wbitych w gli-
nę calcową na głębokość 10–20 cm. Deski 
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Ryc. 7. Racibórz. Dzban z obiektu 1
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Ryc. 8. Racibórz. Obiekt 4A

miały szerokość 28–28,5 cm, grubość 4–7 
cm i zachowaną długość maksymalną 1,4 
m. Konstrukcja nie miała żadnych zacho-
wanych elementów wzmacniających ani 
łączących poszczególne deski. Wypełnisko 
obiektu stanowiły glina, próchnica, spale-
nizna, duża ilość ceramiki, polepy, gruz 
ceglany oraz fragmenty drewna, będące 
prawdopodobnie elementami wyższych par-
tii konstrukcji. Z obiektu wydobyto frag-
ment figurki psa pokrytej żółtą glazurą, 2 
fragmenty osełek, 9 fragmentów nieokre-
ślonych wyrobów żelaznych, 5 gwoździ, 
nóż, podkowę i 57 kości zwierzęcych. Wy-
eksplorowano także misę (ryc. 9) i 226 
fragmentów naczyń, z czego wyróżniono: 
Gr. A – 23 fragmenty (10,1%), Gr. B1 – 58 
fragmentów (25,5%), Gr. B2 – misa i 98 
fragmentów (43,6%), Gr. C – 20 fragmen-
tów (8,8%), Gr. D – 3 fragmenty (1,3%), 
Gr. e1 – 18 fragmentów (7,9%) głównie 
z polewą oliwkową, Gr. e2 – 4 fragmenty 
(1,7%), ceramika grafitowa – fragment, 
nieokreślone – fragment. Analiza dendro-
chronologiczna pozwoliła na datowanie 5 

próbek z tego obiektu – wszystkie pocho-
dzą z dębów ściętych w latach 60-tych Xiii 
wieku12.

Obiekt 5 – obiekt gospodarczy [wędzar-
nia (?)]. Ma kształt czworokątny o bokach 
1,46 m na linii południowy zachód–północ-
ny wschód i 1,55 m na linii południowy 
wschód–północny zachód. W jego narożni-
kach widoczne są ślady po słupach o śred-
nicy około 3–5 cm. Wzdłuż krawędzi obiek-
tu biegną ślady po słupkach o średnicy ok. 
2–4 cm, przy czym wzdłuż każdej ze ścia-
nek widoczne są ślady po 7–8 słupkach. 
Odległości pomiędzy słupkami wynosiły od 
10 cm do 20 cm. Obiekt został wkopany 

Ryc. 9. Racibórz. Misa z obiektu 4A
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w calec na głębokość około 0,5 m (był wi-
doczny od poziomu 189,1 m n.p.m. do 
188,57 m n.p.m.). Jego wypełnisko stanowią 
warstwy spalenizny z polepą i warstwy gli-
ny. Warstwy te ułożone są na przemian. 
Spalenizna ma miąższość około 3 cm, niżej 
widoczna jest 3–5-centymetrowa warstwa 
gliny, po czym ten układ nawarstwień kil-
kakrotnie się powtarza. W obiekcie znale-
ziono nieliczny materiał zabytkowy: frag-
ment pokrywki z uchwytem zoomorficznym 
[głowa psa (?)], fragment. dna (Gr. A), frag-
ment brzuśca (Gr. B1), fragment brzuśca 
(Gr. B2), fragment dna (Gr. C) i 3 fragmen-
ty kości zwierzęcych, co pozwala jedynie 
na ogólnikowe datowanie na późne średnio-
wiecze.

Obiekt 15 – piwnica zagłębiona w cal-
cu na około 40 cm. Obiekt ma kształt czwo-
rokątny, od strony północno-wschodniej 
przecięty został przez mur XiX-wiecznej 
kamienicy. Jego zachowane wymiary to  
3,1 m na linii południowy zachód–północ-
ny wschód i 4 m na linii północny zachód–
południowy wschód. Obiekt pojawił się na 
poziomie 188,9 m n.p.m. i sięga do pozio-
mu 188,5 m n.p.m. Na ścianach piwnicy 
widoczne są częściowo zachowane deski, 
ułożone poziomo. Zachowane wymiary de-
sek wynoszą: długość maksymalna –  
180 cm, szerokość maksymalna – 30 cm, 
grubość nieznana ze względu na bardzo zły 
stan zachowania. W ścianie południowo- 
-wschodniej obiektu widoczna jest przerwa 
w oszalowaniu deskami o szerokości 1,2 m, 
którą można interpretować jako wejście. 
W wypełnisku dostrzeżono czarną próchni-
cę przemieszaną z żółtą gliną, fragmentami 
węgli drzewnych i małą ilością gruzu ce-
glanego. Materiał ceramiczny z tego obiek-
tu to 219 fragmentów naczyń, w tym: ce-
ramika grafitowa – 4 (1,8%), Gr. A – 1, Gr. 
B1 – 77 (35%), Gr. B2 – 86 (39,2%), Gr. 
C – 25 (11,4%), Gr. D – 1, Gr. e1 – 15 
(6,8%), Gr. e2 – 10 (4,5%). Pozostałe waż-
niejsze znaleziska to: fragment noża, 2 frag-
menty sprzączek pasa, fragment podkowy 
i fragment klucza. Datowanie: przełom Xiii 
i XiV wieku.

Część miejskiego muru obronnego 
(M10) uwidoczniła się wzdłuż południowo--

-zachodniej krawędzi inwestycji, na odcin-
ku o długości 3,6 m. Mur zachował się od 
poziomu 189,65 m n.p.m. do poziomu 
190,52 m n.p.m., czyli jego zachowana wy-
sokość wynosi 87 cm. Zbudowany został 
na podsypce o miąższości około 10 cm 
składającej się z bardzo drobnego gruzu 
ceglanego, gliny i wapna, która zalegała 
bezpośrednio na calcu (w celu posadowienia 
muru nie wykonano wykopu fundamento-
wego, który ingerowałby w calec). W ca-
łości zbudowany jest z cegieł „palcówek” 
o wymiarach 26,5–27 × 13,5–14 × 8–9 cm, 
układanych warstwami i łączonych zaprawą 
piaskowo-wapienną. Odkryta część muru to 
jego lico północne (wewnętrzne – od stro-
ny miasta). Na badanym odcinku nie za-
uważono żadnego wątku architektonicznego.

Podczas wszystkich badań wyeksploro-
wano 5272 fragmenty ceramiki naczyniowej 
(ryc. 10), w tym naczynia całe i wyklejone. 
Z tego wyodrębniono 162 fragmenty Gr. 
A (3%), 1934 fragmenty Gr. B1 (36,6%), 
1703 fragmenty Gr. B2 (32,3%), 893 frag-
menty Gr. C (16,9%), 91 fragmentów Gr. 
D (1,7%), 157 fragmentów Gr. e1 (2,9%), 
274 fragmenty Gr. e2 (5,1%), 26 fragmen-
tów typu F (0,4%), 23 fragmenty ceramiki 
grafitowej (0,4%), 8 fragmentów ceramiki 
lostickiej (0,02%), 9 fragmentów ceramiki 
nieokreślonej (0,02%). Wyróżniono dzbanek 
(Gr. – B1, Xiii/XiV w.), garnek (Gr. A – 
Xiii/XiV w.), misę (Gr. B2 – ok. 1265 r.), 
garnuszek (Gr. C, Xiii/XiV w.).

Ryc. 10. Racibórz. Ceramika z badań na ulicach 
Solnej i Browarnej. Legenda: a – Gr. A, b – Gr. 
B1, c – Gr. B2, d – Gr. C, e – Gr. D, f – Gr. e1, 
g – Gr. e2, h – Gr. F, i – ceramika grafitowa,  

j – ceramika losticka
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Ulica Odrzańska
Ratownicze badania archeologiczne na 

ulicy Odrzańskiej prowadzono od 8 lipca 
do 7 października 2008 roku w związku 
z przebudową nawierzchni ulicy. Głównym 
celem badań było dokładne zlokalizowanie 
Bramy Odrzańskiej oraz przyległego do 
niej odcinka muru obronnego. Prace ba-
dawcze zakładały ponadto rozpoznanie 
tektoniki, konstrukcji i tworzywa budow-
lanego muru obronnego oraz Bramy Od-
rzańskiej, ustalenie posadowienia fortyfi-
kacji w stosunku do poziomu terenu pier-
wotnego, a także do stratyfikacji warstw 
osadniczych w mieście. W celu zrealizo-
wania powyższych zamierzeń, po natrafie-
niu na relikty obwarowań, założono wykop 
badawczy po południowej (wewnętrznej) 
stronie muru obronnego, wykop badawczy 
po stronie północnej (zewnętrznej) muru 
obronnego oraz wykop we wnętrzu Bramy 
Odrzańskiej (ryc. 11). Odkryte pozostałości 
fortyfikacji znajdowały się w odległości  

23 m na południowy zachód od pl. Mo-
stowego i w odległości 118 m na północ-
ny wschód od raciborskiego Rynku.

Miejskie mury obronne zbudowano za 
panowania księcia raciborskiego Przemysła-
wa (1281–1306) i jego syna Leszka (1306–
1336). Już wydany przez księcia Przemy-
sława 10 listopada 1290 roku dokument 
wspomina o istnieniu murów miejskich13. 
Raciborskie fortyfikacje osiągnęły łączną 
długość 1817,8 m14. Pierwotnie do miasta 
prowadziły tylko 2 bramy: zachodnia, zwa-
na Mikołajską (1306) lub Głubczycką 
(1426), oraz północna, zwana Odrzańską lub 
Zamkową (1426). Trzecia brama, południo-
wa, zwana Nową (1351), powstała najpóź-
niej15. Brama Odrzańska, przy której pro-
wadzono obecne badania, zburzona została 
w 1828 roku, ponieważ groziła zawale-
niem16.

Podczas badań odkryto 8,3-metrowy od-
cinek miejskiego muru obronnego, który 
przebiegał na linii wschód–zachód. Mur ten 
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Ryc. 11. Racibórz. Plan wykopów na ulicy Odrzańskiej: MA – miejski mur obronny, Me i MW – mury 
Bramy Odrzańskiej, MG i MC – mury bastei, MB i MF – mury z XViii–XX wieku
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0,5 m przed swoim krańcem wschodnim 
skręcał na południe pod kątem około 15°. 
Ukazał się na poziomie 188,6 m n.p.m. 
(zaledwie 30 cm poniżej obecnego poziomu 
ul. Odrzańskiej), miał szerokość 2,3–2,4 m 
i zbudowany był z cegieł gotyckich (palcó-
wek) o wymiarach 26–28 × 13–14 × 7,5–9,5 
cm łączonych zaprawą piaskowo-wapienną. 
W konstrukcji muru dostrzec można było 
dwa lica o szerokości około 26 cm (długość 
jednej cegły). Pomiędzy nimi znajdowało 
się wypełnienie z gruzu ceglanego zmiesza-
nego z zaprawą i gliną. Obydwa lica muru, 
zarówno lico północne, jak i lico południo-
we, zbudowane były z cegieł gotyckich 
ułożonych w charakterystycznym dla 2. po-
łowy Xiii wieku wątku wendyjskim. W licu 
północnym muru (zewnętrznym) stwierdzo-
no kilka mocno wypalonych cegieł, tzw. 
zendrówek, których układ nie tworzy jednak 
żadnego wzoru. W murze dostrzeżono otwór 
o średnicy ok. 20 cm, przechodzący na 
wskroś, który uznany został za otwór od-
pływowy (odwodnienie). W środkowej czę-
ści muru odkryto pionowy, czworokątny 
otwór o wymiarach 0,5 × 0,5 m, który sięgał 
do jego podstawy. Otwór ten prawdopodob-
nie związany był z konstrukcją znajdującej 
się w pobliżu Bramy Odrzańskiej. Mur bie-
gnący na linii wschód–zachód nie miał wy-
odrębnionej stopy, posadowiony był na 
warstwie szaro-brunatnej gliny z próchnicą, 
drobnym węglem drzewnym i okruchami 
polepy. Najniższa warstwa cegieł spoczy-
wała na poziomie 187,1 m n.p.m. w partii 
wschodniej muru, a w partii zachodniej muru 
na poziomie 186,95 m n.p.m. Jedynie na 
odcinku skręcającym pod kątem 15o na po-
łudnie wyróżnić można niewielką stopę 
ceglaną składającą się z jednego poziomu 
cegieł ułożonych na boku. Poniżej tej stopy 
widoczna jest sztucznie usypana warstwa 
żwiru o miąższości 40 cm, która spoczywa 
na gliniastym calcu. Mur zagłębiony był 
pierwotnie (po wybudowaniu) na głębokość 
50–60 cm poniżej poziomu użytkowego 
miasta. Ponieważ należy założyć, że bramy 
miejskie oraz przylegające do nich fragmen-
ty muru obronnego wybudowano w pierw-
szej kolejności, a w konstrukcji muru obron-
nego oraz murów bramnych widoczny jest, 

charakterystyczny dla 2. połowy Xiii wie-
ku, wątek wendyjski, to przecięte przez 
wkop na budowę fortyfikacji nawarstwienia 
datować należy na lata wcześniejsze od lat 
90-tych Xiii wieku.

Biegnąc na zachód, odkryty mur obron-
ny doszedł do Bramy Odrzańskiej, której 
wylot skierowany był w kierunku północno--
-wschodnim, nieco na ukos w stosunku do 
obecnego przebiegu ulicy Odrzańskiej. Za-
chowały się relikty 2 murów bramnych: 
północno-zachodniego i południowo-wscho-
dniego. Stan ich zachowania wskazuje na 
to, że obydwa były identyczne (lustrzane). 
ich długość wynosiła 6,3 m, a szerokość 
od 2,6 m (u wylotu bramy) do 2,1 m (we 
wnętrzu bramy). Odległość pomiędzy mu-
rami bramy (prześwit) wynosi u wylotu 
bramy 3 m, a we wnętrzu bramy 4 m. Mury 
bramne zbudowano z takich samych cegieł, 
co mur obronny, także łączonych zaprawą 
piaskowo-wapienną i ułożonych warstwowo 
w wątku wendyjskim (ryc. 12), co wskazu-
je na to, że odkryte fortyfikacje były budo-
wane jednocześnie. Dowodzi tego także 
związanie cegieł muru obronnego z cegłami 
muru południowo-wschodniego Bramy Od-
rzańskiej. Mury bramne posadowiono na 
poziomie 186,6–186,7 m n.p.m., również na 
warstwie szarobrunatnej gliny z próchnicą, 
drobnym węglem drzewnym i okruchami 
polepy (strop gliniastego calca ukazuje się 
na poziomie około 186,5 m n.p.m.). We 
wnętrzu bramy, przy murze Me, na pozio-
mie 187,3 m n.p.m., natrafiono na szcząt-
kowo zachowany bruk kamienny składają-
cy się z kamieni (otoczaków) o przykłado-
wych wymiarach 17 × 14 × 15 cm, 17 × 10 × 7 
cm, 18,13 × 10 cm, które zalegały na pod-
sypce piaskowej o miąższości około 10 cm.

W okresie nowożytnym bram miejskich 
broniły basteje. Były one początkowo drew-
niane i dwie z nich spłonęły podczas poża-
ru miasta w 1574 roku. Po tym pożarze 
zastąpiono je murowanymi17. Po stronie 
północno-wschodniej odkrytych murów Bra-
my Odrzańskiej uwidoczniły się pozostało-
ści bastei murowanych, które przylegały 
bezpośrednio do murów bramnych (ryc. 13). 
Mur MC, który przylegał do muru bramne-
go Me, zbudowany był z układanych war-
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Ryc. 12. Racibórz. Relikty Bramy Odrzańskiej. Widoczne mury bramne – Me i MW oraz mury bastei 
– MC i MG

Ryc. 13. Racibórz. Widoczne: mur obronny MA, mur bramny Me oraz mur bastei MC
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szczególnie istotne dla dziejów Raciborza, 
ponieważ mamy tu do czynienia z pierw-
szym takim zespołem ceramiki znalezionym 
na obszarze, na którym lokowano miasto. 
W świetle źródeł historycznych lokacja mia-
sta Raciborza miała miejsce przed rokiem 
1217, czego dowodzi dokument księcia 
opolskiego Kazimierza z tegoż roku, wspo-
minający o lokowanych przed tą datą na 
terenie Raciborza i Opola cudzoziemcach 
– gościach19. Po południowej stronie muru 
obronnego natrafiono na jamę (warstwę) 
wypełnioną prawie 2000 fragmentów cera-
miki późnośredniowiecznej, którą interpre-
tować można jako pozostałość produkcji 
garncarskiej. Jama ta zlokalizowana została 
na poziomie od 188,5 m n.p.m. do 188 m 
n.p.m. i miała około 2 m średnicy.

Podkreślić należy, że badane relikty for-
tyfikacji zostały mocno zniszczone podczas 
wcześniejszych prac ziemnych związanych 
z budową XiX- i XX-wiecznych kamienic 
oraz licznych sieci (kanalizacja, energetyka, 
teletechnika), a także to, że badania miały 
charakter ratowniczy i trwały równolegle 
z przebudową nawierzchni ulicy Odrzań-
skiej, co w znacznej mierze utrudniało ich 
prowadzenie.

Podczas badań fortyfikacji na ulicy Od-
rzańskiej wyeksplorowano łącznie 4169 
fragmentów naczyń ceramicznych (ryc. 14), 
z czego wyodrębniono 54 fragmenty Gr. 
WS (1,29%), 646 fragmentów Gr. 
A (15,49%), 1337 fragmentów Gr. B1 

stwami cegieł o wymiarach 27–28 × 12,5–
13 × 6,5–7 cm. Mur MG, przylegający do 
muru bramnego MW, zbudowany był w dol-
nej partii z takich samych cegieł, co mur 
MC, natomiast w partii górnej zbudowany 
był z nieobrobionego piaskowca o przykła-
dowych wymiarach 33 × 22 × 20 cm lub 
43 × 30 × 21 cm. Zarówno cegły, jak i ka-
mienie użyte do budowy bastei łączone były 
zaprawą piaskowo-wapienną. Mury bastei 
posadowione były na głębokości 185,62–
186,1 m n.p.m., czyli znacznie poniżej po-
sadowienia murów bramnych (186,6–186,7 
m n.p.m.) oraz muru obronnego (186,95–
187,1 m n.p.m.). Zachowane fragmenty tej 
nowożytnej fortyfikacji wskazują na to, że 
basteja wysunięta była przed Bramę Od-
rzańską na odcinku o długości przynajmniej 
5,5 m. Szerokość bastei oraz to, czy mamy 
tu do czynienia z fragmentami jednej bu-
dowli obronnej, czy są to może pozostało-
ści dwóch odrębnych bastei, ze względu na 
liczne wkopy związane z budową później-
szych budynków i sieci inżynierskich nie 
były możliwe do ustalenia.

Po północnej stronie muru obronnego, 
na wschód od Bramy Odrzańskiej odkryto 
pozostałości warsztatu rogowniczego ze 
średniowiecza. Wśród odkopanego surowca 
używanego do produkcji wyrobów rogo-
wych zwraca uwagę duża ilość poroża je-
lenia noszącego ślady obróbki. Także po 
północnej stronie fortyfikacji, czyli po ze-
wnętrznej stronie miasta, natrafiono na śla-
dowe pozostałości bruku kamiennego, wi-
docznego na dwóch poziomach. Bruk wyż-
szy wystąpił na poziomie ok. 187,6 m 
n.p.m., a bruk niższy na poziomie 186,8 m 
n.p.m. (czyli już poniżej posadowienia muru 
obronnego). Również po północnej stronie 
muru obronnego i poniżej tego muru natra-
fiono na skromne relikty zabudowy w po-
staci fragmentarycznie zachowanych desek 
drewnianych (na poziomie 186,7–186,8 m 
n.p.m.) oraz negatywów po palikach (na 
poziomie 186,5 m n.p.m.). Zebrany materiał 
ceramiczny z jednostek stratygraficznych 
zalegających poniżej odkrytego muru obron-
nego dokumentuje przedlokacyjny horyzont 
osadniczy, który datować należy na 4. 
ćwiartkę Xii–1. tercję Xiii wieku18. Jest to 

Ryc. 14. Ceramika z badań na ulicy Odrzańskiej. 
Legenda: a – Gr. WS, b – Gr. A, c – Gr. B1, d 
– Gr. B2, e – Gr. C, f – Gr. D, g – Gr. e1, h – Gr. 
e2, i – Gr. F, j – ceramika grafitowa, k – cerami-

ka pradziejowa, l – ceramika nieokreślona
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(32,07%), 990 fragmentów Gr. B2 (23,74%), 
442 fragmenty Gr. C (10,6%), 94 fragmen-
ty Gr. D (2,18%), 107 fragmentów Gr. e1 
(2,56%), 385 fragmentów Gr. e2 (9,2%), 
10 fragmentów Gr. F (0,24%), 87 fragmen-
tów ceramiki grafitowej (2,08%), 15 frag-
mentów ceramiki nieokreślonej (0,36%) i 2 
fragmenty ceramiki pradziejowej. Wśród 
wyrobów ceramicznych stwierdzono także 
45 fragmentów kafli, fragment figurki psa, 
fajkę, 3 fragmenty fajek, fragment nieokre-
ślonego podłużnego przedmiotu z otworem 
biegnącym wzdłużnie, 5 fragmentów da-
chówek i 10 brył polepy. Pozostały mate-
riał zabytkowy to: 21 fragmentów wyrobów 
skórzanych, buteleczka i 37 fragmentów 
naczyń szklanych, klepka drewniana i 13 
fragmentów wyrobów drewnianych, 14 brył 
żużla, 12 krzemieni, 2 fragmenty osełek. 
Wśród materiału kostnego stwierdzono: 8 
półfabrykatów z poroża, 15 półfabrykatów 
z rogu, półfabrykat z kości, róg z licznymi 

nacięciami oraz 489 fragmentów kości 
zwierzęcych. Przedmioty metalowe to: bry-
ła ołowiu, ozdoba ołowiana w kształcie 
jelenia, 2 blaszki miedziane, moneta (nie-
czytelna), 8 fragmentów wyrobów nieokre-
ślonych, fragment kółka żelaznego, frag-
ment drutu żelaznego, podkowa żelazna 
z podkowiakami, podkowa żelazna, 2 frag-
menty podków żelaznych, 9 gwoździ że-
laznych oraz 72 fragmenty nieokreślonych 
wyrobów żelaznych.

Podsumowując powyższe badania, pro-
wadzone w latach 2007–2008, należy stwier-
dzić, że poszerzyły one w znaczący sposób 
wiedzę o przeszłości Raciborza, a pozyska-
ny liczny materiał ruchomy (w liczbie oko-
ło 14 tysięcy) wzbogacił wiedzę o kulturze 
materialnej mieszkańców miasta w przeszło-
ści. Podkreślić należy, że ponad 80% in-
wentarza to materiał średniowieczny, który 
pozwolił na dokładną analizę statystyczną 
ceramiki raciborskiej.
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ZÁChRANNÝ VÝZKUM Ve STARéM MĚSTĚ V RATiBOŘi,  
SLeZSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

V souvislosti se stavbou obchodního domu 
u křižovatky ulic Mickiewiczovy a Zborowé (obr. 
1) byl prováděn záchranný archeologický výzkum, 
který trval od 13. dubna do 19. července 2007. 
Zemní práce zasáhly plochu 4,7 aru. Byly odkry-
ty hlavně základové zdi dříve zbouraných domů. 
Pouze v jižní části stavební plochy, na ploše při-
bližně 2 arů, bylo rozpoznáno 9 archeologických 
objektů (obr. 2). Jednalo se o středověké zásypy 
nepravidelných hospodářských jam (hloubky do 
1,5 m), část nadzemního obdélníkového hospo-
dářského objektu se špatně zachovanými stopami 
stěn z dřevěných desek o délce 2,3 m a 1,4 m 
(v rohu zpevněno kůlem) a také zahloubený obyt-
ný objekt, datovaný do 2. poloviny 16. století až 
1. poloviny 17. století. Nadzemní část tohoto ob-
jektu byla postavená z cihel. Bylo získáno velké 
množství archeologického materiálu, mezi kterým 
se vyjímá importovaná nádoba zoomorfního tva-
ru – aquamanile, nalezené v kulturní vrstvě da-
tované do 2. poloviny 13. a do 14. století (obr. 4).

Výzkum u křižovatky ulic Solné a Browarné  
(obr. 1) byl prováděn od 9. července do 19. říj-
na 2007. Zemní práce byly spojeny s výstavbou 
obchodního a obytného domu a zasáhly plochu 
přibližně 7 arů. Na prozkoumaném území bylo 
rozpoznáno 18 archeologických objektů, z nichž 
převážná většina patřila do vrcholného středo-
věku (obr. 6). Severní část plochy výzkumu 
tvořily relikty sklepních zdí domu z 19. století. 
Mezi rozpoznanými objekty zaslouží pozornost: 
nevelký sklípek postavený ze dřeva a datovaný 

do 60. let 13. století (obr. 8), nevelký objekt 
vyplétané a kůlové konstrukce, který plnil funk-
ci udírny (?), datovaný do vrcholného středově-
ku, velký sklep se stěnami obkládanými dřevem, 
datovaný na základě nalezeného materiálu na 
přelom 13. a 14. století, velký sklep oválného 
tvaru, do kterého vedly tři schody zasekané do 
hliněného podloží, datovaný na základě uvnitř 
nalezeného materiálu na přelom 13. a 14. stole-
tí a na jižním okraji plochy výzkumu odkrytý 
fragment městské fortifikace datované na přelom 
13./14. století, v délce 3,6 m.

Výzkum na ul. Odrzańské (obr. 1) byl veden 
od 8. července do 7. října 2008 v souvislosti s re-
konstrukcí dlažby. Během prací bylo přesně loka-
lizováno umístění Oderské brány (Brama Odrzań- 
ska) a k ní přiléhajícího úseku hradby (obr. 11). 
Na vnější straně středověké fortifikace byly na-
lezeny pozůstatky novověké bašty, jejíž stav za-
chování však nedovolil preciznější stanovení jejích 
rozměrů. Na vnitřní straně hradby byly odkryty 
pozůstatky středověké dílny na zpracování rohů 
a také byly objeveny relikty kamenné dlažby, vi-
ditelné ve dvou úrovních. Rovněž na severní stra-
ně hradby a pod hradbou byly nalezeny skromné 
relikty zástavby v podobě fragmentárně zachova-
ných dřevěných desek a negativů po kolících. 
Nalezený keramický materiál z těchto částí je tře-
ba datovat do 4. čtvrtiny 12.–1. třetiny 13. století, 
čili částečně do doby předlokační (lokace Ratibo-
ře se datuje před 1217). Tento závěr je pro histo-
rii města obzvláště důležitý, protože jde o první 

12 Tamże.
13 N. M i k a, Racibórz w obliczu najazdów tatarskich i zagrożenia wałaskiego, Racibórz 2002, s. 
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[w:] Szkice z dziejów Raciborza, pod red. M. S u b o c z o w e j, Katowice 1967, s. 85.

14 J. i M. W r o ń s c y, Racibórz, rekonstrukcja, dzieje obwarowań, Gliwice 1983, s. 8.
15 W. D z i e w u l s k i, Dzieje Raciborza..., s. 63–109.
16 P. N e w e r l a, Dzieje Raciborza..., s. 144.
17 W. D z i e w u l s k i, Dzieje Raciborza..., s. 98.
18 P. R z e ź n i k, Uwagi na temat najstarszych zespołów ceramiki z ratowniczych badań archeologicz-

nych w rejonie Bramy Odrzańskiej w Raciborzu, archiwum Muzeum w Raciborzu, 2008, komputeropis, 
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19 N. M i k a, Ustrój miejski Raciborza na przestrzeni wieków, [w:] Z dziejów Ziemi Raciborskiej, pod 
red. J. N e u b e r g a, G. S t a n i s z e w s k i e g o, Racibórz 2003, s. 123; W. D z i e w u l s k i, Dzieje Raci-
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NOTGRABUNGeN iN DeR ALTSTADT iN RACiBÓRZ,  
SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

Die Notgrabungen an der Kreuzung Mickiewi-
cza-Straße und Zborowa-Straße (Abb. 1) wurden 
vom 13. April bis zum 19. Juni 2007 im Zusam-
menhang mit dem Bau eines Geschäftshauses ge-
führt. Die erdarbeiten umfassten eine Fläche von 
4,7 a. es wurden vor allem Fundamentmauern von 
früher abgerissenen Bürgerhäusern freigelegt. Le-
diglich im südlichen Teil des Bauplatzes, in einer 
Fläche von etwa 2 Ar konnten 9 archäologische 
Objekte ausgesondert werden (Abb. 2). es sind 
ins Mittelalter gesetzte Zuschüttungen unregelmä-
ßiger Wirtschaftsgruben (Tiefe bis 1,5 m), ein Teil 
eines ebenerdigen rechteckigen Wirtschaftsobjekts 
mit Spuren vom Umriss der aus 2,3 m und 1,4 m 
langen Brettern gefertigten Wände (in der ecke 
mit einem Pfosten gestärkt) sowie ein in die 2. 
hälfte des 16. und 1. hälfte des 17. Jh. datiertes 
vertieftes Wohnobjekt mit einem ebenerdigen, aus 
Backstein gemauerten Oberteil freigelegt. es konn-
te eine Menge vom Fundmaterial geborgen werden, 
darunter zeichnet sich ein importiertes Gefäß von 
zoomorpher Gestalt – Aquamanille aus, in der in 
die 2. hälfte des 13. und 14. Jh. datierten Kultur-
schicht gefunden (Abb. 4).

Die Untersuchungen am Zusammenstoß der 
Straßen Solna und Browarna (Abb. 1) wurden vom 
9. Juli bis zum 19. Oktober 2007 geführt. Die mit 
dem Bau eines Wohn-Geschäftshauses zusammen-
hängenden erdarbeiten umfassten eine Fläche von 
etwa 7 a. im erforschten Areal konnten 18 archäo-
logische Objekte geborgen werden, worunter die 
mittelalterlichen Objekte deutlich überwogen (Abb. 
6). Den nördlichen Teil der untersuchten Fläche 
nahmen Überreste von Kellermauern eines Zins-
hauses aus dem 19. Jh. ein. Unter den ausgeson-
derten Objekten sind bemerkenswert: ein in die 
60er Jahre des 13. Jh. datierter kleiner Keller aus 
holz errichtet (Abb. 8), ein in das Spätmittelalter 
datiertes kleines Objekt im Pfosten-Flechtwerk, das 
als eine Räucherei diente (?), ein großer Keller 
mit Wandschalungen aus holz, aufgrund des Fund-

materials in die Wende des 13. und 14. Jh. datiert, 
ein anderer großer ovalförmiger Keller mit dem 
Zugang durch im Lehm ausgearbeitete Stufen, 
aufgrund des im inneren befindlichen Fundmate-
rials in die Wende zum 14. Jh. datiert sowie ein 
am südlichen Rand des untersuchten Areals ent-
decktes Fragment der Stadtbefestigung, die im 3,6 
m langen Abschnitt sichtbare Stadtmauer, an der 
Wende des 13./14. Jh. erbaut.

Die Untersuchungen in der Odrzańska-Straße 
(Oderstraße) (Abb. 1) wurden vom 8. Juli bis 
zum 7. Oktober 2008 wegen der umzubauenden 
Straßenoberfläche geführt. Bei den Arbeiten wur-
de die Lage des Odertores sowie des anstoßenden 
Abschnitts der Wehrmauer genau ermittelt (Abb. 
11). An der Außenseite der mittelalterlichen Be-
festigungen kamen die Überreste einer neuzeitli-
chen Bastei zutage, deren erhaltungsstand jedoch 
ihren Umfang präzise nicht feststellen ließ. Au-
ßerhalb der Stadtmauer wurden Überreste einer 
hornverarbeitungswerkstatt, wie auch restliche 
Überreste von Steinpflaster, in zwei horizonten 
sichtbar, entdeckt. ebenso nördlich der Stadtmau-
er sowie unterhalb deren konnten spärliche Be-
bauungsrelikte ermittelt werden in Form fragmen-
tarisch erhaltener Bretter sowie Pfahlnegative. Das 
gewonnene Keramikmaterial von den oben ge-
nannten Parteien ist ins 4. Viertel des 12.–1. 
Drittel des 13. Jh. zu datieren, also teilweise in 
die Vorlokationszeit (die Lokation/Gründung von 
Racibórz erfolgte vor 1217). es ist von besonders 
wesentlicher Bedeutung für die Geschichte von 
Racibórz, denn wir haben es hier mit der ersten 
solchen Keramiksammlung zu tun, die auf dem 
Gebiet der gegründeten Stadt gefunden wurde.

Die in den Jahren 2007–2008 durchgeführten 
archäologischen Untersuchungen bereicherten be-
deutend das Wissen zur Vergangenheit der Stadt 
und das gewonnene zahlreiche Fundmaterial (etwa 
14 Tsd. Funde) vermehrte das Wissen über die 
materielle Kultur der früheren Stadteinwohner.

takto datovaný soubor keramiky nalezený na úze-
mí pozdějšího lokačního města. 

Archeologické výzkumy provedené v letech 
2007–2008 významným způsobem rozšířily zna-

losti o minulosti města Ratiboře a získaný četný 
archeologický materiál (kolem 14 tisíc artefaktů) 
obohatil znalosti o materiální kultuře obyvatel 
města v minulosti.
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Ryc. 1. Opole. Lokalizacja badań. Skala 1 : 25 000

Jerzy Romanow

WYNiKi BADAŃ ARCheOLOGiCZNYCh MieJSKieGO 
MURU OBRONNeGO PRZY ULiCY MiNORYTÓW 4 

W OPOLU

Prezentowane odkrycia są rezultatem 
kolejnego etapu badań średniowiecznych 
fortyfikacji miasta Opola. W 2005 roku na 
zlecenie Urzędu Miasta Opola oraz Miej-
skiego Konserwatora Zabytków w Opolu 
przeprowadzono 2-etapowe prace wykopa-
liskowe na zachowanych odcinkach miej-
skiego muru obronnego Opola. Badaniami 
archeologicznymi objęto rejon ulic Nad-
brzeżnej, Łangowskiego, oficyny zabudowy 
pl. św. Sebastiana i ul. Księcia Władysława 
ii Opolczyka, na terenie zabudowy tzw. 

Zamku Górnego. Prace badawcze przepro-
wadzono według ustalonych wcześniej za-
łożeń programowych. Założenia te przewi-
dywały rozpoznanie tektoniki, konstrukcji 
i tworzywa budowlanego partii fundamen-
towej muru, ustalenie jego posadowienia, 
jak też stratyfikacji warstw osadniczych 
wewnątrz miasta i w ewentualnej fosie oraz 
pozyskanie zabytkowego materiału datują-
cego powyższe relacje. Wykopy sondażowe 
zlokalizowano w tzw. węzłach architekto-
nicznych obiektu, tj. w załamaniach jego 
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przebiegu, powiązaniach lub na stykach 
z różnymi elementami jego zabudowy. Pra-
ce badawcze, których wyniki obecnie pre-
zentujemy, stanowią konsekwentną konty-
nuację założeń koncepcyjnych przedstawio-
nych na planie Studium możliwości eks- 
pozycji murów obronnych Opola, autor- 
stwa Janusza Prusiewicza i Michała Witwic- 
kiego.

Dotychczas przebadane odcinki średnio-
wiecznego muru obronnego ułożone są pio-
nowo i składają się z dwóch elementów 
konstrukcyjnych, a mianowicie kamiennej 
stopy fundamentowej oraz spoczywającej na 
niej nadziemnej partii ceglanej. Kamienna 
stopa fundamentowa zbudowana jest z łama-
nego kamienia wapiennego układanego na 
zaprawie piaskowo-wapiennej. Ma wysokość 
wahającą się w granicach 0,7–1,05 m. 
W przekroju poprzecznym różna jest też 
wysokość stopy. Jej korona na badanych 
odcinkach muru usytuowana jest na dwóch 
różnych wysokościach. Różnica wynosi  
0,5 m i spowodowana została potrzebą do-
stosowania budowli do naturalnego spadku 
terenu w kierunku doliny Odry.

Partie naziemne dotychczas przebada-
nych odcinków muru obronnego mają sze-
rokości od 2,2 m do 2,3 m i zbudowane są 
z dwustronnych, pionowych warstw licówek, 
wykonanych z cegieł o wymiarach 7 × 13 
× 27–28 cm, a przestrzeń pomiędzy nimi 
wypełniona jest murem kamiennym z łama-
nego wapienia zalewanego chudą zaprawą 
i dokładnie ubijana. Jest to mur typu opus 
emplectum. Na podstawie pozyskanego ma-
teriału ceramicznego badane odcinki muru 
miejskiego można datować na schyłek Xiii 
wieku, lecz nie później niż 1. połowę wie-
ku XiV. Podobne datowanie przyjmują au-
torzy Studium historyczno-urbanistycznego 
miasta Opola, którzy sugerują, że miejskie 
mury wzniósł książę Bolesław i w latach 
1281–1313. Po raz pierwszy mury zostały 
wymienione w dokumencie z roku 1391.

Badania archeologiczne na działce 109/1a 
położonej przy ul. Minorytów 4 w Opolu 
(ryc. 1) prowadzone były od 5 do 12 listo-
pada 2007 roku.

Działka usytuowana jest na staromiej-
skim brzegu Młynówki i znajduje się w stre-

fie zabudowy fortyfikacji nadbrzeżnych 
miasta. Obecnie granicę nadbrzeżną działki 
wyznacza mur ceglany, który – jak rozpo-
znano w trakcie badań – jest pozostałością 
jednego z odcinków kurtyny miejskiego 
muru obronnego. Na działce autorzy wspo-
mnianego Studium rekonstruują w jej części 
południowo-zachodniej teoretyczny przebieg 
muru obronnego w kierunku północno-za-
chodnim. Ulokowali na nim kwadratową 
basztę łupinową.

W opracowanym programie badawczym, 
niezależnie od prezentowanej wyżej sugestii, 
postanowiono rozpoznać całą powierzchnię 
parceli. W trakcie badań rozpoznano i zin-
terpretowano całą dotychczasową zabudowę 
działki. Aktualną zabudowę, wyeksponowa-
ną ponad użytkowy poziom terenu, stanowi 
usytuowany w paśmie frontowym działki 
budynek 1, wielokrotnie przebudowywany 
mur graniczny, przebiegający nad brzegiem 
Młynówki oraz budynek 2 (ryc. 2). Podczas 
eksploracji archeologicznych odsłonięto na-
tomiast obiekty 1, 2, 3, 4, 5, 6, których 
odkryte mury są partiami fundamentowymi 
gospodarczych obiektów naziemnych. Po-
nadto rozpoznano cylindryczny osadnik 
burzowy, dwie kwadratowe studzienki ka-
nalizacyjne, dwa odcinki kolektorów kana-
lizacji deszczowej (jeden ceramiczny o prze-
kroju kolistym, drugi o przekroju kwadra-
towym, zbudowany z cegieł) oraz ceglany 
mur 1 (ryc. 2). W profilach wykopów roz-
poznano pełną stratyfikację warstw, tworzą-
cych miąższość geologiczną badanego te-
renu.

Budynek 1, stanowiący aktualnie domi-
nantę architektoniczną badanej parceli, usy-
tuowany w jej paśmie frontowym, stanowił 
osnowę funkcjonalną wszystkich odkrytych 
obiektów z wyjątkiem muru granicznego 
nad brzegiem Młynówki, który jest odcin-
kiem kurtyny miejskiego muru obronnego 
i muru 1, stanowiącym jego wzmocnienie 
dobudowane w czasie późniejszym. Na pla-
nie autorstwa F.B. Wernera z ok. 1750 roku 
omawiany budynek nie został zaznaczony. 
Pojawił się natomiast na rekonstrukcji za-
budowy Opola z roku 1787, wykonanej 
przez Stanisława Golachowskiego i henry-
ka Piaseckiego, gdzie oznaczony został jako 
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pełniący funkcję więzienia. Jego obecna 
postać jest wynikiem adaptacji dla celów 
mieszkalnych, dokonanej na starych funda-
mentach.

Z budynkiem 1 funkcjonalnie związane 
są obiekty 1, 2, 3, 4, 5, 6, wybudowane 
później i pełniące rolę pomieszczeń zaplecza 
gospodarczego w postaci komórek, a nie-
wykluczone, że ubikacji zewnętrznych – 
obiekty 1, 3, 4, 5. Obiekt 2 z uwagi na 
szczelne wykończenie zaprawą cementową 
posadzki i ścian bocznych pełnił w tym ukła-
dzie funkcję szamba szczelnego (ryc. 2). 
Obiekt 6, usytuowany na własnych funda-
mentach przy ścianie szczytowej południo-
wo-wschodniej budynku, zapewne pełnił 
funkcję wozowni. Obecność odkrytych stu-
dzienek kanalizacji deszczowej, połączonych 

kolektorami, i osadnika burzowego na po-
sesji położonej poniżej poziomu ulicy nie 
wymaga dodatkowego uzasadnienia. 

Zagadkowa jest funkcja budynku 2. Zbu-
dowany na planie prostokąta, usytuowany 
jest w południowej części działki, ścianą 
szczytową skierowany jest w kierunku Mły-
nówki (ryc. 2). Do czasów obecnych za-
chowała się tylko jego kondygnacja piw-
niczna. Jego ściany zewnętrzne zbudowane 
są z cegieł, z ciosów i łamanego kamienia 
wapiennego. Ściana południowa budynku 
zbudowana jest z cegieł w konstrukcji fila-
rowo-łękowej wznoszonej łącznie z wypeł-
nieniem światła łęków. Nad tą konstrukcją 
znajduje się mur z kamienia wapiennego. 
Fragmenty muru ceglanego zbudowane są 
w większości z materiału rozbiórkowego. 

Ryc. 2. Opole, ul. Minorytów 4. Planigrafia zabudowy architektonicznej na działce 109/1a

0 5 m
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W partii ściany ceglanej szczytowej zwró-
conej w kierunku Młynówki znajdują się 
dwa okna szczelinowe, usytuowane pozio-
mo, zaopatrzone w nadproża w postaci łę-
ków odcinkowych. Wejście do budynku 
znajduje się od strony podwórza. Wnętrze 
obiektu jest wieloprzestrzenne, podzielone 
ścianami ceglanymi.

Obecny mur ogrodzeniowy, oddzielający 
parcelę od Młynówki, w istocie jest mocno 
zniszczonym i częściowo przebudowanym 
odcinkiem kurtyny miejskiego muru obron-
nego. Mur ten rozpoznany został na całej 
długości parceli. Usytuowany jest pomiędzy 
budynkami 2 i 3, ma długość 29,25 m. Zbu-
dowany jest z dwóch zasadniczych elemen-
tów konstrukcyjnych, a mianowicie z wy-
konanej z łamanego kamienia wapiennego 
stopy fundamentowej oraz usytuowanej na 
jej koronie partii naziemnej, zbudowanej 
z dwóch równoległych oblicówek ceglanych 
z przestrzenią pomiędzy nimi wypełnioną 
masą z kruszywa wapiennego spojonego 
zaprawą wapienną, ściśle warstwami ubija-
ną. Taka konstrukcja muru, zwana opus 
emplectum, rozpoznana została w opisanych 
wcześniej odcinkach miejskiego muru 
obronnego zachowanych przy ulicach Nad-
brzeżnej i Łangowskiego.

Odkryty przy ul. Minorytów odcinek 
muru miejskiego ma stopę fundamentową 
posadowioną na poziomach od 151,6 m 
n.p.m. do 151,8 m n.p.m. Jej korona usy-
tuowana jest na wysokości 152,35 m n.p.m. 
Pomiędzy cofniętym trzonem partii ceglanej 
muru a krawędzią jego kamiennej stopy 
fundamentowej mieści się odsadzka o sze-
rokości od 0,2 do 0,3 m. Odsadzka muru 
spoczywa na kruszywie skały wapiennej. 
Ceglany trzon muru obronnego konstrukcji 
opus emplectum ma szerokość ok. 163 cm. 
Jego ceglana oblicówka zewnętrzna ma 
średnią grubość 60 cm, natomiast obliców-
ka wewnętrzna od strony miasta ma grubość 
ok. 43 cm. Mieszanina kruszywa skały wa-
piennej z wapienną zaprawą wypełnia prze-
strzeń pomiędzy oblicówkami o szerokości 
w świetle ok. 60 cm. W badanym odcinku 
muru nie stwierdzono wzajemnego połącze-
nia obu oblicówek muru. Oblicówki cegla-
ne wzniesione są z cegieł palcówek o wy-

miarach 8,5–9 × 12 × 26 cm, układanych 
w wątku gotyckim. Spoiny pomiędzy ce-
głami są starannie wymodelowane, w prze-
kroju trójkątne z podcięciem u dołu. Naj-
wyżej zachowana partia ceglana muru za-
chowana jest do wysokości 3,1 m powyżej 
korony kamiennej stopy fundamentowej 
i ok. 1 m ponad obecny poziom terenu. Od 
strony Młynówki oblicówka zewnętrzna 
muru obronnego do poziomu sięgającego 
poniżej jego pierwotnego posadowienia 
i poniżej aktualnego lustra wody jest uzu-
pełniona cegłą nowożytną.

Omówiony odcinek miejskiego muru 
obronnego, jak wspomnieliśmy wcześniej, 
ma szerokość partii ceglanej ok. 163 m. 
Jest to szerokość znacznie mniejsza niż 
szerokość badanych wcześniej odcinków 
murów usytuowanych przy ul. Nadbrzeżnej, 
których grubość wynosi od 2,2 do 2,3 m. 
Podobną grubość ma mur miejski w rejonie 
dawnej Bramy Odrzańskiej, co miałem oka-
zję stwierdzić w grudniu 2007 roku. Stwier-
dzenie powyższej zgodności każe wyklu-
czyć przypuszczenie, że miejski mur obron-
ny nad brzegiem Młynówki mógł z racji 
stania w strefie naturalnej osłony obronnej 
mieć szerokość mniejszą niż odcinki pozo-
stałe. Ten pogląd należy wykluczyć i przy-
jąć wyjaśnienie bardziej oczywiste, a mia-
nowicie, że w tym przypadku mamy do 
czynienia z dwoma różnymi odcinkami 
muru, należącymi do dwóch różnych ob-
wodów fortyfikacyjnych, wzniesionych 
w różnym czasie. W konsekwencji należy 
przyjąć, że mur o szerokości partii ceglanej 
ok. 2,2 m należy do starszego, z 2. połowy 
Xiii wieku, pasma obwodu murowanego, 
natomiast mur o szerokości 1,63 m zwią-
zany jest z etapem rozbudowy fortyfikacji, 
obejmujących nowo pozyskane tereny mia-
sta. Ten proces ściśle związany jest też 
z potrzebą powiększenia pasma bezpiecz-
nego przedpola jako konieczności w odpo-
wiedzi na zwiększający się zasięg broni 
palnej. W najbliższym sąsiedztwie Opola 
mur tego typu wybudowany został we Wro-
cławiu, gdzie jego budowa przypadła na 1. 
połowę XiV wieku. W Opolu w tej fazie 
rozbudowy fortyfikacji miejskich oprócz 
omawianego odcinka muru zbudowano bar-
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bakan przy Bramie Bytomskiej oraz zespół 
Baszty Wilk, z której wyprowadzone od-
cinki murów kurtynowych mają identyczną 
grubość wynoszącą 1,63 m

Mur 1 rozpoznany został przy zachowa-
nym odcinku południowym miejskiego muru 
obronnego i usytuowany jest równolegle do 
niego od strony wnętrza posesji (ryc. 1). 
Zbudowany jest z cegieł palcówek, układa-
nych w wątku gotyckim. Mur posadowiony 
jest na stropie warstwy kruszywa skały wa-
piennej. Ma grubość 0,88 m. Zachowany 
jest na odcinku 3,2 m. Część południowa 
muru zniszczona została w trakcie budowy 
budynku 2, natomiast część północna znisz-
czona została w trakcie budowy kolektora 
kanalizacji deszczowej. Funkcja tego muru 
pozostaje nierozpoznana.

W przekroju poprzecznym działki, na 
odcinku od ul. Minorytów do profilu nabrze-
ża Młynówki, uzyskano pełny profil straty-
fikacji nawarstwień tworzących miąższość 
geologiczną badanego terenu. Na najniższym 
dostępnym poziomie znajduje się monolit 
skały wapiennej. Strop skały obniża się 
w kierunku koryta Młynówki. Pozwala to 
sądzić, że Młynówka powstała w wyniku 
geologicznych procesów naturalnego prze-
obrażenia terenu w okresie dyluwialnym, 
czego wyrazem są opadający w kierunku 
rzeki profil stropu skały i zalegająca na nim 
gruba warstwa rzecznego piasku calcowego. 

Na stropie piasku calcowego wytworzyła się 
warstwa humusu pierwotnego, utworzonego 
z szaroczarnej próchnicy. Na stropie humu-
su na odcinku w kierunku rzeki zalega na 
wtórnym złożu warstwa kruszywa skały wa-
piennej. Pochodzenie tej warstwy, zalegają-
cej na całej powierzchni działki, może być 
związane z szeroko zakrojonymi wykopami 
ziemnymi, sięgającymi w strop skały wa-
piennej, i jej obróbką dla celów budowlanych. 
Na tym samym poziomie w kierunku ul. 
Minorytów występuje warstwa czarnej próch-
nicy również usytuowana na wtórnym złożu. 
W części nadbrzeżnej na warstwie kruszywa 
występują kolejno warstwa spalenizny i war-
stwa polepy, w kierunku natomiast ul. Mi-
norytów na warstwie kruszywa leży warstwa 
gliny. Te trzy warstwy – jak wynika z ich 
układu – powstały w jednym etapie w trak-
cie wykonywania wykopu w rejonie ul. Mi-
norytów przy plantowaniu pozyskanego 
wypełniska wykopu w systemie na tzw. od-
kład. W kierunku linii brzegowej Młynówki 
na stropie warstwy polepy usytuowana jest 
warstwa gruzu fazy 1, a nad nią warstwa 
gruzu fazy 2, związana z etapem budowy 
budynku 1. Na jej stropie znajduje się poziom 
bruku, zbudowanego z kostek granitowych. 
Warstwa gruzu fazy 3 powstała w wyniku 
zasypania wnętrza likwidowanych obiektów 
gospodarczych, związanych funkcjonalnie 
z budynkiem 1.

Jerzy Romanow

VÝSLeDKY ARCheOLOGiCKéhO VÝZKUMU MĚSTSKé hRADBY  
NA ULiCi MiNORYTÓW 4 V OPOLÍ

(Résumé)

Současná ohradní zeď oddělující území par-
cely od řeky Młynówky, je silně zničeným a čás-
tečně přebudovaným úsekem kurtiny městské 
hradby (obr. 1). Její zachovaný fragment byl roz-
poznán po celé délce parcely. Odkrytý úsek měst-
ské hradby má základový sokl vybudovaný z lo-
mového vápence. Nadzemní část má šířku při-
bližně 163 cm a byla vybudováná z cihly tech-
nikou opus emplectum. Její vnější cihlový líc má 
průměrnou mocnost 60 cm, vnitřní přibližně  

43 cm. Výplň tvoří směs drtě vápenaté horniny 
a vápenné malty a vyplňuje prostor šířky kolem 
60 cm. Cihlový líc tvoří prstované cihly o roz-
měrech 8,5–9 × 12 × 26 cm, kladené gotickým 
způsobem (obr. 2). Spáry mezi cihlami jsou peč-
livě formované, trojúhelníkového průřezu, ve 
spodní části seříznuté. Nejlépe zachovaná cihlová 
část zdi má výšku 3,1 m od koruny kamenné 
základové patky a kolem 1 m od současné úrov-
ně terénu. 
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Cihlová část popisovaného úseku městské 
hradby má šířku kolem 163 m. Je to šířka mno-
hem menší než dříve zkoumaných úseků hradby 
situovaných na ul. Nadbrzeżní, jejichž šířka činí 
od 2,2 m do 2,3 m. Podobnou šířku má také 
městská hradba v úseku bývalé Oderské brány 
(Brama Odrzańska), což jsem měl možnost zjis-
tit v prosinci 2007. Zjištění výše uvedené shody 
dovoluje vyloučit tvrzení, že městská hradba pro-
bíhající podél břehu Młynówky, která zde tvořila 
přirozenou ochranu, měla šířku menší než její 
zbývající úseky. V tomto případě máme co do 
činění se dvěmi různými úseky hradby, které pa-
tří do dvou různých obvodů opevnění, postavených 

v různých dobách. Z tohoto důvodu můžeme 
konstatovat, že hradba s cihlovou částí 2,2 m 
širokou pochází z 2. poloviny 13. století a patří 
ke starší fázi městského opevnění, zatímco hrad-
ba o šířce 1,63 m je spojená s fází přestavby 
fortifikace, která svým rozsahem objala nově zís-
kané území města. Nejbližší analogie k této hrad-
bě nacházíme ve Vratislavi, kde podobná hradba 
vznikla v 1. polovině 14. století. V Opolí, v době 
rozšiřování městské fortifikace, kromě popisova-
ného úseku hradby byl také postaven barbakán 
u Bytomské brány a soustava bašty Wilk. Úseky 
kurtinových zdí související s baštou mají identic-
kou šířku 1,63 m.

Jerzy Romanow

eRGeBNiSSe DeR ARChÄOLOGiSCheN UNTeRSUChUNGeN  
DeR STADTMAUeR iN DeR MiNORYTÓW-STRASSe 4 iN OPOLe

(Zusammenfassung)

Die jetzige Grenzmauer, die das Grundstück 
vom Mühlgraben (poln. Młynówka) trennt, ist ein 
stark beschädigter und teilweise umgebauter Ab-
schnitt der Mantelmauer der Stadtbefestigung 
(Abb. 1). ihr erhaltenes Fragment wurde in gan-
zer Länge der Parzelle erkannt. Der freigelegte 
Abschnitt der Stadtmauer hat einen Fundamentfuß 
aus Kalksteinbruch. Der ebenerdige Backsteinkern 
der Wehrmauer, als opus emplectum erbaut, ist 
etwa 163 cm breit. Seine äußere Backsteinver-
kleidung ist durchschnittlich 60 cm mächtig, die 
innere Verkleidung seitens der Stadt etwa 43 cm. 
eine Mischung von Kalksteinschlag mit Kalk-
mörtel füllt den im Lichte etwa 60 cm mächtigen 
Raum zwischen den Verkleidungen. Die Back-
steinverkleidungen sind aus im gotischen Verband 
gelegten handstrichziegeln von Ausmaßen 8,5–9  
× 12 × 26 cm errichtet (Abb. 2). Die Fugen sind 
sorgfältig gestaltet, im Schnitt dreieckig, von un-
ten angeschnitten. Der höchste erhaltene Mauer-
teil aus Backstein ragt bis zu einer höhe von  
3,1 m über die Krone des steinernen Fundamentfu-
ßes, etwa 1 m über das gegenwärtige Geländeniveau.

Der Ziegelteil des angesprochenen Abschnitts 
der Stadtmauer ist etwa 163 cm breit. Somit ist 
er viel enger als die früher untersuchten Mauer-
abschnitte an der Nadbrzeżna-Straße (Uferstraße), 

deren Breite von 2,2 bis 2,3 m beträgt. eine ähn-
liche Breite wies die Stadtmauer am früheren 
Odertor (Brama Odrzańska) auf, das ich im De-
zember 2007 ermitteln konnte. Die obige Über-
einstimmung lässt die Vermutung ausschließen, 
dass die Stadtmauer am Ufer des Mühlgrabens 
wegen ihrer natürlichen Wehrlage eine kleinere 
Breite als die übrigen Abschnitte aufweisen konn-
te. in diesem Fall haben wir es mit zwei ver-
schiedenen Mauerabschnitten von unterschiedli-
chen Befestigungsringen zu tun, die in anderer 
Zeit errichtet wurden. in der Folge ist es anzu-
nehmen, dass die Mauer mit der Breite vom Zie-
gelteil von etwa 2,2 m dem älteren Mauerring 
von der 2. hälfte des 13. Jh. angehört und die 
Mauer von einer Breite von 1,63 m hingegen mit 
der erweiterung der Befestigung verbunden ist, 
die in ihrem Bereich neu erworbene Stadtteile 
umfasste. in der nächsten Nachbarschaft von Opo-
le wurde die Stadtmauer dieses Typs in Breslau 
errichtet, wo ihr Aufbau in die 1. hälfte des 14. 
Jh. fiel. in Opole wurde neben dem angesproche-
nen Mauerabschnitt auch das Rondell am Beuthe-
ner Tor (Brama Bytomska) aufgebaut sowie der 
Baukomplex der Bastei Wolf (Wilk). Die von der 
Bastei abgehenden Abschnitte der Mantelmauern 
weisen eine identische Dicke von 1,63 m auf.



163

Ryc. 1. Siewierz. Lokalizacja zamku. Skala 1 : 25 000

Artur Ginter, Janusz Pietrzak, Artur Rok

BADANiA ARCheOLOGiCZNe NA ZAMKU  
W SieWieRZU, WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

Pozostałości stosunkowo dobrze zacho-
wanego zamku w Siewierzu1 od dłuższego 
czasu są przedmiotem zainteresowania za-
równo badaczy architektury, jak i archeolo-
gów2. Kilkakrotnie podejmowano tu też 
prace budowlano-konserwatorskie3. Mimo 
to położone na wschód od centrum miasta 
(ryc. 1) w zalewowej dolinie Czarnej Prze-
mszy – osuszonej dziś, a dawniej podmokłej 
i zabagnionej4 – założenie obronne ze wzglę-
du na nie najlepszy stan murów oraz brak 
dogodnego dostępu do niedawna nie było 
zbyt często odwiedzanym obiektem. W tej 
sytuacji w 2007 roku rozpoczęto opracowy-

wanie programu rewitalizacji zamku. Wte-
dy też na dziedzińcu zamkowym przepro-
wadzono badania archeologiczne5. Po ich 
zakończeniu podjęto działania koncentrują-
ce się przede wszystkim na udostępnieniu 
turystom wieży bramnej, a następnie – już 
w 2008 roku – na budowie drewnianego, 
częściowo zwodzonego mostu, przywraca-
jącego historyczną komunikację pomiędzy 
przedzamczem a basteją bramną. Kolejny 
etap prac polegał na adaptacji do nowych 
potrzeb bardzo zaniedbanego dziedzińca 
zamkowego, który wyłożono granitową kost-
ką oraz – w miejscu lokalizacji reliktów 
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Ryc. 2. Siewierz, zamek. Zasięg prac wykopaliskowych zrealizowanych w 2007 roku: a – wykopy 
archeologiczne i ich numeracja; b – odkrywki archeologiczno-architektoniczne i ich numeracja; c – 

odwierty i ich numeracja

0 25 m

średniowiecznego bergfriedu – łamanym 
wapieniem. Ponadto zabezpieczono i zre-
konstruowano część murów zamkowych 
oraz usunięto szpecące je graffiti. Na koniec 
wykonano ceglaną posadzkę w nieistnieją-
cej już partii naziemnej południowo-zachod-
niej części domów zamkowych, tworząc tym 
samym przestrzeń sceniczną. Prace ziemne 
związane z tymi działaniami były objęte 
nadzorem archeologicznym6.

Pierwsza wzmianka o zamku (castrum 
Sevor) pochodzi z 1337 roku. Wtedy to 
książę cieszyński Kazimierz i zobowiązał 
się zapłacić Władysławowi, księciu Bytomia, 
Toszka i Koźla, 720 grzywien i 133 kopy 

groszy za siewierski dystrykt zamkowy oraz 
dodatkowo dać 150 grzywien dobrych gro-
szy praskich „[…] pro exsolucione castri 
Sevor […]”7. Dokument ten nie informuje 
jednak, jaka część siewierszczyzny była 
przedmiotem transakcji8. Nie wiemy też, jak 
wyglądał sprzedawany zamek ani czy uzy-
skana zań suma była wysoka czy niska, gdyż 
brak różnoczasowych przekazów informu-
jących o wartości innych śląskich obiektów 
warownych. Te bowiem zbywane bądź za-
stawiane były łącznie z przynależnymi doń 
dobrami i prawami. i tak, przykładowo li-
cząc w groszach praskich miary polskiej, 
w 1337 roku za 2000 grzywien zastawione 
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zostały Ząbkowice „[…] cum […] fortaliciis 
[…]”9 i za takąż sumę miano wykupić Dzier-
żoniów z tamtejszym castrum10, w 1339 roku 
1700 grzywien zapłacono za Bierutów „[…]
cum castro […]”11, zaś w 1351 roku 2800 
grzywien dano za Sławięcice z „[…] mu-
nicionem seu curiam […]”12. Nie wiemy też 
– choć w odniesieniu do trzech pierwszych 
jest to prawdopodobne13 – czy wspomniane 
obiekty były już choć w części murowane. 
inaczej jest z Miliczem, gdzie w 1358 roku 
za 1500 grzywien w ręce Konrada Oleśnic-
kiego wraz z miastem i 17 wsiami przeszło 
także tutejsze castrum14, będące faktycznie 
okazałym murowanym pałacem biskupów 
wrocławskich15, stojącym jednak zapewne 
w otoczeniu bliżej nierozpoznanych zabu-
dowań drewnianych oraz takichż – bądź 
drewniano-ziemnych – umocnień.

W Siewierzu badania archeologiczne prze-
prowadzone na początku lat 70-tych ubie-
głego wieku wykazały, iż przed wzniesieniem 
murowanej warowni funkcjonowało tu drew-
niano-ziemne założenie obronne. Miało ono 
powstać w 1. połowie XiV wieku, budowę 
zaś pierwszych dzieł murowanych łączono 
wówczas dopiero z 1. połową XV wieku16. 
Jednak już w 1359 roku przy sprzedaży księ-
stwa siewierskiego przez księcia cieszyńskie-
go Przemysława Noszaka księciu świdnicko--
-jaworskiemu Bolkowi ii zamek siewierski 
miał zostać określony mianem haus17. Uży-
cie tej nazwy w odniesieniu do zamków na 
Śląsku badacze wiążą z funkcjonowaniem 
w ich obrębie zabudowy wzniesionej z łą-
czonych zaprawą kamieni lub cegły18.

W 1443 roku książę cieszyński Wacław 
odsprzedał zamek i księstwo siewierskie 
biskupowi krakowskiemu Zbigniewowi Ole-
śnickiemu19, którego następcy tytułowali się 
książętami na Siewierzu i sprawowali su-
werenną władzę na tym terytorium20. Zamek 
biskupów krakowskich został znacząco roz-
budowany oraz nabrał reprezentacyjnego 
wyglądu. Przyczynili się do tego zwłaszcza 
Piotr Tomicki (1524–1535) oraz Franciszek 
Krasiński (1572–1577).

Niestety, z biegiem czasu – mimo pro-
wadzonych prac remontowych – pogarszał 
się stan obiektu, a gdy w 1800 roku zmarł 
Feliks Turski, ostatni książę-biskup rezydu-

jący na zamku siewierskim, opuszczona wa-
rownia stopniowo popada w coraz większą 
ruinę pogłębianą klęskami żywiołowymi21. 
Tylko częściowo spowolniły ją wspomniane 
prace remontowe z początku lat 70-tych XX 
wieku oraz lat 1998–2000, tak iż zamek 
przetrwał do naszych czasów jako ruina za-
łożenia na planie nieregularnym, zbliżonym 
do owalu, z wieżą wjazdową w północnej 
części i zespołem różnoczasowych budynków 
dookolnie otaczających niewielki, wielobocz-
ny dziedziniec. Bramę wjazdową poprzedza 
dwukondygnacyjna basteja tworząca obron-
ne przedbramie, a całość otacza taras arty-
leryjski, fosa oraz niski wał ziemny odgra-
dzający ją od pozostałej części doliny.

Prace prowadzone latem 2007 roku mia-
ły charakter stacjonarnych badań wykopali-
skowych. W ich trakcie założono i przeba-
dano sześć jednostek badawczych o łącznej 
powierzchni około 160 m2 (ryc. 2). Trzy 
z nich (o powierzchni około 60 m2) to eks-
plorowane do calca wykopy, trzy zaś były 
odkrywkami (o powierzchni 100 m2) odsła-
niającymi elementy zabudowy murowanej 
zamku, w których eksplorację prowadzono 
jedynie w obrębie nawarstwień przemiesza-
nych w trakcie wcześniejszych prac badaw-
czych i budowlano-konserwatorskich. Ponad-
to nadzorowano dwa odwierty geologiczne 
założone w północnej partii fosy zamkowej.

W efekcie prac ustalono, iż pierwotna 
warownia była obiektem drewniano-ziem-
nym otoczonym szerokim, ale stosunkowo 
niskim, piaszczystym wałem o umocnionych 
drewnem krawędziach. Poziom użytkowy 
wewnątrz obwałowań znajdował się na stro-
pie próchnicy pierwotnej (ryc. 3). Materiał 
zabytkowy występujący w najstarszych na-
warstwieniach datować można jedynie ogól-
nie na przełom Xiii i XiV oraz początki 
XiV wieku. Nie natrafiono jednak na ślady 
zabudowy z tego okresu, a pierwszym do-
brze datowanym świadectwem jej powstania 
wewnątrz obwarowań były pozostałości bu-
dynków drewnianych, do których budowy 
wykorzystano drewno ścięte w 1333 roku22. 
Datowane próbki nie pochodziły jednak 
z najstarszych poziomów konstrukcji drew-
nianych, a tym samym określają jedynie datę 
rozbudowy czy też przebudowy obiektu, 
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który mógł powstać już w 2. połowie Xiii 
wieku, kiedy korzystne warunki po temu 
stworzyła lokacja miasta.

W 1. połowie XiV wieku – a nie, jak 
sądzono dotychczas, w 2. połowie tegoż 
stulecia – wzniesiono murowaną wieżę – 
bergfried. Możliwe, iż jej powstanie poprze-
dziło budowę wspominanych – i datowa-
nych na rok 1333 – zabudowań drewnia-
nych, ale obecne badania nie pozwoliły na 
jednoznaczną ocenę wzajemnych relacji 
stratygraficznych pomiędzy tymi obiektami. 
Udało się natomiast stwierdzić, iż już po 
wykonaniu fundamentu bergfriedu powstał 
nasyp z przepalonej gliny narzucony na re-
likty zabudowy znajdującej się niegdyś na 
piaszczystym wale (ryc. 3). Ustalono po-
nadto brak przesłanek do przyjmowania – 
jak czyniono w starszej literaturze – że we 
wschodniej partii warowni stał starszy od 
bergfriedu murowany budynek.

Niestety, późniejsze dzieje warowni nie 
są łatwe do odtworzenia, gdyż duża część 
nowożytnych nawarstwień została usunię-
ta z dziedzińca w trakcie „porządkowania” 
go na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX 
wieku. Udało się jednak stwierdzić, iż 
w XVi wieku prowadzono szeroko zakro-
jone prace przy wieży, być może związane 
z jej ostateczną rozbiórką. Potwierdzono 
też spostrzeżenia poczynione w trakcie 
badań architektonicznych prowadzonych 
w początkach lat 70-tych XX wieku23, a od-
noszące się do chronologii wznoszenia 
poszczególnych murów w północnej partii 
domów zamkowych. Kolejno powstawały 
tu: mur obwodowy, tzw. mała wieża 
i wreszcie budynek wykonany wraz z prze-
budową wieży bramnej. Wszystkie wymie-
nione elementy murowanego zamku wko-
pano w nawarstwienia nasypu pierwotnego 
wału.

Ryc. 4. Siewierz, zamek. Fragmenty średniowiecznego, polewanego naczynia znalezione podczas ba-
dań w 2007 roku
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Ryc. 5. Siewierz, zamek. Wybór ceramiki średniowiecznej odkrytej podczas badań w 2007 roku

Ryc. 6. Siewierz, zamek. Wybór nowożytnych kafli piecowych znalezionych podczas badań w 2007 roku
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Łącznie w trakcie badań pozyskano 2268 
zabytków (ryc. 4–7), z czego 1468 to frag-
menty naczyń ceramicznych. Na pozostałe 
zabytki zbioru składa się: 657 kości zwierzę-
cych, 43 fragmenty płytowych kafli piecowych 
oraz 55 przedmiotów metalowych (wśród nich 
znajdowały się m.in. 4 groty bełtów, grot 
strzały, 2 sierpy, fragmenty wagi szalkowej, 
okucia, kabłąki ostróg, fragment świdra, dłu-
to, sprzączka do pasa, kilka ogniw łańcucha, 
haki oraz gwoździe i kliny, a także okucie 
z mosiądzu i ołowiany guz). Natrafiono rów-
nież na pojedyncze okazy wyrobów m.in.  
ze szkła, garbowanych skór zwierzęcych 
(wśród nich niemal kompletna cholewa buta), 
fragmenty tkaniny wełnianej. Zdecydowana 
większość tych zabytków pochodzi ze śre-
dniowiecznych faz użytkowania obiektu, 
a materiał występujący w najstarszych nawar-
stwieniach datować można jedynie ogólnie na 
przełom Xiii i XiV wieku oraz początki XiV 
wieku. Z kolei zabytki młodsze niż średnio-
wieczne są nieliczne i pochodzą nie później 
niż z początku XVii wieku24.

Latem 2008 roku prowadzono badania 
w związku z realizowanymi już wówczas 
działaniami rewitalizacyjnymi. Pierwszy ich 
etap łączył się z budową mostu nad pół-
nocnym odcinkiem fosy zamkowej, gdzie 
nadzorowano budowlane prace ziemne oraz 
wykonanie 12 głębokich na 5 m (tj. sięga-
jących znacznie poniżej spągu warstw kul-
turowych) odwiertów pod pale mostowe. 
Założono tu także 2 wykopy sondażowe 
(ryc. 8 i 9).

W toku prac stwierdzono, iż piaszczysty 
wał otaczający zamek po zewnętrznej stro-
nie fosy jest dziełem niejednorodnym, po-
wstałym przynajmniej dwufazowo. Jego 
pierwotny, północny – zewnętrzny – stok 
umocniono łamanym kamieniem wapien-
nym, a wtórnie przysypano w celu posze-
rzenia wału, bądź wyrównania terenu i prze-
kształcenia go w większe plateau. Z kolei 
stok wewnętrzny w pierwszej fazie umoc-
niony został za pomocą drewnianych pali 
oraz dranic, ułożonych podłużnie i wspar-
tych o pale. Możliwe, iż przed utworzeniem 

Ryc. 7. Siewierz, zamek. Wybór średniowiecznych przedmiotów odkrytych podczas badań w 2007 roku: 
a, m – żelazne sierpy; b – żelazny łańcuch; c – niezidentyfikowany przedmiot z mosiądzu; d – żelazny 
hak na ryby; e – kościana hetka; f – okucie z mosiądzu; g – fragment żelaznej zawiasy; h–k – żelazne 

groty bełtów; l – żelazny grot strzały; ł – żelazny kabłąk sprzączki; n – fragment żelaznej ostrogi
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0 25 m

Ryc. 8. Siewierz, zamek. Rzut zamku z zaznaczonymi rejonami, w których w 2008 roku prowadzono 
nadzór archeologiczny: a – zasięg nadzorowanych prac ziemnych; b – sondaże i ich numeracja; c – 

odwierty i ich numeracja

nasypu stabilizowano grunt poziomo ułożo-
nymi dranicami. Wał fazy drugiej uformo-
wany został poprzez nadsypanie starszego 
wału warstwami piasku oraz gruzu. Być 
może, nasyp ten nie powstał w toku jednej 
inwestycji, co sugerują cienkie, nasycone 
ceramicznym materiałem zabytkowym, prze-
warstwienia próchnicy, stanowiące chyba 
kolejne poziomy użytkowe.

Sama fosa była pierwotnie głębsza o oko-
ło 1,6–1,8 m, a w jej obrębie wzniesiono 

obronne przedbramie w postaci nowożytnej 
(XVi-wiecznej) dwukondygnacyjnej bastei. 
Bezpośrednio przed nią (odwierty 3 i 4) 
natrafiono na relikty częstokołu, zbudowa-
nego ze skośnie wbitych pali opartych o nie-
wielki, sztucznie usypany wał, wzmocniony 
dranicami. Wydaje się, iż dzieło powstało 
właśnie w związku z basteją, jego chrono-
logię uściślić mogą dopiero badania den-
drochronologiczne25. Natomiast elementem 
całkowicie współczesnym, bo powstałym 
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przy okazji prac konserwatorskich w latach 
60-tych i 70-tych ubiegłego stulecia, oka-
zała się grobla przecinająca wzdłuż linii 
północ–południe fosę na wprost bastei.

W ramach drugiego etapu prac restaura-
torskich spod nagromadzonych nawarstwień 
odsłonięto południową część budynków 
zamkowych, tak iż uczytelniono relikty ścian 
umożliwiające częściową ich rekonstrukcję. 
Pod nasypem natrafiono tu również na po-
sadzkę z łamanego kamienia wapiennego, 
będącą jedyną w całym założeniu zachowa-
ną, oryginalną nawierzchnią pomieszczenia. 
Należy przy tym zaznaczyć, iż zarówno 
uczytelniony mur, jak i wnętrze domu od-
gruzowano już w trakcie prac konserwator-
skich prowadzonych w latach 60-tych i 70-
tych XX wieku. Wówczas też zdeponowa-
no tu zbiór 122 detali kamiennych, które 
następnie ponownie zasypano w celu – jak 
można sądzić – zabezpieczenia ich przed 
wpływem warunków atmosferycznych. De-
tale te wydobyto i zinwentaryzowano.

Dalsze badania prowadzono przy bruko-
waniu dziedzińca i uczytelnianiu pozosta-
łości bergfriedu (ryc. 8). ich zakres nie był 

wielki, gdyż poziom zakładanej nawierzch-
ni brukowej miał odpowiadać poziomowi 
nieistniejącego już bruku późnonowożytne-
go, usuniętego w latach 60-tych i 70-tych 
ubiegłego stulecia. Prace te sprowadzały się 
jedynie do niwelacji terenu, jednak w ich 
trakcie w północnej partii dziedzińca odsło-
nięto i zadokumentowano pozostałości bru-
ku z kamienia wapiennego. Bruk ten obni-
żał się zapewne do rynsztoku i dochodził 
do fundamentu bergfriedu, poniżej jego za-
chowanej do dziś korony. Sytuacja ta świad-
czy zapewne, iż nawierzchnię tę ułożono 
jeszcze w trakcie funkcjonowania wieży, 
a więc bądź to u schyłku średniowiecza, 
bądź też w okresie wczesnonowożytnym.

Ponadto po odsłonięciu i oczyszczeniu 
dolnych partii muru budynku zachodniego 
okazało się, iż obecnie stojąca kamienica 
posadowiona została na starszym fundamen-
cie o nieco innym przebiegu. Brak jednak 
podstaw do określenia jego chronologii, 
choć nie można wykluczyć, iż mamy w tym 
miejscu do czynienia z najstarszym średnio-
wiecznym domem zamkowym, rozebranym 
do poziomu bruku w celu zastąpienia go 

Ryc. 9. Siewierz, zamek. Plan sondaży wykonanych w 2008 roku [A] oraz profil wschodni sondażu 2 
[B]: a – położenie odwiertów wykonanych dla założenia pali mostowych i ich numeracja; (1) drewnia-
ne pale; (2) dranice; (3) czarne muły organiczne; (4) piasek z próchnicą; (5) glina z niewielką domiesz-
ką piasku; (6) piasek; (7) muły organiczne z faszyną; (8) piasek z orsztynami; (9) piasek z próchnicą 
i mułem oraz kamieniami; (10) piasek („marmurek”); (11) piasek z gruzem ceglanym i wapiennym; 

(12) piasek z próchnicą; (13) czarna próchnica z drobnych gruzem i współczesnymi śmieciami
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okazalszym gmachem, zachowanym w sta-
nie ruiny do dzisiaj.

Dalsze prace ziemne prowadzono na ota-
czającym mury zamkowe tarasie artyleryj-
skim (ryc. 8). i tak, dla umożliwienia wy-
konania wyjścia awaryjnego usunięto hałdy 
pozostałe po pracach archeologicznych z lat 
1970–1974 w południowo-wschodniej czę-
ści tarasu. Natomiast po północnej i połu-
dniowej stronie zamku założono dwa wy-
kopy w celu odwodnienia dziedzińca. 
W jednym z nich, tj. w wykopie na wschód 
od bastei bramnej, natrafiono na rurociąg 
wykonany z koryt wykutych z kamienia 
wapiennego. Każdy segment (o długości 
około metra) składał się z dwóch elementów 
ułożonych na sobie tak, że półkoliste za-
głębienia po dopasowaniu tworzyły owalną 
„rurę” umożliwiającą przepływ wody opa-
dowej.

W trakcie nadzorów pozyskano łącznie 
384 zabytki (ryc. 10), w tym 282 frag-
menty ceramiki naczyniowej, 34 destruk-

Ryc. 10. Siewierz, zamek. Wybór materiału zabytkowego pozyskanego w trakcie nadzorów: a–b – kule 
kamienne; c–d – ołowiane kule muszkietowe; e–f – nowożytne monety; g – nóż żelazny

ty kości zwierzęcych, 31 fragmentów pły-
towych kafli piecowych, a także m.in. dwa 
XVii-wieczne szelągi Jana Kazimierza, 
dwie kule muszkietowe (z wyraźnymi śla-
dami szczypców odlewniczych), dwie ka-
mienne kule armatnie, nożyk żelazny oraz 
główkę fajki ceramicznej z zieloną polewą. 
Materiał ten jest silnie zróżnicowany za-
równo pod względem chronologii, jak 
i typologicznie.

W wyniku badań i nadzorów archeolo-
gicznych prowadzonych na zamku siewier-
skim udało się poszerzyć wiedzę o jego 
historii oraz rozwoju przestrzennym. i tak, 
nadzory pozwoliły przede wszystkim poznać 
budowę wału zewnętrznego oraz postawić 
nową hipotezę odnośnie do lokalizacji naj-
starszego murowanego domu zamkowego. 
Z kolei w trakcie prac na dziedzińcu zam-
kowym poczyniono szereg  obserwacji od-
noszących się do najstarszych, a co za tym 
idzie najmniej znanych w źródłach pisanych 
czasów funkcjonowania zamku. W ich efek-
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7 Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und senier einzelnen Fürstenthumer in Mittelalter, hrsg.  

cie sądzić można, iż budowę drewniano- 
-ziemnego castrum zapoczątkował bądź to 
książę bytomski Kazimierz († 1312), bądź 
też jego syn i następca Władysław. W dzia-
łania te mógł być zaangażowany także Jerzy, 
czwarty pod względem starszeństwa, syn 
Kazimierza, który – jak się ostatnio sądzi 
– miał przed 1337 rokiem sprawować w Sie-
wierzu samodzielne rządy26. Trudniej nato-
miast odpowiedzieć na pytanie, kto mógł 
być inwestorem prac zmierzających do 
wzniesienia zamku murowanego. Badania 
terenowe nie wykluczyły, iż rozpoczęto je 
jeszcze przed 1337 rokiem. Pamiętać jednak 

należy o poczynionej przez idziego Panica 
uwadze, iż jedną z przyczyn wyzbycia się 
siewierszczyzny mogło być nadmierne za-
angażowanie książąt bytomskich w rozlicz-
ne i kosztowne działania budowlane27. Może 
więc przebudowę drewnianej warowni 
w murowany zamek należy łączyć dopiero 
z księciem cieszyńskim Kazimierzem i, 
władającym Siewierzem w latach 1337–
1359, który – jak się przyjmuje – miał do-
konać przebudowy wszystkich drewnianych 
zamków w swym księstwie28. Sądzić też 
można, iż prace te ukończyli dopiero jego 
następcy.
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Artur Ginter, Janusz Pietrzak, Artur Rok

ARChÄOLOGiSChe UNTeRSUChUNGeN AUF DeR BURG iN SieWieRZ, 
SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

Die Burg in Siewierz (Abb. 1), die in den 
schriftlichen Überlieferungen ab 1337 erscheint, 
ist Gegenstand von Untersuchungen und denk-
malpflegerischen handlungen bereits seit dem 
Anfang der 60er Jahre des 20. Jh. Deren weite-
re etappe begann 2007 im Zusammenhang mit 
der aufzunehmenden Sanierung der Feste. Bevor 
die denkmalpflegerischen handlungen aufgenom-
men wurden, waren sechs Schnitte von gesamter 
Fläche von etwa 160 m2 auf dem Burghof sowie 

im nordöstlichen Teil der Burghäuser angelegt 
worden. Überdies wurden zwei geologische 
Schürfe im nördlichen Teil des Burggrabens be-
aufsichtigt (Abb. 2–3). Die durchgeführten Un-
tersuchungen ergaben, dass die ursprüngliche 
Burg ein holz-erde-Objekt war, umgeben von 
einem breiten aber verhältnismäßig niedrigen 
Sandwall mit mittels holz gestärkten Unterkan-
ten. Das in den ältesten Schichten auftretende 
Fundmaterial ist allgemein in die Wende  

Artur Ginter, Janusz Pietrzak, Artur Rok

ARCheOLOGiCKÝ VÝZKUM NA hRADĚ V SieWieRZi, SLeZSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

hrad v Siewierzi (obr. 1), který se objevuje 
v písemných zprávách od roku 1337, se stal před-
mětem výzkumů a konzervátorských prací již od 
počátku 60. let 20. století. Další etapa začala v roce 
2007 v souvislosti se záměrem provedení revitali-
zace. Ještě před přikročením k vlastním konzervá-
torským pracím bylo položeno šest sond o celkové 
ploše cca 160 m2, umístěných na nádvoří a v se-
verovýchodní části hradní zástavby (obr. 2–3). Do-
datečně byl proveden dohled u dvou geologických 
vrtů lokalizovaných v severní části hradního příko-
pu. Výsledkem bylo zjištění, že nejstarší pevnost 
byla objektem dřevohlinitým obehnaným širokým, 
poměrně nízkým písčitým valem zpevněným dře-
vem. Nalezený materiál ze statigraficky nejstarších 
vrstev je možné obecně datovat do přelomu 13. 
a 14. století a do počátku 14. století, avšak z toho-
to období nemáme prokazatelné stopy zástavby (obr. 
4–5, 7). Nejstaršími dobře datovanými objekty 
v rámci vnitřní plochy hradu jsou pozůstatky dře-
věných budov, k jejich výstavbě bylo použito dře-
vo ze stromu, skáceného v roce 1333. V 1. polo-
vině 14. století, a ne, jak se dosud soudilo v 2. 
polovině téhož století, byla postavena také zděná 
věž (bergfríd). Je možné, že jejímu vzniku před-
cházela výše zmiňovaná dřevěná zástavba, ale sou-
časný stav výzkumu neumožňuje jednoznačně určit 
vzájemné statigrafické relace mezi těmito objekty.

Podařilo se také zjistit, že v 16. století zde 
proběhly rozsáhlé zemní práce u věže, snad spo-
jené s její definitivní demolicí, a také, že neexis-
tují doklady o tom, jak se uvádělo ve starší lite-
ratuře, že by ve východní části pevnosti existo-
vala zděná budova starší než bergfríd.

Následně byly v roce 2008 provedeny do-
hledy u zemních prací a vrtů realizované v sou-
vislosti s již započatými revitalizačními pracemi 
(obr. 8). Během stavby mostu nad severní částí, 
příkopu bylo zjištěno, že zemní val obepínající 
pevnost na její vnější straně je nestejnorodým 
dílem, a vznikal minimálně ve dvou fázích. 
V první fázi jeho existence byl svah ze strany 
příkopu zpevněn dřevem. Z vnitřní strany byly 
zachyceny relikty palisády (novověké?) opřené 
o nevelký val (obr. 9). Naproti tomu byly v sou-
vislosti s pokládáním povrchu nádvoří prozkou-
mány relikty novověkého odvodňovacího systé-
mu z 18. století, byly plně odkryty pozůstatky 
bergfrídu a také bylo zjištěno, že kamenný dům 
stojící v západní části hradu byl postaven na 
starší, zatím nedatované zdi. Konečně během 
odstraňování sutin z jižní části zástavby bylo 
získáno 122 kamenných architektonických prvků, 
které zde byly sebrány a následně zasypány hlí-
nou během konzervátorských prácí v 60. a 70. 
letech 20. století. 



zum 14. Jh. sowie die Anfänge des 14. Jh. zu 
datieren (Abb. 4–5, 7). es kamen jedoch keine  
Bebauungsspuren aus dieser Zeit zutage und der 
erste gut datierte Beleg für die Bebauung inner-
halb der Befestigungen waren Überreste von 
holzbauten, für deren errichtung das 1333 ge-
fällte holz verwendet worden war. in der ersten 
hälfte des 14. Jh. – und nicht, wie man bisher 
glaubte, in der zweiten desselben Jahrhunderts 
– wurde der Bergfried ausgemauert. es ist auch 
möglich, dass seine errichtung dem Aufbau von 
den genannten holzbauten vorausgegangen war, 
die jetzigen Untersuchungen ließen jedoch die 
stratigraphischen Wechselbeziehungen zwischen 
diesen Objekten nicht andeuten.

es konnte hingegen ermittelt werden, dass im 
16. Jh. breit angelegte Arbeiten am Bergfried 
stattgefunden hatten, als er vielleicht endgültig 
abgerissen worden war und dass es keine Vor-
aussetzungen für die Annahme gäbe – wie es in 
der älteren Literatur gemacht wurde – dass im 
östlichen Teil der Burg ein als der Bergfried selbst 
älteres gemauertes haus bestanden hatte.

Bei der Aufsicht von erdarbeiten und Schürfen 
für die bereits aufgenommenen Sanierungsarbeiten 
wurden im Jahre 2008 weiterhin ermittlungen 
gemacht (Abb. 8). Am Bau der Brücke über den 
nördlichen Teil des Burggrabens erbrachten sie, 
dass der die Burg umgebende erdwall ungleich-
artig ist und mindestens in zwei Phasen entstanden 
ist. in seiner ersten Bestehungsphase wurde seine 
Böschung mit holz gestärkt. An seiner innensei-
te wurden Relikte einer (neuzeitlichen?) auf einen 
kleinen Wall gestützten Palisade erfasst (Abb. 9). 
Bei der einrichtung der hofoberfläche wurden 
Relikte des neuzeitlichen, aus dem 18. Jh. stam-
menden entwässerungssystems untersucht, Über-
reste des Bergfrieds sichtbar gemacht sowie er-
mittelt, dass das haus im westlichen Teil der Burg 
auf einer älteren – jedoch nicht datierbaren – Mauer 
gegründet worden war. Beim der Beseitigung von 
Trümmern des südlichen Teils der Burghäuser 
konnten 122 Steindetails, bei den konservatori-
schen Arbeiten in den 60er und 70er Jahren des 
20. Jh. gesammelt und zugeschüttet, geborgen 
werden.
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Ryc. 1. Kędzierzyn-Koźle. Lokalizacja podzamcza. Skala 1 : 25 000

Jerzy Romanow

WYNiKi BADAŃ ARCheOLOGiCZNYCh  
NA PODZAMCZU W KĘDZieRZYNie-KOźLU,  

WOJeWÓDZTWO OPOLSKie

W okresie od 15 do 20 września 2008 
roku, na zlecenie Urzędu Miasta Kędzie-
rzyna-Koźla oraz na podstawie pozwolenia 
nr 92/A/2008 Opolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Opolu, przepro-
wadzone zostały badania archeologiczne 
w wybranych pomieszczeniach parteru bu-
dynku pałacowego oraz w wyznaczonych 
rejonach dziedzińca podzamcza (ryc. 1). 
Budynek pałacowy i teren podzamcza przy 
ul. Pamięci Sybiraków 11 w Kędzierzynie--
-Koźlu wpisane są do rejestru zabytków 

województwa opolskiego pod nr 829/64, 
decyzją z dnia 21 kwietnia 1964 roku.

 Bieżące badania były kontynuacją prac 
archeologicznych prowadzonych w 2007 roku 
i podobnie jak tamte, oprócz realizacji stan-
dardowego programu badawczego, w zało-
żeniu uwzględniały potrzebę rozpoznań sze-
rokopłaszczyznowych odkrytych obiektów, 
pochodzących z wcześniejszych faz chrono-
logicznych. Planigrafia projektowanych wy-
kopów badawczych prezentowana jest na 
ryc. 2. Równocześnie z badaniami archeolo-
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gicznymi prowadzone były badania architek-
toniczne w budynku podzamcza, których 
wykonawcą był mgr inż. arch. Lech Stanisz1.

Badany obiekt podzamcza w średniowie-
czu i renesansie funkcjonalnie powiązany 
był z zamkiem. Pozostałości średniowiecz-
nego zamku usytuowane są na wschód od 
podzamcza. Jego masywny mur obwodowy 
dominuje nad okolicą i jako architektonicz-
ne dzieło obronne również obecnie budzi 
respekt. W tym czasie oba obiekty stano-
wiły wzajemnie sprzężony, zwarty, zespół 
fortyfikacyjny. Rozluźnienie tego związku 
zapewne nastąpiło po zasypaniu fosy zam-
kowej, kiedy budynek podzamcza przebu-
dowywany był w rezydencję pałacową.

Planigrafia odkrytych obiektów przedsta-
wiona jest na ryc. 2.

Wykop 1
W badanym wykopie, założonym przy 

narożnym budynku warsztatowym, wzdłuż 
jego ściany północnej, spodziewano się od-
kryć fundament flanki północnej muru kur-
tynowego fazy iii. Fundamentu nie stwier-
dzono. Odkryto natomiast gruz ceglany, 
zalegający do głębokości ponad 3 m poniżej 
aktualnej powierzchni terenu. W wykopie 
nie osiągnięto stropu calca. Taka sytuacja 
zastana w profilu północnym wykopu wska-
zuje, że naturalny teren podzamcza gwał-
townie opada w kierunku obecnej ul. Kra- 

Ryc. 2. Kędzierzyn-Koźle. Planigrafia obiektów odkrytych na podzamczu. Legenda: A–K – odkryte 
obiekty, a – zabudowa iii fazy średniowiecznej, b – zabudowa iV fazy średniowiecznej, c – zabudowa 

i fazy renesansowej, d – zabudowa młodszej fazy renesansowej, e – zabudowa nowożytna

0 20 m

a
b
c
d
e
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szewskiego, sugerując obecność w tym 
rejonie dawnego starorzecza Odry.

Wykop 2
Na całej zachodniej długości wykopu nie 

stwierdzono spodziewanej dalszej części 
północnej flanki muru kurtynowego. Pozy-
skano natomiast profil piaszczystego calca, 
którego strop wznosił się w kierunku połu-
dniowym, w strefę obecnego dziedzińca 
podzamcza.

Wykop 3
W wykopie 3 stwierdzono dalszą część 

zachodnią fundamentu flanki północnej 
muru kurtynowego średniowiecznej fazy iii 
(ryc. 2, obiekt A). Odkryty fundament muru 
kurtynowego zbudowany jest w konstrukcji 
filarowo-łękowej z cegieł palcówek o wy-
miarach 8–8,5 × 12 × 26 cm, układanych 
w wątku gotyckim. Grubość muru wynosi 
0,97 m. Jeden z odkrytych łęków ma roz-
piętość ok. 5,15 m, natomiast długość fila-
ra wspierającego wynosi 1,4 m, a jego 
szerokość 1,2 m. Flanka północna muru 
kurtynowego od zachodu zakończona jest 
masywnym filarem o długości 2 m i szero-
kości 1,5 m (ryc. 2). Lico zachodnie filara, 
wyprowadzone w kierunku wewnętrznej 
fosy zamkowej, jest w partii dolnej skarpo-
wane. W licu ściany południowej filara 
końcowego zachowały się pozostałości spo-
inowania gładkiego z zarysowaniem środ-
kowym. Obecność filara końcowego o po-
grubionej szerokości podyktowana była – jak 
sądzimy – potrzebą uzyskania konstrukcyj-
nej stabilizacji zakończenia, nadwieszonego, 
drewnianego ganku bojowego. W wielokie-
runkowych dalszych częściach wykopu 3 
nie stwierdzono odcinka muru kurtynowego 
ani śladów ewentualnej cembrowiny fosy 
od strony podzamcza.

W północnej części wykopu 3 odkryto 
fragment muru nowożytnego, wprowadzo-
nego prostopadle w lico filara końcowego 
muru kurtynowego, zbudowanego z cegieł 
pochodzących z tzw. odzysku – obiekt B 
(ryc. 2). Mur ma grubość ok. 0,6 m. Jego 
funkcja pozostaje bliżej nieustalona. Nie-
wykluczone, że jest to pozostałość muru 
stabilizującego krawędź nowożytnego wjaz-

du na teren podzamcza. W południowo- 
-wschodniej części wykopu 3 odkryty został 
mur – obiekt C, dostawiony do filara środ-
kowego muru kurtynowego średniowiecznej 
fazy iii (ryc. 2). Odkryty mur ma szerokość 
całkowitą 0,95 m i zbudowany jest z cegieł 
maszynowych.

Wykop 4
Założony został na odcinku pomiędzy 

obecną studnią a wlotem przejazdu bram-
nego. Jest to kolejny wykop badawczy usy-
tuowany w tym rejonie. Wszystkie dotych-
czasowe wykopy zakładane były w celu 
zlokalizowania ewentualnej cembrowiny 
fosy od strony podzamcza, ustalenia profi-
lu calca terenu podzamcza oraz ukierunko-
wane były na poszukiwanie studni z iii fazy 
średniowiecznej zabudowy. Z wymienio-
nych postulatów programu badawczego 
pozytywnie zrealizowany został punkt do-
tyczący odsłonięcia profilu calca. Mianowi-
cie stwierdzono, że w odległości ok. 15 m 
od wlotu przejazdu bramnego strop calca 
pojawia się na głębokości ok. 1,5 m poniżej 
obecnego terenu. Należy jednak zaznaczyć, 
że rozpoznany poziom stropu został odkry-
ty bez przyrostu naturalnej warstwy humu-
su. Zatem należy przypuszczać, że pierwot-
na powierzchnia calca została do nieznanej 
nam głębokości wcześniej zdegradowana. 
Analiza obu dłuższych profili wykopu 4, 
którego głębokość dochodziła do 4 m po-
niżej obecnego poziomu, wyklucza jakie-
kolwiek ślady murowanej cembrowiny fosy 
od strony podzamcza. Fosa od tej strony 
miała stok piaszczysty, a mułowate warstwo-
wane przyrosty na jej profilu oraz w dnie 
wykopu świadczą, że była to fosa tzw. mo-
kra.

Wykop 5
Wykop 5 założony został w przelocie 

bramnym, w świetle otworu bramnego 
w murze kurtynowym iii fazy średniowiecz-
nej. W wykopie stwierdzono pozostałość 
częściowo rozebranego muru o szerokości 
0,95 m, zbudowanego z cegieł palcówek 
o wymiarach 8, 5 × 11,5 × 26 cm, układanych 
w wątku gotyckim (ryc. 2). Lico zachodnie 
tego muru znajduje się w jednej płaszczyź-
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nie z licem zachodnim muru kurtynowego 
iii fazy średniowiecznej.

Wykop 6
Założony został w budynku podzamcza 

w pomieszczeniu sąsiadującym z obiektem 
kaponiery, w narożu ściany frontowej bu-
dynku podzamcza od strony ul. M. Konop-
nickiej. Badany węzeł określono jako F 
(ryc. 2). Pod ceglaną posadzką stwierdzo-
no brak konstrukcyjnego wiązania pomię-
dzy ścianą frontową a wczesnorenesanso-
wym murem kaponiery, co potwierdza 
wcześniejsze nasze ustalenie, dokonane 
w trakcie analizy wykopów geologicznych 
oraz badań podzamcza. Natomiast w partii 
wyższej, na wysokości ok. 2 m ponad obec-
ną posadzką kaponiery, stwierdzono wią-
zanie konstrukcyjne obu ścian. Ten fakt 
związany był z przebudową i rozbudową 
podzamcza na renesansową rezydencję pa-
łacową. To ustalenie konstrukcyjnego 
związku obu ścian jednocześnie pozwala 
ustalić przybliżoną wysokość murów ka-
poniery od 2 do 2,5 m powyżej obecnej 
posadzki.

Wykop 7
Założony został na północnym przedłu-

żeniu południowo-zachodniej ściany budyn-
ku podzamcza. W wykopie odkryto prze-
dłużenie flanki południowo-zachodniej muru 
kurtynowego średniowiecznej fazy iii – 
obiekt i (ryc. 2). Odkryty odcinek muru ma 
szerokość 0,97 m. W części końcowej, pół-
nocnej, zakończony jest konstrukcyjnie 
z nim związanym filarem o analogicznej 
funkcji jak przy odkrytej flance północnej 
muru kurtynowego (podparcie zakończenia 
ganku bojowego). Odkryty odcinek muru 
kurtynowego ma fundament ciągły. Zbudo-
wany jest z cegieł palcówek o wymiarach 
8,5 × 12 × 26 cm, układanych w warstwach 
w wątku gotyckim.

W wykopie 7 stwierdzono obecność in-
nego muru, dostawionego od strony połu-
dniowo-zachodniej do lica omawianego 
muru kurtynowego – obiekt J (ryc. 2). Mur 
ten zbudowany jest z cegieł palcówek o wy-
miarach 7 × 14 × 28 cm, układanych w war-
stwach w wątku gotyckim.

Wykop 8
Wykop został założony na wysokości 

strzępów występujących z lica południowo--
-zachodniego muru kurtynowego (ryc. 2). 
Jesteśmy przekonani, że jest to pozostałość 
skutej przypory, usytuowanej ze względów 
statycznych w węźle konstrukcyjnym, na 
przedłużeniu prostopadle biegnącego odcin-
ka południowego muru kurtynowego. 
W trakcie badań ubiegłorocznych w wyko-
pie założonym wzdłuż tej ściany stwierdzo-
no nowożytne szpałdowanie jej fundamen-
tu, zapewne powodujące jej destrukcję. 
W trakcie badań bieżących założono moż-
liwość funkcjonowania w tym miejscu przy-
pory arkadowej. Rozpoznania nie przyniosły 
pozytywnego rezultatu.

Wykop 9
Założony został na wysokości wykopu 

7, po drugiej stronie barokowego muru ogro-
dzeniowego. Przedmiotem badań był roz-
poznany częściowo w wykopie 7 obiekt J 
(ryc. 2). Rozpoznano część północno- 
-wschodnią obiektu o długości ściany w ob-
rysie zewnętrznym wynoszącej 9,5 m. Mur 
odkrytej partii ma grubość 0,6 m i zbudo-
wany jest z cegieł palcówek o wymiarach 
6,5–7 × 13–14 × 28 cm, układanych w wąt-
ku gotyckim. Całe odkryte założenie zbu-
dowane jest na planie prawie kwadratu, 
o wymiarach 9 m × 9,5 m. Jest to obiekt 
dobudowany do flanki południowo-zachod-
niej muru kurtynowego iii fazy średniowiecz-
nej. Jest zatem jednostką stratygraficzną 
młodszą, a wymiar cegieł użytych do jego 
budowy, przy zachowanym gotyckim porząd-
ku w warstwach muru, skłania do datowania 
tej budowli na fazę i renesansową, analo-
gicznie datowaną jak kaponiera. Odkryty 
obiekt jest fundamentem baszty, która niegdyś 
pełniła funkcję dzieła obronnego, strzegące-
go wlotu do fosy zamkowej oraz zapewne 
nowej klatki schodowej, komunikującej teren 
dziedzińca z gankiem bojowym średnio-
wiecznego muru kurtynowego. 

Wykop 10
Usytuowany został po zewnętrznej stronie 

budynku podzamcza, przy półkolistej ścianie 
dawnej klatki schodowej – obiekt D (ryc. 2). 
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Stwierdzono, że obiekt ten jest posadowiony 
na piaszczystym calcu, poniżej posadowienia 
fundamentu muru kurtynowego iii fazy śre-
dniowiecznej. Jego budowa spowodowała 
częściowe zniszczenie muru kurtynowego. 
Zbudowany jest z cegieł o wymiarach 7,5–8  
 × 15,5 × 28 cm, układanych przemiennie 
w warstwach główkowo i wozówkowo. Obiekt 
pierwotnie pełnił funkcję klatki schodowej.

Ryc. 3. Kędzierzyn-Koźle. Fazy budowy zamku i podzamcza

Obiekt G
W budynku podzamcza, w pomieszcze-

niu 1.23, pod posadzką, jak też częściowo 
w piwnicy, znajduje się zbudowana z cegieł 
cylindryczna studnia czerpalna o przypusz-
czalnej średnicy obrysu zewnętrznego oko-
ło 3 m. Jej zabudowa częściowo wchodzi 
w mur kurtynowy (ryc. 2). Z uwagi na po-
tencjalne zagrożenie zatruciem gazami gnil-

0 20 m
zabudowa II fazy średniowiecznej
zabudowa III fazy średniowiecznej
zabudowa IV fazy średniowiecznej
zabudowa I fazy renesansowej



183

Jerzy Romanow

VÝSLeDKY ARCheOLOGiCKéhO VÝZKUMU V PODhRADÍ  
V KĘDZieRZYNU-KOźLe, OPOLSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

Jerzy Romanow

eRGeBNiSSe ARChÄOLOGiSCheR UNTeRSUChUNGeN AUF DeR VORBURG 
iN KĘDZieRZYN-KOźLe, WOiWODSChAFT OPOLe

(Zusammenfassung)

Ve výzkumných sondách položených v pro-
storu budovy podhradí a na nádvoří (obr. 1) byly 
odkryty další elementy zděné architektonické zá-
stavby, které umožňují doplnit dosavadní poznat-
ky o jednotlivých stavebních fázích hradu. Během 
výzkumu byly rozeznány obě stínky středověké 
hradební zdi, která, jak bylo zjištěno, pokračova-
la až k hraně hradního příkopu nepřekračujíc jeho 

průběh. Výzkumem byly zjištěny základy kvad-
ratické renesanční bašty, která střežila přístup do 
hradního příkopu z jihozápadní strany (obr. 2). 
Bylo potvrzeno, že hradní příkop byl průtokový, 
pravděpodobně propojený se starým řečištěm řeky 
Odry (obr. 3). V prostorách sklepu podhradí byla 
nalezená čerpací studna výzděná cihlami. Výzkum 
studny je plánován na příští výzkumnou sezónu. 

in den Forschungsschnitten, die im Bereich des 
Gebäudes der Vorburg sowie im hof angelegt wur-
den (Abb. 1), konnten weitere elemente der ge-
mauerten Bebauung freigelegt werden, die eine 
ergänzung bisheriger Rekonstruktionen von unter-
schiedlichen Bauphasen des Objektes ermöglichten. 
Bei den Untersuchungen wurden die beiden Flan-
ken der mittelalterlichen Mantelmauer, die – wie 
es erkannt wurde – an den Rand des Burggrabens 
gekommen war, ohne seinen Verlauf zu überschrei-

ten. es wurde ein Fragment von einer renaissance-
quadratischen Bastei erkannt, die den Zutritt zum 
inneren des Burggrabens von Südwesten verwehr-
te (Abb. 2). es wurde auch ermittelt, dass der 
Burggraben ein Durchflussgraben war, wohl mit 
dem Gewässer des Altflusses der Oder verbunden 
(Abb. 3). im Bereich des Kellers vom Vorburgge-
bäude wurde ein aus Backstein gemauerter Was-
serbrunnen entdeckt, dessen Untersuchung für die 
nächstjährige Grabungskampagne vorgesehen ist. 

nymi (studnia przed badaniami winna być 
odkryta i odgazowana) zaniechano jej eks-
ploracji. Sądzimy, że jest to studnia czer-
palna, związana z fazą najstarszą średnio-
wiecznego zamku. Jej położenie w natural-
nej konfiguracji terenowej na piaszczystej 
wydmie, oddzielającej meandry starorzecza 
Odry, wykorzystane zostało później jako 
fosa zamkowa i fosa miejska, ponieważ 
stwarzało optymalne warunki do jej zało-

żenia oraz zapewniało wręcz klasyczną fil-
trację pozyskiwanej wody.

Prezentowane odkryte obiekty i elemen-
ty zabudowy architektonicznej podzamcza 
umożliwiają dokonanie uzupełnień dotych-
czasowej rekonstrukcji planu urbanistycz-
nego całego zespołu zamkowego. Według 
obecnego stanu naszej wiedzy zabudowa 
zespołu zamkowego w renesansie przedsta-
wiała się jak na ryc. 3.

PRZYPiSY

1 Sprawozdanie z badań architektonicznych znajduje się w archiwum Opolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Opolu.
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Ryc. 1. Krzepice. Lokalizacja stanowiska 18. Skala 1 : 25 000

Iwona Młodkowska-Przepiórowska, Zbigniew Przepiórowski

SPRAWOZDANie Z BADAŃ SONDAŻOWYCh  
NA STANOWiSKU 18 W KRZePiCACh,  

WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

W maju 2006 roku przeprowadzono kwe-
rendę i badania archeologiczne w celu roz-
poznania powierzchniowego i sondażowego 
na trasie planowanej północnej obwodnicy 
Krzepic (od km 0+000 do km 6+285) w cią-
gu drogi krajowej nr 43. Podczas prowa-
dzenia prac nie udało się zrealizować badań 
sondażowych i powierzchniowych na sta-
nowisku 18 w Krzepicach (ryc. 1), ze wzglę-
du na kategoryczny sprzeciw właścicieli 
działek, na których stanowisko się znajdo-
wało. Dokończenie prac archeologicznych 

z przyczyn formalnych odsunięto w czasie, 
aż do uzyskania zgody właścicieli działek, 
co nastąpiło dopiero po decyzji administra-
cyjnej wojewody śląskiego o wywłaszczeniu 
działek znajdujących się na stanowisku. 
Ostatecznie prace powierzchniowe i sonda-
żowe prowadzono w okresie od 18 do 20 
września 2007 roku.

Przed przystąpieniem do badań tereno-
wych przeprowadzono uzupełniającą kwe-
rendę archiwalną w Urzędzie Ochrony Za-
bytków w Katowicach – Delegaturze w Czę-
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Ryc. 2. Krzepice, stanowisko 18. Lokalizacja wykopu sondażowego

WYKOP

0 50 m



stochowie oraz w archiwach Muzeum 
Częstochowskiego i Muzeum Śląskiego 
w Katowicach. Poza danymi znanymi z li-
teratury i badań AZP nie znaleziono żadnych 
dodatkowych informacji o stanowisku. Usta-
lono, iż teren zaplanowany do badań obej-
muje północno-wschodni wycinek obszaru 
AZP 83-45. W trakcie badań powierzchnio-
wych przeprowadzonych na nim wiosną 
1986 roku, kierowanych przez mgr Barba-
rę Gedl, na stanowisku 18 w Krzepicach 
pozyskano 4 skorupy średniowieczne, ze-
brane z obszaru około 0,5 ha (punkt osad-
niczy). Po dokładnym przeanalizowaniu 
planu inwestycji (w skali 1 : 1 000), otrzy-
manego w Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad – Oddział w Katowicach, 
stwierdzono, że stanowisko to znajduje się 
w obrębie planowanych prac.

W dniu 18 września 2007 roku przepro-
wadzono na trasie planowanej inwestycji na 
stanowisku 18 w Krzepicach uzupełniające 
badania archeologiczne, powierzchniowe. 
Stanowisko zweryfikowano pozytywnie. Po-
zyskano 12 ułamków ceramiki, w tym 4 
fragmenty ceramiki z wczesnego średniowie-
cza (?), 2 fragmenty ceramiki ze średniowie-
cza, 6 fragmentów ceramiki nowożytnej oraz 
odłupek krzemienny. Na podstawie wstępnej 
analizy chronologicznej materiału ceramicz-
nego znalezionego podczas prowadzonych 
badań powierzchniowych oraz jego rozpro-
szenia na powierzchni badanego terenu sta-
nowisko 18 w Krzepicach określono jako 
osadę wielokulturową, użytkowaną od wcze-
snego średniowiecza (?) poprzez średniowie-
cze aż po okres nowożytny. Po zakończeniu 
badań powierzchniowych i zapoznaniu z ich 
rezultatami konserwatora zabytków Jacka 
Koja z Urzędu Ochrony Zabytków w Kato-
wicach – Delegatury w Częstochowie pod-
jęto decyzję o wszczęciu badań sondażowych, 
które rozpoczęto 19 września 2007 roku. 
Przebadano powierzchnię 100 m2 , w wyko-
pie o wymiarach 2 × 50 m, usytuowanym 

wzdłuż osi planowanej inwestycji (ryc. 2). 
W wykopie poziom akumulacji próchnicy 
oscylował w przedziale 25–40 cm. Poniżej 
zarejestrowano żółty, luźny, drobno- i śred-
nioziarnisty piasek, w którego stropie dostrze-
żono liczne jamy odcinające się od otoczenia. 
W wykopie sondażowym zarejestrowano 9 
obiektów archeologicznych, w tym 5 dołków 
posłupowych (obiekty 2–4, 6 i 7), o średni-
cy od 15 do 30 cm, oraz 4 obiekty (1, 5, 8 
i 9 – jamy) o nieokreślonej funkcji. Obiekt 
1 to jama o kolistym kształcie o średnicy 
około 60 cm i zabarwieniu ciemnożółtosza-
rym bez wyraźnych obrysów. Obiekt 5 to 
jama o kolistym kształcie i średnicy około 
90 cm, o wypełnisku barwy jasnobrązowej. 
W centralnej części jamy zauważono zaciem-
nienie barwy ciemnoszarej i czarnej o śred-
nicy około 35 cm. Obiekt 8 to jama o niere-
gularnym kształcie zbliżonym do elipsy, 
o niejednorodnym zabarwieniu jasnobrązowo-
szarym. Obiekt ten wchodzi w profil wschod-
ni wykopu sondażowego. Obiekt 9 to jama 
o kolistym kształcie i średnicy około 60 cm, 
o zabarwieniu ciemnożółtoszarym, bez wy-
raźnych obrysów. Żaden z wymienionych 
obiektów w warstwie stropowej nie zawierał 
materiału ceramicznego. Zarejestrowane 
obiekty były dobrze czytelne na tle jednorod-
nego podłoża luźnych żółtych piasków drob-
no- i średnioziarnistych, polodowcowych. 
Stropy obiektów pojawiły się po zdjęciu hu-
musu i podczyszczeniu dna wykopu na po-
ziomie od 25 do 40 cm od powierzchni grun-
tu, w zależności od miąższości humusu.

Wyniki opisanych archeologicznych ba-
dań w zakresie rozpoznania powierzchnio-
wego i sondażowego na trasie planowanej 
północnej obwodnicy miasta Krzepice, na 
stanowisku 18 w Krzepicach, uznano za 
pozytywne. Na podstawie ogółu pozyska-
nych danych stanowisko 18 w Krzepicach 
zakwalifikowano do przeprowadzenia ratow-
niczych badań wykopaliskowych poprzedza-
jących budowę obwodnicy Krzepic. 
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ZPRÁVA Ze SONDÁŽNÍhO VÝZKUMU NA LOKALiTĚ 18 V KRZePiCÍCh,  
SLeZSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

Povrchové sběry a sondážní výzkum na lokali-
tě 18 v Krzepicích, na trase plánovaného sever-
ního obchvatu Krzepic, byl prováděn v termínu 
od 18. do 20. září 2007. Toto území leží v zá-
padním i východním povodí řeky Liswarty. Na 
základě archivní rešerše bylo zjištěno, že lokali-
ta 18 je známa ze starší literatury a že byla také 
pozitivně verifikována během povrchového prů-
zkumu v roce 1986 prováděného v rámci Arche-
ologické topografie Polska (AZP), kdy byly 
v rámci území o rozloze přibližně 0,5 ha získány 
čtyři středověké střepy.

Dne 18. září 2007 byl proveden na trase plá-
nované investice (obr. 1) v rámci lokality 18 
v Krzepicích povrchový průzkum. Lokalita byla 
pozitivně verifikována a bylo získáno 12 zlomků 
keramiky, z toho 4 fragmenty raně středověké (?) 
keramiky, 2 fragmenty středověké keramiky, 6 
fragmentů novověké keramiky a 1 pazourkový 
úštěp. Lokalita 18 byla evidována jako polykul-

turní, osídlená od raného středověku (?) po stře-
dověk a novověk. 19. září se přistoupilo k son-
dážnímu výzkumu. Byla prozkoumána plocha 
o rozloze 100 m2 sondou o rozměrech 2 × 50 m 
umístěnou na ose plánované investice (obr. 2). 
V rámci sondy bylo zaznamenáno 9 objektů, mezi 
nimi 5 kůlových jamek (objekty 2–4, 6 a 7) o prů-
měru 15–30 cm a 4 jámy (objekty 1, 5, 8 a 9) 
neurčité funkce. Žádný z uvedených objektů ne-
obsahoval na povrchu keramický materiál. Zare-
gistrované objekty byly málo čitelné. 

Povrchovým průzkumem bylo získáno uspo-
kojivé množství movitých nálezů (12 zlomků 
keramiky). V sondě bylo zaregistrováno 9 arche-
ologických objektů a potvrzeny relikty antropo-
genních kulturních vrstev. 

Na základě všech získaných údajů byla arche-
ologická lokalita Krzepice 18 určena k provede-
ní záchranného archeologického výzkumu, který 
bude předcházet výstavbě obchvatu Krzepic.

Iwona Młodkowska-Przepiórowska, Zbigniew Przepiórowski

eiN BeRiChT VON DeN SONDAGeGRABUNGeN AUF DeM FUNDPLATZ 18  
iN KRZePiCe, SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

Die Prospektionen und Sondagegrabungen auf 
dem Fundplatz 18 in Krzepice auf der Strecke 
der geplanten nördlichen Umgehungsstraße von 
Krzepice wurden vom 18. bis zum 20. Septem-
ber 2007 geführt. Dieses Gebiet liegt im Bereich 
des westlichen und östlichen Zuflussraums der 
Liswarta. Die früher durchgeführte Archivfor-
schung ergab, dass der Fundplatz 18 von der 
früheren Literatur bekannt ist und 1986 bei den 
Prospektionen der Archäologischen Aufnahme 
Polens bestätigt, als vier mittelalterliche Scher-
ben auf einem Areal von etwa 0,5 ha gefunden 
wurden.

Am 18. September 2007 wurde eine oberfläch-
liche Prospektion in der Strecke der geplanten 
investition im Bereich des Fundplatzes 18 in 
Krzepice durchgeführt (Abb. 1). Der Fundplatz 

wurde bestätigt und es konnten 12 Keramikbruch-
stücke, darunter 4 Fragmente aus dem Frühmit-
telalter (?), 2 Keramikfragmente aus dem Mittel-
alter, 6 Fragmente neuzeitlicher Keramik sowie 
1 Feuersteinabschlag geborgen werden. Der Fund-
platz 18 wurde als eine mehrschichtige Siedlung 
gedeutet, die vom Frühmittelalter (?), über das 
Mittelalter bis in die Neuzeit benutzt war. Am 
19. September wurde eine Sondage aufgenommen. 
es wurde eine Fläche von 100 m2 durchforscht, 
in einem Schnitt von 2 × 50 m, der längs der 
Achse der geplanten Strecke lag (Abb. 2). es 
konnten neun archäologische Objekte, darunter 
fünf Pfostenlöcher (Objekte 2–4, 6 und 7) von 
15–30 cm Durchmesser sowie vier Objekte – Gru-
ben (Objekte 1, 5, 8 und 9) von unbestimmbarer 
Funktion ermittelt werden. Keins der genannten 



Objekte enthielt in der Deckenschicht keramische 
Funde. Die erkannten Objekte waren nur schwach 
ablesbar. 

Die oberflächliche Prospektion ergab eine ge-
nügende Zahl der Funde (12 Keramikbruchstücke). 
im Sondageschnitt wurden neun archäologische 

Objekte sowie Überreste der anthropogenen Kul-
turschicht ermittelt.

Aufgrund gewonnener Angaben wurde der ar-
chäologische Fundplatz Krzepice 18 für die den Bau 
der Umgehungsstraße der Stadt Krzepice vorbeu-
genden durchzuführenden Notgrabungen vorgesehen. 
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Marian Pawliński, Jacek Pierzak

SPRAWOZDANie Z BADAŃ WYKOPALiSKOWYCh 
NA GRODZiSKU ŚReDNiOWieCZNYM  

W ĆWiKLiCACh, WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

Ryc. 1. Ćwiklice. Lokalizacja grodziska. Skala 1 : 25 000

W dniach od 5 do 31 października 2007 
roku prowadzono badania wykopaliskowe 
na terenie nowo odkrytego grodziska póź-
nośredniowiecznego w Ćwiklicach, powiat 
pszczyński. Badania miały charakter wery-
fikacyjno-ratowniczy. Prowadzono je na 
działce nr 90/4, będącej własnością Mag-
daleny Beberok, zamieszkałej w Ćwiklicach 
przy ul. Wolności 82.

Grodzisko w Ćwiklicach odkryte zosta-
ło przez miejscowego miłośnika historii 
Ludwika Wojciecha, który o jego istnieniu 

poinformował w listopadzie 2006 roku Ślą-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. Z nadesłanych w kwietniu 2007 
roku zdjęć wynikało, że obiekt ten jest do-
brze czytelny w terenie. Odkrywca był prze-
konany, że jest to kopiec graniczny lub 
kultowy. Prowadząc kwerendę źródłową, 
a także szukając w opracowaniach dotyczą-
cych przeszłości Ćwiklic, nie znalazł żad-
nych informacji na temat funkcji, jak i chro-
nologii kopca. Po przeprowadzeniu wspól-
nej wizji terenowej okazało się, że obiekt 
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ten ma wszelkie cechy gródka późnośre-
dniowiecznego. Brak materiału powierzch-
niowego nie dawał jednak pewności odno-
śnie do chronologii, jak i rodzaju obiektu, 
stąd też zaistniała konieczność przeprowa-
dzenia prac badawczych. Były one koniecz-
ne, na obiekcie bowiem pojawiły się „dzi-
kie” wykopy. Prace wykopaliskowe finan-
sował Śląski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Katowicach.

Grodzisko znajduje się w północnej czę-
ści Ćwiklic (ryc. 1) na cyplu terasy nad-
rzecznej, który odcięty został od pozostałej, 
południowej części fosą. Od strony północ-
nej przepływa tu ciek wodny, tworząc wo-
kół gródka tereny podmokłe. Miejsce wy-
brane pod budowę średniowiecznej rezyden-
cji było bardzo atrakcyjne z obronnego 
punktu widzenia. Grodzisko ma wymiary 
11 × 11 m w partii górnej i około 20 × 20 m 
w partii dolnej. Wschodnią partię plateau 
wzniesienia porastają drzewa (ryc. 2).

Założono dwa wykopy badawcze (ryc. 3). 
Aby uniknąć wycinki drzew, wykop i/07, 
o wymiarach 10,40 × 2,5 m, założono w pół-

nocno-zachodniej partii gródka, mniej więcej 
wzdłuż linii północny wschód–południowy 
zachód. Przeciął on całe jego plateau. Wykop 
ii/07, o wymiarach 3 × 2 m, założono pro-
stopadle do wykopu i/07, po jego południo-
wio-wschodniej stronie, w odległości 3 m od 
jego północno-wschodniego narożnika.

W wykopie i/07 odkryto pozostałości spa-
lonej budowli drewnianej o szerokości 3,1 m 
i nieznanej jeszcze długości (ryc. 4–6). Bu-
dynek miał ściany drewniane o szerokości 
około 20 cm. Wzdłuż trzech odkrytych ścian 
znaleziono ślady po wkopach pod fundamen-
ty budowli o szerokości 20−25 cm. Budowla 
ta była bowiem zagłębiona w ziemię na co 
najmniej 50–80 cm. Od strony północnej do-
chodziła do niej gruba warstwa narzuconej 
gliny, która może być interpretowana jako wał. 
Budowla uległa spaleniu, o czym świadczą 
przepalone belki ścian oraz duże ilości gliny 
konstrukcyjnej z domieszką sieczki i zacho-
wanymi negatywami belek lub desek.

Obecność wkopów pod fundament bu-
dowli świadczy o tym, że wpierw wykopa-
no fosę, odcinając cypel terasy nadrzecznej 

Ryc. 2. Ćwiklice, grodzisko. Widok od strony północno-zachodniej
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Ryc. 3. Ćwiklice, grodzisko. Plan warstwicowy z naniesionymi wykopami

0 3 m
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Ryc. 4. Ćwiklice, grodzisko. Obiekt mieszkalno-obronny. Część północno-zachodnia. Głębokość 1,2 m

Ryc. 5. Ćwiklice, grodzisko. Obiekt mieszkalno-obronny. Część północno-zachodnia. Głębokość 1,5 m
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Ryc. 6.  Ćwiklice, grodzisko. Obiekt mieszkalno-obronny. Część północno-zachodnia wraz z profilem 
północno-wschodnim. Głębokość 1,6 m

od pozostałej części, a następnie w glinę 
pochodzącą z fosy wkopano dolne kondy-
gnacje budowli. Obiekt miał co najmniej 
dwie kondygnacje. Zachowały się tu ślady 
drewnianej podłogi, która zalegała około  
20 cm niżej od ścian bocznych i była wko-
pana w siwą glinę, którą to warstwę narzu-
cono wcześniej, najprawdopodobniej w trak-
cie kopania fosy. Za obecnością drugiej 
kondygnacji przemawia występowanie ce-
gieł palcówek, które nie mają śladów za-
prawy i były wykorzystane jako posadzka 
górnej kondygnacji. W profilu południowo--
-wschodnim wykopu w obiekcie odkryto na 
jednym poziomie 7 fragmentów cegieł, sta-
nowiących górny poziom warstwy pożaro-
wej. Świadczy to o tym, że po pożarze 
posadzka ceglana runęła.

Na obecnym etapie badań pewne trud-
ności sprawia rekonstrukcja wyglądu obiek-
tu, ponieważ ze względu na szerokość, 
wynoszącą zaledwie 3,1 m, trudno go uznać 
za wieżę, chyba że mamy tu do czynienia 
z węższą dolną kondygnacją pełniącą funk-
cję piwnicy, natomiast wyższe partie ewen-

tualnej wieży miały szerszy fundament 
i spoczywały bezpośrednio na poziomie 
otaczającej go gliny, podobnie jak kościół-
ki drewniane. Być może był to drewniany 
dwór, stąd ta mała szerokość. Obecność 
kafli świadcząca o tym, że był tam piec 
kaflowy, dowodzi, że obiekt służył celom 
mieszkalnym. Brak śladów pożaru na ze-
wnątrz obiektu potwierdza fakt, że był on 
wkopany w ziemię.

Obiekt posadowiony był na warstwie 
nasypowej o miąższości około 30 cm, któ-
rą tworzyła siwa glina. Pod nią zalegała 
warstwa narzuconego rudawca, a dopiero 
poniżej występowała warstwa pierwotnej 
próchnicy. W wykopie i/07 odkryto trzy pale 
drewniane o średnicy około 45 cm, odda-
lone od siebie o 2 m (pale 1 i 2) oraz o 3 m 
(pale 2 i 3). Pale te nie były zaostrzone, 
lecz płasko ścięte i nie były wbite w ziemię, 
lecz włożone do specjalnie wykopanych 
dołów, a następnie zasypane. Jeden z pali 
znajdował się pod obiektem, tuż przy jego 
południowej ścianie. Powyżej pali zalegały 
warstwy nasypowe, powstałe najprawdopo-
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Ryc. 7. Ćwiklice, grodzisko. Wybór zabytków: a – makutra, b – kafel, c – fragment naczynia, d – 
fragment sita żelaznego, e – fragment kafla, f – fragment misy brązowej, g – fragment kafla
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dobniej w trakcie kopania fosy. Na podsta-
wie aktualnego stanu badań nie można było 
ustalić ich funkcji. Ze względu na niesprzy-
jające warunki atmosferyczne nie rozpoczę-
to eksploracji wykopu ii/07.

Materiał odkryty w obiekcie mieszkal-
nym nosi ślady intensywnego pożaru. Jest 
to szczególnie widoczne na głębokości 
1,2–1,5 m. Wśród inwentarza ruchomego 
wystąpiły m.in. misa gliniana – makutra 
o wysokości 14 cm i średnicy 31 cm (ryc. 
7a) oraz fragmenty dużych naczyń glinia-
nych o ściankach grubości 1 cm, cylindrycz-
nych szyjkach i baniastych brzuścach (ryc. 
7c). Na uwagę zasługują kafle piecowe z or-
namentyką figuralną – mężczyzna i kobie-
ta (ryc. 7b), orzeł heraldyczny (ryc. 7b) oraz 
fragment smoka (ryc. 7g). Odkryto tu też 
znaczną liczbę gwoździ budowlanych róż-
nych rozmiarów, ponadto fragment sita że-
laznego (ryc. 7d), fragment żelaznej tulei 
o nieznanym przeznaczeniu, fragment brze-
gu misy brązowej (ryc. 7f) oraz przedmiot 
żelazny w kształcie małego strzemienia. 

Na podstawie materiału ceramicznego, 
odkrytego w dolnych partiach pogorzeliska, 
datowanego na 2. połowę XiV wieku, moż-
na wnioskować, że obiekt został wybudowa-
ny najprawdopodobniej w 2. połowie XiV 
stulecia. Jedynie kafle płytowe są raczej XV-
wiecznej proweniencji. Na podstawie tego 
materiału można uznać, że obiekt funkcjo-

nował od 2. połowy XiV do 1. połowy XV 
wieku. Biorąc pod uwagę datę uzyskaną na 
podstawie badań dendrochronologicznych 
jednego z trzech odkrytych na grodzisku pali 
(pal 1): przełom lat 1353 i 1354, możemy 
uznać, że jest to dolna, pewna granica funk-
cjonowania obiektu. Pokrywa się to z datacją 
materiału archeologicznego. W górnych par-
tiach nawarstwień odkryto materiał XV-
wieczny, nie stwierdzono natomiast materia-
łu późniejszego, nowożytnego.

Jeśli chodzi o źródła pisane dotyczące 
obiektu, to na obecnym etapie badań są one 
bardzo skąpe. Najwcześniejsza wzmianka 
źródłowa dotycząca Ćwiklic pochodzi 
z 1305 roku. Jest w niej mowa o kościele 
w Ćwiklicach, należącym do diecezji kra-
kowskiej. W roku 1326 wzmiankowany jest 
Mikołaj z Ćwiklic – Nicolaus de Czuiclitz, 
pleban w Ćwiklicach, który płaci Stolicy 
Apostolskiej 4 marki i 2 szkojce („item 
Nicolaus, Plebanus ecclesie de Czuiclitz, 
de iV marc. et ii scot.” – CDS)1. W roku 
1355 płaci 5 szkojcy2. Nie są znane, jak na 
razie, nazwiska właścicieli Ćwiklic w XiV 
wieku. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja 
odnośnie do wieku XV. Wzmianka z roku 
1420 mówi o Derkaczu z Ćwiklic, a z oko-
ło 1480 roku o Fryczu Ćwiklickim3. W 1463 
roku książę Jan raciborski rozstrzyga spór 
pomiędzy Mikołajem Ćwiklickim a młyna-
rzem z Pszczyny.

PRZYPiSY

1 Acta Camerae Apostolacie, t. i: 1207–1344, ed. J. Ptaśnik, Cracoviae 1913, nr 139, s. 223; Codex 
Diplomaticus Silesiae, t. 18: Regesten zur Schlesischen Geschichte 1316–1326, opr. C. G r ü n h a g e n,  
K. W u t k e, Breslau 1894, s. 315.

2 Acta Camerae Apostolicae, t. ii: 1344–1374, ed. J. Ptaśnik, Cracoviae 1913, nr 267, s. 276.
3 L. M u s i o ł, Dzieje poszczególnych miejscowości powiatu pszczyńskiego. Powiat pszczyński, 1964, 

opr. niepublikowane, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie, s. 1.
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Marian Pawliński, Jacek Pierzak

ZPRÁVA Z VÝZKUMU STŘeDOVĚKéhO hRÁDKU V ĆWiKLiCÍCh,  
SLeZSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

Ve dnech od 5. do 31. října 2007 byl pro-
váděn ověřovací a záchranný výzkum na ploše 
nově objeveného středověkého hrádku v Ćwi-
klicích, okres Pszczyna, financovaný úřadem 
Slezského vojvodského konzervátora památek 
(Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków) 
v Katovicích. 

hrádek ve Ćwiklicích objevil místní milovník 
historie Ludwik Wojciech. Objekt se nachází v se-
verní části obce a je lokalizován na ostrožně 
říční terasy (obr. 1). Na severní straně hrádku 
protéká vodoteč, která zde vytváří podmáčený 
terén. Rozměry hrádku jsou 11 × 11 m v horní 
části a cca 20 × 20 m v dolní části (obr. 2, 3).

V průběhu výzkumu byly objeveny pozůstat-
ky spálené dřevěné konstrukce široké 3,1 m a za-
tím neznámé délky (obr. 4–6). Stavba měla dře-
věné stěny šíře cca 20 cm. Dochovaly se stopy 
dřevěné podlahy. Objekt měl přinejmenším dvě 
podlaží. Pro existenci druhého podlaží svědčí 

výskyt prstovaných cihel beze stop malty, které 
byly využity jako podlaha horního podlaží. Po 
požáru se cihlová podlaha propadla dolů. V son-
dě byly nalezeny také tři dřevěné kůly o průmě-
ru kolem 45 cm. Kůly nebyly zaostřeny, ale 
rovně seříznuty a vloženy do speciálně vykopa-
ných jam a poté zasypány. Jeden z nich byl podro-
ben dendrochronologické analýze a bylo získáno 
datum 1353/1354. Na základě současného výzku-
mu nebylo možné určit jejich funkci. 

Materiál nalezený v obytném objektu byl dru-
hotně silně přepálený. Nálezy představují mj. 
keramická mísa (obr. 7a), fragmenty nádob (obr. 7c), 
kachle s figurální výzdobou (obr. 7b, e, g), hřeby, 
fragment železného síta (obr. 7d) a fragment bron-
zové mísy (obr. 7f). 

Na základě keramického materiálu a dendro-
chronologických dat můžeme usuzovat na exis-
tenci objektů v období od 2. poloviny 14. do 1. 
poloviny 15. století. 

Marian Pawliński, Jacek Pierzak

eiN BeRiChT VON DeN GRABUNGSFORSChUNGeN  
AUF DeM MiTeLALTeRLiCheN TURMhÜGeL iN ĆWiKLiCe,  

SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

in den Tagen vom 5. bis zum 31. Oktober 
2007 wurden die überprüfenden und Notuntersu-
chungen im Bereich des neu entdeckten mittelal-
terlichen kleinen Turmhügels in Ćwiklice, Kreis 
Pszczyna durchgeführt, vom Schlesischen Boden-
denkmalpfleger in Katowice finanziert.

Der Turmhügel in Ćwiklice wurde von Ludwik 
Wojciech – dem örtlichen Geschichtsliebhaber 
entdeckt. Das Objekt liegt im nördlichen Teil der 
Ortschaft, auf der Landeszunge einer Flussterras-
se (Abb. 1). Nördlich davon fließt ein Wasserlauf, 
der ein Sumpfgelände um die Burg herum herstellt. 
Die Turmhügel misst 11 × 11 m im Oberteil und 
etwa 20 × 20 m im Unterteil (Abb. 2, 3). 

Bei den Untersuchungen wurden Überreste 
eines verbrannten holzbaus von 3,1 m Breite 
freigelegt (Abb. 4–6). es blieben noch Spuren 
eines hölzernen Fußbodens erhalten. Das Objekt 
war mindestens zweigeschossig. Das Vorhanden-
sein des Obergeschosses belegen auftretende 
handstrichziegeln, die keine Mörtelspuren auf-
weisen und als Fußboden des Obergeschosses 
verwendet worden sind. Nach einem Brand stürz-
te das Geschoss mit Ziegelfußboden hinunter. im 
geborgenen Schnitt wurden drei holzpfähle von 
etwa 45 cm Durchmesser freigelegt. Sie waren 
nicht zugespitzt, sondern flach abgeschnitten und 
in eine Grube gestellt und zugeschüttet. einer von 



ihnen wurde den dendrochronologischen Unter-
suchungen unterzogen, die das Datum 1353/1354 
ergaben. Aufgrund heutiger Untersuchungen konn-
te ihre Funktion nicht erkannt werden.

Das im Wohnobjekt geborgene Fundmaterial 
weist Brandspuren auf. im Befund traten eine 
Tonschüssel (Abb. 7a), Gefäßfragmente (Abb. 7c), 
Ofenkacheln mit figuraler Ornamentik (Abb. 7b, 

e, g), Nägel, ein Fragment eines eisensiebes 
(Abb. 7d) und ein Fragment einer Bronzeschale 
auf (Abb 7f).

Aufgrund des keramischen Materials sowie 
der dendrochronologischen Untersuchungen dürf-
te man annehmen, dass das Objekt in der Zeit 
von der Mitte des 14. bis zur Mitte des 15. Jh. 
bestanden hat.
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Ryc. 1. Czeladź. Lokalizacja stanowiska 7. Skala 1 : 25 000

Aleksandra Rogaczewska

WYNiKi BADAŃ WYKOPALiSKOWYCh  
NA SKARPie PRZY KOŚCieLe ŚW. STANiSŁAWA 

W CZeLADZi, WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

W sezonie letnim 2007 roku zrealizowa-
no pierwszy etap badań archeologicznych 
muru obwodowego na skarpie przy koście-
le p.w. św. Stanisława Biskupa w Czeladzi 
(ryc. 1), odkrytego rok wcześniej podczas 
prac nad kanalizacją starówki.

Obiekt wystąpił po południowo-zachod-
niej stronie kościoła. Był to mur o przebie-
gu z północnego zachodu na południowy 
wschód (ryc. 2). W początkowym etapie prac 
udało się odkryć prosty odcinek lica ze-
wnętrznego muru o długości 14 m (ryc. 2A). 

Grubość fundamentu wynosiła 2 m, szero-
kość odsadzki zewnętrznej – 20 cm. Od-
sadzka wewnętrzna w badanym fragmencie 
nie zachowała się, ponieważ w chwili od-
krycia mur był już po stronie wewnętrznej 
znacznie uszkodzony (masywny ubytek ze 
śladami pożaru).

Wysokość zachowanych partii wynosiła 
około pół metra od poziomu odsadzki. Nie-
co większa była grubość samego fundamen-
tu. Widoczna była różnica w dokładności 
wykonania obu tych części. Ponad odsadz-



199

Ryc. 2. Czeladź, stanowisko 7. Mur obwodowy na skarpie kościelnej. A–h – wykopy
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ką mur układany był starannie do lica z do-
branych, podłużnych łamanych wapieni. 
Wnętrze wypełniano pozostałym materiałem 
kamiennym na zaprawie wapiennej.

W czasie budowy kanalizacji odkryto lico 
zewnętrzne fundamentu od poziomu odsadz-
ki w dół. Korona muru była w tym miejscu 
mocno zniszczona i niestabilna. Lico we-
wnętrzne zostało poszarpane dużymi wy-
rwami. Jeżeli zachowany układ dwóch du-
żych kamieni w posadowieniu wertykalnym 
jest jego fragmentem, to grubość muru 
w tym miejscu wynosiła ponad 2 m. Stwier-
dzono, że warstwa spalenizny widoczna 
w całym dochodzącym do muru po stronie 
wewnętrznej profilu wykopu zachodzi na 
resztki zniszczonego po wewnętrznej stronie 
muru. Wydobyto z niej fragment kuli ka-
miennej i zdobioną aplikację blaszaną ze 
słabego stopu srebra wykonaną techniką 
repusowania. Biorąc pod uwagę fakt, że kule 
kamienne były używane jeszcze w XVi 
wieku1, należy uznać, że ta pożoga mogła 
mieć miejsce najpóźniej wtedy. Aplikacja 
ma kształt trzech ostrosłupów o podstawach 
kwadratów wpisanych rzędem w prostokąt, 
całość mieści się w „perełkowym” otoku. 
Dwa graniczne ostrosłupy mają w wierz-
chołkach otwory do zamocowania aplikacji 
(na skórze? tkaninie? drewnie?). Opisany 
wzór wystąpił w ornamentyce średniowiecz-
nej2, choć nie był powszechny. Wydaje się, 
że mógł zostać zainspirowany częstą formą 
kaszty do oprawy klejnotów. Natomiast na 
analogię w postaci zabytku o tej samej funk-
cji i zdobnictwie jak dotąd nie natrafiono. 
Być może jest to część oprawy książkowej. 
Z warstwy zalegającej bezpośrednio pod 
spaleniskiem wydobyto ułamki naczynia 
późnośredniowiecznego.

Podczas prac nad kanalizacją starówki 
natrafiono także na niewielki odcinek fun-
damentów starego kościoła, zburzonego 
w początkach ubiegłego stulecia, na fragmen-
ty średniowiecznych nawarstwień zachowa-
ne w pobliżu hipotetycznego przebiegu linii 
obwarowań (ślady wysypisk za murami?) 
oraz na pozostałości murowanej podwaliny 
starego ratusza pośrodku rynku.

Badania fundamentów starego kościoła 
pozwoliły na korelację odkrytego odcinka 

z planem Mikołaja Potockiego z 1823 roku 
i stwierdzenie, że natrafiono na narożnik 
południowego (bocznego) aneksu wejścio-
wego. Ustalono, że murowane fundamenty 
kościoła wkopano w substancję funkcjonu-
jącego tu wcześniej cmentarza. Groby nie 
zawierały wyposażenia, jedynie resztki ma-
sywnych gwoździ wskazywały na używanie 
przy pochówkach trumien. W sondażu przy 
ul. Kaczej 14 i w wykopie instalacyjnym 
przy ul. Grodzieckiej 11 wystąpiła średnio-
wieczna warstwa kulturowa z niewielką 
ilością fragmentów ceramiki. Na płycie ryn-
ku, przy odkrytych fundamentach narożni-
ków ratusza, nie natrafiono na starsze na-
warstwienia, jednakże udało się zadokumen-
tować plan budynku i przylegającej do 
niego od strony frontowej piwniczki z za-
rwanym stropem, a także określić rodzaj 
posadowienia fundamentu. Długość budyn-
ku ratusza (bez piwniczki) wynosiła 20 m, 
szerokość – 12,5 m. Oba narożniki od stro-
ny frontu budynku umocniono od wewnątrz 
dodatkowymi odcinkami muru, odchodzą-
cymi pod kątem 45o (ryc. 3).

Piwniczka przylegała do frontu budynku. 
Wejście znajdowało się wewnątrz narysu 
murów. Była podzielona w połowie na dwa 
pomieszczenia. Zachowane częściowo skle-
pienie było kolebkowe. Wysokość pomiesz-
czenia, nie biorąc pod uwagę nie zachowa-
nych partii sklepienia, wynosiła ok. 2 m. 
Od strony południowej w piwniczce było 
okienko, które kiedyś musiało otwierać się 
na zewnątrz na płytę rynku. Ponieważ nie 
zarejestrowały tego zachowane przedwojen-
ne zdjęcia ratusza, można przyjąć, że 
w ostatnim okresie użytkowania budynku 
z piwniczki (a w każdym razie z okienka) 
już nie korzystano.

Pierwszą warstwą obiektu leżącą na 
calcu okazała się zaprawa wapienna, któ-
rą dziś można rozetrzeć w palcach. Pod-
czas wznoszenia ratusza w calcu wykona-
no tzw. wąski wkop fundamentowy, o czym 
świadczy także odsłonięta powierzchnia 
licowa fundamentu, która jest bardzo nie-
równa. Przy budowli na obecnym poziomie 
płyty rynku nie odnotowano warstwy kul-
turowej, jest osadzona w gliniano-wapien-
nym calcu.
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Pierwszy etap prac przy rewaloryzacji 
czeladzkiej starówki przyniósł więc pewne 
efekty w rozpoznaniu substancji zabytkowej 
miasta, pomimo słabego stanu zachowa- 
nia obiektów i bardzo fragmentarycznych 
warstw na stanowisku.

W sezonie letnim 2007 roku zbadano 
przebieg muru w kierunku północno-zachod-
nim od opisanego odcinka. Mur ze wzglę-
du na nierówność podłoża (zbocze) posa-
dowiony został częściowo w piasku calco-
wym, częściowo na nadskalu. Długość 
rozpoznanego odcinka wyniosła 45 m. Sze-
rokość w koronie muru to średnio 1,8 m, 
na poziomie posadowienia łącznie z odsadz-
kami: wewnętrzną i zewnętrzną – do 2,1 m. 
Mur przecięto trzema wykopami o szero-
kości 2 m usytuowanymi pod kątem 90o do 
spodziewanego kierunku jego przebiegu po 
linii prostej na północny zachód.

W wykopie zlokalizowanym najbliżej 
odcinka przebadanego podczas budowy ka-
nalizacji, w odległości kilku metrów od 

niego, natrafiono na wyraźne resztki war-
stwy spaleniskowej, lecz znacznie cieńszej 
od poprzednich. Na murze była tu nadbu-
dówka o szerokości 1 m na powierzchni 
pierwotnej, znacznie obniżonej, korony, któ-
ra – jak wskazują próby korelacji planów 
– została uwidoczniona na wspomnianym 
planie Potockiego (ryc. 2B).

W wykopie założonym 10 m dalej na 
północny zachód natrafiono na bardzo sła-
be, aczkolwiek czytelne pozostałości war-
stwy spaleniskowej. Natomiast mur był tu 
w znacznym stopniu rozebrany, po stronie 
zewnętrznej trzeba się było przedzierać 
przez duże ilości zaprawy i luźnych kamie-
ni pozostałych po rozbiórce. Negatyw obiek-
tu widoczny był w profilach wykopu. Nie-
mniej jednak zachowały się jeszcze do 
pewnej wysokości partie położone ponad 
poziomem odsadzki (ryc. 2C).

W wykopie na północno-zachodnim 
obrzeżu skarpy mur skręcił (ryc. 2D) i da-
lej biegł w kierunku północnym, z lekkim 

Ryc. 3. Czeladź, stanowisko 7. Widok fundamentów ratusza w rynku



202

odchyleniem na wschód, a po kilku metrach 
zniknął w fundamentach starej plebanii  
(ryc. 2e). Pomiędzy tymi dwoma obiektami 
nie było żadnego przewiązania, a korelacja 
polega na tym, że część piwniczna budyn-
ku plebanii została jakby „nasadzona” na 
nierozebrany do końca mur obwodowy. Ro-
zebrano go tu do znacznej głębokości, bo 
poniżej poziomu odsadzek (zachował się 
niewielki fragment odsadzki wewnętrznej 
przy samym licu starej plebanii). W war-
stwach zalegających powyżej zanotowano 
znaczną ilość materiałów rozbiórkowych. 
Ponad nimi wystąpił poziom budowy i użyt-
kowania plebanii, a następnie poziom roz-
biórkowy budynku bezpośrednio pod war-
stwą współczesnej próchnicy.

Według danych źródłowych plebanię na 
murowanych fundamentach postawiono na 
południe od starego kościoła przed rokiem 
16183. Datowanie materiałów ceramicznych 
z warstw z czasów budowy odkrytej obecnie 
plebanii4 na wczesny okres nowożytny wska-
zywałoby, że może chodzić o ten właśnie 
budynek, choć znajduje się on nie na południe, 
lecz na południowy zachód od starego ko-
ścioła. W okolicach plebanii dominuje wcze-
sna ceramika nowożytna z początków XVii 
wieku i można dostrzec narastanie warstw 
z materiałami młodszymi w pobliżu budynku. 
innych obiektów budowlanych na skarpie 
obecnie nie rozpoznano, choć trzeba zazna-
czyć, że dużą powierzchnię zajmuje budynek 
kościoła. Sytuacja pod nim jest może do roz-
poznania metodami nieinwazyjnymi (geofi-
zycznymi). Badanie to byłoby możliwe tylko 
wtedy, gdyby fundament nowego kościoła 
również stawiany był we wkopie „ciasnym” 
(jak większości budynków starej Czeladzi, np. 
ratusza). Gdyby zaistniały warunki do prze-
prowadzenia takich badań, można by się też 
odnieść do podnoszonej w różnych środowi-
skach możliwości istnienia w Czeladzi bardziej 
rozbudowanych umocnień obronnych (zam-
ku?). Choć to bardzo kusząca hipoteza, to 
obecnie raczej nie ma oparcia w faktach (nie 
wspominając o źródłach pisanych, gdzie nie 
ma żadnej na ten temat wzmianki).

W warstwie próchnicy pierwotnej po 
zewnętrznej stronie muru natrafiono na 
srebrny brakteat morawski Wacława ii po-

chodzący z emisji w latach 1287–1300, 
czyli bezpośrednio przed reformą groszową5. 
Ta ciekawa moneta z wybitym wizerunkiem 
dwóch koronowanych głów władcy ujętych 
z profilu, zwróconych ku centralnie umiesz-
czonej zwieńczonej blankowaniem wieży 
ma ścisłe analogie w materiałach moraw-
skich6.

W 2008 roku przeprowadzono badania 
na skarpie kościelnej i u podnóży skarpy 
po drugiej stronie ul. Bytomskiej. Wykopy 
usytuowano na przypuszczalnej linii prze-
biegu muru: w południowym narożniku 
posesji kościelnej, na krawędzi skarpy ponad 
ul. Bytomską i dwa po drugiej stronie ul. 
Bytomskiej na posesjach nr 18 i 20. Jeden 
wykop wytyczono w południowej części 
posesji kościelnej przy murze ogrodzenia 
w nadziei odkrycia w tym miejscu niena-
ruszonego układu stratygraficznego stano-
wiska, co w bezpośredniej okolicy obiektu 
zawsze było utrudnione poprzez obecność 
licznych wkopów związanych z wielokrot-
nie powtarzaną rozbiórką muru w różnych 
okresach.

Relikty muru badano w trzech wykopach, 
rozpoczęto od południa. W południowym 
narożniku posesji mur, częściowo rozebrany, 
miał 2,1 m szerokości w partii posadowie-
nia (ryc. 2F). Rozebrano go na wapno do 
pobliskich wapienników, funkcjonujących za-
pewne w czasie budowy nowego kościoła, 
a więc w początkach ubiegłego stulecia. Po 
wewnętrznej stronie muru warstwy przylega-
jące zostały zniszczone do calca właśnie przez 
wkopy rozbiórkowe, po zewnętrznej – przez 
dobudowany nowożytny budynek, który 
pozostawił po sobie liczne ślady.

Na skarpie kościelnej ponad ul. Bytomską 
mur był zachowany w bardzo nieznacznej 
miąższości dwóch, trzech warstw kamieni 
powiązanych zaprawą wapienną. Na pozio-
mie posadowienia miał 1,9 m szerokości (ryc. 
2G). Na koronie rozebranego muru zalegały 
nowożytne śmietniki z dużą ilością gruzu 
budowlanego. Układ warstw przy murze, 
dostrzegany na bardzo niewielkiej szerokości 
wykopu, ze względu na utrudnienie w pra-
cach na pochyłej skarpie z nieustabilizowa-
ną warstwą śmietnikową pod powierzchnią 
gruntu i nasadzeniami drzew rysował się 
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następująco: Poniżej warstwy śmietnikowej 
przy murze po obu stronach wystąpiła ta 
sama warstwa ciemnobrązowej ziemi z ma-
teriałem nowożytnym, przechodząca w war-
stwę jasnobrązowej ziemi z nielicznym ma-
teriałem średniowiecznym. Ten układ warstw 
był całkowicie zbieżny ze stwierdzonym 
w wykopie założonym przy południowym 
ogrodzeniu terenu kościelnego. Całkowita 
długość pozostałości muru mierzona w od-
cinku pomiędzy tymi dwoma miejscami 
wynosiła ponad 110 m. W dwóch miejscach 
odkryto przy murze po stronie wewnętrznej 
zarysy dołów posłupowych, które wystąpiły 
na poziomie calca bardzo blisko lica. Moż-
liwe, że są to ślady wytyczania linii prze-
biegu obiektu za pomocą wbitych w ziemię 
pali podjęte przed jego budową.

Po drugiej stronie ul. Bytomskiej wykop 
wytyczono początkowo na posesji nr 20, prze-
cinając nim całe podwórze domu mieszkal-
nego. Na taki przebieg poszukiwanego muru 
wskazywały wyniki wcześniejszych badań, 
ponieważ założono, że obiekt został przedłu-
żony w linii prostej. Po stwierdzeniu wyniku 
negatywnego prace przeniesiono na sąsiednią 
posesję (Bytomska 18). Najpierw sprawdzo-
no, że grubość muru piwnicznego budynku 
przy ul. Bytomskiej 20 wynosi na całej głę-
bokości wkopu fundamentowego odnotowanej 
wcześniej, w czasie oględzin budynku,  
0,9 m. Śladów poszukiwanego obiektu nie 
stwierdzono, podobnie jak wcześniej we wnę-
trzach piwnic. Następnie przebadano stok 
występującej tu skarpy. Stwierdzono, że skar-
pa jest tworem naturalnym. W linii wschód–
zachód pomiędzy budynkiem Bytomska 20 
a sztucznie obniżonym podjazdem posesji  
nr 18 odkryto relikty dwóch obiektów – no-
wożytnej piwnicy wkopanej w nadskale na 
skarpie i bezpośrednio do niej przylegających 
od zachodu słabo zachowanych reliktów muru 
kamiennego na zaprawie wapiennej. 

Resztki muru obwodowego (?) były bar-
dzo nikłe – zarówno zachowana warstwa 
kamieni powiązanych zaprawą wapienną 
w dolnej partii skarpy, jak i charakterystycz-
na warstwa próchnicy pierwotnej w górnej 
(ryc. 2h). U podnóża skarpy i w partiach 
szczytowych nie zachowały się w ogóle. 
Jedynie na stoku. Były to pozostałości jądra 

kamiennego ze skupiskami zaprawy, ale bez 
oblicowania. Pojedyncze skupiska samej 
zaprawy zachowały się natomiast w podnó-
żu skarpy i pomiędzy korzeniami rosnącego 
tu niegdyś, a później wyciętego drzewa.

Za identyfikacją tak skromnych pozosta-
łości muru z poszukiwanym obiektem – śre-
dniowiecznym murem obwodowym prze-
mawiają: kierunek przebiegu zgodny z od-
cinkiem odkrytym powyżej na stoku skarpy 
kościelnej (z lekkim odchyleniem w kierun-
ku centrum założenia), szerokość, znaczna 
pomimo braku oblicówek (1,6 m), i fakt, 
że tak właśnie powinny wyglądać pozosta-
łości muru wzniesionego w technice opus 
emplectum, a następnie rozebranego niemal 
do poziomu posadowienia razem z oblico-
waniem. Gdyby przyjąć, że zniszczony od-
cinek po północnej stronie ul. Bytomskiej 
jest rzeczywiście śladem tego samego muru 
obwodowego, który otaczał skarpę kościel-
ną, to można by zadokumentować kolejne 
40 m jego długości i wytyczyć przypusz-
czalne położenie niezachowanej bramy by-
tomskiej.

Rozpatrując usytuowanie całości odkry-
tego odcinka muru względem rozplanowa-
nia średniowiecznego miasta wyznaczonego 
na podstawie siatki ulic, trzeba zauważyć, 
że jego przebieg pokrywa się w sposób re-
gularny z granicami założenia. Poczyniono 
próbę rzutowania wytyczonego odcinka 
muru na północno-wschodnią stronę ul. By-
tomskiej z hipotetycznym punktem podpar-
cia w miejscu spodziewanej bramy bytom-
skiej. Jeśli wyeliminować pewne przesunię-
cie planu zabudowy, powstałe być może 
w czasach nowożytnych, to wspomniane 
granice pokrywają się. Należy podkreślić, 
że w średniowieczu miasta rozplanowywa-
no niezwykle starannie w zgodzie z zasa-
dami geometrii7.

Jedyna wzmianka źródłowa o murach 
miejskich Czeladzi pochodzi z inwentarza 
lustracyjnego z roku 1668 i brzmi: „To Mia-
sto [...] murami było obwiedzione na skale. 
Ogień poznosił tak samo Miasto iako y 
mury.”8 Nie mówi to nic o okresie powsta-
nia muru. Rozpatrując rzecz w kontekście 
historycznym i zakładając, że rzeczywiście 
natrafiono na mur miejski (wydają się za 
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tym przemawiać sama jego długość oraz 
fakt, że zmierza ku miejscu, gdzie zawsze 
lokowano hipotetycznie bramę bytomską), 
najbardziej prawdopodobne byłoby, że po-
wstał w końcu Xiii wieku, kiedy to stolica 
książęca (Kazimierza ii) mieściła się w po-
bliskim Bytomiu i kiedy sam Bytom ob-
wiedziono murami9. Korespondowałoby to 
z hipotetyczną datą lokacji Czeladzi10, re-
alizacja bowiem umocnień miejskich nastą-
piłaby po lokacji. Na takie datowanie obiek-
tu zdają się także wskazywać pierwsze 
wyniki badań 14C. Badania próbek z warstw 
po pożarach dają drewnianej zabudowie 
skarpy metrykę Xiii–XV-wieczną (przedział 
dat: 1180–1330; 1210–1310; 1300–1440)11.

W pierwszej próbie datacji wskazano 
czas od początków Xiii do początków XiV 
wieku. Próbka została pobrana z płytkiej 
soczewki warstwy spaleniskowej usytuowa-
nej po wewnętrznej stronie muru, w odle-
głości kilku metrów, będącej – jak się wy-
daje – efektem prób niwelacji terenu po 
pożodze, więc wskazuje jedynie na okres 
powstania w tym miejscu jakichś drewnia-
nych zabudowań i nie ma korelacji z samym 
obiektem. Przy rozpatrywaniu drugiego 
przedziału dat wskazanie jest na 2. połowę 
Xiii wieku. Pozostałości pożaru, które wy-
pełniły ubytek w substancji muru, powsta-
ły zapewne w bezpośredniej z nim relacji 
(zniszczenie drewnianej zabudowy i odcin-
ka muru przy niej). Data nie wskazuje cza-
su, w którym to nastąpiło, lecz jedynie okres 
budowy drewnianych zabudowań, które 
wówczas spłonęły. Biorąc pod uwagę po-
wszechność pożarów w tych odległych cza-
sach i dając budowli nie więcej niż kilka-
dziesiąt lat funkcjonowania, można uznać, 
że pożar ten nastąpił pod koniec Xiii wie-
ku. Jeśli nie nastąpiły większe przemiesz-
czenia warstw w miejscu prowadzenia badań 
(występowały w różnych punktach pożarzy-
ska), to warstwa pożarowa spoczywa w tym 
miejscu na warstwie próchnicy pierwotnej. 
Dzieli je jedynie wąska strefa przenikania 
jednej w drugą (sprzątanie? późniejsza 
orka?). Oznaczałoby to, że mur powstał na 
krótko przed pożarem. Potwierdzeniem mo-
głaby tu być stratygrafia po stronie ze-
wnętrznej obiektu, gdzie resztki spaleniska 

korespondują z poziomem odsadzki (zaczer-
nienia i czerwony nalot na powierzchni 
wapieni), gdyby założyć, że chodzi o ten 
sam pożar. Próbek po stronie zewnętrznej 
nie pobrano, ponieważ skarpa była w tym 
miejscu poryta licznymi nowożytnymi wko-
pami, wykonanymi w celu pozyskania pia-
sku, i nie było możliwości ustalenia pier-
wotnej lokalizacji znajdowanych grud węgla 
drzewnego. Data uzyskana dzięki badaniom 
trzeciej próbki nie ma węższego zakresu, 
więc obejmuje cały wiek XiV i 1. połowę 
XV wieku. Próbka pochodzi z rozsypiska 
pozostałości spalonych budowli po obszarze 
skarpy. Cienka warstwa ze śladami spale-
niska dochodzi do wewnętrznego lica muru 
na poziomie odsadzki (nieco głębiej, ale 
warstwy ziemi przy murze osiadały, zwłasz-
cza po złożeniu tu materiałów rozbiórko-
wych ze starego kościoła, a mur oparty na 
skale nie osiadał) i została przy nim przy-
kryta materiałami z częściowej rozbiórki 
obiektu. Sytuację podobną opisano już przy 
analizie wyników badań poprzedniej prób-
ki, jednak wtedy analizowano ją po ze-
wnętrznej stronie muru. W miejscach bar-
dziej oddalonych od spalonych zabudowań 
ślady pożaru są po zewnętrznej stronie muru 
ledwie zauważalne. Próbka pobrana w miej-
scu jeszcze odleglejszym od największych 
zniszczeń dokonanych przez ogień, w oko-
licach nowożytnej plebanii, z warstwy na-
rosłej już po rozbiórce muru obwodowego 
i z poziomu zgodnego z poziomem prac 
przy posadowieniu budynku tejże plebanii 
otrzymała w wyniku badań 14C przedział 
czasowy: 1460–1660 ze wskazaniem na XVi 
wiek, co mogłoby sugerować jakiś okres 
pomiędzy częściową rozbiórką muru a bu-
dową pierwszej plebanii na murowanych 
fundamentach (założywszy, że próbka da-
tuje szacunkowo warstwę, z której ją wy-
dobyto). Drzewo, które wyrosło parę metrów 
dalej w warstwie ponad rozebranym mu- 
rem obwodowym, zostało ścięte pomiędzy  
rokiem 1470 a 1650, ale raczej w wieku 
XVi–1. połowie XVii. i to mogło mieć 
związek z budową plebanii.

Powracając do kwestii daty powstania 
muru obwodowego, to należy stwierdzić, że 
wskazania (pośrednie i bardzo ogólne) źró-
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deł pisanych i wyniki wykonanych dotąd 
analiz 14C zdają się zgodnie przemawiać za 
końcem wieku Xiii. Jednakże zarówno za-
tarcie stratygrafii warstw przy samym mu-
rze poprzez liczne wkopy rozbiórkowe, jak 
i wyniki analizy materiałów ceramicznych 
z badań wykopaliskowych12 każą zachować 
dużą ostrożność w tej mierze. Większość 
materiałów wydobytych z warstw narosłych 
po wewnętrznej stronie muru pochodzi z 2. 
połowy XV wieku i początków XVi. Ponad 
calcem obecne są materiały z końca wieku 
XiV i 1. połowy XV, ale w niewielkiej ilo-
ści. Pierwsze z tych ustaleń mówi o okresie 
najintensywniejszego użytkowania terenu 
otoczonego murem, drugie powinno mówić 
o okresie początkowym.

W związku z wynikami analizy cerami-
ki należałoby się zastanowić, czy równie 
uprawniony może być pogląd, że mur wznie-
siono całe stulecie później, czyli w końcu 
wieku XiV. Odnosząc to do danych histo-
rycznych, wiemy, że był tu wtedy teren 
„niespokojnego pogranicza” po inkorporacji 
Śląska do Królestwa Czech w 1348 (1355) 
roku13. W całym tym okresie wznoszono 
zamki po stronie polskiej, na Jurze. Po stro-

nie czeskiej mówimy – jak dotąd – jedynie 
o Siewierzu [pomijając rycerskie Koziegło-
wy (?)]14, ale nie należy wykluczać możli-
wości, że jakieś umocnienia powstały wte-
dy także w nadgranicznej Czeladzi, zwłasz-
cza w obliczu tak wyraźnej wymowy 
analizy materiałów ceramicznych.

Co do wydobytego z warstw u podnóża 
muru po stronie zewnętrznej brakteatu, to 
wydaje się, że rozsądniej będzie przy obec-
nym stanie wiedzy o stanowisku wiązać tę 
monetę bardziej z przebiegającym tędy szla-
kiem handlowym niż z budową opisywanych 
umocnień15.

Na koniec powyższych rozważań nale-
żałoby jeszcze nadmienić, że działania na 
stanowisku nie są zakończone i choć nie 
planuje się dalszych badań w terenie nad 
samym obiektem, to prace, które będą pro-
wadzone przy następnym etapie rewitaliza-
cji czeladzkiej starówki (ul. Pieńkowskiego), 
jak również wyniki badań zapraw murar-
skich z obiektu (które są w toku) być może 
pozwolą na poczynienie ściślejszych niż 
obecnie ustaleń co do momentu wzniesienia 
i trasy przebiegu opisywanego muru obwo-
dowego miasta.
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Aleksandra Rogaczewska

VÝSLeDKY VÝZKUMU NA SVAhU U KOSTeLA SV. STANiSLAVA  
V CZeLADZi, SLeZSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

V letní sezóně v roce 2007 byla realizována 
první etapa archeologického výzkumu hradební 
zdi na svahu u kostela sv. Stanislava Biskupa 
v Czeladzi (obr. 1). 

Jednalo se o hradbu vedoucí ve směru severo-
západ-jihovýchod (obr. 2) a výzkum sledoval její 
průběh severozápadním směrem. Délka prozkou-
maného úseku byla 45 m. Šířka zdi u koruny či-
nila průměrně 1,8 m, na úrovní základové spáry 
včetně vnějšího a vnitřního odsazení nepřesáhla 
2,1 m.

hradba byla zkoumána třemi sondami. V son-
dě položené na severozápadním okraji svahu se 
hradba stáčela a dále pokračovala severním smě-
rem, s malou odchylkou na východ, kde po ně-
kolika metrech mizela v základech staré fary.

Podle písemných pramenů byla fara s kamen-
nými základy postavena před rokem 1618 jižně 
od starého kostela. Datování keramického mate-
riálu z vrstev souvisejících ze stavbou právě od-
krývané fary do období raného novověku by 
mohlo poukazovat na to, že se může jednat prá-
vě o tuto budovu. Ve vrstvě původního drnu na 
vnější straně hradby byl nalezen stříbrný morav-
ský brakteát Václava ii. pocházející z emise z let 
1287–1300.

V roce 2008 byl prováděn výzkum na svahu 
kostelního kopce a na jeho úpatí z druhé strany 
Bytomské ulice. hradba byla zkoumána třemi 

sondami. Směrem od jihu, v jižním rohu parcely, 
byla hradba částečně rozebrána a měla u zákla-
dové spáry šířku 2,1 m. Na svahu nad Bytomskou 
ulicí byla hradba zachována pouze do výšky dvou 
až třech vrstev kamenů. Na úrovni základové 
spáry měla šířku 1,9 m. Celková délka prozkou-
mané hradby mezi oběma místy činila více než 
110 m.

Na druhé straně ulice, mezi domem Bytomská 
20 a uměle sníženým podjezdem domu č. 18, byly 
objeveny zbytky kamenné zdi zděné na vápennou 
maltu. Zbytky obvodové zdi (?) byly v tomto 
místě velmi nepatrné. 

Jediná písemná zmínka o městských hradbách 
Czeladzi pochází ze soupisu inventáře z roku 1668. 
Z historického hlediska nejpravděpodobnější do-
bou vzniku by byl konec 13. století, kdy hlavním 
městem knížectví byla blízká Bytom a kdy také 
samotné město Bytom bylo obehnáno hradbami. 
Tato doba by odpovídala hypotetickému datu lo-
kace Czeladzi. S touto datací objektu by také 
korespondovala první získaná radiokarbonová 
data. Avšak většina materiálu vyzvednutého z vrs-
tev navážek na vnitřní straně hradby pochází z 2. 
poloviny 15. století a počátku 16. století. Nad 
podložím byl nalezen materiál z konce 14. a 1. 
poloviny 15. století. V souvislosti s tímto by bylo 
třeba zvážit, zda snad hradba nebyla postavena 
na konci 14. století. 

11 N.N. K o v a l i u k h, Radiocarbon dates Czeladz Bedzin st. 7, Radiocarbon Laboratory Kyiv, 
Ukraine, archiwum Działu Archeologii Muzeum Zagłębia w Będzinie, komputeropis.

12 Patrz przypis 4.
13 i. P a n i c, Księstwo cieszyńskie w średniowieczu, Cieszyn 1988, s. 44.
14 M. A n t o n i e w i c z, Terytorium siewierskie w XIV i pierwszej połowie XV wieku, [w:] Siewierz. 

Czeladź. Koziegłowy..., s. 154.
15 Zgodnie z uwagą poczynioną przez prof. J. Walczaka z Akademii im. Jana Długosza w Często-

chowie.



Aleksandra Rogaczewska

eRGeBNiSSe VON GRABUNGSFORSChUNGeN AN DeR BÖSChUNG  
AN DeR STANiSLAUS-KiRChe iN CZeLADź, SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

in der Sommerkampagne des Jahres 2007 
wurde die erste etappe der archäologischen Un-
tersuchungen der Umfassungsmauer an der Bö-
schung der Stanislaus-Kirche in Czeladź durch-
geführt (Abb. 1).

es war eine Mauer, die von Nordwesten nach 
Südosten lief (Abb. 2). Untersucht wurde der 
Mauerabschnitt in nordwestlicher Richtung. Die 
Länge des betrachteten Abschnitts betrug 45 m. 
Die Breite in den Kronenteilen maß im Durch-
schnitt 1,8 m, am Gründungsniveau samt dem 
innen- und Außenmauerabsatz – bis 2,1 m.

Die Mauer wurde an drei Stellen geschnitten. 
im Schnitt am nordwestlichen Rand der Bö-
schung bog die Mauer um und lief weiter in 
nördlicher Richtung, leicht östlich abweichend, 
um nach einigen Metern in den Fundamenten 
des alten Pfarrhauses zu verschwinden. 

Nach den Quellenangaben wurde das Pfarrhaus 
auf einem gemauerten Fundament südlich der 
alten Kirche vor 1618 aufgebaut. Die Datierung 
der keramischen Funde aus den Schichten der 
Bauzeit des zurzeit freigelegten Pfarrhauses in 
die frühe Neuzeit dürfte hinweisen, dass es sich 
um eben diesen Bau handeln könnte. in der Schicht 
des ursprünglichen humus an der Außenseite der 
Mauer kam ein mährisches Silberbrakteat von 
Wenzel ii., in den Jahren 1287–1300 geprägt, 
zutage.

im Jahre 2008 wurden die Untersuchungen an 
der Böschung der Kirche und am Fuß der ersteren 
an der anderen Seite der Bytomska-Straße durch-
geführt. Die Mauerüberreste wurden in drei Schnit-
ten festgestellt. Von Süden angefangen war die 

Mauer in der Südecke, teilweise abgebaut, 2,1 m 
breit im Gründungsteil. An der Böschung der Kir-
che oberhalb der Bytomska-Straße blieb die Mau-
er nur in der Mächtigkeit von zwei, drei Stein-
schichten erhalten. in der Gründungstiefe war sie 
1,9 m breit. Die gesamte Länge der Mauerüber-
reste, im Abschnitt zwischen diesen zwei Stellen 
gemessen, betrug über 110 m.

An der zweiten Straßenseite zwischen dem 
haus Bytomska-Straße 20 und der künstlich tie-
fer gelegten einfahrt ins Grundstück Nr. 18 traten 
Relikte einer Steinmauer mit Kalkmörtel auf. Die 
Überreste der Umfassungsmauer (?) waren an 
dieser Stelle sehr geringfügig vorhanden.

ein einziger Quellennachweis über die Stadt-
mauer von Czeladź entstammt einem inspe- 
ktionsinventar von 1668. im historischen Zusam-
menhang wäre sie höchstwahrscheinlich am ende 
des 13. Jh. entstanden, als der Fürst seinen Sitz 
im nahe gelegenen Bytom hatte und Bytom selbst 
mit der Stadtmauer umgeben wurde. es würde 
auch dem hypothetischen Datum der Lokation 
(Gründung) von Czeladź entsprechen. Auf solche 
Zeitstellung des Objekts scheinen die ersten er-
gebnisse von 14C hinzuweisen. Die meisten Fund-
materialien, die von den Schichten an der innen-
seite der Mauer geborgen werden konnten, stam-
men jedoch aus der 2. hälfte des 15. und dem 
Beginn des 16. Jh. Über dem gewachsenen Boden 
sind die Funde aus dem ausgehenden 14. und der 
1. hälfte des 15. Jh. vorhanden. im Zusammen-
hang mit den ergebnissen einer Analyse der Ke-
ramik sollte man in erwägung ziehen, ob die 
Stadtmauer am ende des 14. Jh. errichtet wurde.
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Zbyněk Moravec

ARCheOLOGiCKÝ VÝZKUM NA PUChMAJeROVĚ 
ULiCi V OSTRAVĚ

Obr. 1. Ostrava, Puchmajerova ul. Lokalizace výzkumu. Měřítko 1 : 25 000

1. Základní informace o výzkumu
Archeologický výzkum byl vyvolán 

stavebními pracemi souvisejícími s rekon-
strukcí vodovodu a kanalizace na Puch-
majerově ulici v historickém jádru Morav-
ské Ostravy (obr. 1). Výzkum provádělo, 
pod vedením PhDr. h.F. Teryngerové, ar-
cheologické pracoviště Národního památ-
kového ústavu ú.o.p. v Ostravě za spolu-
práce Ostravského muzea. Terénní práce 
probíhaly od konce května do října roku 
2007.

2. Stručná historie lokality
Místo výzkumu tvořilo ve středověku 

okrajovou partii města Moravské Ostravy 
a nemáme tedy o něm příliš historických 
zpráv. V sousedství zkoumané plochy nebo 
v jejím blízkém okolí snad existoval měst-
ský hrad1, o němž se dochoval první zmín-
ka k roku 13962. Jeho lokalizace je však 
nejasná a objevují se i pochybnosti o tom, 
zdali vůbec existoval3. V místech, kde byl 
prováděn archeologický výzkum, měla na 
základě rekonstrukcí probíhat městská for-
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tifikace4. Kamenná hradba Moravské Ostra-
vy začala být budována až během působe-
ní olomouckého biskupa Jana Viii. Očka 
z Vlašimi (1351–1364), jejich dostavbu je 
možné položit mezi léta 1371 a 13755. hrad-
by bylo nutné v průběhu času několikrát 
opravovat, často se tak však nedělo, jak např. 
pro rok 1525 svědčí listina biskupa Stani-
slava Thurza6. Zvláště v pozdějším období 
bylo kamenné ohrazení ve velmi špatném 
stavu. Rekonstrukční práce na fortifikaci je 
snad možné vztáhnout k r. 1649 (v souvis-
losti s třicetiletou válkou), a nejspíše i k  
počátku 18. stol. K jejich cílené destrukci 
pak docházelo postupně od r. 17807. Na 
katastrální mapě z r. 1833 již nejsou hra-
dební zdi patrné. 

V r. 1585 řádila v Moravské Ostravě 
morová epidemie natolik, že dosavadní hřbi-
tov u kostela sv. Václava nepostačoval k pl-
nému pojmutí zemřelých. Proto ostravští 
měšťané žádali, aby byl hřbitov u kostela 
sv. Václava rozšířen. Biskup to ovšem od-
mítl a nařídil, aby morem zemřelí byli po-
chováváni za hradbami u hrabovské brány8. 
Rozsah hřbitova byl snad již v 2. pol. 17. 
stol. obdobný rozsahu, který zachycuje ka-
tastrální mapa z r. 18339.

Za faráře Jiřího Mořice Viktoriniho 
(1725–1733) se začalo se stavbou sakrální 
stavby při hřbitově v jihozápadní části měs-
ta (postavena v r. 1729). Kaple sv. Lukáše 
byla vysvěcena r. 174010. hřbitov fungoval 
do r. 1843 a kaple po tom, co se stala  
r. 1880 školním kostelem, byla pro svůj 
zchátralý stav v r. 1894 zbořena11. 

Pokud jde o historii jihovýchodní plochy 
výzkumu (sonda S1), můžeme se opřít pou-
ze o novověké záznamy. Na základě indi-
kační skicy z r. 1833 můžeme bezpečně říci, 
že zkoumaný prostor zasáhl zděné chalupy, 
označené zde čísly 109 a 110. Nejstarší čís-
lování domů ze 70. let 18. stol. těmto domům 
(chalupám) dává čísla 65 a 6612. Na základě 
katastrální mapy se můžeme domnívat, že 
oba objekty byly k r. 1833 zděné.

3. Popis nálezových okolností
Archeologický výzkum probíhal ve třech 

podélných sondách (S1–S3), které kopíro-
valy průběh Puchmajerovy ulice (obr. 2). 

Všechny sondy byly rozděleny na dílčí sek-
tory. 

Po strojovém skrytí nejsvrchnějších re-
centních vrstev (novodobé zpevnění komu-
nikace) byly jednotlivé sektory odebírány 
po uloženinách. Pokud to okolnosti umož-
nily, byly kulturní vrstvy sníženy až na 
povrch podloží. Po ukončení terénních pra-
cí pokračoval výzkum formou odborného 
dohledu, a to při kopání přípojek kanaliza-
ce pro jednotlivé domy. Plocha výzkumu 
byla z velké části redukována recentními 
zásahy a ochranným pásmem pro plyn.

V jihovýchodním prostoru (S1), mimo are-
ál novověkého hřbitova, byly dokumentovány 
kamenné zdi novověkých domů (zachycených 
na katastrální mapě z r. 1833) a k nim přile-
hající různé úrovně novověkého dláždění pro-
storu. Pod zděnými strukturami a komunikač-
ními vrstvami se nacházely splachové ulože-
niny středověkého až novověkého stáří. Do 
úrovně podloží se pak zahluboval sídlištní ob-
jekt (obr. 3), jehož zásyp je možné na základě 
keramického inventáře rámcově zařadit do po-
slední třetiny 13. a 1. pol. 14. stol. (obr. 4). 

Obr. 2. Ostrava, Puchmajerova ul. Vyznačení zkou-
maného prostoru, Sondy 1 až 3

0 50 m
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Obr. 3. Ostrava, Puchmajerova ul. Objekt k. 518 v S1/C, půdorysný plán a přilehlé profily

a b

c
d e

f
0 5 cm

0 2 m

Obr. 4. Ostrava, Puchmajerova ul. Keramické nálezy z objektu k. 518
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Situace v severozápadním prostoru (S2 
a S3), v místech hřbitova okolo kaple sv. 
Lukáše se, dle očekávání, do značné míry 
odlišovala. Pod recentními uloženinami se 
nacházela jednolitá hřbitovní vrstva, zasa-
hující až na úroveň podloží. i přes omeze-
ní a značné rozrušení prostoru recentními 
a novověkými zásahy bylo zdokumentová-
no na 42 víceméně neúplných hrobových 
celků. Zemřelí byli ukládáni v dřevěných 
rakvích (podle několika dochovaných mak-
rozbytků). Orientace uložení pohřbených 
byla různá, hlavou k západu, k jihu anebo 
nejčastěji k severozápadu či severovýchodu 
(obr. 5). Zesnulí byli do hrobové jámy ulo-
ženi na zádech s rukama v klíně, přelože-
nýma na břiše, ale též položenýma podél 
těla. Z výbavy se nám dochovaly především 
osobní věci jako křížky, medailony, zrnka 
růžence, aj. V některých případech bylo 
možné sledovat rozmístění hrobových celků 
do pravidelné řady. S provozem hřbitova 
nejspíše souvisel odpadní objekt v S3 s čet-
nými nálezy keramiky a uhlíků. Na středo-
věkou činnost v místech S2 a S3 je možné 
usuzovat toliko na základě relativně velké-
ho množství příměsi typické keramické 
produkce v rámci hřbitovní vrstvy, včetně 
plastiky ženské figurky (obr. 6)13. Kamenná 
hradba nebyla výzkumem identifikována. 
Podařilo se ovšem zdokumentovat stopy po 

Obr. 6. Ostrava, Puchmajerova ul. Ženská plastika 
(hračka?) z hřbitovní vrstvy (S3)

kamenné destrukci, která snad může být 
fortifikační zdi připsána.

Obr. 5. Ostrava, Puchmajerova ul. Půdorysný plán hrobu k. 803 v S2/Z 

0 1 m

4. Shrnutí výsledků a závěr
Na základě archeologického výzkumu na 

Puchmajerově ulici lze říci, že v místech 
zkoumané plochy docházelo k sídlištním 
aktivitám již od lokace středověkého města 
nebo od doby krátce po ní, přičemž pevnou 

0 5 cm
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urbanistickou strukturu prostoru nejspíše 
dala až výstavba kamenné hradební zdi. Je 
možné se snad domnívat, že oblast sondy 
S1, vhledem k její blízkosti hradbám a hra-
bovské bráně, byla využívána ke komuni-
kačním účelům, a to až do novověku, a ve 
své podstatě až dodnes. Je předmětem dal-
šího zkoumání, kdy byly vystavěny chalupy 
č. 65 a 66, jejichž zdi archeologický výzkum 
zachytil.

intenzivní využívání hřbitova, zdá se, 
zcela zničilo starší situace včetně kamenné 
hradební zdi. Na základě předběžného roz-
boru stratigrafie nálezové situace je snad 
možné načrtnout chronologickou osnovu 
pohřbívání. Dokumentované hrobové celky 
lze rozdělit na tři základní skupiny. hroby 
orientované hlavou k západu, umístěné 
v předpokládaném intravilánu města, je 

možné vztáhnout k nejstarší skupině, snad 
předcházející výstavbě kaple sv. Lukáše. 
V této souvislosti je zajímavé, že orientace 
těchto nebožtíků je do značné míry podob-
ná orientaci zemřelých uložených v kostele 
sv. Václava14. Po výstavbě kaple byl prostor 
nejspíše organizován a zemřelí byli pohřbí-
váni v řadách hlavou k severovýchodu 
a jihu, příp. k jihozápadu. Za předpokladu, 
že prostorem probíhala hradba a po její de-
strukci se hřbitov mírně rozrostl, lze vyčle-
nit ještě třetí skupinu v rámci S2. Tato 
skupina by potom byla nejmladší, cca z kon-
ce 18. stol. a 1. pol. 19. stol.

Závěrem je možné uvést, že archeologic-
ký výzkum přinesl poznatky o středověkém 
osídlení periferie ohrazeného města a přede-
vším rozšířil naše znalosti o podobě novo-
věkého hřbitova okolo kaple sv. Lukáše.
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Zbyněk Moravec

BADANiA ARCheOLOGiCZNe NA ULiCY PUChMAJeROWeJ W OSTRAWie

(Streszczenie)

Badania archeologiczne na ulicy Puchmaje-
rowej w  Ostrawie Morawskiej (ryc. 1) prowa-
dził ośrodek konserwatorski w Ostrawie (Národ-
ní památkový ústav) we współpracy z Muzeum 
Ostrawskim. Kierownictwo prac terenowych 
prowadzonych od końca maja do października 
2007 roku sprawowała dr h.F. Teryngerová.

Obszar podzielono na trzy sondaże (ryc. 2), 
chociaż można go podzielić na dwie strefy. Na 
miejsce, gdzie do 1833 roku (według map ka-
tastralnych) stała murowana zabudowa (sondaż 
1), i na miejsce, gdzie w latach 1585–1843 
istniał cmentarz (sondaż 2 i 3), na którym w 1. 
połowie XViii wieku zbudowano kaplicę św. 
Łukasza.

W miejscu zabudowy obok ścian domów nowo-
żytnych rozpoznano obiekt osadniczy z przełomu  
Xiii i XiV wieku (ryc. 3, 4). Na cmentarzu wyeks-
plorowano 42 mniej lub bardziej niepełne groby. 
Według niektórych oznak zmarli byli grzebani 
w trumnach jedynie z osobistym wyposażeniem (np. 
krzyżyki, medaliki). Na podstawie stratygrafii moż-
na wydzielić trzy grupy grobów różniące się orien-
tacją. W najstarszej grupie zmarli skierowani byli 
głową na zachód, w drugiej grupie głową na północ, 
bądź na południe, tworząc w ten sposób regularny 
rząd. Ostatnia grupa grobów znajduje się w miejscach 
prawdopodobnie zniszczonego ogrodzenia, a do ich 
powstania mogło dojść w końcu XViii i w 1. po-
łowie XiX stulecia (ryc. 5).

Zbyněk Moravec

ARChÄOLOGiSChe UNTeRSUChUNGeN iN DeR PUChMAJeR-STRASSe  
iN OSTRAVA

(Zusammenfassung)

Archäologische Untersuchungen in der Puch-
majer-Straße in Ostrava (Abb. 1) wurde durch 
das Národní památkový ústav in Zusammenarbeit 
mit dem Museum von Ostrava durchgeführt. Die 
Leitung der Geländearbeiten, die vom ende Mai 
bis zum Oktober 2007 dauerten, übernahm PhDr. 
h.F. Teryngerová. 

Den gesamten Raum, obwohl in drei Sondagen 
geteilt (Abb. 2), dürfte man in zwei Bereiche 
gliedern. in die Stelle, wo bis 1833 (nach der 
Katasterkarte) eine gemauerte Bebauung belegt 
ist (Sondage 1) und in die Stelle, wo von 1585 
bis 1843 ein Friedhof bestanden hat (Sondagen 
2 und 3), an diesem wurde in der 1. hälfte des 
18. Jh. die St. Lukas-Kapelle gebaut.

An der Stelle der Bebauung wurde neben den 
Wänden der neuzeitlichen häuser ein Siedlungs-
objekt aus dem 13./14. Jh. aufgenommen (Abb. 

3, 4). im Areal des Friedhofs konnten 42 mehr 
oder weniger unvollständige Grabeinheiten gebor-
gen werden. Die Verstorbenen wurden nach einigen 
Anzeichen in Särgen nur mit persönlicher Ausstat-
tung (Kreuze, Medaillen, u.a.) bestattet. Aufgrund 
der stratigraphischen Angaben dürfte man drei 
Anhäufungen von Gräbern aussondern, die sich 
ihrer Orientierung nach unterschieden haben. Die 
älteste Anhäufung war mit dem Kopf gegen Wes-
ten gerichtet und ging wohl dem Bau der St. 
Lukas-Kapelle voraus, in der zweiten Anhäufung 
waren die Toten entweder nach Norden (Nordosten, 
Nordwesten) oder nach Süden orientiert und stell-
ten dadurch regelmäßige Reihen her. Die letzte 
Anhäufung von Gräbern findet sich an den Stelle 
von einer vermutlich zerstörten Verzaunung und 
deren einrichtung konnte am ende des 18. und in 
der 1. hälfte des 19. Jh. stattfinden (Abb. 5).
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Ryc. 1. Ochodze. Lokalizacja grodziska. Skala 1 : 25 000

Krzysztof Spychała

BADANiA SONDAŻOWe GRODZiSKA  
W OChODZACh, WOJeWÓDZTWO OPOLSKie

Obszar dzisiejszej ziemi opolskiej na-
sycony jest pradziejowymi i średniowiecz-
nymi zabytkami archeologicznymi. Zacho-
wały się liczne ślady pobytu człowieka: 
obozowiska i osady, pracownie, gdzie wy-
twarzano produkty potrzebne do codzien-
nego życia, cmentarzyska, a także obiekty 
obronne, m.in. grodziska i strażnice.

Wydawałoby się, że wszystkie średnio-
wieczne archeologiczne obiekty o własnej 
formie terenowej zostały odkryte. Ale okazu-
je się, że można się jeszcze zadziwić nieocze-

kiwanymi znaleziskami. Ostatnim odkrytym  
w województwie opolskim obiektem o wła-
snej formie terenowej i – jak to potwierdziły 
badania sondażowe – zabytkiem archeologicz-
nym jest grodzisko we wsi Ochodze koło 
Opola. 

Obiekt zlokalizowany jest przy krawędzi 
lasu, około 30 m na zachód od duktu le-
śnego prowadzącego z Polskiej Nowej Wsi 
do miejscowości Ochodze, około 400 m  
na południe od toru linii kolejowej relacji 
Opole–Nysa, na obszarze działki leśnej nr 
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8 w Ochodzach, gmina Komprachcice (ryc. 
1). Stanowisku nadano numer 8.

Odkryty obiekt naziemny to pozostałość 
po gródku. Pierwotnie jego lokalizacja okre-
ślana była w Polskiej Nowej Wsi1, jednak 
dokładna analiza granic administracyjnych 
miejscowości wykazała, że obiekt położo-
ny jest na gruntach wsi Ochodze. O jego 
istnieniu wiedzieli niektórzy mieszkańcy 
wsi. Podobno znany był już od początku 
XX wieku, lecz informacji o nim nie moż-
na było rozpowszechniać tak przed ii woj-
ną światową, jak i po niej, gdyż teren, na 
którym był ten obiekt zlokalizowany, przy-
legał bezpośrednio do obszaru wojskowego 
lotniska i objęty był ochroną – zakazem 
wstępu. W 1989 roku archeolodzy i lokal-
ni miłośnicy historii powoli, ale systema-
tycznie uzyskiwali dostęp do „zakazanych” 
obszarów. Tak było i w tym przypadku. 
Wiosną 2006 roku historyk Mirosław Le-
śniewski oraz mieszkanka wsi Martyna 
Przywara zgłosili konserwatorowi zabytków 
archeologicznych w Opolu informację 
o ciekawym „kopcu” leżącym w lesie, na-

zywanym przez okolicznych mieszkańców 
„grodziskiem”.

inspekcja konserwatorska w lipcu 2006 
roku potwierdziła istnienie obiektu. Już od 
krawędzi lasu, po przejściu kilkudziesięciu 
metrów, widoczny był niewysoki kopiec, czy-
telnie rysujący się na tle poszycia leśnego (ryc. 
2). Po dojściu w pobliże obiektu i dokładniej-
szych oględzinach okazało się, że rzeczywiście 
jest to obiekt archeologiczny. Stoi wśród wy-
sokich sosen. Kopiec o kształcie zbliżonym 
do czworoboku otoczony jest suchą fosą i czę-
ściowo rozmytym wałem ziemnym. Z niewiel-
kiego majdanu grodziska widoczna jest regu-
larna, płytka fosa. Krawędź wschodnia obiek-
tu (wał) zachowała się najgorzej. Kopiec ma 
wysokość około 1 m nad poziom otoczenia, 
średnica majdanu wynosi około 10–11 m. Fosa 
ma szerokość około 2 m w dnie i około 5 m 
przy szczycie wału oraz głębokość około  
1,2–1,5 m. Średnica całego obiektu wynosi 
około 25–26 m.

W dniu 23 kwietnia 2007 roku ekipa pod 
kierunkiem autora artykułu wykonała sondaż 
obiektu w celu uzyskania informacji o war-

Ryc. 2. Ochodze, grodzisko. Widok ogólny
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stwie kulturowej oraz materiale zabytkowym. 
Wykop o wymiarach 1,1 × 3 m założono na 
majdanie obiektu w jego północno-wschodniej 
części, dłuższym bokiem po linii północ–po-
łudnie (ryc. 3). eksplorację prowadzono war-
stwami mechanicznymi.

Warstwa i (głębokość 0–15 cm) – humus 
leśny: bardzo drobny piasek z dużą ilością 
próchnicy, całość koloru ciemnożółtawobru-
natnego. Znaleziono w niej kilka drobnych 
kamieni o średnicy kilku centymetrów oraz 
jeden duży, a także 6 fragmentów naczyń 
glinianych.

Warstwa ii (głębokość 16–40 cm) – 
piaszczysty, drobny żwir z niewielką do-
mieszką próchnicy w części stropowej. 
Całość koloru ciemnożółtego. Wydobyto 
z niej kilkanaście kamieni o podobnej wiel-
kości jak w warstwie i. Jest to warstwa 
pośrednia pomiędzy humusem leśnym 
(próchnica) a calcem (spiaszczona glina). 
Trudno ją określić jako typową warstwę 
kulturową. Natrafiono w niej na 2 fragmen-
ty naczyń glinianych, w tym wylew.

Warstwa iii (głębokość 41–60 cm i głę-
biej) – calec: bardzo spiaszczona glina z wtrą-

Ryc. 3. Ochodze, grodzisko. Plan warstwicowy z lokalizacją wykopu

0 5 cm
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Krzysztof Spychała

SONDÁŽNÍ VÝZKUM hRÁDKU V OChODZÍCh, OPOLSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

Území dnešního opolského vojvodství je pří-
mo poseto pravěkými a středověkými archeolo-
gickými památkami. Dochovaly se zde četné 
stopy přítomnosti člověka: tábořiště a sídliště, 
výrobní osady i dílny, kde se vytvářely předmě-
ty denní potřeby, pohřebiště a také opevněné 
lokality, ke kterým patřily hrady, kastelánie, stráž-
nice a refugiální opevněné osady. K posledním 
objevům patří hrádek ve vsi Ochodze u Opole.

Lokalita se nachází na okraji lesa, přibližně 
30 m západně od lesního průseku vedoucího 
z Polské Nowé Wsi do obce Ochodze, přibližně  
400 m na jih od železniční tratě Opole–Nysa, na 
území lesní školky č. 8 v Ochodzích (středisková 
obec Komprachcice, obr. 1). Lokalitě bylo přiřa-
zeno číslo 8.

O existenci hrádku věděli někteří obyvatelé 
obce. Údajně byl znám již na začátku 20. století, 
ale informace o něm se nemohly zveřejňovat jak 
před 2. světovou válkou, tak i po ní, protože úze-
mí, na kterém se objekt nachází, bezprostředně 
přiléhalo k území vojenského letiště a bylo chrá-
něno zákazem vstupu. Po roce 1989 se pomalu, 
ale systematicky dařilo archeologům a místním 
milovníkům historie získávat přístup do „zakáza-
ného” území. Tak tomu bylo i v tomto případě. 
historik Mirosław Leśniewski a obyvatelka obce 

Martyna Przywara ohlásili památkovému úřadu 
v Opolí informaci o zajímavém „kopci” ležícím 
v lese, který byl místními obyvateli nazýván hra-
diskem.

Památková inspekce v červenci 2006 roku 
potvrdila existenci hrádku. Již od okraje lesa byl 
v terénu viditelný nevysoký kopec, jasně se rý-
sující na pozadí lesního porostu (obr. 2). Měl 
přibližně čtyřhranný tvar obehnaný suchým pří-
kopem. Kolem něj byl viditelný nízký, částečně 
rozsedlý zemní val. Ze středu nevelkého plateau 
hradiska byl viditelný pravidelný, mělký příkop. 
Nejhůře zachovaná byla východní část objektu 
(val). Plateau má rozměry cca 10 × 11 m a výš-
kově se nachází přibližně 1 m nad úrovni okol-
ního terénu. Příkop má u dna šířku přibližně  
2 m a u paty valu kolem 5 m, hloubka činí kolem 
1,2–1,5 m. Průměr celého objektu je přibližně 
25 × 26 m.

Dne 23. dubna 2007 byl proveden sondážní 
výzkum za účelem získání informací o kulturní 
vrstvě a movitém archeologickém materiálu. Son-
da byla položena v severovýchodní části vnitřního 
prostoru (obr. 3). Jednoznačně potvrdila, že jde 
o uměle vytvořený útvar. Na základě nalezené 
keramiky lze tento objekt datovat do 15. století 
s možným počátkem na sklonku 14. století.

ceniami orsztynowymi, całość koloru żółta-
wego.

Sondaż jednoznacznie potwierdził, że od-
kryty obiekt jest dziełem wykonanym przez 
człowieka. Na podstawie znalezionych frag-
mentów naczyń (także wg opinii specjalistów 
z instytutu Archeologii Uniwersytetu Wro-

cławskiego) można przyjąć, że gródek funk-
cjonował w XV wieku (być może nawet na 
przełomie wieków XiV i XV).

Wykonano podstawowe pomiary gródka. 
Jako punkt pamiarowy przyjęto dąb rosnący 
w południowo-centralnej części obiektu. Po 
wykonaniu dokumentacji wykop zasypano.

PRZYPiSY

1 K. S p y c h a ł a, Czy możliwe jest jeszcze odkrycie nieznanych grodzisk? „Archeologia Żywa” nr 3: 
2006, s. 62–63.



Krzysztof Spychała

SONDAGeUNTeRSUChUNGeN DeS BURGhÜGeLS iN OChODZe,  
WOiWODSChAFT OPOLe

(Zusammenfassung)

Das Gebiet des heutigen Landes von Opole 
ist mit vorgeschichtlichen und mittelalterlichen 
archäologischen Denkmälern erfüllt. es sind meh-
rere Menschenspuren erhalten geblieben: Freiland-
stätten und Siedlungen, Gewerbesiedlungen und 
andere Werkstätten, wo die im Alltag gebrauchten 
Produkte hergestellt wurden, Gräberfelder, wie 
auch Wehranlagen in Form der Burgen, Kastel-
laneien, Wachstellen und Fluchtlager. Das zuletzt 
entdeckte archäologische Objekt ist ein kleiner 
Burghügel im Dorf Ochodze bei Opole.

Das Objekt liegt am Waldrand, etwa 30 m 
westlich von einer Waldschneise, die vom Dorf 
Polska Nowa Wieś zum Ort Ochodze führt, etwa 
400 m südlich vom Gleis der Bahnstrecke Opo-
le–Nysa, im Bereich der Waldquartiere Nr. 8 
in Ochodze, Gemeinde Komprachcice (Abb. 1). 
Der Fundplatz erhielt die Nummer 8.

Dass die Burg bestand, wussten schon früher 
einige Dorfeinwohner. Sie wurde bereits zu Beginn 
des 20. Jh. bekannt. Die Nachrichten davon konn-
ten sie jedoch sowohl vor dem Zweiten Weltkrieg 
als auch nachher nicht verbreiten, denn das Ge-
lände, wo die Burg lag, direkt an den militärischen 
Flugplatz angestoßen hatte und durch das Zutritts-
verbot geschützt war. Nach der Wiedererlangung 
der Unabhängigkeit im Jahre 1989 konnten die 
Archäologen und die einheimischen Geschichts-
liebhaber den Zugang zu „verbotenem” Gebiet 
bekommen. So war es in diesem Fall. Der his-
toriker Mirosław Leśniewski sowie die Dorfein-

wohnerin Martyna Przywara meldeten dem Bo-
dendenkmalpfleger in Opole über einen interes-
santen „hügel” im Wald, der von den hiesigen 
einwohnern „Burghügel” genannt war. 

eine inspektion des Bodendenkmalpflegers im 
Juli 2006 bestätigte das Objekt. Bereits vom Wald-
rand aus war ein nicht zu hoher hügel zu sehen, 
der sich deutlich vom Unterholz abhob (Abb. 2). 
er wies eine annähernd rechteckige Form auf und 
war von einem trockenen Graben umgeben. Um 
den Graben herum war ein niedriger, teilweise zer-
flossener erdwall zu sehen. Von der Mitte eines 
kleinen Burghügelhofes war ein regelmäßiger, seich-
ter Graben sichtbar. Der östliche Rand des Objekts 
(Wall) ist im schlimmsten Zustand erhalten geblie-
ben. Der hof liegt in einer höhe von 1 m über 
dem umgebenden Grundniveau, sein Durchmesser 
beträgt etwa 10–11 m. Der Graben ist etwa 2 m 
am Boden und etwa 5 m am Wallgipfel breit sowie 
ungefähr etwa 1,2–1,5 m tief. Das ganze Objekt 
misst im Durchmesser etwa 25–26 m.

Am 23. April 2007 wurde eine Sondage im 
Objekt ausgeführt, um die Nachrichten über die 
Kulturschicht und das Fundmaterial zu erlangen. 
Der Schnitt wurde im hof in seinem nordöstlichen 
Teil angelegt (Abb. 3). Dieser belegte eindeutig, 
dass das angesprochene Objekt von menschlicher 
hand gefertigt worden war. Aufgrund gefundener 
Gefäßfragmente darf man annehmen, dass die 
Burg im 15. Jh. (vielleicht auch bereits an seiner 
Wende) bestanden hat. 
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František Kolář

ZÁChRANNÝ ARCheOLOGiCKÝ VÝZKUM V OPAVĚ, 
KRNOVSKÁ ULiCe Č. 17

Obr. 1. Opava. Lokalizace výzkumu. Měřítko 1 : 25 000

V měsících červnu až říjnu roku 2007 byl 
Archeologickým odborem Národního památ-
kového ústavu v Ostravě proveden záchranný 
archeologický výzkum v Opavě, na Krnovské 
ulici č. 17 (NPÚ Ostrava, akce č. 12/07). Vý-
zkum byl vyvolán výstavbou bytového domu 
na parcele č. 206, v místě proluky vzniklé 
demolicí původní zástavby. Tento původní 
dům (č. p. 16 dle stabilního katastru z roku 
1836, č. o. 17 dle „Plan der Realbesitz der 
Stadt Troppau” z roku 1938)1, situovaný 
v přední části široké parcely, spoluvytvářel až 
do své demolice v 80. letech 20. století jiho-
západní uliční frontu Krnovské ulice (obr. 1).

Výzkumem dotčená plocha se nachází 
mimo historické jádro města, na jeho zá-
padním (Jaktařském) předměstí. Původní 
jádro tohoto předměstí tvořily od středově-
ku dvě řady usedlostí situované na úzkých 
parcelách orientovaných kolmo k cestě do 
Krnova, tj. dnešní Krnovská ulice2. Slouče-
ním patrně tří původních parcel, zpustlých 
pravděpodobně v důsledku událostí třiceti-
leté války, vznikla dnešní široká parcela č. 
206, zohledněná v této podobě historickými 
mapovými podklady z průběhu 19. a 20. 
století. V závěru 17. století byl zájmový 
prostor v pozemkových knihách evidován 
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jako zahrada s polorozpadlou stodolou3, 
s opětovným zastavěním přední části slou-
čené parcely lze počítat teprve od počátku 
18. století4. indikační skica stabilního kata-
stru z roku 18365 tuto zástavbu zobrazuje 
jako úzkou, obdélnou hmotu, situovanou  
v celé šíři parcely; okapově orientovaný 
objekt respektoval stávající uliční čáru. Před 
rokem 18996 došlo k celkové přestavbě ob-
jektu, spočívající v rozšíření stávající hmo-
ty o zadní trakt, případně k celkové demo-
lici a realizaci novostavby. Tato stavba byla 
až do své demolice koncem 80. let 20. sto-
letí pouze částečně podsklepena7, případný 
archeologický výzkum na lokalitě tak mohl 
za příznivých okolností alespoň v části plo-
chy profitovat z existence minimálně naru-
šeného historického nadloží.

V průběhu roku 2001 byl na lokalitě rea-
lizován předstihový výzkum, který ověřil 
stratigrafii v nepodsklepené části plochy, jež 
měla být do budoucna dotčena stavební čin-
ností8. Bezprostředně nad sprašovým podložím 
byl zachycen holocénní půdní horizont a síd-
lištní vrstva se zahloubenými objekty. Sídlišt-
ní vrstva včetně výplní objektů obsahovala 
keramické nálezy datovatelné – po revizi pů-
vodní předběžné datace – do lužické fáze 
kultury lužických popelnicových polí (KLPP)9. 
Středověké a novověké souvrství se v rámci 
zkoumané plochy, ač se jednalo o nepodskle-
penou část domu, oproti předběžným očeká-
váním v převážné míře nedochovalo, pravdě-
podobně v důsledku stavebních úprav souvi-
sejících s přestavbou objektu (před rokem 
1899), či jeho demolicí. Pouze v části zkou-
mané plochy byl registrován relikt středově-
kého souvrství, horní hrana většiny výzkumem 
zachycených objektů souvisejících s obytnou 
a hospodářskou funkcí v rozmezí období stře-
dověku až staršího novověku byla evidována 
v úrovni povrchu výše zmiňované sídlištní 
vrstvy pravěkého stáří. Jednalo se o částečně 
prozkoumané pozůstatky tří suterénů dřevo-
hliněných staveb a objekt s předpokládanou 
výrobní funkcí (obr. 2)10.

Plošně rozsáhlejší výzkum v průběhu 
roku 2007 (realizovaný v bezprostředním 
předstihu před stavební činností zahájenou 
v listopadu téhož roku) obsáhl celou plochu, 
jež měla být následně zničena výstavbou 

bytového domu. Výzkumem byly evidová-
ny nálezové situace ve třech, z hlediska míry 
zachování původních terénů vzájemně od-
lišných, částech stavbou dotčené plochy. 
Drobný relikt původního středověkého a no-
vověkého souvrství byl registrován pouze 
v části nepodsklepené plochy při uliční čáře 
Krnovské ulice. Podstatná část historických 
terénů (včetně svrchní části geologického 
podloží) byla odstraněna v důsledku reali-
zace podsklepeného zděného domu v závě-
ru 19. století. Pod podlahou těchto suterén-
ních prostor tak byly zkoumány pouze 
spodní partie pravěkých, středověkých 
a raně novověkých zahloubených objektů. 
Nejméně byl novodobou stavební činností 
zasažen zkoumaný pás v jihozápadní části 
současnou stavbou dotčené plochy, nachá-
zející se již mimo půdorysnou dispozici 
původního domu. Předpokládané původní 
středověké a novověké souvrství zde přesto 
evidováno nebylo (viz výše). Středověké 
a raně novověké zahloubené objekty byly 
v těchto místech zachyceny v úrovni pra-
věkého sídlištního horizontu, překrytého 
vrstvou smíšeného charakteru, tvořícího stá-
vající povrch terénu. i přes tyto nepříliš 
příznivé stratigrafické okolnosti přinesl vý-
zkum cenné poznatky, a to z hlediska vý-
voje zástavby, postižitelné v podobě jejích 
zahloubených partií, a zahloubených objek-
tů hospodářského charakteru (obr. 2).

V místech nenarušených mladší staveb-
ní činností (středověké a raně novověké 
zahloubené objekty, zděné suterény z 19. 
století) byl zachycen holocénní půdní hori-
zont (s. j. 142, 1111) s navazující pravěkou 
sídlištní vrstvou (s. j. 125, 141, 1108), ob-
sahující pozůstatky zahloubených objektů 
(s. j. 536, 547, 562, 1503, 1554). Na zákla-
dě předběžného vyhodnocení dosud nezpra-
covaného materiálu lze tento sídlištní hori-
zont rámcově spojit s osídlením lužické fáze 
KLPP. Výzkumem tak byla evidentně za-
chycena část sídliště lidu KLPP, jehož díl-
čí pozůstatky byly v posledních letech ar-
cheologicky evidovány již na několika 
místech v bezprostředním okolí Krnovské 
ulice11, která svým průběhem kopíruje okraj 
pravobřežní opavské terasy, klesající zde 
dosti prudce do říční inundace12.
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Obr. 2. Opava, Krnovská ulice č. 17. Situační plán výzkumu s vynesením nejdůležitějších objektů 
z výzkumných sezón 2001, 2007 a 2008

Počátečnímu horizontu středověkého 
osídlení náleží pouze jedna kruhová jáma 
(s. j. 692) a relikt příkopovitého útvaru (s. 
j. 1537), datovatelné na základě keramických 
nálezů v zánikových výplních do průběhu 
13. století. Fragmenty keramiky raně stře-
dověké výrobní tradice se však nacházely 
rovněž v sekundárním umístění v řadě mlad-
ších nálezových situací.

Archeologickým výzkumem registrova-
né pozůstatky regulérní zástavby byly re-
prezentovány suterény nadzemních dřevo-
hliněných staveb. Z hlediska konstrukční-
ho řešení stěn se jednalo jak o dřevohli-
něné stavby rámové (skeletové, sloupkové) 
konstrukce, kdy těžiště stavby spočívalo 
v základovém trámovém věnci (s. j. 557, 
565, 660, 696), tak i o objekty se sloupovou 
konstrukcí (s. j. 1505), identifikovatelné na 
základě dochovaných sloupových jam13. 
V případě jednoho ze suterénů (s. j. 535) 

byla prokázána podezdívka předpokládané 
dřevohliněné nadzemní konstrukce, tvoře-
ná cihlami spojovanými jílem. Na základě 
předběžného datování nálezů z jejich zá-
nikových výplní (keramika, mince) lze tyto 
zjištěné pozůstatky zástavby rozčlenit do 
dvou základních časových horizontů, do 
průběhu 14./15.–15. století a do období 
15./16.–16. století. Část těchto objektů (s. 
j. 557, 565) pravděpodobně zanikla v dů-
sledku požáru (v jednom případě – s. j. 
557 – se následkem požáru uchovaly re-
likty dřevěné konstrukce stavby), charakter 
zánikových výplní ostatních suterénů této 
eventualitě bezprostředně nenasvědčuje. 

V případě některých archeologickým 
výzkumem registrovaných reliktů zahloube-
ných objektů bude po komplexním zpraco-
vání výzkumu pravděpodobně možné kon-
statovat jejich původně výrobní funkci. 
evidentní je toto zjištění prozatím v přípa-

0 5 m
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dě odpadní jámy (střepiště; s. j. 1500), slou-
žící k deponování odpadu (resp. defektních 
kusů) pocházejícího z hrnčířské výroby, da-
tovatelné na základě keramického materiá-
lu předběžně do průběhu 16. století. Coby 
patrně jednorázová deponie odpadu všeho 
druhu (včetně likvidace pozůstatků destru-
ované zástavby?) sekundárně posloužil ob-
jekt s. j. 564, jehož původní účel zůstává 
prozatím nejasný, v úvahu připadá funkce 
cisterny. Jednalo se o cca 4,6 m hlubokou 
jámu s pozůstatky vnitřní výdřevy, jež moh-
la být v nadzemní partii opatřena dřevohli-
něnou nástavbou. Součástí zánikové výplně 
objektu byly předměty vybočující z rámce 
běžného nálezového spektra, jmenovitě kos-
těná figurka sedícího šaška v obscénním 
gestu a hliněná plastika Panny Marie Bo-
lestné (obr. 3). Přítomnost mincí v zániko-
vé výplni umožňuje předběžně vročit zánik 
tohoto objektu do průběhu první poloviny 
17. století.

Relativně početné nálezy komorových 
kachlů nesoucích stopy užívání (objekt s. j. 
565, 15./16. století a objekt s. j. 564, 16.–17. 

století), neglazovaných exemplářů bez zjev-
ných stop použití a zlomků matric pro vý-
robu kachlů (objekt s. j. 564, 16.–17. sto-
letí) zdají se opravňovat k předběžnému 
předpokladu možné kamnářské produkce, 
realizované v prostoru zkoumané parcely 
(obr. 4). Provoz řemesel náročných na spo-
třebu vody by mohla v dané lokalitě indi-
kovat rovněž přítomnost kamenných studní, 
zachycených archeologickým výzkumem 
v celkovém počtu čtyř (s. j. 545, 556, 558, 
561); jedná se tedy o koncentraci v rámci 
jedné parcely v opavských podmínkách ne-
bývalou. Absence vhodného datovacího 
materiálu z jejich zánikových výplní či kon-
strukčních zásypů mezi zdivem a stěnou 
stavební jámy umožňuje tyto studny pouze 
obecně vročit do období novověku (studna 
s. j. 558 svou pozicí narušuje zásyp suteré-
nu s. j. 557, jehož zánik lze obecně vročit 
do 15. století). V případě studny s. j. 561 
jsme však vzhledem k ojedinělé přítomnos-
ti pamětního kamene s umělecky pojednanou 
lícovou stranou, osazeného v tělese studny, 
informováni nejen o době realizace (rok 

Obr. 3. Opava, Krnovská ulice č. 17. Keramic-
ká plastika Panny Marie Bolestné z objektu  

s. j. 564

0 5 cm

Obr. 4. Opava, Krnovská ulice č. 17. Režný ko-
morový kachel z objektu s. j. 565. Překřížené 

iniciály „m” (Maria Mater)
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Obr. 5. Opava, Krnovská ulice č. 17. Soubor 
dýmek ze zánikové výplně studny (objekt  

s. j. 561)

1864), ale na základě konfrontace s archiv-
ními prameny rovněž o osobě a profesním 
zařazení stavebníka (Franz Oth, c.k. vojen-
ský kovář a podkovář). Podstatnou část zá-
nikové výplně studny tvořil mobiliář dato-
vatelný do 19.–19./20. století (kuchyňská 
keramika, sklo, soubor dýmek – obr. 5). 

V souvislosti s výstavbou bytového domu 
byly v průběhu roku 2008 (10.–12. května, 
10.–14. listopadu) rovněž dozorovány na-
vazující výkopy pro přípojky inženýrských 
sítí, vedené napříč chodníkem a v jednom 
případě zasahující do poloviny vozovky 
v Krnovské ulici. Zachyceno a zdokumen-
továno bylo několik do podloží zahloube-
ných objektů (s. j. 1555, 1560, 1571, 1572), 
datovatelných na základě keramického ma-
teriálu v zánikových výplních rámcově do 

průběhu 14.–15. století. Tyto sídlištní ob-
jekty svou pozicí nerespektují stávající ulič-
ní čáru a zasahují téměř do poloviny dneš-
ní vozovky; k stabilizaci uliční čáry tak 
došlo až v období po jejich zániku. Tehdy 
bylo zjevně v daném prostoru přistoupeno 
k plošnému snížení terénu, v jehož důsled-
ku byl odstraněn půdní horizont a navazu-
jící kulturní souvrství neznámé mocnosti, 
a k realizaci komunikační úpravy povrchu 
(s. j. 1147), nasedající přímo na sprašové 
podloží a zánikové výplně zahloubených 
objektů. Jednalo se o jednoduché dláždění 
z říčních oblázků a valounů, typově shodné 
s prvotním zpevněním povrchu, registrova-
ným v rámci archeologických výzkumů  
v opavském městském jádru14.

.

 Toto nejstar-
ší dláždění páteřní komunikace Krnovského 
předměstí bylo postupně převrstveno sledem 
terénních dorovnávek, průběžně zpevňova-
ných dalšími úrovněmi dláždění.

Komplexní zpracování výzkumu může 
v konfrontaci s výsledky předstihového 
výzkumu z roku 2001 významně přispět 
k poznání archeologicky dosud nedosta-
tečně podchycené problematiky geneze 
a vývoje opavského předměstského osíd-
lení, včetně otázek charakteru obytné  
zástavby a dokladů řemeslné výroby  
v rámci tohoto z hlediska městského or-
ganizmu specifického sídelně-výrobního 
prostoru.
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František Kolář

RATOWNiCZe BADANiA ARCheOLOGiCZNe NA ULiCY KRNOVSKieJ 17 
W OPAWIE

(Streszczenie)

Od czerwca do października 2007 roku sekcja 
archeologiczna ośrodka konserwatorskiego w Ostra- 
wie prowadziła ratownicze badania archeologiczne 
na ul. Krnovskiej 17 w Opawie. Powodem badań 
była budowa domu mieszkalnego na parceli nr 206, 
w miejscu luki w zabudowie powstałej po wybu-
rzeniu budynku. Obszar objęty badaniami znajdu-
je się obok historycznego centrum miasta, na jego 
zachodnim (Jaktařskim) przedmieściu (ryc. 1, 2). 
W miejscach naruszonych późniejszą działalnością 
budowlaną uchwycono pierwotny horyzont holo-
ceński ze związaną z nim pradziejową warstwą 
osadniczą, zawierającą pozostałości zagłębionych 
obiektów (faza łużycka kultury pól popielnico-
wych). Do początkowego horyzontu osadnictwa 
średniowiecznego należą jedynie jedna kolista jama 
i pozostałość w formie rowu, datowane na pod-
stawie znalezisk ceramicznych w stropie wypełnisk 
na Xiii wiek. Rozpoznane w trakcie badań arche-
ologicznych pozostałości regularnej zabudowy 
reprezentowały piwnice drewniano-glinianych bu-
dynków. Pod względem rozwiązań konstrukcyjnych 
ścian były to budowle o konstrukcji ramowej oraz 
obiekty o konstrukcji słupowej. Na podstawie 
wstępnego datowania znalezisk ze stropu ich wy-

pełniska należy owe relikty zabudowy przydzielić 
do dwóch podstawowych horyzontów czasowych, 
do XiV/XV–XV wieku i XV/XVi–XVi wieku. 
Obiektem produkcyjnym był śmietnik ze skorupa-
mi ceramicznymi, służący do deponowania odpa-
dów pochodzących z produkcji garncarskiej, dato-
wany wstępnie na podstawie materiału ceramicz-
nego na XVi wiek.

Jako widocznie jednorazowy skład odpadów 
wszelkiego rodzaju posłużył wtórnie obiekt za-
głębiony, służący pierwotnie najwyraźniej jako 
cysterna. Jest to jama o głębokości ok. 4,6 m 
z pozostałościami wewnętrznej obudowy. elemen-
tem stropu wypełniska obiektu były przedmioty 
odbiegające od zwyczajowego spektrum znalezisk, 
a mianowcie kościana figurka siedzącego błazna 
w obscenicznym geście i gliniana figurka Matki 
Boskiej Bolesnej (ryc. 3). Obecność monet w stro-
pie wypełniska umożliwia wstępne datowanie 
zaprzestania użytkowania tego obiektu na pierw-
szą połowę XVii wieku. Stosunkowo liczne ka-
fle komorowe, noszące ślady używania (XV/XVi 
i XVi–XVii w.), nieglazurowane egzemplarze 
bez widocznych śladów używania i fragmenty 
form do produkcji kafli (XVi–XVii w.) zdają 



František Kolář

ARChÄOLOGiSChe NOTGRABUNGeN iN OPAVA,  
KRNOVSKÁ-STRASSe NR. 17

(Zusammenfassung)

in den Monaten Juni bis Oktober des Jahres 
2007 wurde eine archäologische Notgrabung in 
Opava, in der Krnovská-Straße Nr. 17 durch die 
archäologische Sektion des Bodendenkmalpflege-
amtes in Ostrava durchgeführt. Die Grabung wur-
de durch den Bau eines Wohnhauses auf der 
Parzelle Nr. 206 veranlasst, an einer Baulücke 
von der abgerissenen früheren Bebauung. Die 
ausgegrabene Fläche findet sich am historischen 
Stadtkern, an seiner westlichen (Jaktařské-) Vor-
stadt (Abb. 1, 2). An den durch eine jüngere 
Bautätigkeit ungestörten Stellen konnte der ur-
sprüngliche holozäne horizont mit einer anknüp-
fenden vorgeschichtlichen Siedlungsschicht, die 
Überreste von vertieften Objekten enthielt (Lau-
sitzer Phase der Urnenfelderkultur), erfasst wer-
den. einem reichen horizont der mittelalterlichen 
Besiedlung gehören lediglich eine kreisförmige 
Grube und ein Relikt eines grabenförmigen Ob-
jektes, aufgrund der keramischen Funde in den 
Füllungsdecken ins 13. Jh. datiert. Die durch die 
archäologischen Untersuchungen aufgenommenen 
Überreste der regelmäßigen Bebauung waren 
durch Kellerräume von ebenerdigen Bauten ver-
treten. Vom Gesichtspunkt der Bautechnik der 
Wände waren es Bauten in der Rahmenbauweise 
wie auch Objekte in der Pfostenkonstruktion. 
Aufgrund einer vorläufigen Datierung der Funde 
von den Deckenschichten der Füllung sind diese 
Bebauungsreste in zwei Zeithorizonte zu gliedern, 
ins 14./15.–15. Jh. und ins 15./16.–16. Jh. Die 
Produktionsobjekte vertrat eine Scherbenmüllgru-

be, aufgrund des keramischen Fundmaterials vor-
läufig ins 16. Jh. datiert. 

Als deutlich einmalige Deponie vom Abfall 
diente nachträglich ein vertieftes Objekt, das ur-
sprünglich als eine Zisterne gebraucht war. es 
ging um eine etwa 4,6 m tiefe Grube mit Über-
resten einer inneren holzverkleidung. Aus den 
Deckenschichten des Objekts stammten Gegen-
stände, die über den Rahmen des üblichen 
Fundspektrum hinausgingen, und zwar eine klei-
ne Knochenfigur von einem sitzenden Narren in 
einer obszönen Posse und eine Tonfigur von Ma-
ria Mater Dolorosa (Abb. 3). Die in den Füllungs-
deckenschichten vorhandenen Münzen ließen 
vorläufig die Aufgabe dieses Objektes in die ers-
te hälfte des 17. Jh. vermuten. Relativ zahlreiche 
Funde von Kammerkacheln mit Gebrauchsspuren 
(15./16. und 16.–17. Jh.), unglasierter exemplare 
ohne Gebrauchsspuren sowie von Bruchstücken 
von Formen für die herstellung von Kacheln 
(16.–17. Jh.) scheinen ein vermutliches Töpferwerk 
zu bestätigen, das im Raum der untersuchten Par-
zelle bestanden hatte (Abb. 4). Auf das Betreiben 
von wasserbedürftigen handwerken könnten auch 
die im gegebenen Ort vorhandenen Steinbrunnen 
hinweisen, von denen bei den archäologischen 
Untersuchungen insgesamt vier erkannt wurden. 
Das Fehlen von entsprechendem Datierungsmate-
rial von ihren Deckenschichten oder konstruktiver 
Schüttung zwischen der Mauer und der Datie-
rungsmaterial lässt jene Brunnen zeitlich nur in 
die Neuzeit setzen (Abb. 5).

się sugerować, że produkowano je na przebada-
nej parceli (ryc. 4). Na funkcjonowanie rzemiosł 
wymagających używania wody mogłyby w danej 
miejscowości wskazywać również kamienne 

studnie, których w trakcie badań rozpoznano 
cztery. Brak odpowiedniego materiału datujące-
go umożliwia datowanie owych studni jedynie 
na okres nowożytny (ryc. 5).
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Ryc. 1. Żuraw. Lokalizacja grodziska. Skala 1 : 25 000

Maciej Kosiński, Gerta Bielińska

SPRAWOZDANie Z BADAŃ SONDAŻOWYCh  
NA GRODZiSKU W ŻURAWiU,  

WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

W dniach od 8 do 11 lipca i od 14 do 
18 lipca 2008 roku przeprowadzono son-
dażowe badania archeologiczne na grodzi-
sku w Żurawiu (stanowisko 1). Prowadzi-
li je pracownicy Działu Archeologii Mu-
zeum Częstochowskiego: mgr Maciej 
Kosiński i mgr Gerta Bielińska. W bada-
niach uczestniczyli również studenci insty-
tutu historii Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach pod kierunkiem prof. dr. hab. 
Antoniego Barciaka. Prace prowadzono ze 
środków Śląskiego Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków oraz Muzeum Często-
chowskiego.

Gródek zlokalizowany jest we wsi Żuraw, 
znajdującej się na pograniczu Wyżyny Czę-
stochowskiej oraz terenów nizinnych w do-
rzeczu Wiercicy (zachodni skraj Niecki 
Włoszczowskiej) (ryc. 1). Stanowisko znaj-
duje się w bezpośrednim sąsiedztwie remizy 
strażackiej, na działce ewidencyjnej nr 448/1 
należącej do Barbary Kraaikamp. Tworzy 
obecnie zarośniętą drzewami i krzewami 
wysepkę w kształcie stożka na planie owal-
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nym zbliżonym do koła o średnicy ok.  
30 m (ryc. 2) Jego powierzchnia nie prze-
kracza 800 m².

Najwyższy punkt wysepki wznosi się 
około 2,58 m ponad stały punkt pomiarowy 
(3,35 m ponad obecny poziom lustra wody). 
Powierzchnia plateau grodziska nie jest re-
gularna. Część południowo-zachodnia jest 
niższa i nosi ślady przekształceń spowodo-
wanych wtórną działalnością człowieka.

Stanowisko 1 w Żurawiu – kopiec ziem-
ny był do 2007 roku obiektem niebada-
nym.

W 1. połowie lat 80-tych ubiegłego wie-
ku obok obiektu prowadzona była, w miej-
scu dawnej fosy, budowa zbiornika wodne-
go dla straży pożarnej. Poziom lustra wody 
obniżył się wówczas o ok. 1,5 m, odsłania-
jąc konstrukcje drewniane, będące być może 
pozostałością częstokołu lub zabezpieczeń 
przed podmywaniem przez wodę brzegów 
nasypu.

Najwcześniejszą wzmiankę o osadzie 
Żuraw zawiera dokument biskupa krakow-
skiego iwona Odrowąża z 1220 roku, w któ-
rym wymienione zostały wsie mające obo-
wiązek płacenia dziesięciny klasztorowi 

mstowskiemu. W 1373 roku utworzona zo-
stała parafia Żuraw. Jan Długosz w doku-
mencie z 1458 roku wymienia wojewodę 
kaliskiego Jana Zarembę jako właściciela wsi 
Żuraw. W XVi wieku wieś należała m.in. 
do Bonerów oraz Jana Firleja. W roku 1778 
stała się częścią kompleksu dóbr w Potoku. 
Niestety, w źródłach pisanych nie pojawiła 
się wzmianka o badanym grodzisku.

Sondażowe wykopaliska archeologiczne 
w 2008 roku były kontynuacją prac z 2007 
roku, przeprowadzonych przez członków 
Studenckiego Koła Naukowego historyków 
Uniwersytetu Śląskiego pod opieką prof. dr. 
hab. Antoniego Barciaka oraz mgr. Jacka 
Koja z Częstochowskiej Delegatury Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Katowicach.

Głównym ich celem było rozpoznanie 
nawarstwień kopca oraz ewentualna iden-
tyfikacja śladów zabudowy.

W związku z tym w części północno- 
-wschodniej plateau grodziska założono 
wykop 3 sondażowy o wymiarach 5 × 1 m. 
Narożnik północno-wschodni tego wykopu 
przylegał bezpośrednio do rowu sondażo-
wego 1 z 2007 roku. Kontynuowano również 

Ryc. 2. Żuraw. Widok grodziska



eksplorację wykopu 2 otwartego w ubie-
głym roku w części północnej plateau, 
o wymiarach 3 × 1 m, od głębokości 0,6 m. 
Łącznie przebadano wykopy do głębokości 
1,8 m (wykop 2) i 1,9 m (wykop 3). Kopiec 
wzniesiono z mocno zbitych glin z do-
mieszkami piasku, pod którymi zalega siwy 
piach.

W wykopie 2 wystąpił stosunkowo licz-
ny materiał zabytkowy aż do głębokości  
1,7 m, w wykopie 3 jedynie w warstwie 
ciemnobrązowej gliny, która pojawiła się tuż 
pod humusem i miała miąższość od kilku 
centymetrów do 0,65 m. Zabytki z Żurawia 
zgromadzone w trakcie badań sondażowych 
wymagają dalszych analiz porównawczych. 

Najliczniejszą grupę zabytków (ok. 459 
fragmentów) stanowią ułamki naczyń gli-
nianych, wśród których przeważają grupy: 
B, C, Db, e (oznaczone wg metody Leszka 
Kajzera¹). Ponadto znaleziono fragmenty 
kafli piecowych, w większości drobnych (ok. 
120 fragmentów). Wydobyto również sporo 

ułamków polepy oraz nieliczne fragmenty 
bardzo złej jakości cegieł palcówek. Wyod-
rębniono grupę przedmiotów wykonanych 
z żelaza. Są to gwoździe oraz ich fragmen-
ty. Podczas prac pozyskano także kości 
zwierzęce, drewno i węgiel drzewny, a tak-
że nieliczne zabytki krzemienne.

Niestety, na obecnym etapie badań trud-
no określić jednoznacznie funkcję obiektu, 
zwłaszcza że nie natrafiono na ślady za-
budowy. Wstępne datowanie pozyskanych 
ułamków naczyń i kafli w szerokich ra-
mach od 2. połowy XVi po schyłek XViii 
wieku wskazuje na jego nowożytne po-
chodzenie (ryc. 3a–b). Być może, kopiec 
miał charakter obiektu refugialnego dla 
mieszkańców pobliskiego dworu. Omawia-
ny nasyp ulokowany jest bowiem na skra-
ju zespołu dworskiego (przylegającego do 
kopca od strony zachodniej), wzniesione-
go w 2. połowie XiX wieku, prawdopo-
dobnie w miejscu starszego założenia tego 
typu.

Ryc. 3. Żuraw, grodzisko. Wybór zabytków: a – fragment brzegu siwaka z wykopu 2; b – fragment 
kafla z wykopu 3

0 5 cm 0 5 cm

a

b

PRZYPiSY

¹ L. K a j z e r, Opracowanie zbioru ceramiki naczyniowej z „wieży Karnkowskiego” zamku w Raciąż-
ku, „Kwartalnik historii Kultury Materialnej” nr 2: 1986, s. 199–225. 



229

Maciej Kosiński, Gerta Bielińska

eiN BeRiChT VON DeN SONDAGeUNTeRSUChUNGeN AUF DeM BURGhÜGeL 
iN ŻURAW, SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

im Juli 2008 wurden archäologische Sondage-
untersuchungen auf dem sog. Burghügel in Żuraw 
durchgeführt (Abb. 1). Der Fundplatz bildet zurzeit 
eine mit Bäumen und Sträuchern bewachsene 
stumpfförmige, annähernd runde insel mit einem 
Durchmesser von etwa 30 m (Abb. 2). Seine Flä-
che liegt unter 800 m². Der höchste Punkt der 
insel ragt bis 3,35 m über den heutigen Wasser-
spiegel. Die Fläche des Burgplateaus ist nicht re-
gelmäßig. Der südwestliche Teil ist niedriger und 
weist Umgestaltungsspuren durch nachträgliche 
Menschenaktivität auf.

Sondagegrabungen im Jahre 2008 setzten die 
Arbeiten vom Jahr 2007 fort. ihr hauptziel war 
die erkennung der Schichtenfolge des hügels 
sowie voraussichtlich der Bebauungsspuren. Zu 
diesem Zweck wurde im nordöstlichen Teil des 
Burgplateaus der Sondageschnitt 3 von 5 m Län-
ge und 1 m Breite angelegt. Die nordöstliche ecke 
des Schnitts stieß direkt den Sondagegraben 1 von 

2007 an. es wurde auch der Schnitt 2 von den 
Ausmaßen 3 × 1 m, im vorigen Jahr im nördlichen 
Teil des Plateaus gezogen, von einer Tiefe von 
0,6 m weiterhin ausgegraben. Der hügel war aus 
dichtem Lehm mit beigemischtem Sand errichtet 
worden, unterhalb dessen liegt grauer Sand.

Die in Żuraw bei den Sondagegrabungen ge-
borgenen Funde bedürfen weiterer Vergleichsana-
lysen. Die meisten Funde sind Gefäßscherben (459 
Fragmente) sowie Ofenkacheln (120 Fragmente). 
Unter den Gefäßfragmenten lassen sich die Grup-
pen B–C, Db, e aussondern.

Auf der heutigen Untersuchungsetappe ist es 
leider sehr schwierig die Funktion des Objekts ein-
deutig zu bestimmen, zumal die Bebauungsspuren 
nicht aufgefunden wurden. eine vorläufige Datie-
rung der genannten Gefäß- und Kachelfragmente 
in eine breite Zeitspanne von der 2. hälfte des 16. 
bis zum ausgehenden 18. Jh. weist auf neuzeitliche 
Abstammung des Objekts (Abb. 3a–b) hin.

Maciej Kosiński, Gerta Bielińska

ZPRÁVA Ze SONDÁŽNÍhO VÝZKUMU NA hRÁDKU V ŻURAWi, SLeZSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

V červenci 2008 byl prováděn sondážní ar-
cheologický výzkum středověkého opevnění typu 
motte v Żurawi (obr. 1). Lokalita, v současné době 
zarostlá stromy a keři, vytváří ostrůvek ve tvaru 
kužele oválného půdorysu, o přibližně kruhovém 
průměru kolem 30 m (obr. 2). Jeho plocha ne-
překračuje 800 m2. Nejvyšší bod ostrůvku se 
zvedá do výšky 3,35 m nad současnou úrovní 
vodní hladiny. Povrch vnitřní plochy hrádku je 
nepravidelný. Jihozápadní část je nižší a nese 
stopy druhotných zásahů. 

Archeologický sondážní výzkum v roce 2008 
byl pokračováním prací vedených v roce 2007. 
Výzkum se soustředil na prozkoumání souvrství 
hrádku a identifikaci eventuálních stop zástavby. 
V severovýchodní části plateau hrádku byla proto 
položena sonda 3 o délce 5 m a šířce 1 m. Seve-
rovýchodní roh této sondy se dotýkal staré sondy 1 

z roku 2007. Odebírána byla také sonda 2 od úrov-
ně 0,6 m. Sonda byla položená v minulém roce 
v severní části plateau a měla rozměry 3 × 1 m. Ko-
pec byl navršen ze silně slehlých jílů s příměsí 
písku, které nasedají na šedý písek.

Nálezy ze Żurawi získané během sondážního 
výzkumu vyžadují další srovnávací analýzy. Jejich 
nejpočetnější skupinu tvoří fragmenty keramiky 
(459 fragmentů) a kachlů (120 fragmentů). Mezi 
zlomky nádob je možno rozlišit keramické sku-
piny B–C, Db, e.

Bohužel, v této fázi výzkumu jen těžko lze 
jednoznačně stanovit funkci objektu, zvláště, když 
nebyly nalezeny stopy zástavby. Rámcové dato-
vání získané keramiky a kachlů se pohybuje v ši-
rokém rozmezí od 2. poloviny 16. do konce 18. 
století a poukazuje na novověký původ objektu  
(obr. 3a–b).
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Obr. 1. Budišov nad Budišovkou. Lokalizace výzkumu. Měřítko 1 : 25 000

František Kolář

ZÁChRANNÝ ARCheOLOGiCKÝ VÝZKUM  
PŘi KOSTeLe NANeBeVZeTÍ PANNY MARie  

V BUDiŠOVĚ NAD BUDiŠOVKOU, OKReS OPAVA

Město Budišov nad Budišovkou leží na 
Moravě, poblíž historické moravsko-slezské 
hranice, v nadmořské výšce 510 m, v široké 
kotlině, která odděluje pásmo Nízkého Jese-
níku a Oderské vrchy. Město je situováno 
na vyvýšené levobřežní terase říčky Budi-
šovky, geologické podloží lokality je tvořeno 
spodnokarbonskými drobami a břidlicemi 
hradeckých a moravických vrstev a denudač-
ními zbytky badenských sedimentů1.

První ověřená zpráva o Budišovu pochá-
zí z roku 1239 v souvislosti se sporem mezi 

olomouckým biskupem (kterému bylo roku 
1238 uděleno králem Václavem i. zvláštní 
právo na zakládání měst a vsí) a hradišťským 
klášterem. hradišťským premonstrátům teh-
dy náležel tzv. střelenský les (tj. úvodí hor-
ní Odry), jehož součástí byla i osada (?) 
Budišov. Spor byl smírně ukončen roku 
1274, na základě smlouvy zůstala část lesa 
klášteru a část připadla biskupovi a kapitu-
le2. Patrně teprve v souvislosti s kolonizač-
ní činností olomoucké kapituly v jejím dílu 
střelenského lesa po roce 1274 lze předpo-
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kládat vznik Budišova jako institucionální-
ho města (z roku 1316 pochází první pí-
semná zmínka o městském fojtství3). Po 
typologické stránce náleží Budišov do ka-
tegorie severomoravských měst se čtverco-
vým náměstím, rozvinutou ortogonální ulič-
ní sítí a kostelem situovaným v samostatném 
bloku v podélné ose města4. Město má pra-
videlný oválný půdorys, situace zachycená 
indikační skicou stabilního katastru z roku 
1830 naznačuje pravděpodobnou existenci 
někdejší fortifikační linie. Z konce 16. sto-
letí pak pochází blíže nespecifikovaná pí-
semná zmínka o městských zdech5.

Archeologické poznatky o počátcích 
a vývoji města doposud absentovaly, příle-
žitostné archeologické dohledy z posledních 
let nad stavebními pracemi v intravilánu 
města (přeložky inženýrských sítí) přináše-
ly pouze negativní archeologická zjištění.

Zatím první záchranný archeologický vý-
zkum v Budišově tak byl vyvolán až celkovou 
rekonstrukcí schodiště a opěrných zdí před 
průčelím kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
Stávající kostel představuje barokní novostav-
bu z let 1747–1756 (stavitel Mikuláš Thalherr 

z Fulneku) na místě původního středověkého 
kostela, zmiňovaného v písemných pramenech 
poprvé k roku 15306. O podobě tohoto pů-
vodního městského chrámu není známo nic 
bližšího, než že (přinejmenším) od 17. stole-

0 5 m

Obr. 2. Budišov nad Budišovkou, kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie. Situační plán výzkumu

tí disponoval věží a v průběhu téhož století 
opakovaně vyhořel7. 

Bezprostředním impulzem k zahájení 
archeologického výzkumu bylo narušení 

Obr. 3. Budišov nad Budišovkou, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Celkový pohled na kostrové pohřby
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torza zděné architektury v samém začátku 
stavebních prací. Vlastní archeologický vý-
zkum (NPÚ Ostrava akce č. 48/08) byl 
prováděn Archeologickým odborem Národ-
ního památkového ústavu v Ostravě v době 
od 1. července do 24. září roku 2008, a to 
ve stavbou dotčeném prostoru před průčelím 
kostela (obr. 1).

V rámci zkoumané plochy byl nejprve 
formou ručního odkryvu sledován průběh 
dochovaného zdiva, narušeného stavební 
aktivitou. Postupně tak byl v půdorysné 
situaci (v úrovni dochované koruny zdiva) 
odhalen pozůstatek někdejšího stavebního 
komplexu, sestávajícího z centrály zapojené 
do ohradní zdi. Vzhledem k pozici těchto 
zdiv vůči stávajícímu baroknímu kostelu 
(zakonzervována v navážkovém souvrství 

před průčelím kostela, v kolizní pozici vůči 
hlavnímu vstupu) a díky faktu, že se jedna-
lo o zdiva původně nadzemní, byl předběž-
ně konstatován jejich starší původ (obr. 2).

Následně byl systémem zjišťovacích sond 
(S1–S7), položených v kontaktu s dochova-
nými relikty zdiva, ověřen stratigrafický vztah 
těchto zdiv k okolnímu terénu (včetně stáva-
jícího kostela) a dokumentován vývoj histo-
rického nadloží od středověku po současnost 
(obr. 2). Ve všech sondách (vyjma sondy S7) 
bylo dosaženo základové spáry zdiva, regis-
trováno předstupující základové zdivo a iden-
tifikována původní úroveň terénu, do jejíhož 
povrchu byl veden základový vkop. 

Nálezová situace v sondách S1, S2, po-
ložených při vnějším líci kruhové zděné 
stavby, mimo areál vymezený navazující 

Obr. 4. Budišov nad Budišovkou, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jižní profil sondy S4 (interiérová část 
hřbitovní kaple). Ve spodní části stratigrafické sekvence patrný příkopovitý útvar s. j. 506 

0 1 m
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ohradní zdí, prokázala existenci intencio-
nálního zpevnění povrchu daného prostoru 
(realizovaného bezprostředně po její výstav-
bě či v určitém časovém odstupu), a to 
formou posypu drobnými úlomky břidlice 
(s. j. 105). Minimální postupný nárůst te-
rénu v těchto místech (nášlap, dorovnávka 
terénu; keramický střepový materiál 16.–17. 
stol.) byl završen opětným zpevněním po-
vrchu, tentokrát vrstvou tvořenou železář-
skou struskou.

Sonda S3 byla situována rovněž při vněj-
ším líci kruhové zděné stavby, ovšem v rám-
ci areálu vymezeného ohradní zdí. Registro-
vána zde byla mocná hřbitovní vrstva, časo-
vě korespondující s dobou existence zděné 
kruhové stavby a ohradní zdi, obsahující 
kostrové pohřby v rakvích, orientované JZ–
SV a částečně narušené základovým zdivem 
stávajícího barokního kostela (obr. 3).

Sonda S7 byla položena kolmo k ohrad-
ní zdi, uvnitř areálu touto zdí vymezeného. 
Zachycen byl kostrový pohřeb v rakvi, při-
čemž výkop hrobové jámy byl veden ze 
stávající úrovně povrchu a narušoval vnitřní 
líc ohradní zdi. Jedná se tedy o záležitost 
související s existencí stávajícího barokního 
kostela (orientace pohřbu byla ve shodě s orien-
tací kostela Z–V), realizovanou v době, kdy 
pozůstatky někdejší ohradní zdi již překrý-
vala mladší navážková vrstva (obr. 3).

Sonda S4 byla realizována v interiérové 
části kruhové zděné stavby. Kromě základo-
vého vkopu a příslušného konstrukčního zá-
sypu byla identifikována podlahová úprava 
sestávající z vrstvičky dusané hlíny, přímo na 
jejím povrchu pak souvrství lidských kostí 
o mocnosti cca 0,5 m – bezprostřední indi-
kátor někdejší funkce objektu (obr. 4). Spod-
ní část stratigrafické sekvence v sondě S4 
(předcházející výstavbě zděné kruhové stavby) 
představoval cca 1 m hluboký příkopovitý 
útvar zahloubený do podloží reprezentované-
ho svahovými sedimenty a navětralými břid-
licemi. Zániková výplň tvořená přemístěným 
podložím a značnou koncentrací lomového 
kamene obsahovala keramický střepový ma-
teriál 14./15.–15. století (obr. 5).

Pokračování tohoto příkopu bylo zachy-
ceno rovněž v sondě S5 (a částečně také 
v sondách S3 a S6), kde byl tento na své 

předpokládané vnější (tj. k radnici obráce-
né) hraně opatřen řadou kůlových jam in-
dikujících někdejší palisádu či plot (obr. 
6). Zániková výplň objektu, opět obsahu-
jící keramický střepový materiál 14./15.–
15. století, byla tvořena do červena pře-
pálenou mazanicí. Následovalo souvrství 
mladších terénních dorovnávek, přičemž 
úroveň terénu korespondující s výstavbou 
kruhové zděné stavby a navazující ohrad-
ní zdi byla v těchto místech, vně areálu 
vymezeného ohradní zdí, opět zpevněna 
formou posypu úlomky břidlice. Dláždění 
bylo v těchto místech evidentně průběžně 
udržováno, neboť zde nebyl zaznamenán 
další nárůst terénu jako v případě sond S1 
a S2. Důvodem zjevně byla větší komuni-
kační exponovanost tohoto prostoru, neboť 
právě v těchto místech prolamoval ohrad-
ní zeď vstup do areálu hřbitova, opatřený 
schodištěm.

Sonda S6 byla situována při vstupu do 
areálu vymezeného ohradní zdí z její vnitřní 
strany. Registrováno bylo dorovnávkové sou-
vrství, související částečně se zánikem zmi-
ňovaného středověkého příkopu, dílem pak 
zjevně plnící roli hřbitovní vrstvy (nálezy 
drobných devocionálií ze 17.–18. stol.; obr. 
8). V souvislosti s postupným nárůstem teré-
nu v areálu hřbitova byly v místě vstupu in-
stalovány dva dodatečné schodištní stupně.

Výzkum je dosud ve stádiu zpracování 
(včetně rešerše dochovaných písemných pra-
menů, shromáždění ikonografických podkla-
dů, provedení antropologických, numisma-
tických a uměnovědných analýz a fotogram-
metrického zpracování dochovaných zdiv), 
přesto lze na základě dokumentovaných ná-
lezových situací a získaných artefaktů (ke-
ramika, mince, sklo, kovové předměty) na-
bídnout předběžnou rámcovou interpretaci. 

Archeologickým výzkumem byly odkry-
ty a zdokumentovány pozůstatky pozdně 
středověké či spíše raně novověké zděné 
hřbitovní kaple s kostnicí (kruhový půdorys; 
kámen na jíl; v značném rozsahu dochová-
no původní nadzemní zdivo; 15./16.–1. po-
lovina 16. stol., popř. 16./17.–1. polovina 
17. stol.), stavebně provázané s někdejší 
ohradní zdí hřbitovního areálu (obr. 7). hřbi-
tovní kaple s ohradní zdí funkčně souvise-
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Obr. 5. Budišov nad Budišovkou, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Fragmenty okrajů, fragment ucha 
džbánu a fragment pokličky. Keramika vrcholně středověké produkce, 14.–15. století. Vrstvy ze záni-

kové výplně příkopu (objekt s. j. 506)
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Obr. 6. Budišov nad Budišovkou, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Celkový pohled na si-
tuaci v sondě S5. hrana středověkého příkopu (objekt s. j. 506) s řadou kůlových jamek po 

obvodu
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la se středověkým předchůdcem barokní 
novostavby kostela, při jejíž realizaci ve 
40.–50. letech 18. století byla, spolu s pů-
vodním kostelem, demolována a zakonzer-
vována v navážkovém souvrství, které ni-
velizovalo úroveň terénu před průčelím 
novostavby. Středověký vývoj lokality, před-
cházející výstavbě hřbitovní kaple a ohrad-
ní zdi, reprezentuje příkopovitý útvar skrom-
ných rozměrů (maximální hloubka cca 1,5 m, 
maximální šířka cca 2 m), situovaný na 
úpatí kostelního návrší a opatřený v části 
svého průběhu palisádou či dřevěným plo-
tem. Pravděpodobně se jednalo o symbo-
lické a právní vymezení areálu původního 
středověkého kostela8, na druhou stranu 
ovšem nelze vyloučit, vzhledem k torzovi-
tosti nálezové situace a přítomnosti palisá-
dy při vnější hraně příkopu, ani možnost 
vymezení určitého areálu (dvorec?) vůči 
sakrálnímu okrsku.

Archeologický výzkum přinesl závažné 
poznatky k vývoji kostelního návrší v Bu-
dišově nad Budišovkou v průběhu středo-
věku až novověku a v obecném smyslu pak 
naznačil možný potenciál archeologického 
bádání v dané lokalitě.

Obr. 8. Budišov nad Budišovkou, kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie. Kovový závěsný křížek z hřbi-

tovní vrstvy

Obr. 7. Budišov nad Budišovkou, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Celkový pohled na zkoumanou 
plochu od východu
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František Kolář

ARCHEOLOGICZNE BADANIA RAtOWNICZE  
PRZY KOŚCieLe WNieBOWZiĘCiA NAJŚWiĘTSZeJ MARii PANNY  

W BUDiŠOVie NAD RZeKĄ BUDiŠOVKĄ, POWiAT OPAWSKi

(Streszczenie)

Archeologiczne badania ratownicze w Budi-
šovie nad rzeką Budišovką były prowadzone przez 
sekcję archeologiczną Ośrodka Konserwatorskie-
go w Ostrawie od lipca do września 2008 roku. 
Spowodowane zostały całkowitą rekonstrukcją 
ciągu schodów i murów oporowych przed fasadą 
kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny, barokowej budowli z lat 1747–1756, stojącej 
na miejscu pierwotnego kościoła średniowiecz-
nego (ryc. 1, 2). W wyniku badań archeologicz-
nych odkryto i sporządzono dokumentację pozo-
stałości murowanej kaplicy cmentarnej z kostni-
cą, powiązanej konstrukcyjnie z dawnym murem 
okalającym cmentarz (ryc. 2, 7). Była to budow-
la o kolistym rzucie, postawiona z kamieni spo-
jonych gliną, datowana wstępnie na podstawie 
rozpoznanej sytuacji archeologicznej na przedział 
od XVi/XVii do 1. ćwierci XVii wieku. Kaplica 
cmentarna wraz z murem ogrodzenia związana 
była funkcjonalnie ze średniowiecznym kościołem, 
została – wraz z nim – zniszczona przy wzno-
szeniu barokowej budowli w latach 40–50-tych 

XViii wieku i zachowała się w nawiezionych 
nawarstwieniach, niwelujących poziom terenu 
przed fasadą nowej budowli (ryc. 4). W wyniku 
badań rozpoznano również warstwę grzebalną 
cmentarza, zawierającą drobne dewocjonalia 
z wieków XVii–XViii (ryc. 8), czasowo odpo-
wiadające okresowi istnienia murowanej budow-
li kolistej i muru ogrodzenia. Jamy grobowe zi-
dentyfikowane w tej warstwie zawierały pochów-
ki szkieletowe w trumnach, zorientowane na 
południowy zachód–północny wschód, częściowo 
naruszone murem fundamentowym budowanego 
kościoła barokowego (ryc. 3). Średniowieczny 
rozwój stanowiska, poprzedzający budowę kapli-
cy cmentarnej oraz muru ogrodzenia, reprezen-
tuje obiekt o formie rowu, skromnych rozmiarów 
(głębokość maksymalna ok. 1,5 m, szerokość 
maksymalna ok. 2 m), usytuowany u podnóża 
wzgórza kościelnego, z palisadą lub drewnianym 
płotem (ryc. 5, 6). Prawdopodobnie chodziło 
o symboliczne i prawne wytyczenie obszaru pier-
wotnego kościoła.



František Kolář

ARChÄOLOGiSChe NOTGRABUNGeN AN DeR KiRChe  
MARiÄ hiMMeLFAhRT iN BUDiŠOV AN DeR BUDiŠOVKA, BeZiRK OPAVA

(Zusammenfassung)

Die archäeologischen Notgrabungen in 
Budišov an der Budišovka wurden durch die ar-
chäologische Sektion des Bodendenkmalpflege-
amtes in Ostrava in der Zeit vom Juli bis zum 
Oktober 2008 durchgeführt. Sie wurden veranlasst 
durch den Wiederaufbau der Treppe und der Stütz-
mauern vor der Fassade der Kirche Mariä him-
melfahrt, eines barocken Neubaus aus den Jahren 
1747–1756, der an der Stelle einer ursprünglichen 
mittelalterlichen Kirche errichtet worden war 
(Abb. 1, 2). Die archäologischen Untersuchungen 
nahmen Überreste der Wände einer Grabkapelle 
mit einem Leichenraum auf, die mit der Verzä-
unungsmauern des Kirchhofes baulich zusammen-
gehangen waren (Abb. 2, 7). es handelte sich um 
einen Bau mit kreisförmigem Grundriss, aus mit 
Lehm verbundenem Stein aufgebaut, der aufgrund 
der festgestellten Fundumstände vorläufig in die 
Zeitspanne das 16./17.–1. Viertel des 17. Jh. da-
tiert werden konnte. Die Grabkapelle mit der 
Verzäunungsmauer hing zweckmäßig mit dem 
mittelalterlichen Vorläufer des barocken Neubaus 
der Kirche zusammen und wurde bei der errich-
tung der letzteren in den 40–50er Jahren des 18. 

Jh. – mit der früheren Kirche – zerstört und blieb 
in den aufgeschütteten Schichten für die Nivellie-
rung des Geländes vor der Fassade des Neubaus 
erhalten (Abb. 4). Die Untersuchungen ließen auch 
die Begräbnisschicht erkennen, die vorgefundene 
kleine Devotionalien aus dem 17.–18. Jh. enthielt 
(Abb. 8); die letzteren entsprachen zeitlich der 
Bestehungszeit der Mauern des kreisförmigen Baus 
und der Verzäunungsmauer. Die in der genannten 
Schicht erkannten Grabgruben enthielten eingesärg-
te Körperbestattungen, südwestlich-nordöstlich 
orientiert, die teilweise durch Fundamentmauern 
der erbauten barocken Kirche gestört wurden (Abb. 
3). Die dem Bau der Grabkapelle und der Verzäu-
nungsmauer vorangehende mittelalterliche entwick-
lung des Fundortes vertritt ein grabenförmiges 
Objekt von bescheidenen Ausmaßen (maximale 
Tiefe von etwa 1,5 m, maximale Breite von etwa 
2 m), am hang der Kirchenerhebung gelegen, und 
in seinem Lauf teilweise mit einer Palisade oder 
einem holzzaun versehen (Abb. 5, 6). es handel-
te sich hierbei wahrscheinlich um eine symbolische 
und gesetzliche Absteckung des Areals für die ur-
sprüngliche mittelalterliche Kirche. 
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Ryc. 1. Koniecpol-Chrząstów. Lokalizacja pałacu. Skala 1 : 25 000

Aleksander Andrzejewski, Leszek Kajzer, Tomasz Olszacki

PAŁAC W KONieCPOLU-ChRZĄSTOWie,  
WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie, W ŚWieTLe  

WSTĘPNYCh BADAŃ ARCheOLOGiCZNYCh

I
Pałac w Koniecpolu-Chrząstowie zbudo-

wany przez Koniecpolskich, a potem nale-
żący do Czapskich i Potockich nie był do-
tąd poddany prospekcji archeologicznej, 
a informacje o jego początkach były nader 
skromne i przeważnie hipotetyczne1. Okazją 
do poszerzenia wiedzy na temat przekształ-
ceń budowlanych obiektu stały się badania 
archeologiczne, które na terenie przypała-
cowego parku (ryc. 1) przeprowadzone zo-
stały przez Katedrę Archeologii historycz-

nej instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego w dniach od 16 do 30 czerwca 
2008 roku. W pracach, kierowanych przez 
autorów niniejszego sprawozdania, brała 
udział także grupa studentów archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego2.

II
Pałac w Koniecpolu-Chrząstowie (obec-

nie siedziba Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji) to budynek składający się z prosto-
kątnego w rzucie, czterokondygnacyjnego 
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korpusu głównego, o wymiarach około 
15,3 × 39,5 m, do którego od strony północ-
nej przylega skrzydło północne o wymiarach 
12 × 15,5 m, z wieżyczką komunikacyjną 
oraz czworobocznym ryzalitem (4,6 × 6,2 m) 
wysuniętym ze skrzydła w kierunku północ-
nym. elewacja frontowa pałacu jest 9-osio-
wa, rozczłonkowana czterema pilastrami 
wielkiego porządku i zwieńczona trójkątnym 
tympanonem, podczas gdy elewacje szczy-
towe są 3-osiowe. Nad gzymsem tylnej ele-
wacji znajduje się attyka. Na północny za-
chód od pałacu położona jest heksagonalna 
wieża, o długości boków około 4,9 m. Jest 

Ryc. 2. Koniecpol-Chrząstów, pałac. Plan ogólny 
stanowiska

0 100 m

Ryc. 3. Koniecpol-Chrząstów, pałac. Rozmieszczenie wykopów badawczych w 2008 roku

0 5 m

to budowla trójkondygnacyjna, z przyzie-
miem sklepionym kopulasto i wtórnie (?) 
dobudowaną górną kondygnacją o funkcjach 
widokowych, przeprutą wielkimi prostokąt-
nymi oknami. Obecnie wejście do przyziemia 
wieży wykrojone jest od strony wschodniej, 
na piętro górne wiedzie zaś wsparty na 
dwóch filarach ganek. Droga dojazdowa do 
pałacu prowadzi od południa, a po obu jej 
stronach stoją oficyny, z których wschodnia 
jest oskarpowana. Teren, w przeważającej 
części zajęty przez park, od stron zachodniej 
i północnej zamknięty jest ciekiem sztucznie 
uformowanego kanału Młynówki (Przykopy) 
– lewego dopływu Pilicy, od południa ulicą 
Chrząstowską, a od zachodu murem daw-
nego folwarku (ryc. 2).

III
Celem badań przeprowadzonych w 2008 

roku było wstępne rozpoznanie XVii-wiecz-
nej kreacji budowlanej pałacu (z czasów 
Koniecpolskich) oraz zebranie elementar-
nych wiadomości dotyczących stratygrafii 
kulturowej stanowiska i pierwotnego roz-
planowania terenu rezydencji, m.in. prze-
biegu fos i ewentualnych konstrukcji mu-
rowanych, stanowiących elementy jego 
delimitacji. Pierwszy sezon badań przyniósł 
eksplorację 5 wykopów o numeracji 1/2008–

1/2008
3/2008

2/2008

4/2008

5/2008
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5/2008 i powierzchni 39,5 m2, a także  
realizację dwóch ciągów odwiertów ozna-
czonych jako A i B/2008, których opis ana-
lityczny zostanie w tym miejscu przedsta-
wiony (ryc. 3).

Wykop 1/2008 wytyczony został na za-
chód od północno-zachodniego narożnika 
korpusu głównego pałacu, miał wymiary 
2 × 5 m, z doklejonym do północnego boku 
aneksem o wymiarach 1 × 2 m. W wykopie 
odsłonięto fragment południowo-wschodniego 
odcinka fundamentów heksagonalnej wieży, 
analogicznej do stojącej na północny zachód 
od korpusu głównego, a dokładnie fragmen-
tu jej południowo-wschodniego boku (o miąż-
szości 1,9 m) oraz wschodniego, zewnętrz-
nego narożnika. Mury zbudowane były 
z łamanych kamieni wapiennych układanych 
na zaprawie wapiennej, z cegłą użytą przede 
wszystkim do budowy partii narożnikowej. 
Wieża posadowiona została bezpośrednio na 
mokrym calcu (niebieska glina), co wyma-

Ryc. 4. Koniecpol-Chrząstów, pałac. Wykop 1/2008. Profil północny, szalowanie fundamentów wieży

gało odpowiedniego ustabilizowania funda-
mentów. Wykonano je przy użyciu belek 
przyciętych w „półokrąglaki”, o szerokości 
około 0,2 m, które łączyły się w miejscu 
narożnika muru za pomocą zaciosów (ryc. 4). 
W oddaleniu około 0,4 m od wspomnianych 
belek znajdowały się kolejne belki, także 
ułożone zgodnie z biegiem widocznego 
w wykopie muru, w formie prostopadłościa-
nów – „kanciaków”, o szerokości boków 
około 0,18 m, łączonych „na styk”. Pomię-
dzy tymiż konstrukcjami drewnianymi znaj-
dowały się płasko ułożone kamienie wa-
pienne oraz wióry i ścinki drewna, pocho-
dzące z ciesielskiej obróbki przedstawianych 
konstrukcji. Całość podtrzymywały od ze-
wnątrz wbite w calec pale o średnicy oko-
ło 0,2 m i „półokrąglaki”. W nawarstwie-
niach stratygraficznych omawianego wyko-
pu oprócz warstw związanych z budową 
wieży wyraźnie widoczny był także piasz-
czysty (pozbawiony wtrętów antropogenicz-
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nych) nasyp niwelacyjny, który podniósł 
poziom użytkowy w bezpośrednim sąsiedz-
twie murów pałacu.

Wykop 2/2008, o wymiarach 2 × 2 m 
i charakterze sondażu, założono pomiędzy 
południową, frontową, ścianą pałacu (w re-
jonie południowo-zachodniego narożnika 
budynku) a murem podjazdu, zrealizowa-
nego w 2. połowie XX wieku. Niestety, 
z powodu wziemnych instalacji nie można 
było usytuować wykopu blisko murów pa-
łacu. eksploracja pozwoliła wykluczyć obec-
ność w tym miejscu jakichkolwiek struktur 
murowanych. Stratygrafia w przeważającej 
części dokumentowała nawarstwienia zwią-
zane z remontem pałacu (najpewniej z 2. 
połowy XViii w.), a także jego ruiną oraz 
późniejszymi wkopami.

Wykop 3/2008, o funkcji odkrywki ar-
chitektonicznej, posadowiony został pomię-
dzy wschodnim murem korpusu głównego 
i opisanym już wykopem 1/2008, i miał 
warunkowane zagospodarowaniem terenu 
niewielkie wymiary 1 × 3 m. Zidentyfiko-
wano w nim narożnik pomiędzy północno--
-zachodnim bokiem heksagonalnej wieży 
(odsłoniętej w wykopie 1/2008) a północ-
nym murem magistralnym pierwotnego 
korpusu głównego pałacu, który był dłuższy 
od obecnie istniejącego. Zauważono nie-
znaczne odchylenie muru magistralnego ku 
północy od współczesnego lica, co wymaga 
weryfikacji w świetle dalszych badań tere-
nowych.

Wykop 4/2008 ulokowano na zachód od 
południowo-zachodniego narożnika korpu-
su głównego pałacu. Wykop ten, początko-
wo mający kształt regularnego prostokąta 
o wymiarach 1,5 × 6 m, poszerzony został 
o dwa aneksy – od strony wschodniej 
(o długości boków: 1,5 × 2 m) oraz niere-
gularny aneks południowy (0,5 × 0,6 × 0,6  
× 1,2 × 1,5 m). W wykopie tym rozpoznano 
partie fundamentowe dwóch w pełni prze-
wiązanych murów, łączących się w naroż-
niku pod kątem prostym. Mury, podobnie 
jak odkryte w opisanych już wykopach, 
zbudowane były głównie z łamanych ka-
mieni wapiennych, układanych na płasko 
oraz pionowo – „na sztorc”. Pełna rekon-
strukcja formy odkrycia – zapewne zwią-

zanego z południowo-zachodnim narożni-
kiem dawnego pałacu – nie jest jeszcze 
możliwa i wymaga dalszych badań. eks-
ploracja w wykopie 4/2008 była bardzo 
utrudniona między innymi z powodu obec-
ności w nim współczesnych instalacji.

Wykop 5/2008, o wymiarach 1 × 7 m, 
wytyczono na zachód od korpusu głównego 
pałacu pomiędzy wykopem 4/2008 a sze-
ścioboczną wieżą północno-zachodnią. 
W środkowej części jednostki odkryto fun-
damenty zachodniego muru magistralnego 
pałacu, o miąższości około 2 m, łączącego 
zachowaną wieżę heksagonalną z budyn-
kiem, który fragmentarycznie odsłonięto 
w wykopie 4/2008. Rozpoznanie tego muru 
daje sposobność do wstępnej rekonstrukcji 
rzutu pałacu Koniecpolskich, która przed-
stawiona zostanie w dalszej części niniej-
szego sprawozdania. Po zachodniej stronie 
dawnego muru magistralnego wyeksploro-
wano północną partię obszernego wkopu 
śmietniskowego, pochodzącego najpewniej 
z roku około 1945. W jego wypełnisku za-
legała masa potłuczonego szkła.

Ciąg odwiertów A/2008 wyznaczony 
został na osi wzdłużnej (północ–południe) 
założenia rezydencjonalnego, począwszy od 
położonego przed pałacem ronda po ul. 
Chrząstowską, po zachodniej stronie drogi 
dojazdowej, a miał łączną długość 103 m. Na 
tym odcinku wykonano 51 odwiertów, z któ-
rych 22 osiągnęło najpewniej poziom calca. 
Ważnym odkryciem było zlokalizowanie 
muru, o orientacji równoleżnikowej, który 
znajdował się na linii murów południowych 
pałacowych oficyn (około 93 m od frontu 
pałacu), a który to poprzedzony był prze-
kopem – fosą z wyraźnie widocznymi na-
warstwieniami śmietniskowymi w jej wy-
pełnisku. Niewykluczone, iż znajdowała się 
tam również fosa wewnętrzna, na co mo-
głyby wskazywać odwierty na odcinku oko-
ło 60–66 m od południowej elewacji pała-
cu. Na odcinku pomiędzy fosą (zewnętrzną) 
a ul. Chrząstowską we wszystkich odwier-
tach odkryto gruz wapienny.

Ciąg B/2008 wytyczono prostopadle do 
wcześniej opisanego, od którego rozciągał 
się w kierunku wschodnim na długości 66 m. 
Łącznie wykonano 16 odwiertów, z których 
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tylko 8 (na skutek ukorzeniania parkowych 
drzew) osiągnęło poziom nawarstwień  
naturalnych. W świetle uzyskanych infor-
macji przypuszczać można, iż także od 
strony wschodniej rezydencję okalał mur 
(na linii dawnego wschodniego muru ma-
gistralnego pałacu i muru wschodniego ofi-
cyny wschodniej?), za którym znajdowała 
się fosa. Przebiegała ona na zewnętrz stoku 
formującego do dziś widoczne plateau 
(sztucznie nadsypane o około 1 m w sto-
sunku do otaczającego terenu). Waga odkryć 
poczynionych dzięki odwiertom z pewno-
ścią wymaga potwierdzenia w dalszych 
badaniach.

IV
W trakcie badań wydobyto stosunkowo 

niewielką liczbę 705 artefaktów, których 
udział w poszczególnych jednostkach ba-
dawczych przedstawia tabela 1, wymagają-
ca pewnego komentarza. Dominacja zabyt-
ków szklanych spowodowana jest wyeks-
plorowaniem wspominanego już wkopu 
śmietniskowego (wykop 5/2008). Pomimo 
XX-wiecznej metryki potraktowany został 
jako „pełnoprawny” obiekt archeologiczny. 
Zespół zdeponowanych tam 247 szklanych 
opakowań (butelek) ilustruje zasoby piwni-
cy ostatnich dziedziców Chrząstowa – ro-
dziny Potockich, które to butelki masowo 
opróżniono u schyłku ostatniej wojny świa-
towej. ich zawartość mogła jednak niekiedy 
zawodzić konsumentów, albowiem oprócz 

na przykład reńskiego wina (bądź sektu) 
*WieSBADeN KOChBRUNNeN* ziden-
tyfikowano również opakowania po luksu-
sowych, leczniczych wodach mineralnych, 
jak: hUNYADi JANOS. SAXLehNeRS. 
BiTTeRQUeLLe, oraz amerykańskiej naf-
cie sygnowanej h G hOTChKiSS LYONS 
N.Y. (czyli wyprodukowanej przez wielo-
krotnie nagradzany koncern hotchkiss es-
sential Oil Company z Lyons w stanie New 
York). Smutnym symbolem wydarzeń doby 
wczesnego komunizmu jest natomiast wy-
dobyty spośród szkła fragment pokrywki 
potłuczonej cukierniczki, ozdobionej mono-
gramem właścicieli.

Wracając do zabytków związanych 
z funkcjonowaniem pałacu w dobie nowo-
żytnej, należy podkreślić skromny ich zasób, 
z pewnością nie oddający poziomu zamoż-
ności domu XVii-wiecznego magnata. Na 
sytuację taką miało wpływ peryferyczne 
ulokowanie wykopów, w większości eks-
plorowanych w celu odsłonięcia koron mu-
rów pałacu. Destrukty naczyń glinianych 
prezentują poziom typowy dla garncarstwa 
nowożytnego. Podkreślić należy współwy-
stępowanie liczniejszych okazów wypalo-
nych w atmosferze redukcyjnej (grupy B 
i C) z fragmentami polewanymi (e) i ma-
lowanymi, bądź pokrytymi angobą (F)3. 
Naczynia to w pierwszej kolejności garnki, 
następnie trójnóżki – patelnie, misy oraz 
nieliczne talerze. Do odosobnionych znale-
zisk zaliczyć należy kamionkowe naczynie 

T a b e l a 1
Zestawienie ruchomego materiału zabytkowego

Wykop Naczynia 
gliniane

Kafle piecowe Szkło
Destrukty 
budowlane

Destrukty 
kości 

zwierzęcych
innaa Razem

płyty kołnierze naczy-
niowe taflowe

1/2008 80 7 0 4 5b 18 18 2 134

2/2008 32 26 48 4 1 0 25 2 138

3/2008 16 1 1 5 1 3 3 1 31

4/2008 48 8 1 6 1 14 6 3 87

5/2008 54 1 0 247 0 1 2 10 315

Razem 230 43 50 266 8 36 54 18 705

a Uwzględniono również nieliczne metale, w tym cynkową blachę z pokrycia dachu. 
b Uwzględniono także fragment gomółki.
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Ryc. 5. Koniecpol-Chrząstów, pałac. Wybrane zabytki: a, c, f – fragmenty naczyń glinianych, b – faj-
ka, d – fragment kieliszka, e – porcelanowa pokrywka z monogramem „P”

flaszowate i cienkościenne naczynie bania-
ste, pokryte białą polewą. Kafle piecowe 
podzielić można na dwie niejednolite grupy, 
a mianowicie nieliczne i rozrzucone po 
wszystkich wykopach ułamki nowożytne (19 
sztuk, w tym okazy zdobione wielobarwną 
polewą, przedstawiające jelenie pośród sty-
lizowanych motywów roślinnych) oraz jed-
nolity zespół kafli późnonowożytnych (74 
egzemplarze) z wykopu 2/2008. Do zabyt-
ków ceramicznych należy też ornamento-
wana główka importowanej fajki (ryc. 5). 
Wspomnieć wreszcie trzeba o związanych 
z wykończeniem barokowych wnętrz de-
struktach budowlanych, pośród których od-
notowania wart jest zbiór 4 płyt posadzko-
wych (o grubości 40 mm każda) z wykopu 
4/2008, wykonanych najpewniej z szaro-
różowego chęcińskiego „marmuru”, a także 
znaleziony w tym samym miejscu fragment 
tynku z różową malaturą.

V
Pomimo że pierwszy, zaledwie dwuty-

godniowy, sezon badań terenowych w Ko-

niecpolu-Chrząstowie ukierunkowany był 
jedynie na wstępne rozpoznanie obiektu, 
efekty poczynionych obserwacji pozwalają 
już na potwierdzenie przypuszczeń co do 
wyjątkowych walorów poznawczych kry-
jących się w tej magnackiej rezydencji. 
Pałac ukończony przez hetmana Stanisława 
Koniecpolskiego był dłuższy od obecnie 
istniejącego i miał przybliżone wymiary: 
15 × 50 m. Jego północne narożniki opina-
ły alkierzowe heksagonalne wieże, z któ-
rych północno-zachodnia zachowana jest 
częściowo do chwili obecnej, północno- 
-wschodnia zaś rozpoznana została w trak-
cie tegorocznych badań (wykopy 1/2008 
i 3/2008). Budowle (wieże? pawilony?) 
znajdowały się także w narożnikach połu-
dniowych pałacu, jak tego dowodzą odkry-
cia z wykopu 5/2008. Zakres szeroko za-
krojonych robót budowlanych obejmował 
także sztuczne ukształtowanie plateau, na 
którym posadowiono hetmańską siedzibę, 
co wiązało się z naniesieniem ziemi na 
podmokły teren. Granice rezydencji bronio-
ne były nawodnionymi fosami (od stron 

a

c

f

b

d
e

0 5 cm
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południowej, wschodniej – co wiemy z od-
wiertów – i zachodniej – gdzie przepływa 
Młynówka; od północy terenu broniły ob-
szerne starorzecza, widoczne jeszcze na 
XiX-wiecznej ikonografii), których we-
wnętrzne brzegi opinały dodatkowo mury 
obwodowe. Bardzo prawdopodobna jest 
również obecność fosy wewnętrznej. Nie-
wątpliwie wczesnobarokowy pałac był więc 
również siedzibą bezpieczną.

Tak ukształtowana rezydencja może być 
porównywana z najwspanialszymi budow-
lami epoki, w tym z pałacem Stanisława 

Aleksander Andrzejewski, Leszek Kajzer, Tomasz Olszacki

VÝSLeDKY PŘeDBĚŽNéhO ARCheOLOGiCKéhO VÝZKUMU PALÁCe  
V KONieCPOLÍ-ChRZĄSTOWĚ, SLeZSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

První sezóna archeologického a architekto-
nického výzkumu paláce v Koniecpolí-Chrząs-
towě se konala v roce 2008 a výzkum vedl 
Archeologický ústav Univerzity v Łodzi (insty-
tut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) (obr. 
1–3). Jeho cílem bylo předběžné zjištění formy 
paláce v jeho prvotní architektonické podobě 
na počátku 17. století, kdy byl sídlem magnátské 
rodiny Koniecpolských. Výzkum potvrdil správ-
nost předpokladu zmenšení objektu, ke kterému 
mělo dojít v 18. a 19. století (obr. 4–5). Po první 

sezóně výzkumu víme, že palác Koniecpolských 
byl větší, měl rozměry přibližně 15 × 50 m, 
a v jeho severních nárožích se nacházely šesti-
boké věže. Další výzkum vyžadují stavby, které 
rovněž byly součástí jižních nároží. Série son-
dážních vrtů navíc umožnila lokalizaci příkopů 
a obvodových zdí. Již po úvodní výzkumné se-
zóně můžeme konstatovat, že zapomenutý palác 
v Koniecpolí-Chrząstowě patří mezi zajímavější 
raně barokní polské rezidence. Výzkum bude 
pokračovat. 

Koniecpolskiego w Podhorcach, mającym 
wymiary bardzo zbliżone do wymiarów 
pałacu chrząstowskiego4. W przeciwień-
stwie do wspomnianej budowli, obecnej we 
wszystkich podręcznikach poświęconych 
dziejom polskiej architektury, siedziba 
w Koniecpolu-Chrząstowie została zapo-
mniana, a niezbyt interesujący kostium 
architektoniczny nadany jej w związku 
z późniejszą przebudową przyćmił pamięć 
dawnej świetności. Z całą pewnością ran-
ga obiektu wymaga kontynuacji badań ar-
cheologicznych rozpoczętych w 2008 roku.

PRZYPiSY

1 L. K a j z e r, J. A u g u s t y n i a k, Wstęp do studiów nad świeckim budownictwem obronnym sieradz-
kiego w XIII–XVII/XVIII wieku, Łódź 1986, s. 132–133; W. G l i ń s k i, Uwagi na temat siedziby możno-
władczej Pobogów-Koniecpolskich w Chrząstowie-Koniecpolu, [w:] Przemiany architektury rezydencjo-
nalnej w XV–XVIII w. na terenie dawnego województwa sandomierskiego. Wybrane przykłady, pod red. 
J.L. A d a m c z y k a, Kielce 2000, s. 145–154; L. K a j z e r, Zamki i dwory obronne w Polsce Centralnej, 
Warszawa 2004, s. 215–216.

2 A. A n d r z e j e w s k i, L. K a j z e r, T. O l s z a c k i, Sprawozdanie z badań archeologiczno-architek-
tonicznych przeprowadzonych w rejonie pałacu w Chrząstowie-Koniecpolu, w dniach od 16–30 czerwca 
2008 roku, Łódź 2008, archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, delegatu-
ra w Częstochowie, komputeropis.

3 L. K a j z e r, Opracowanie zbioru ceramiki naczyniowej z „wieży Karnkowskiego” na zamku w Ra-
ciążku, „Kwartalnik historii Kultury Materialnej” nr 2: 1986, s. 199–225.

4 Z. B a n i a, Pałac w Podhorcach, „Rocznik historii Sztuki” t. 13: 1981, s. 97–170.
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SChLOSS iN KONieCPOL-ChRZĄSTÓW, SChLeSiSChe WOiWODSChAFT,  
iM LiChTe DeR VORLÄUFiGeN ARChÄOLOGiSCheN UNTeRSUChUNGeN

(Zusammenfassung)

Die erste Kampagne der archäologisch-bau-
geschichtlichen Untersuchungen des Schlosses 
in Koniecpol-Chrząstów wurde 2008 durch das 
institut für Archäologie der Universität Łódź 
durchgeführt (Abb 1–3). Sie setzten sich zum 
Ziel eine vorläufige erkennung der Form des 
Schlosses in seiner ursprünglichen architektoni-
schen Gestaltung vom Beginn des 17. Jh., als 
es Sitz der Adelsfamilie Koniecpolski gewesen 
war. Die Untersuchungen bestätigten die Vermu-
tung, dass der Baukörper des Schlosses im 18. 
und 19. Jh. verkleinert wurde (Abb. 4–5). Nach 
der ersten Untersuchungskampagne wissen wir, 

dass das Schloss von Koniecpolskis größer war 
– wies Ausmaße etwa 15 × 50 m auf, und an 
seinen Nordecken gab es sechseckige ecktürme. 
Die weiter zu untersuchenden Bauten schlossen 
sich an die Südecken. Serien von Forschungs-
chürfen ließen auch den Verlauf des Schlossgra-
bens und die Anlage umlaufender Umfassungs-
mauer erkennen. Bereits nach der einleitenden 
Grabungskampagne darf man annehmen, dass 
das vergessene Schloss in Koniecpol-Chrząstów 
eine der interessanteren frühbarocken polnischen 
Residenzen war. Die Untersuchungen werden 
fortgesetzt werden.



247

Ryc. 1. Opole. Lokalizacja rejonu badań. Skala 1 : 25 000

Elwira Holc, Ewa Matuszczyk

SPRAWOZDANie Z NADZORU i BADAŃ  
ARCheOLOGiCZNYCh ZWiĄZANYCh Z BUDOWĄ 

KOLeKTORA ŚCieKOWeGO W OPOLU

W dniach od 1 października 2007 roku 
do 31 marca 2008 roku przeprowadzono ar-
cheologiczny nadzór prac ziemnych związa-
nych z budową tzw. kolektora K, w obrębie 
ulic: Szpitalnej, Katedralnej i Kolegiackiej, 
leżących w północno-zachodniej części mia-
sta lokacyjnego (ryc. 1). Nadzór i badania 
przeprowadziła e. holc – Usługi Archeolo-
giczno-Konserwatorskie na zlecenie firmy 
„MAZUR” Specjalistyczne Przedsiębiorstwo 
Robót inżynieryjnych w Szczecinie. Pracami 
w terenie kierował Klemens Macewicz.

Na przeważającej długości roboty pro-
wadzono w miejscu posadowienia starszego, 
betonowego kolektora ściekowego. Tym 
samym, w wykopach o głębokości 3,4–4 m 
i szerokości 2 m, pod współczesną na-
wierzchnią wystąpiły typowe warstwy za-
sypowe, zalegające na skale kredowej – cal-
cu. Tylko miejscami, na krótkich odcinkach 
ulic Szpitalnej i Katedralnej, wystąpiły po-
zostałości warstwy kulturowej, w postaci 
zbitej, czarnej próchnicy, która zawierała 
liczne szczątki organiczne.
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interesującego odkrycia dokonano na 
wysokości budynku nr 5 przy ul. Szpitalnej, 
gdzie wykop pod kolektor przeciął biegną-
cy od ul. Krupniczej do Młynówki ceglany 
kolektor ściekowy z końca XiX wieku, 
o wysokości 0,8 m. W jego wnętrzu znaj-
dowała się butelka zawierająca kartkę z nie-
czytelną, krótką informacją sporządzoną 
w 1898 roku (ryc. 2). W dniu 29 listopada 
2007 roku w wykopie pod studzienkę nr 7 
w ul. Katedralnej, tuż przy moście na Mły-
nówce, odsłonięto fragmenty kurtyny miej-
skiego muru obronnego, natomiast 5 grud-
nia 2007 roku relikty bocznych ścian jednej 
z czterech bram miejskich – Bramy Od-
rzańskiej (ryc. 2).

Brama Odrzańska została przedstawiona 
na licznych widokowych planach Opola. 
Ponadto w zbiorach Muzeum Śląska Opol-
skiego zachowała się dokumentacja inwen-
taryzacji budowlanej tego obiektu wraz 
z planem sytuacyjnym z 1865 roku, czyli 

po przebudowie, którą przeprowadzono 
w 1828 roku, a krótko przed jej wyburze-
niem w 1889 roku. Na wszystkich znanych 
planach Opola zarys Bramy Odrzańskiej 
został przedstawiony podobnie, a mianowi-
cie jako obiekt zbudowany na planie zbli-
żonym do kwadratu, w którym lico ze-
wnętrzne czołowej ściany polnej pokrywa 
się z linią frontową kurtyny muru obronne-
go, boczne ściany zaś zostały wzniesione 
wewnątrz miasta. Z uwagi na długi „żywot” 
Brama Odrzańska posiada również doku-
mentację fotograficzną (ryc. 3).

W wyniku prac archeologicznych odsło-
nięto i udokumentowano fragment kurtyny 
muru obwodowego oraz fundamenty bocz-
nej, południowej ściany baszty bramnej,  
a także niewielki fragment przeciwległej ścia-
ny północnej. Zewnętrzne lico kurtyny muru 
obronnego, odsłonięte na odcinku o długo-
ści 7,5 m, zostało posadowione na skale 
wapiennej, na poziomie 151,29–151,56 m 
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n.p.m i zachowało się do wysokości 152,59–
154,05 m n.p.m, tj. około 2,6 m od pozio-
mu posadowienia. W odległości 3,3 m od 
narożnika budynku klasztornego stwierdzo-
no w nim przerwę o szerokości 2,1 m. Uzy-
skany w tym miejscu przekrój poprzeczny 
umożliwił dokładne rozpoznanie sposobu 
jego budowy. Szerokość ścian północnej 
i południowej na poziomie posadowienia 
wynosiła 3,25 m, na wysokości zaś zacho-
wanej korony około 3,15 m. Wewnętrzne 
lico ściany północnej (od strony miasta) 
zostało posadowione na poziomie 151,96 m 
n.p.m., czyli około 0,65 m wyżej. Wewnętrz-
ne lico ściany południowej nie zachowało 
się – zostało zniszczone budową w XiX 
wieku ceglanej komory kanalizacyjnej. Sze-
rokość zewnętrznego lica na ścianach pół-
nocnej i południowej wynosiła 0,9 m na 
poziomie posadowienia i 0,75 m na pozio-
mie 153,12 m n.p.m., tj. około 1,5 m po-
wyżej poziomu posadowienia. Badany od-
cinek fundamentu muru obronnego został 
wzniesiony na marglowym calcu, jedynie 
zewnętrzne lico odcinka północnego na 
trzech warstwowo ułożonych polnych ka-
mieniach. Jądro muru, którego spąg spo-
czywał bezpośrednio na calcowym marglu, 
na poziomie 151,96 m n.p.m., zostało zbu-
dowane z pokruszonego wapienia i nielicz-
nych kawałków cegieł zalanych zaprawą 
wapienną. Szerokość jądra na ścianach pół-
nocnej i południowej wynosiła około  

2,2 m. Na ścianie południowej, na poziomie 
152,46–153,44 m n.p.m., zachował się frag-
ment ceglanej ściany, zbudowanej z 5 
warstw cegieł, o wymiarach, 26 × 13 × 7 cm 
ułożonych w wątku kowadełkowym.

W odległości 7,25 m od północno-zachod-
niego narożnika budynku klasztornego od-
słonięto, dostawiony krótszym bokiem do 
zewnętrznego lica muru obronnego, fragment 
ściany fundamentowej z łamanego kamienia 
wapiennego, układanego warstwowo na za-
prawie piaskowo-wapiennej, zachowany do 
wysokości 1 m. Jego szerokość wynosiła 1,25 
m na poziomie posadowienia 150,87–151,44 
m n.p.m. Na południowej ścianie wykopu 
pod kolektor, który na odcinku o długości 7 
m został poszerzony do zewnętrznej granicy 
chodnika, odsłonięto wewnętrzne lico bocz-
nej, południowej ściany Bramy Odrzańskiej 
(ryc. 4). Zachowała się na odcinku o długo-
ści 4,25 m. Jej lico zewnętrzne, zbudowane 
z cegieł łączonych zaprawą wapienną, zo-
stało posadowione na poziomie 151,96 m 
n.p.m. i zachowało się do poziomu 153,83 
m n.p.m., a jego szerokość wynosiła od 0,44 
m do 0,66 m. Kamienno-ceglane jądro, któ-
rego spąg uchwycono w zniszczonej partii 
wschodniej na poziomie 151,96 i 152,46 m 
n.p.m. w części środkowej, zostało oblico-
wane cegłami palcówkami o wymiarach 
27–28 × 13–14 × 7–8 cm ułożonymi w wątku 
gotyckim. Na poziomie 153,24 m n.p.m., na 
odcinku o długości 2,1 m, wystąpiła warstwa 
otoczaków rzecznych o miąższości 0,15 m. 
Powyżej, do poziomu 153,4 m n.p.m., zale-
gały na przemian cienkie warstwy ceglane-
go miału, brunatnej ziemi i spalenizny. Na 
ścianie północnej wykopu uchwycono nie-
wielki fragment bocznej ściany północnej 
Bramy. Na poziomie 152,18–153,03 m n.p.m. 
zachowały się fragment zewnętrznego lica 
o szerokości 0,44 m zbudowany z cegieł 
palcówek o wymiarach 27–28 × 13–14 × 89 
cm oraz fragment kamienno-ceglanego jądra 
o długości 1,25. Prawie całkowite zniszcze-
nie partii fundamentowych bocznej ściany 
północnej oraz zachodniego odcinka ściany 
południowej podczas budowy ceglanej ko-
mory kanalizacyjnej w końcu XiX wieku 
uniemożliwiło rozpoznanie powiązania kon-
strukcyjnego bądź jego braku pomiędzy 

Ryc. 3. Opole. Brama Odrzańska. Fotografia z 1880 
roku. Archiwum Muzeum Śląska Opolskiego  

w Opolu
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Ryc. 5. Opole. Ulica Szpitalna. Rzut poziomy stud-
ni czerpalnej

ścianami bocznymi baszty bramnej a we-
wnętrznym licem kurtyny muru obronnego. 
W toku prowadzonych badań pozyskano 
niewielką ilość ruchomego materiału za-
bytkowego w postaci nowożytnych frag-
mentów naczyń i kości zwierzęcych, które 
znaleziono podczas oczyszczania zewnętrz-
nego lica muru obronnego, na głębokości 
2,6–2,8 m.

Wyniki przeprowadzonych badań relik-
tów partii fundamentowych baszty bramnej 
oraz ich konfrontacja z wyjątkowo bogatą 
ikonografią potwierdzają przypuszczenie, iż 
był to obiekt zbudowany na planie zbliżo-
nym do kwadratu, w którym lico zewnętrz-
ne czołowej ściany polnej pokrywało się 
z linią frontową kurtyny muru obronnego, 
boczne ściany zaś zostały wzniesione we-
wnątrz miasta. W dniu 7 grudnia 2007 roku 
w północno-wschodniej ścianie wykopu 
w ul. Szpitalnej, w odległości 4,3–5,6 m od 
północno-zachodniego naroża kamienicy nr 1 
przy ulicy Katedralnej, uchwycono relikty 
drewnianej studni czerpalnej, która została 
zniszczona podczas wcześniejszych robót 
ziemnych związanych z budową infrastruk-
tury miejskiej.

Czworoboczna studnia została zbudowa-
na z poziomo ułożonych dranic, łączonych 
w narożach na zrąb (ryc. 5). Wymiary dra-
nic: 1,74–1,75 m, szerokość 0,2–0,25 m, 

grubość 0,12–0,14 m. Tylko jedna po-
wierzchnia dranic była płaska, druga, lekko 
zaokrąglona, zachowała kształt okorowane-
go pnia. Konstrukcja studni została dodat-
kowo wzmocniona w narożach czterema 
pionowymi palami, z których zachowały się 
tylko dwa. W rzucie poziomym studnia 
miała kształt zbliżony do kwadratu o wy-
miarach wewnętrznych: 1,35 × 1,4 m. 
W ścianie wykopu korona studni zachowa-
ła się na głębokości 1,3 m poniżej wykopu 
pod rurę gazową i kable energetyczne. Na 

0 2 m

Ryc. 4. Opole. Ulica Katedralna. Brama Odrzańska. Wewnętrzne lico południowej ściany bocznej wraz 
z „przekrojem” kurtyny obwodowego muru miejskiego: 1 – warstwa wyrównawcza pod nawierzchnię 
ulicy, 2 – warstwa zasypowa, 3 – warstwa bruku z otoczaków, 4 – ceglane lico, 5 – fragment ściany 
baszty bramnej, 6 – jądro muru obronnego i bocznej ściany baszty bramnej, 7 – zewnętrzne lico muru 

obronnego, 8 – margiel, 9 – odcinek zniszczony przez ceglaną komorę z końca XiX wieku
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Elwira Holc, Ewa Matuszczyk

ZPRÁVA O DOhLeDU A ARCheOLOGiCKéM VÝZKUMU PŘi VÝSTAVBĚ  
KANALiZAČNÍhO KOLeKTORU V OPOLÍ

(Résumé)

Ve dnech 1. října 2007–31. března 2008 byl 
prováděn archeologický dohled nad zemními pra-
cemi spojenými s výstavbou tzv. kolektoru K, 
mezi ulicemi: Szpitalní, Katedralní a Kolegiacká, 
které se nacházejí v severozápadní části lokační-
ho města (obr. 1). Sonda většinou vedla v místech 
staršího betonového kanalizačního kolektoru, pro-
to ve výkopech o hloubce 3,4–4 m a šířce 2 m 
pod současným povrchem byly zaznamenány 
pouze typické zásypové vrstvy nasedající přímo 
na křídovou horninu – podloží. Dne 29. listopa-
du 2007 byly ve výkopu pod jímkou č. 7 na ul. 
Katedralní, hned u mostu přes Młynówku, od-
kryty fragmenty kurtiny městské hradby a 5. 
prosince 2007 relikty bočních stěn jedné ze čtyř 
městských bran – Oderské brány (Brama Odrzań- 
ska) (obr. 2, 3). Výsledkem archeologických 
prací tak bylo především objevení a zdokumen-
tování fragmentu kurtiny obvodové zdi a zákla-
dové partie boční, jižní stěny branské bašty a ne-
velkého fragmentu protilehlé severní stěny (obr. 
4). Výsledky výzkumu základových partií branské 
bašty a jejich konfrontace s výjimečně bohatými 
ikonografickými prameny potvrzují, že se jedna-

lo o objekt přibližně čtvercového půdorysu, při-
čemž vnější čelní líc zdi se kryl s čelní linií 
kurtiny hradby, boční stěny pak byly postaveny 
uvnitř města. 7. prosince 2007, v severovýchod-
ním profilu sondy na ul. Szpitalní, ve vzdálenos-
ti 4,3–5,6 m od severozápadního nároží domu č. 
1 na ul. Katedralní, byly zachyceny relikty dře-
věné čerpací studny, zničené během dřívějších 
zemních prací spojených s výstavbou městské 
infrastruktury. Čtyřhraná studna byla postavena 
z vodorovně kladených z trámů, vodorovně kla-
denych na srubovou konstrukci (obr. 5). Rozmě-
ry trámů: 1,74–1,75 m, šířka 0,2–0, 25 m, síla 
0,12–0,14 m. V půdorysu měla studna přibližně 
čtvercový tvar a její vnitřní plocha činila 1,35 × 1,4 
m. Výplň odkryté části studny byla jednolitá. 
Tvořil ji drobný, cihlový rum s vápennou maltou, 
s příměsí písku a prvotního humusu. Ani uvnitř 
studny, ani v přilehlých vrstvách nebyl nalezen 
žádný archeologický materiál. Vedoucí výzkumu 
byla e. holc (Archeologicko-památkové služby 
na zakázku firmy „MAZUR” – Specializovaný 
podnik inženýrských prací ve Štětíně) a práce 
v terénu vedl Klemens Macewicz. 

tym poziomie zarejestrowano wierzchołek 
jednego z narożnych pali. Tylko w dolnej 
części wykopu zachowało się kilka dranic 
tworzących cembrowinę. Po kilku dranicach 
pozostały jedynie negatywy. W ponad 1/3 
swej powierzchni studnia znalazła się w wy-
kopie pod kolektor, który wykonano z lek-
kim poszerzeniem w linii dawnego kanału 
kanalizacyjnego. Podczas ręcznego oczysz-
czania profilu wykopu nastąpiło osunięcie 
się części sypkiego zasypiska studni, co 
umożliwiło jego eksplorację i odsłonięcie 
2 częściowo zachowanych, pionowych pali. 
Całkowitą eksplorację studni utrudniała 
pojawiająca się w wykopie woda, dlatego 
też ograniczono się do zarejestrowania na 

powierzchni wykopu zachowanej in situ 
dranicy leżącej wzdłuż linii południe–po-
łudniowy zachód, wyznaczającej poziom 
obiektu, nie naruszony wykopami pod in-
frastrukturę. Cała konstrukcja została za-
głębiona w ilasto-marglowe podłoże i się-
gała poniżej dna wykopu, czyli 3,5 m od 
współczesnej nawierzchni. Na całej odsło-
niętej głębokości wypełnisko studni było 
jednolite. Tworzył je drobny, ceglany gruz 
z zaprawą wapienną, domieszką piasku 
i pierwotnego humusu. Struktura ta była 
mało zwięzła, podatna na osypywanie. Ani 
we wnętrzu studni, ani w warstwach do 
niej przylegających nie znaleziono żadnego 
materiału zabytkowego.



Elwira Holc, Ewa Matuszczyk

eiN BeRiChT VON DeR AUFSiChT UND DeN ARChÄOLOGiSCheN  
UNTeRSUChUNGeN iM ZUSAMMeNhANG MiT DeM BAU  

eiNeS eNTWASSeRUNGSVORFLUTeRS iN OPOLe

(Zusammenfassung)

in den Tagen vom 1. Oktober 2007 bis zum 
31. März 2008 wurde eine archäologische Aufsicht 
über die erdarbeiten im Zusammenhang mit dem 
Bau des sog. Vorfluters K im Bereich der Straßen: 
Szpitalna, Katedralna und Kolegiacka, die im 
nordwestlichen Teil der Gründungsstadt liegen, 
durchgeführt (Abb. 1). in der überwiegenden 
Länge wurden die Arbeiten an der Gründungs-
stelle eines älteren Betonvorfluters geführt. Dem-
nach traten in den Gruben von 3,4–4 m Tiefe und 
2 m Breite unterhalb der gegenwärtigen Oberflä-
che typische Zuschüttungsschichten auf, die den 
gewachsenen Boden – einen Kreidefelsen – über-
lagerten. Am 29. November 2007 wurden in der 
Grube für den Sinkkasten Nr. 7 in der Katedral-
na-Straße, dicht an der Brücke über den Mühl-
graben (poln. Młynówka), Fragmente einer Man-
telmauer der Stadtbefestigung freigelegt, und am 
5. Dezember 2007 Überreste von Seitenwänden 
eines der vier Stadttore – des Odertores (Brama 
Odrzańska) (Abb. 2, 3). Die archäologischen Ar-
beiten ließen ein Fragment der Mantelmauer des 
Mauerringes sowie Fundamentteile der seitlichen, 
südlichen Wand der Torbastei sowie ein kleines 
Fragment der gegenüber liegenden Nordwand 
freilegen und dokumentieren (Abb. 4). Die er-
gebnisse der Untersuchungen von Überresten der 
Fundamentteile der Torbastei sowie deren Ver-
gleich mit außerordentlich reicher ikonographie 

belegen, dass es ein über einem annähernd recht-
eckigen Grundriss erbautes Objekt war, in dem 
die äußere Fluchtlinie der vorderen Glacisseite 
sich mit der Linie der Mantelmauer gedeckt hat 
und die Seitenwände innerhalb der Stadt errichtet 
wurden. Am 7. Dezember 2007 wurden in der 
nordöstlichen Wand des Schnitts in der Szpitalna-
-Straße, in einer entfernung von 4,3–5,6 m von 
der nordwestlichen ecke des Bürgerhauses Nr. 1 
in der Katedralna-Straße, Überreste eines hölzer-
nen Sumpfs erfasst, der bei den früheren städti-
schen erschließungsarbeiten zerstört worden war. 
Der viereckige Sumpf war aus waagerecht im 
Blockbau gelegten Bohlen errichtet (Abb. 5). Aus-
maße der Bohlen: Länge 1,74–1,75 m, Breite 
0,2–0,25 m, Dicke 0,12–0,14 m. im Grundriss wies 
der Sumpf eine annähernd rechteckige Form mit 
Außenausmaßen 1,35 × 1,4 m auf. in der ganzen 
freigelegten Tiefe war die Sumpffüllung einheitlich 
und bestand aus feinem Ziegelgrus mit Kalkmör-
tel, mit beigemischtem Sand und ursprünglichem 
humus. Weder im Sumpfinneren als auch in den 
anliegenden Schichten kamen Funde zutage. Die 
Aufsicht und Untersuchungen wurden von e. holc 
– Archäologisch-Denkmalpflegerische Dienstleis-
tungen im Auftrag der Firma „MAZUR” – Fach-
unternehmen für ingenieurarbeiten in Szczecin 
durchgeführt. Die Leitung der Grabungsarbeiten 
wurde Klemens Macewicz anvertraut. 



253

Dariusz Rozmus, Jerzy Roś

SPRAWOZDANie Z RATOWNiCZYCh BADAŃ  
WYKOPALiSKOWYCh NA STANOWiSKU 22  
W SieWieRZU, WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

Ryc. 1. Siewierz. Lokalizacja stanowiska 22. Skala 1 : 25 000

We wrześniu 2008 roku w miejscu pla-
nowanej obwodnicy siewierskiej, w rejonie 
szybów górniczych o przypuszczalnej chro-
nologii od średniowiecza do czasów nowo-
żytnych, zwanych lokalnie warpiami1 (ryc. 
1), przeprowadzono poprzedzające badania 
archeologiczne. Badaniami kierował dr Da-
riusz Rozmus. Działalność górnicza pozo-
stawiła bardzo wyraźne ślady w ukształto-
waniu terenu. Są to przede wszystkim po-
zostałości po szybach oraz sztolniach 
odwadniających2.

Stanowisko 22 znajduje się na południo-
wych obrzeżach miasta, nad Czarną Prze-
mszą. 

Nieopodal stanowiska znajduje się też 
datowany na wczesne średniowiecze kośció-
łek romański pod wezwaniem św. Jana3.

Podczas badań przeprowadzonych na 
zalesionej działce 5011/1 założono sześć 
wykopów oznaczonych A, B, C, D, e, F 
o łącznej powierzchni 3 arów. Wykopy za-
łożono w szczególnie trudnej sytuacji tere-
nowej, dlatego też niektóre z nich mają 
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lekko trapezowaty kształt (ryc. 2). Należy 
zaznaczyć, że eksploracja stanowiska była 
możliwa tylko w miesiącach letnich i wcze-
sną jesienią. Wysoki poziom wód grunto-
wych po deszczach uniemożliwiał eksplo-
rację.

W rezultacie badań natrafiono na ślady 
nowożytnej warstwy kulturowej – z 2. po-
łowy XiX wieku oraz początku wieku XX 
(tylko w wykopach A i e).

Wyodrębniono 5 domniemanych obiektów. 
Dwa w wykopie A oraz 3 w wykopie e.

Obiekt 1 w wykopie A był najprawdo-
podobniej XX-wiecznym dołem posłupo-
wym. Obiekt 2 w wykopie A był zamulonym 
wąskim ciekiem wodnym lub nieregularnym 

rowkiem odwadniającym (melioracyjnym) 
z XiX lub XX wieku.

W wykopach B, C, D, F nie natrafiono 
na ślady warstw kulturowych. W wykopie e 
(o powierzchni 1 ara) wyróżniono 3 obiekty:

Obiekt 3 – duża jama wypełniona prze-
mieszanymi warstwami ciemnej gleby prze-
chodzącej w piaszczysto-gliniaste podłoże. 
Funkcja nieznana, być może dół do wybie-
rania piasku lub na śmieci. W obiekcie od-
kryto ceramikę z 2. polowy XiX wieku oraz 
silnie skorodowane kawałki narzędzi żela-
znych, być może górniczych – kilofków, co 
nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę 
występowanie w rejonie stanowiska warpi 
– szybów górniczych.

Obiekt 4 – zagłębienie humusu w zgli-
nionym piasku.

Obiekt 5 – dołek zapełniony humusem, 
być może wykrot.

Ogólnie można stwierdzić, że obiekty 
wypełnione są materiałem przypominającym 
humus, co oznacza, że powstały stosunkowo 
niedawno. 

Podczas badań nie stwierdzono ewident-
nego osadnictwa wcześniejszego niż okres 
nowożytny. Możliwe, że analiza ceramiki 
XiX-wiecznej wskaże przynależność mate-
riału ceramicznego do opisanej w literaturze 
etnograficznej tzw. ceramiki typu siewier-
skiego. Nieliczna ceramika średniowieczna 
jest znajdowana tylko na powierzchni.

Na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Katowicach 
w grudniu 2008 roku przy pomocy ekipy 
wyposażonej w wykrywacze metalu przepro-
wadzono tygodniową weryfikację obszaru 
całej inwestycji związanej z budową obwod-
nicy siewierskiej. Pracami kierowali Artur 
Troncik i Piotr Szyngiera. Weryfikacji pod-
dano hałdy oraz obszar pomiędzy stanowi-
skami 21 i 22. Wzięto pod uwagę humus 
i podglebie odsłonięte podczas makroniwe-
lacji. Ta dodatkowa i bezprecedensowa w hi-
storii badań archeologicznych lustracja po-
twierdziła negatywne wyniki badań wyko-
paliskowych przeprowadzonych w rejonie 
kościoła św. Jana w Siewierzu. Ani w rejo-
nie stanowiska badanego przez ekipę łódzką 
pod kierunkiem Andrzeja Bartczaka i An-
drzeja Wójcika (informacja ustna), ani w re-

Ryc. 2. Siewierz, stanowisko 22. Plan wysokościo-
wy wraz z rozmieszczeniem wykopów

0 10 m
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jonie badanym przez Dariusza Rozmusa nie 
stwierdzono domniemanej osady wczesno-
średniowiecznej związanej z okresem budo-
wy kościoła datowanego na Xii wiek.

Uzyskano liczny materiał w postaci no-
wożytnych zabytków typu guziki, klamry 
oraz inne. Ciekawym znaleziskiem jest opra-
wiona w ołów skałka muszkietowa. Podczas 
badań weryfikacyjnych znaleziono liczne 
wytopki ołowiane różnych rozmiarów oraz 
formy. Zainteresowanie wzbudzają wytopki 
w formie wałeczków.

Osobną kategorię znalezisk stanowią 
monety. Odkryto: denarek jagielloński, sze-
lągi Jana Kazimierza tzw. boratynki (28 sztuk), 
monety z XViii i XiX wieku (22 sztuki), 
monety z XX wieku (20 sztuk).

Ze średniowiecza znaleziono 2 nieziden-
tyfikowane (w bardzo złym stanie zacho-
wania) srebrne monety. Znaleziono również, 
ozdobiony motywem lilii i koron, żeton 
kupiecki. Funkcje tego zabytku oraz jego 
chronologię (przypuszczalnie XVi–XVii w.) 
określił prof. dr hab. Stanisław Suchodolski. 
Wielką rzadkością okazał się srebrny dena-
rek Władysława i, króla Węgier, datowany 
na lata jego panowania 1077–10954.

Badania w 2008 roku skłaniają do wy-
ciągnięcia wniosku, że obszar na północ od 
kościoła św. Jana od średniowiecza to łąki 
i pastwiska. Osadnictwo istniało najprawdo-
podobniej w rejonie starego Siewierza na 
południe od kościoła św. Jana, gdzie pomię-
dzy domami na powierzchni odkrywa się 
wczesnośredniowieczną ceramikę, a także 
w rejonie obecnej zabudowy siewierskiej. 
W Starym Siewierzu na południe od kościo-
ła św. Jana wiosną 2008 roku dokonano 
lustracji terenowej, w której uczestniczyli 
Dariusz Rozmus, Dominik Abłamowicz oraz 

Andrzej Wójcik. Wnioski z tej lustracji zo-
stały przekazane Śląskiemu Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków w Katowicach.

Najprawdopodobniej nieopodal kościoła 
w kierunku Siewierza przebiegał szlak han-
dlowy, a później pielgrzymkowy w kierunku 
Częstochowy. Obecnie tylko istnieniem szla-
ku można wytłumaczyć znaleziska średnio-
wiecznych i nowożytnych monet. Liczne 
znaleziska związane z ołowiem pochodzą 
z pobliskich osad produkcyjnych, przede 
wszystkim w rejonie Dąbrowy Górniczej- 
-Łośnia (stanowiska 2 i 8)5, Dąbrowy Górni-
czej-Strzemieszyc6 i Przeczyc (stanowisko 7)7.

Badania w 2008 roku mają zasadnicze 
znaczenie dla analizy przestrzennego roz-
woju Siewierza. Prowadzone były na ob-
szarze pomiędzy tzw. Siewierzem Starym 
z kościołem pod wezwaniem św. Jana 
Chrzciciela a miastem Siewierzem Nowym 
i zamkiem siewierskim. Początki Siewierza 
i związanej z nim osady targowej z towa-
rzyszącym jej murowanym kościołem się-
gają wieku Xi. Chociaż pierwsze wzmian-
ki o Siewierzu w źródłach pochodzą z roku 
1124, a następnie z lat 1223–1226, już 
w roku 1232 w źródłach wymieniona była 
kasztelania siewierska8. Do ewentualnego 
najstarszego horyzontu chronologicznego 
Siewierza, spośród zabytków odkrytych 
w trakcie badań w 2008 roku, może nawią-
zywać jedynie moneta króla węgierskiego 
Władysława i.

W rejonie badań nie odkryto osady. Fakt 
ten musi skłonić do jej poszukiwań w innym 
miejscu. Biorąc pod uwagę zasięg budowy 
obwodnicy siewierskiej, należy stwierdzić, 
że dobrze się składa, że poszukiwana osada 
nie znajduje się w rejonie prowadzonych od 
jesieni 2008 roku prac ziemnych.

PRZYPiSY

1 Problematyka inwentaryzacji oraz badań średniowiecznych i nowożytnych szybów górniczych 
nie była dotychczas podejmowana w Polsce na odpowiednią skalę. W interesującym nas regionie 
udało się dotychczas opisać wstępnie szyby górnicze na terenie Dąbrowy Górniczej. Por. A. R y b a k, 
Państwowe górnictwo galmanu na terenie Dąbrowy Górniczej w XIX w., Dąbrowa Górnicza 2002 oraz 
t e n ż e, Ślady górnictwa kruszcowego na terenie Dąbrowy Górniczej i jej okolic, [w:] Archeologiczne 
i historyczne ślady górnictwa i hutnictwa na terenie Dąbrowy Górniczej i okolic, pod red. D. R o z m u -
s a, Kraków 2004.
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2 Modelowym przykładem katalogu zabytków tego typu jest: e. K r y g i e r, D. M o l e n d a, A. S a ł a -
d z i a k, Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce: Powiat Olkusz, cz. 1: Zabytki górni-
cze, Wrocław 1971. Niestety, rejon Siewierza nie został w ten sposób opracowany, a formy terenu 
związane z eksploatacją surowców naturalnych ulegają szybkiej destrukcji, w okolicach Siewierza do 
rekonstrukcji zasięgu dawnego górnictwa i hutnictwa rud metali mogą posłużyć jedynie nazwy miejsco-
we w rodzaju: Kuźnica Sulikowska, Kuźnica Czekanka, Warpie, Kopanina itp., znane z map i przekazów 
historycznych z okolic Siewierza.

3 Dotychczas w rejonie kościoła przeprowadzono tylko niewielkie badania sondażowe. Kierujący 
badaniami Jacek Pierzak znalazł jedynie materiały archeologiczne datowane na okres od XiV do XV w. 
i tylko jeden fragment ceramiki, która może pochodzić z wieku Xiii. Por. W. B ł a s z c z y k, W starożyt-
ności i w średniowieczu, [w:] Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia z dziejów Księstwa Siewierskiego, 
pod red. F. K i r y k a, Katowice 1994, s. 93–94.

4 Por. ekspertyzę prof. Stanisława Suchodolskiego: „denar króla węgierskiego Władysława  i (1077–
1095) z legendą LADiSCLAVS Re+;”. U Huszara nr 24 (Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute, 
München 1979).

5 Por. D. R o z m u s, Wczesnośredniowieczne zagłębie metalurgii srebra i ołowiu, [w:] Początki i roz-
wój miast Górnego Śląska w świetle badań interdyscyplinarnych, pod. red. D. A b ł a m o w i c z a, M. 
F u r m a n k a, M. M i c h n i k, Gliwice 2004; R. B o d n a r, D. R o z m u s, Wczesnośredniowieczne ślady 
hutnictwa w Dąbrowie Górniczej-Łośniu oraz na obszarach pogranicznych, [w:] Archeologiczne i histo-
ryczne ślady górnictwa..., s. 9–60; D. R o z m u s, J. R o ś, Wczesnośredniowieczny piec do wytopu srebra 
i ołowiu w Dąbrowie Górniczej-Łośniu, stan. 2, „Sprawozdania Archeologiczne” t. 52: 2000, s. 389–403; 
D. R o z m u s, R. B o d n a r, Badania archeologiczne na wielokulturowym stanowisku 8 w Dąbrowie 
Górniczej-Łośniu, województwo śląskie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach 
pogranicznych w latach 2001–2002, pod red. e. T o m c z a k a, Katowice 2004, s. 146–157; R. B o d n a r, 
D. R o z m u s, B. S z m o n i e w s k i, Hutnictwo srebra i ołowiu we wczesnym średniowieczu w świetle 
odkryć w Dąbrowie Górniczej-Łośniu (wybrane zagadnienia), [w:] Osadnictwo średniowieczne nad 
Przemszą i Brynicą, pod red. S. W i t k o w s k i e g o, J. S p e r k i, Sosnowiec–Cieszyn 2005; M. K a r -
b o w n i c z e k, i. S u l i g a, R. B o d n a r, D. R o z m u s, B. S z m o n i e w s k i, An attempt of reproduction 
of the medieval technology of lead metallurgy at Losien (Poland) region, [w:] Metalurgiâta v ûgoiztočna 
Evropa ot drevnostta do kraâ na XIX vek, Sozopol 2005, s. 91–94; L. K r u d y s z, D. R o z m u s, B.S. 
S z m o n i e w s k i, Badania archeologiczne wczesnośredniowiecznej osady hutniczej w Dąbrowie Gór-
niczej-Łośniu (stanowisko 8), województwo śląskie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku 
i ziemiach pogranicznych w latach 2005–2006, pod red. e. T o m c z a k a, Katowice 2007, s. 99–111.

6 Por. A. R o g a c z e w s k a, Od pradziejów do rozbiorów, [w:] Będzin 1358–2008, t. ii, Będzin 2008, 
s. 83–87.

7 Por. A. B a r t c z a k, Sprawozdanie z badań ratowniczych na osadzie wczesnośredniowiecznej (sta-
nowisko 7) w Przeczycach, województwo śląskie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i zie-
miach pogranicznych w latach 2005–2006…, s. 91–98.

8 J. R a j m a n, Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu, Kraków 1998, s. 43–46, 57, 69.

Dariusz Rozmus, Jerzy Roś

ZPRÁVA O ZÁChRANNéM VÝZKUMU NA LOKALiTĚ 22 V SieWieRZi,  
SLeZSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

V září roku 2008 na místě plánovaného obchva-
tu Siewierze, v oblasti výskytu důlních šachet da-
tovaných pravděpodobně od středověku po novověk, 
byl prováděn předstihový archeologický výzkum 
(obr. 1). Výzkum v roce 2008, který vedl dr. Da-
riusz Rozmus, má zásadní význam pro analýzu 

územního rozvoje Siewierze. Plocha výzkumu se 
nachází na území mezi tzv. Starou Siewierzí s kos-
telem sv. Jana Křtitele datovaným do 12. století 
a městem Novou Siewierzí a siewierzským hradem.

Během výzkumu nebylo potvrzeno starší 
osídlení než novověké. Nečetné zlomky stře-
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Dariusz Rozmus, Jerzy Roś

eiN BeRiChT VON DeN NOTGRABUNGeN AUF DeM FUNDPLATZ 22  
iN SieWieRZ, SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

im September 2008 wurden im Bereich der 
geplanten Umgehungsstraße von Siewierz, in der 
Region, wo die Bergbauschachten wahrscheinlich 
der mittelalterlichen bis neuzeitlichen Zeit auf-
treten, vorbeugende archäologische Untersuchun-
gen durchgeführt (Abb. 1). Die 2008 unter der 
Leitung von Dr. Dariusz Rozmus durchgeführten 
Untersuchungen sind von wesentlicher Bedeutung 
für die Analyse der räumlichen entwicklung von 
Siewierz. Sie wurden im Gebiet zwischen dem 
sog. Alten (Stary) Siewierz mit der ins 12. Jh. 
datierten Johannes-Täufer-Kirche und der Stadt 
Siewierz Neu (Nowy) und der Burg geführt.

Bei den Untersuchungen wurde keine eviden-
te frühere Besiedlung als neuzeitlich ermittelt. 
Wenige Keramik von mittelalterlichem Gepräge 
wird nur oberflächlich gefunden. 

Die Untersuchungen im Jahre 2008 belegen, 
dass das Gebiet nördlich der Johanniskirche als 
Anger und Weiden benutzt wurde. in dieser Ge-
gend verlief auch ein handels- und später Pilg-
rimsweg. Die Besiedlung fand sich höchstwahr-
scheinlich in der Gegend von Alt Siewierz südlich 
der Johanniskirche, wo zwischen den häusern auf 
der Oberfläche die frühmittelalterliche Keramik 
gefunden wurde, sowie in Siewierz selbst.

im Auftrag des Woiwodschafts-Denkmalpflegers 
in Katowice wurde im Dezember 2008 eine wo-
chenlange Prospektion des Geländes für den Bau 
der Umgehungsstraße durch ein Suchteam mit einem 
Fundmessgerät durchgeführt (Abb. 2). es konnte 
ein zahlreiches neuzeitliches Fundmaterial geborgen 
werden, u.a Knöpfe, Klammer, mehrere Blei- 
schmelzen unterschiedlicher Größe. ein interessan-
ter Fund ist in Blei eingefasster Musketenstein. 

Das gesamte Material stammt aus dem humus 
und halden der archäologischen Ausgrabungen so-
wie den halden, die bei der Planierung des Gelän-
des entstanden sind.

eine einzelne Fundkategorie bilden die Münzen. 
Sie weisen eine breite Zeitspanne auf. Gefunden 
wurden: Jagiellonnen-Denar, die Schillinge von Jo-
hannes Casimirs sog. „boratynki” (28 St.), Münzen 
des 18. und 19. Jh. (22 St.) und aus dem 20. Jh. 
(20 St.). Vom Mittelalter stammen drei unbestimm-
bare (schlecht erhaltene) Silbermünzen. eine Rarität 
erwies sich ein in mittleren Zustand erhaltener Silber-
denar von Ladislaus i., König von Ungarn, in die 
Jahre seiner herrschaft 1077–1095 datiert. Die ge-
nannte Münze kann somit als einziger Fund von 
den Untersuchungen des Jahres 2008 an den ältes-
ten Zeithorizont von Siewierz anknüpfen.

dověké keramiky se objevovaly pouze na po-
vrchu.

Výzkum v roce 2008 dokazuje, že území na 
sever od kostela sv. Jana bylo od středověku vy-
užíváno jako louky a pastviny. Probíhala zde 
obchodní a později i poutní cesta. Středověké 
osídlení lze s největší pravděpodobností lokali-
zovat na území Staré Siewierze jižně od kostela 
sv. Jana, kde byla na povrchu mezi domy nale-
zena raně středověká keramika, a do samotné 
Siewierze.

Na návrh uřadu Slezského vojvodského kon-
zervátora památek v Katovicích (Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Katowicach) byl v pro-
sinci 2008 prováděn týdenní verifikační výzkum 
celé plochy plánované výstavby siewierzského 
obchvatu s použitím detektoru kovů (obr. 2). Byl 
nalezen četný novověký materiál, mimo jiné knof-
líky, kliky, četné vytavené hrudky olova různé 

velikosti. Zajímavým nálezem je křesadlový zá-
mek muškety zasazený do olova. 

Všechen nalezený materiál pochází z orniční 
vrstvy a hald po archeologických výzkumech 
a makronivelaci terénu.

Zvláštní kategorií nálezů jsou mince. Chrono-
logicky představují dosti široký průřez. Byly na-
lezeny: jagellonský denár, šilinky Jana Kazimíra 
tzv. „boratynky” (28 kusů), mince z 18. a 19. 
století (22 kusů), mince z 20. století (20 kusů). 
Ze středověku pocházejí 3 neidentifikovatelné 
(špatně zachované) stříbrné mince. Velkou vzác-
ností je celkem zachovaný stříbrný denár Ladi-
slava i., uherského krále, datovaný do doby jeho 
vlády 1077–1095. Na eventuální chronologický 
nejstarší horizont osídlení Siewierze může z ná-
lezů získaných během výzkumu v roce 2008 na-
vazovat pouze výše uvedená mince uherského 
krále Ladislava i. 
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Agnieszka Małysa, Sławomir Chwałek, Dariusz Majewski

SPRAWOZDANie Z RATOWNiCZYCh BADAŃ  
WYKOPALiSKOWYCh NA STANOWiSKACh 1 i 5  

W ŚWieRKLANACh GÓRNYCh,  
WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

Ryc. 1. Świerklany Górne. Lokalizacja stanowisk 1 i 5. Skala 1 : 25 000

W 2007 roku w Świerklanach Górnych, 
województwo śląskie, na stanowiskach 1 i 5 
znajdujących się na trasie planowanej bu-
dowy autostrady A1 przeprowadzono ratow-
nicze badania archeologiczne (ryc. 1). Wy-
kopaliska zostały przeprowadzone przez 
Muzeum Śląskie w Katowicach na zlecenie 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad w Katowicach. Z ramienia mu-
zeum  prace prowadzili mgr Sławomir 
Chwałek (kierownik), mgr Dariusz Majewski, 

mgr Agnieszka Małysa oraz studentka ar-
cheologii Marta Ligęza.

Omawiane stanowiska odkryto w trakcie 
badań powierzchniowych prowadzonych 
w 2001 roku przez Józefa Bednarczyka, 
Marcina ignaczaka oraz A. Romańską1, 
a następnie w 2005 roku zostały zweryfi-
kowane sondażowo przez dr. Dariusza Roz-
musa oraz Roberta Bodnara. W wyniku 
przeprowadzonych prac zlokalizowano na 
stanowisku 1 dwa obiekty oraz skupisko 

1

5
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Ryc. 2. Świerklany Górne, stanowisko 1. Rozmieszczenie wykopów i obiektów
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Ryc. 3. Świerklany Górne, stanowisko 5. Rozmieszczenie wykopów i obiektów
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węgla drzewnego. Z warstwy ornej uzyska-
no materiał zabytkowy w postaci dwóch 
fragmentów ceramiki pradziejowej, frag-
mentu ceramiki średniowiecznej, krzemienia 
ze śladami odbicia, fragmentu przedmiotu 
z brązu (?) oraz dziesięć fragmentów cera-
miki nowożytnej. Ponadto z jednego obiek-
tu wydobyto krzemień ze śladami retuszu2.

Z kolei na stanowisku 5 odkryto tylko 
jeden obiekt nowożytny. Z humusu uzyska-
no materiał zabytkowy, który stanowiły 
m.in.: 3 fragmenty ceramiki średniowiecz-
nej, 7 fragmentów ceramiki nowożytnej i 4 
fragmenty przedmiotów żelaznych (m.in. 
z obiektu 1). Ponadto znaleziono 2 krze-
mienie: retuszowane narzędzie krzemienne 
– drapacz pyskowaty lub zgrzebło oraz rdzeń 
z krzemienia jurajskiego (import)3.

Stanowiska archeologiczne 1 i 5 zloka-
lizowane są na wschodnich obrzeżach wsi 
Świerklany Górne, w źródłowym odcinku 
potoku Kłokocinka, dopływu Rudy4. Według 
podziału fizycznogeograficznego Polski 
znajdują się na Płaskowyżu Rybnickim5.

Podłoże obu stanowisk archeologicznych 
i ich otoczenia stanowią utwory czwarto-
rzędowe6. 

W trakcie badań na stanowiskach 1 i 5 
w 2007 roku odsłonięto obszar o powierzch-
ni 17 925 m2, wyeksplorowano nawarstwie-
nia kulturowe znajdujące się poniżej warstwy 
ornej, a także obiekty, z których 59 ze sta-
nowiska 1 i 110 ze stanowiska 5 zostało 
określonych jako pozostałości kultur arche-
ologicznych (ryc. 2 i 3). Odkryto pozostało-
ści po osadnictwie z epoki brązu (ryc. 4) 

i okresu rzymskiego, osadnictwie średnio-
wiecznym (ryc. 5), a także, najliczniej, ślady 
z okresu nowożytnego. Uzyskano stosunko-
wo nieliczny jak na przebadany obszar ma-
teriał zabytkowy w liczbie 781 sztuk (218 
sztuk ze stanowiska 1; 563 sztuki ze stano-
wiska 5). W obu przypadkach zdecydowaną 
przewagę stanowiły zabytki z okresu nowo-
żytnego, które potwierdziły nowożytną fazę 
zasiedlania wydzieloną w wyniku badań po-
wierzchniowych i sondażowych.

Odkrycie nielicznych zabytków z wcze-
śniejszych okresów umożliwiło nam spoj-
rzenie na badany teren również pod kątem 
pozostałości pradziejowych. Wprawdzie 
duża część obiektów została datowana na 
podstawie badań radiowęglowych, jednak 
sporadyczne znaleziska materiału ceramicz-
nego z wcześniejszych okresów mogą sta-
nowić podstawę twierdzenia, iż na przeba-
danym terenie (szczególnie na stanowisku 
5) mogły istnieć pradziejowe skupiska ludz-
kie. Nie wiemy, czy stanowiły one rodzaj 
otwartej osady czy były raczej pojedynczy-
mi skupiskami osadniczymi. Pewne szcząt-
kowe informacje na ten temat można uzy-
skać na podstawie obiektów 101–116 od-
krytych na stanowisku 5, znajdujących się 
na granicy hektarów i i ii (ryc. 3). Wśród 
nich znajdował się obiekt określony jako 
mieszkalny, wokół którego zlokalizowanych 
było kilka dołków posłupowych. Jego rodzaj 
został określony na podstawie rozmiarów 
oraz rozmieszczenia (mniej więcej wokół 
niego) dołów posłupowych, które mogłyby 
sugerować konstrukcję nośną. Jednakże 

Ryc. 4. Świerklany Górne. Stanowisko 1. Rzuty poziome i przekroje pionowe obiektów 7 i 10

0 100 m
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Ryc. 5. Świerklany Górne. Stanowisko 5. Rzuty poziome i przekroje pionowe obiektów 1 i 42

0 100 m

0 100 m



miąższość tych obiektów, a także charakter 
warstw były wyraźnie zniekształcone przez 
czynniki zewnętrzne. Prawdopodobnie miej-
sce to było mocno nawodnione, co spowo-
dowało wypłukanie zawartości tych obiek-
tów. W tej części stanowiska zlokalizowano 
również większość materiału z epoki brązu 
i wczesnego okresu rzymskiego. Ze wzglę-
du na małe rozmiary fragmentów ceramicz-
nych, a także widoczne ślady działania wody 
nie było możliwe dokładne określenie kul-
turowe zabytków z epoki brązu. Dokładniej-
szą charakterystykę można było określić na 
podstawie zabytków datowanych na wczesny 
okres rzymski. Większość tego materiału 
znaleziono w warstwie znajdującej się nad 
obiektami. Podobieństwo cech nielicznego 
materiału zabytkowego z obiektów i znale-
zionego w warstwie może być argumentem 
za takim właśnie datowaniem tych obiektów. 
Brak większej ilości śladów z tego okresu 
może być wynikiem intensywnej działalności 
człowieka oraz oddziaływania środowiska 
naturalnego (w tej części teren charaktery-
zuje się silnym nawodnieniem).

Późne średniowiecze i okres nowożytny, 
najliczniej reprezentowane przez materiał 
zabytkowy oraz obiekty, potwierdzają źródła 
historyczne mówiące o rozwiniętej gospo-
darce w Świerklanach w tych okresach. 
Rozrzucenie po całych stanowiskach 1 i 5 
obiektów z tych czasów świadczy o inten-
sywnym użytkowaniu tego terenu (szcze-
gólnie w okresie nowożytnym).

Analiza uzyskanych materiałów zabyt-
kowych wykazała, iż na stanowiskach 1 i 5 
w Świerklanach Górnych istniała prawdo-
podobnie jedna osada typu otwartego z okre-
su nowożytnego. Analiza cech technologicz-
nych ceramiki tam odkrytej pozwoliła na 
określenie przybliżonego datowania tejże 
osady na przedział pomiędzy wiekami XVi–
XiX7.

Ze względu na fakt, że badania objęły 
teren znacznie zniszczony przez współcze-
sną gospodarkę, należałoby objąć ochroną 
konserwatorską najbliższy obszar wokół 
stanowisk, a szczególnie pobliskie wznie-
sienie znajdujące się na północnym wscho-
dzie.

PRZYPiSY

1 J. B e d n a r c z y k, M. i g n a c z a k, M. R o m a ń s k a, Dane uzupełniające do lokalizacji stanowisk 
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Agnieszka Małysa, Sławomir Chwałek, Dariusz Majewski

ZPRÁVA Ze ZÁChRANNéhO ARCheOLOGiCKéhO VÝZKUMU  
NA LOKALiTÁCh 1 A 5 Ve ŚWieRKLANeCh GÓRNYCh,  

SLeZSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

V roce 2007 byl prováděn záchranný arche-
ologický výzkum na lokalitách 1 a 5 ve Świerkla-
nech Górnych (Slezské vojvodství) nacházejících 
se na trase plánované dálnice A5 (obr. 1). Výzkum 
byl prováděn na účet Generálního ředitelství sil-
nic a dálnic v Katovicích (Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach) a ko-
ordinován Slezským muzeem v Katovicích (Mu-
zeum Śląskie w Katowicach). Z pověření muzea 
výzkum vedli: Mgr. Sławomir Chwałek a Mgr. 
Dariusz Majewski, spolupracovaly Mgr. Agnieszka 
Małysa a studentka archeologie Marta Ligęza.

Uvedené lokality byly objeveny během po-
vrchového průzkumu vedeného v roce 2001  
J. Bednarczykem, M. ignaczakem a A. Ro-
mańskou a následně v roce 2005 zde vedli son-
dážní verifikační výzkum Dariusz Rozmus a Ro-
bert Bodnar.

Vzhledem k ohrožení lokality výstavbou dál-
nice bylo nutné prozkoumat a zdokumentovat 
relikty osídlení v pásu plánované investice.

Výsledkem záchranného výzkumu provedené-
ho na lokalitách 1 a 5 ve Świerklanech Górnych 
v roce 2007 bylo nalezení stop pravěkého osíd-
lení z doby bronzové (obr. 4) a z doby římské, 
středověkého osídlení (obr. 5) a také nejintenziv-

nějšího osídlení novověkého. Celkem byla na obou 
lokalitách prozkoumána plocha 17 925 m2, pro-
zkoumány byly kulturní vrstvy nacházející se pod 
ornicí a také objekty, přičemž 59 objektů odkry-
tých na lokalitě 1 a 110 na lokalitě 5 bylo urče-
no jako pozůstatky různých archeologických 
kultur (obr. 2 a 3). Během výzkumu byl získán 
relativně nevelký soubor nálezů v počtu 781 kusů 
(218 kusů z lokality 1; 563 kusů z lokality 5). 
V obou případech převažovaly nálezy novověké, 
které potvrdily novověkou fázi osídlení již dříve 
doloženou povrchovým a sondážním výzkumem.

Analýza získaného archeologického materiálu 
prokázala, že na lokalitách 1 a 5 ve Świerklanech 
Górnych existovala pravděpodobně jedna novo-
věká osada otevřeného typu. Podle technologic-
kých vlastností keramiky objevené na uvedených 
lokalitách je možné rámcové datování této osady 
do 16. až 19. století.

Vrcholný středověk a novověk, nejpočetněji 
reprezentovaný archeologickým materiálem a ob-
jekty, je potvrzen historickými prameny, které 
hovoří o tehdejším rozvinutém hospodářství 
ve Świerklanech. Rozmístění objektů na lokali-
tách 1 a 5 z této doby svědčí o intenzívním 
využívání tohoto území (zvláště v novověku).

Agnieszka Małysa, Sławomir Chwałek, Dariusz Majewski

eiN BeRiChT VON DeN NOTGRABUNGeN  
AUF DeN FUNDPLÄTZeN 1 UND 5 iN ŚWieRKLANY GÓRNe,  

SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

im Jahre 2007 wurden archäologische Not-
grabungen auf den Fundplätzen 1 und 5 in 
Świerklany Górne, schlesische Woiwodschaft, auf 
der gebauten Strecke der geplanten Autobahn A1 
durchgeführt (Abb. 1). Die Ausgrabungen wurden 
im Auftrag der Generaldirektion für Landstraßen 
und Autobahnen durch das Schlesische Museum 
in Katowice ausgeführt. Die Leitung der Unter-

suchungen wurden vom Museum an Mag. 
Sławomir Chwałek sowie Mag. Dariusz Majew-
ski anvertraut in der Zusammenarbeit mit Mag. 
Agnieszka Małysa sowie Archäologiestudentin 
Marta Ligęza.

Die genannten Fundplätze wurden bei den 
Geländebegehungen im Jahre 2001 von J. Bed-
narczyk, M. ignaczak sowie A. Romańska entdeckt 



und nachher 2005 durch eine Sondage von  
Dariusz Rozmus und Robert Bodnar bestätigt.

Wegen Gefährdung durch den Autobahnbau 
wurde den Notgrabungen ein Ziel gesetzt, die 
Besiedlungsrelikte in der Baustrecke zu erkennen 
und zu bergen.

Die 2007 in Świerklany Górne auf den Fund-
plätzen 1 und 5 durchgeführten Notgrabungen 
ergaben Überreste der vorgeschichtlichen Besied-
lung der Bronzezeit (Abb. 4) und der römischen 
Kaiserzeit, der mittelalterlichen Besiedlung (Abb. 
5) sowie überwiegend neuzeitliche Spuren. Bei 
den Untersuchungen der beiden Fundplätze wur-
de ein Areal von 17 925 m2 freigelegt, konnten 
Kulturschichten unterhalb der Ackerschicht ge-
borgen werden, wie auch Objekte, von denen 59 
vom Fundplatz 1 und 110 vom Fundplatz 5 als 
Überreste der archäologischen Kulturen bestimmt 
wurden (Abb. 2, 3). Für ein solches erforschtes 
Areal kam eine ziemlich geringe Anzahl von Fun-
den zutage, nämlich 781 Stück (218 St. vom 

Fundplatz 1; 563 St. vom Fundplatz Nr. 5). in 
den beiden Fällen überwogen deutlich neuzeitliche 
Funde, die die neuzeitliche, bei den Geländebe-
gehungen und Sondageuntersuchungen erkannte 
Phase der Besiedlung bestätigten.

eine Analyse des geborgenen Fundmaterials 
wies nach, dass auf den Fundplätzen 1 und 5 in 
Świerklany Górne wahrscheinlich eine offene 
Siedlung aus der Neuzeit bestanden hatte. Die 
Bearbeitung der herstellungstechnischen Züge der 
geborgenen Keramik ließ die annähernde Datie-
rung der Siedlung in die Zeitspanne zwischen dem 
16. und 19. Jh. bestimmen.

Das Spätmittelalter und die Neuzeit, am zahl-
reichsten durch die Funde und Objekte vertreten, 
sind durch die historischen Quellen belegt, die 
eine entwickelte Wirtschaft in Świerklany in die-
sen Zeiten nachweisen. Die Verteilung der Ob-
jekte dieser Perioden auf den Fundplätzen 1 und 
5 belegt eine intensive Ausnutzung dieses Gelän-
des (besonders in der Neuzeit).
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Ryc. 1. Będzin. Lokalizacja stanowiska 18. Skala 1 : 25 000

Aleksandra Rogaczewska

WYNiKi BADAŃ SONDAŻOWYCh  
PRZY KOŚCieLe ŚW. TRÓJCY W BĘDZiNie,  

WOJeWÓDZTWO ŚLĄSKie

We wrześniu 2008 roku przeprowadzono 
badania archeologiczne przy kościele Św. 
Trójcy w Będzinie (ryc. 1). eksplorowano 
nawarstwienia w czterech sondażach przy-
legających do zewnętrznych ścian świątyni, 
założonych w celu odsłonięcia fundamentów 
i poddania ich analizom architektonicz-
nym.

Sondaż pierwszy usytuowano przy po-
łudniowej ścianie wieży mieszczącej kruch-
tę, sondaż drugi przy oskarpowanej ścianie 
północnej nawy głównej, trzeci przy wschod-

niej ścianie prezbiterium i czwarty przy 
południowej ścianie kaplicy Najświętszego 
Serca Jezusowego. Wszystkie sondaże mia-
ły wymiary 2 × 3 m i były eksplorowane do 
powierzchni calca.

Ze względu na zbliżony układ stratygra-
ficzny sondaże 2 i 3 oraz 1 i 4 omówione 
zostały wspólnie.

W sondażach 2 i 3 posadowienie funda-
mentów kościoła wystąpiło bardzo płytko 
w stosunku do obecnego poziomu po-
wierzchni ziemi, ponad 2 m płycej niż 
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w przypadku sondaży po stronie południo-
wej. W żadnym z nich nie odkryto odsadz-
ki, w obu fundament posadowiony był 
w warstwie nadskala.

W sondażu 2 posadowienie fundamentu 
wyraźnie odcinało się w tle wapienno-gli-
niastego calca. Sam fundament ułożony był 
z regularnych, starannie dobranych bloków, 
spojonych zaprawą wapienną. Grudy zapra-
wy były mocno zwietrzałe i słabo połączo-
ne z kamiennym podłożem. Fundament był 
wgłębiony w calec, ale nie ma możliwości 
stwierdzenia, na jakiej głębokości umiesz-
czono pierwotnie posadowienie, ponieważ 
wszystkie warstwy sponad nadskala zostały 
tu usunięte i całość zasypano piaskiem, drą-
żąc dodatkowo w nadskalu w odległości ok. 
1,50 m od lica fundamentu głęboki rów, 
prawdopodobnie odwadniający, również za-
sypany piaskiem. Na to narzucono warstwę 
ziemi ogrodowej i – przy murze – wylew-
kę cementową.

Przy ścianie kościoła, równolegle do niej 
i lekko pod skosem, odkryto nie wyposażony 
grób, prawdopodobnie bez trumny, być może 
ze średniowiecza. Grób sięgał głębokości nie-
co większej niż posadowienie fundamentu, 
a jego położenie wskazuje, że został wyko-
pany przy istniejącej już świątyni.

W sondażu 3 posadowienie fundamentu 
było także bardzo płytkie, ale zastana tu 
sytuacja wyglądała nieco inaczej. Nie do-
strzeżono wyraźnej cezury pomiędzy gru-
bym gruzem wapiennym, na którym stoi 
fundament, a samym fundamentem. Wy-
gląda to tak, jakby bezpośrednio na war-
stwę nadskala narzucono zaprawę wapien-
ną i zaczęto wznosić fundament. Również 
tu wystąpił rów odwadniający zasypany 
piaskiem, ale płytszy i bliżej lica funda-
mentu. W wykopach nie odkryto żadnych 
zabytków. Wszystkie starsze nawarstwienia 
zdjęto tu w czasie prowadzenia prac od-
wadniających.

W sondażach 1 i 4 przy ścianie połu-
dniowej kościoła posadowienie było znacz-
nie głębsze, w obu na zbliżonym poziomie 
i w warstwie cmentarnej. Układ stratygra-
ficzny przedstawiał się w nich następująco: 
pod warstwą próchnicy wystąpiła warstwa 
jasnej ziemi z gruzem budowlanym, głębiej 

ziemia ciemniejsza, przemieszana w wyni-
ku wkopów grobowych. W sondażu 1 w tej 
ziemi pojawiały się pojedyncze kości ludz-
kie oraz wkop zasypany kamieniami i gru-
zem. W sondażu 4 natrafiono na duże ossa-
rium (tablica na ścianie kościoła wyjaśnia, 
że zebrano w nim kości z grobów znisz-
czonych pod koniec XiX wieku w czasie 
budowy kaplicy). Pod tą warstwą wystąpi-
ła jednolicie ciemna ziemia cmentarna. Po-
chówki płytsze były poruszone, wielokrotnie 
przekopane, często fragmentaryczne, głębsze, 
położone bezpośrednio nad nadskalem mia-
ły częściej układ anatomiczny i mniej zakłó-
ceń. Obecność w tych grobach w obu son-
dażach szkieł okularowych ze szczątkami 
cienkich, metalowych oprawek wskazuje na 
ich XiX-wieczne pochodzenie. Niektóre ze 
zniszczonych płytszych grobów mogły być 
starsze, ale brak jakiegokolwiek wyposażenia, 
by to potwierdzić. Znaleziono jedynie gwoź-
dzie trumienne i jedno okucie z blachy mo-
siężnej w formie niewielkiego, równoramien-
nego krzyża. Po konserwacji zabytku oka-
zało się, że był to emblemat z czasów  
ii wojny światowej. Pod fundamentem wie-
ży miąższość warstwy cmentarnej liczona 
do stropu nadskala wyniosła 0,4 m, pod 
kaplicą wartość ta była o połowę mniejsza.

Odsadzka fundamentu kaplicy wystąpiła 
po zdjęciu pierwszej warstwy z gruzem bu-
dowlanym, odsadzka fundamentu wieży 
prawie 1 m głębiej w stropie warstwy prze-
kopanej wielokrotnie ziemi ponad pochów-
kami. Świadczyłoby to, że budynek wieży 
został wzniesiony znacznie wcześniej od 
kaplicy.

Jak już wspominano, wszystkie wyróż-
nione warstwy stratygraficzne były gęsto 
poprzecinane różnego rodzaju wkopami, 
w tym grobowymi. Przeważa ceramika no-
wożytna, zwłaszcza płycej. Ceramika póź-
nośredniowieczna wystąpiła nielicznie, 
w warstwie pochówków nad nadskalem, 
podobnie wczesnośredniowieczna (po dwa 
fragmenty).

Posadowienie kaplicy było nierówno-
mierne, składało się jakby z dwóch zetknię-
tych ze sobą odcinków. Ta asymetria  
wystąpiła także w głębszych partiach fun-
damentu. Z powodu usunięcia warstw kul-



turowych po północnej i zachodniej stronie 
kościoła, a także przemieszania warstwy 
cmentarnej po stronie południowej przez 
liczne jamy grobowe wkopywane w siebie 
w różnych okresach niemożliwe stało się 
wnioskowanie o fazach powstawania obiek-
tu na podstawie stratygrafii stanowiska. 
Ogląd odsłoniętych partii fundamentów zda-
je się wskazywać, że najstarszą, średnio-

wieczną budowlą mogła być oskarpowana 
nawa główna. Wieżę dobudowano – jak się 
wydaje na podstawie różnicy w poziomie 
wystąpienia odsadzek – znacznie wcześniej 
niż kaplicę. To ostatnie nastąpiło według 
tablicy umieszczonej na obiekcie w wieku 
XiX. Co do posadowienia prezbiterium, to 
na podstawie sytuacji zastanej w tym miej-
scu trudno wnioskować o czymkolwiek.

Aleksandra Rogaczewska

VÝSLeDKY SONDÁŽNÍhO VÝZKUMU U KOSTeLA SV. TROJiCe V BĘDZiNĚ
SLeZSKé VOJVODSTVÍ

(Résumé)

V záři 2008 roku byl prováděn archeologický 
výzkum u kostela sv. Trojice v Będzině (obr. 1). 
Odebírány byly vrstvy ve čtyřech sondách, které 
z vnější strany přiléhaly ke stěnám kostela.

V sondách číslo 2 a 3 se základová spára kos-
tela nacházela velmi blízko současné úrovně teré-
nu. V žádné ze sond nebyl nalezen základový sokl, 
v obou základová spára nasedala na podloží nad 
úrovní skály. V sondě číslo 2 se výrazně oddělo-
vala od vápenito-jílovitého podloží. Samotné zá-
klady sestávaly z pravidelných, pečlivě vybraných 
kamenných bloků, spojovaných vápennou maltou. 
U stěny kostela byl odkryt hrob bez výbavy, prav-
děpodobně také bez rakve, snad středověký. V son-
dě číslo 3 byla základová spára také velmi mělce 
zahloubena. V obou sondách nebyl nalezen žádný 
materiál. Všechny starší vrstvy byly odstraněny 
během odvodňovacích prací. 

V sondách 1 a 4 u jižní stěny kostela se zá-
kladová spára nacházela mnohem hlouběji. Pod 
drnovou vrstvou byla vrstva světlé zeminy se 
stavební sutí, pod ní pak vrstva tmavší zeminy 

promísená v důsledku hloubení hrobových jam. 
Pod touto vrstvou se nacházela jednotná, tmavá 
vrstva hřbitova. V obou sondách se v hrobech 
objevují nálezy skel z brýlí, což by mohlo pou-
kazovat na jejich původ v 19. století. Kromě skel 
byly také nalezeny hřeby z rakví a jedno kování 
z mosazného plechu ve tvaru malého, rovnora-
menného křížku.

Základový sokl kaple se objevil po skrytí 
svrchní vrstvy obsahující stavební suť, základový 
sokl věže skoro o metr hlouběji v horní části 
mnohokrát prokopané vrstvy s hroby. 

Základová spára kaple byla nerovnoměrná 
a skládala se ze dvou, k sobě jakoby přiléhajících 
úseků.

Na základě analýzy odkrytých základů může-
me usuzovat, že nejstarší středověkou budovou 
byla hlavní loď s opěrnými pilíři. Věž byla do-
stavěna mnohem dříve než kaple, na což bychom 
mohli usuzovat z rozdílu úrovně základových 
soklů. Kaple byla dostavěna v 19. století, jak nás 
informuje tabule umístěná na objektu. 



Aleksandra Rogaczewska

eRGeBNiSSe DeR SONDAGeGRABUNGeN AN DeR ST. TRiNiTATiS-KiRChe  
iN BĘDZiN, SChLeSiSChe WOiWODSChAFT

(Zusammenfassung)

im September 2008 wurden archäologische 
Ausgrabungen an der St. Trinitatis-Kirche in 
Będzin durchgeführt (Abb. 1). es konnten 
Schichten in vier an die Außenwände der Kirche 
anstoßenden Sondagegrabungen ausgehoben 
werden.

in den Sondagen 2 und 3 trat die Fundamen-
tierung der Kirche ganz untief von der heutigen 
erdoberfläche auf. in den beiden wurde kein 
Mauerabsatz festgestellt, das Fundament wurde 
auf einer Schicht direkt über dem Felsen ge-
gründet. in der Sondage 2 zeichnete sich die 
Fundamentsgründung vom kalk-lehmigen ge-
wachsenen Boden deutlich ab. Das Fundament 
selbst wurde aus regelmäßigen, sorgfältig he-
rausgesuchten und mit Kalkmörtel verbundenen 
Felsblöcken gelegt. An der Kirchmauer kam eine 
nicht ausgestattete, wahrscheinlich ungesärgte, 
vielleicht mittelalterliche Bestattung zutage. in 
der Sondage 3 war das Fundament auch sehr 
untief gegründet. in den beiden Schnitten kamen 
keinerlei Funde zum Vorschein. Alle älteren 
Schichten wurden bei entwässerungsarbeiten 
abgetragen.

in den Schnitten 1 und 4 an der Südwand der 
Kirche kam die Gründung viel tiefer auf. Unter 
der humusschicht trat eine Schicht von heller erde 

mit Bauschutt auf, darunter eine von dunklerer 
erde durch Grabgruben vermischt. Unterhalb die-
ser Schicht trat eine einheitlich dunkle Friedhofs-
erde auf. Die in den Gräbern in den beiden  
Sondagen gefundenen Brillengläser weisen auf 
ihre Abstammung aus dem 19. Jh. hin. Außerdem 
wurden Sargnägel und ein Beschlag aus Messing-
blech in Form eines kleinen, gleicharmigen Kreu-
zes gefunden.

Der Mauerabsatz des Fundaments der Kapel-
le trat auf, nachdem die erste Schicht mit dem 
Bauschutt entfernt worden war, der Mauerabsatz 
des Turmfundaments lag fast ein Meter tiefer in 
der Decke der oberhalb der Bestattungen befind-
lichen erdschicht, die mehrmals umgegraben 
wurde.

Die Gründung der Kapelle war uneben, als 
ob sie aus zwei aneinander anstoßenden Abschnit-
ten bestanden hätte. 

Die einsicht in die freigelegten Fundaments-
teile scheint zu verweisen, dass der älteste mit-
telalterliche Bau ein Langhaus mit Böschungen 
gewesen sein dürfte. Der Turm wurde – wie es 
aufgrund der unterschiedlich gegründeten  
Mauerabsätze scheint – viel früher als die Kapel-
le angebaut. Die letztere wurde, nach einer am 
Bau angebrachten Tafel, im 19. Jh. errichtet.
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Zofia Jagosz-Zarzycka

ZAiNTeReSOWANiA ARCheOLOGiĄ  
NA ŚLĄSKU CieSZYŃSKiM PRZeD 1945 ROKieM

Śląsk Cieszyński to specyficzne miejsce. 
Sytuacja polityczna w XiX wieku oraz przy-
należność do monarchii habsburgów spra-
wiły, że Cieszyn zamieszkiwany był przez 
reprezentantów różnych narodowości. Jako 
że teren ten był znacznie mniej ciemiężony 
od innych będących pod zaborami, tu roz-
wijały się nauka i polityka polska. Na roz-
wój zainteresowań starożytniczych i powsta-
nie lokalnych muzeów duży wpływ mieli, 
oprócz Polaków, przedstawiciele innych 
nacji, głównie Niemcy.

1.  Leopold Jan Szersznik i jego kolekcja 
zabytków archeologicznych
Pierwsze publiczne muzeum w Cieszynie 

powstało w 1802 roku. Założył je ksiądz 
i nauczyciel Leopold Jan Szersznik, który 
po studiach w Ołomuńcu, Brnie i Pradze, 
„przesiąknięty” ideami oświecenia, wyko-
rzystywał swoją wiedzę w nauczaniu cie-
szyńskiej młodzieży. Jako prefekt gimna-
zjum rozpoczął starania o stworzenie biblio-
teki szkolnej i udoskonalenie wyposażenia 
gimnazjalnego. Niestety, nie uzyskał wspar-
cia u władz miasta dla swoich zamierzeń, 
dlatego rozpoczął kompletowanie księgo-
zbioru na własną rękę. W roku 1802, kiedy 
wybudowano nowe gimnazjum, Szersznik 
wykupił budynek starej szkoły (przy obec-
nej ul. L.J. Szersznika) i przeznaczył na 
magazyny dla własnych zbiorów1. W skład 
kolekcji Szersznika wchodziły, prócz ksią-
żek, inne materiały dydaktyczne – skamie-
liny, minerały, numizmaty, zabytki sztuki 
i rzemiosła. Wiele zabytków ofiarowali mu-
zeum podróżnicy i inni kolekcjonerzy. Tym 

sposobem powstał zalążek obecnego Mu-
zeum w Cieszynie, jednego z najstarszych 
w europie. Muzeum Szersznika przetrwało 
w tym samym budynku przez prawie 130 
lat. Zabytki ułożone były w Gabinecie hi-
storii Naturalnej, mieszczącym się przy 
bibliotece. Z układu zbiorów wynika, że 
„różne starożytności i osobliwości” oraz 
„mały zbiór rzymskich i innych monet lub 
ich odlewów” mieścił się na parterze, w po-
koju pod biblioteką. Cały zbiór numizma-
tyczny obejmował 1905 eksponatów2.

Leopold Jan Szersznik był pierwszym 
paleontologiem i archeologiem cieszyńskim 
– organizował poszukiwania starożytności, 
których efektem było odkrycie kilku kości 
mamucich. Z lat 1797–1808 pochodzą czte-
ry znaleziska zębów mamuta z Cieszyna, 
natomiast z roku 1798 – pucharek z orna-
mentem stempelkowym, znaleziony obok 
cmentarza żydowskiego (ryc. 1). Nie znamy 
dokładnej daty, ale na początku XiX wieku 
w muzeum Szersznika znalazły się również 
fragmenty płytek posadzkowych z przełomu 
wieków XVi i XVii, znalezione na Górze 
Zamkowej3. Szersznika można nazwać pre-
kursorem idei „muzeum otwartego”. W na-
leżącym do niego ogrodzie na Frysztackim 
Przedmieściu, leżącym w miejscu dawnego 
klasztoru franciszkanów, udostępnił zwie-
dzającym zachowane ruiny. Przeniósł tu 
również pozostałości kościoła parafialnego 
spalonego w 1798 roku oraz przylegającego 
do niego cmentarza4. W ciągu kilkudziesię-
ciu lat pracy naukowej pozostawił po sobie 
bogatą spuściznę. Niestety, w mnogości za-
chowanych rękopisów brak jest jakichkol-
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wiek tekstów poświęconych zabytkom ar-
cheologicznym. Swoją uwagę skupił przede 
wszystkim na historii (w głównej mierze 
Cieszyna), filozofii, geologii, przyrodzie 
oraz kartografii. Wykonał też spis, inwentarz 
wszystkich zebranych monet (również an-
tycznych), który przechowywany jest 
w Dziale historii Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego (sygn. MC/h/5608)5.

Po śmierci L.J. Szersznika w 1814 roku 
kustoszem muzeum został Albin heinrich 
– profesor geografii i historii w cieszyńskim 
gimnazjum. Według protokołu przejęcia 
zbiory muzeum liczyły prawie 10 tys. eks-
ponatów, książki – niemal 11 tys. wolumi-
nów. Zapalony geograf i geolog A. heinrich 
przekazał muzeum swoje najlepsze ekspo-
naty, zinwentaryzował wiele działów, wydał 
pierwszy zarys dziejów Śląska Cieszyńskie-
go6. Najważniejszymi, nas interesującymi, 

eksponatami, które oddał muzeum, było 
kilkadziesiąt urn popielnicowych z naczy-
niami przystawkowymi z Ŭvalna koło Krno-
va (obecnie Republika Czeska). heinrich, 
poinformowany o dziwnych znaleziskach, 
przybył do Ŭvalna w 1824 roku, gdzie od 
kilku lat wydobywano glinę, dewastując 
przy tym cmentarzysko kultury pól popiel-
nicowych. W trakcie prac w gliniankach 
robotnicy rozbili tysiące urn i naczyń, są-
dząc, że w środku znajdą skarby7. Część 
zachowanych naczyń oddano do muzeów 
w Brnie i Opawie, niektóre naczynia hein-
rich zachował dla siebie. Tę część przekazał 
później do muzeum Szersznikowskiego. 
Opis kolekcji z Ŭvalna opublikował w 1826 
roku8. W 1831 roku opuścił Cieszyn i prze-
niósł się do Brna. 

Pomimo usilnych starań Szersznik i hein-
rich nie sporządzili inwentarza wszystkich 
zbiorów muzealnych. Pierwszy inwentarz, 
oznaczony „Sz”, zaczął powstawać dopiero 
w 1933 roku. Zachowały się jednak proto-
koły przejęcia zbiorów przez kolejnych 
kustoszy. W jednym z nich czytamy, że 
w 1851 roku dział numizmatyki zawierał 
2804 pozycje, natomiast dział sztuki wraz 
ze starożytnościami 531 pozycji9.

Z 1. połowy XiX wieku pochodzi prze-
chowywany w zbiorach kartograficznych 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego plan grodzi-
ska w Starym Bielsku oraz jego okolic (ryc. 
2). Jest to rysunek mierniczy terenów na-
leżących do „Domu modlitwy” (wg infor-
macji na planie) oraz kościoła św. Stanisła-
wa. Powstał w 1824 roku. Jest to pierwszy, 
najstarszy znany nam plan grodziska. Szcze-
gółowo zaznaczono na nim wały grodziska 
oraz lokalizację budynków stojących w ich 
sąsiedztwie.

2.  Zainteresowania starożytnicze 
w połowie XIX wieku
Pierwsze zainteresowania etnogenezą 

Słowian stały się tematem publikacji już 
w pierwszych numerach najstarszych cza-
sopism Śląska Cieszyńskiego – „Tygodnika 
Cieszyńskiego” i „Gwiazdki Cieszyńskiej”. 
Teksty pisane w połowie XiX wieku, kiedy 
to Śląsk Cieszyński należał do monarchii 
austro-węgierskiej, przybliżały tematy zwią-

Ryc. 1. Pucharek znaleziony przy cmentarzu ży-
dowskim w Cieszynie w roku 1798
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zane z genezą Ślązaków i Polaków ogólnie. 
Miały na celu uwypuklić różnice pomiędzy 
Słowianami a Germanami i Węgrami jako 
zaborcami tej części Śląska, a tym samym 
wskrzesić idee odrodzeniowe. Bezsprzeczny 
jest jednak fakt, iż dużą wagę przywiązy-
wało się jednocześnie do publikowania in-
formacji z dworu cesarskiego.

W artykule pt. Historyja Ślązka z 1848 
roku autor pisze: „[...] mieszkali tu Słowia-
nie, a mianowicie ten szczep słowiańskiego 
narodu, który się nazywa – Polacy. Ci bo-
wiem już tu mieszkali w 5 stoleciu po na-
rodzeniu Chr. A nazywali się Polakami 
czyli Polanami dlatego, iż pola tj. równiny 
zamieszkiwali i uprawiali.”10 Dalej podaje 

informacje (mityczne przeplatane z faktycz-
nymi) dotyczące założenia Polski przez 
Lecha, Czecha i Miecha, rządy Krakusa, 
założenie Cieszyna przez Cieszka, następnie 
rządy Popiela, misje Cyryla i Metodego, aż 
do XViii wieku. W kolejnych latach temat 
ten podejmowano wielokrotnie, z czasem 
artykuły stawały się bardziej profesjonalne, 
zgodne z ówczesną znajomością historii. 
W „Gwiazdce Cieszyńskiej” z 1852 roku 
autor tekstu podał, że Słowianie pochodzą 
z rejonu pomiędzy Adriatykiem a Morzem 
Czarnym, przedstawił opis osad, stosunków 
sąsiedzkich z Grekami, hierarchię (wiece 
– zgromadzenia ludu; starostowie) oraz wy-
jaśnienia dotyczące słowiańskiego języka. 

Ryc. 2. Grodzisko w Starym Bielsku w roku 1824
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Zapoczątkowano cały cykl wykładów na 
temat Słowiańszczyzny, mitologii słowiań-
skiej, historii powstania państw słowiań-
skich. Podano zarys dziejów po wędrówkach 
ludów, wyszczególniono legendarnych kró-
lów, późniejszych władców i historię państw 
słowiańskich11. W kolejnym roku publiko-
wano Święta starosławiańskie i Spominki 
staro-sławiańskie oraz uzupełnienia tematów 
już opisanych12. Zainteresowania autorów 
i czytelników nie ograniczały się jednak do 
europy, czego najlepszym przykładem jest 
artykuł pt. Opis egipskich piramid13.

Wiele miejsca poświęcono zabytkowym 
budowlom Cieszyna, opublikowano: Dawny 
parafijalny kościół ś. Marji Magdaleny 
w Cieszynie14, pisano o kościele parafialnym, 
kościele jezuickim, klasztorze franciszkanów 
i kościele Świętej Trójcy15. Za najstarszą 
budowlę na Śląsku Cieszyńskim uważano 
kościół w Starym Bielsku, co znalazło od-
bicie w artykule pt. Starożytności w Cieszyń-
skiem16: „Najstarszą a przynajmniej jedną 
z najstarszych budowli w Cieszyńskim ob-
wodzie jest kościół ś. Stanisława w Starem 
Bielsku”17, który wg napisu założony został 
w 1135 roku przez niejakiego MeADA. Do-
datkowo przedstawiono opis wnętrza i wi-
szących tam obrazów. Od 1854 roku wiele 
miejsca poświęcono Piastom cieszyńskim.

Z ciekawostek dotyczących XiX wieku 
przytoczyć można, iż w roku 1984, podczas 
badań archeologicznych prowadzonych 
w prezbiterium kościoła w Grodźcu Śląskim, 
kierownik badań Wiesław Kuś wydobył z za-
murowanej wnęki okiennej dwie zbite ze sobą 
deski, pomiędzy którymi zamknięty był list. 
List ów napisały w 1899 roku osoby remon-
tujące kościół. Mając nadzieję, że w przy-
szłości zostanie odkryty, zamieścili w nim 
nazwiska wszystkich biorących udział w re-
moncie oraz prośbę o modlitwę.

Góra Zamkowa (obecnie najważniejsze 
stanowisko archeologiczne w Cieszynie) do 
1. połowy XiX wieku była ruiną starego 
zamku piastowskiego. Dopiero na zlecenie 
Karola habsburga w roku 1936 rozpoczęto 
wyburzanie pozostałości zamku (z wyjąt-
kiem rotundy romańskiej i Wieży Piastow-
skiej) i założono tam „park romantyczny”. 
Rotundę obudowano płaszczem kamiennym 

Ryc. 3. Rotunda w płaszczu klasycystycznym (po-
czątek XX w.)

wg projektu wiedeńskiego architekta Józe-
fa Kornhausla, tworząc tym samym nowy 
wizerunek – klasycystycznego pawiloniku 
(ryc. 3). W 1914 roku na zlecenie Fryde-
ryka habsburga w miejscu wieży ostatecz-
nej obrony (obecnie zrekonstruowanej) 
wzniesiono tzw. sztuczne ruiny18. W zbio-
rach Muzeum przechowywany jest rysunek 
pomiarowy rotundy w płaszczu klasycy-
stycznym z roku 1884 (?). informacje o ar-
chitekturze Wieży Piastowskiej i rotundy 
opublikowano w 1869 roku w wydawnic-
twie austriackim Mittheilungen der K.K. 
Central-Commission19. Pierwszym artyku-
łem w miejscowej prasie na temat Góry 
Zamkowej była Kaplica zamkowa w Cie-
szynie ks. Oskara Zawiszy. Autor opisał 
w nim dzieje rotundy, podał fakty histo-
ryczne dotyczące Cieszyna oraz legendę 
o jego założeniu20.

3.  Odezwa „Dziedzictwa bł. Jana 
Sarkandra” oraz założenie Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego
Pod koniec XiX wieku w Cieszynie wy-

łoniło się grono ludzi, którego celem było 
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stworzenie polskich zbiorów muzealnych. 
Pierwszą osobą, która wyszła z tą propozy-
cją do mieszkańców Śląska, był Andrzej 
Cińciała, cieszyński notariusz, który w nu-
merze 18 „Przeglądu Politycznego” w 1894 
roku opublikował Odezwę do Ziomków. Na-
woływał w niej do zbierania i gromadzenia 
wszelkich pamiątek z naszej przeszłości, 
z których zamierzał stworzyć muzeum ślą-
skie. Niestety, po jego śmierci (1898) zbio-
ry uległy rozproszeniu. Podobną odezwę 
wydało w 1896 roku katolickie towarzystwo 
„Dziedzictwo błog. Jana Sarkandra”. Na 
czele akcji stanął młody ksiądz Józef Lon-
dzin21. W odezwie Do rodaków śląskich 
opublikowanej w „Gwiazdce Cieszyńskiej”22 
czytamy między innymi: „[…] Czasem tak-
że w ziemi ludzie ciekawe przedmioty, mia-
nowicie z kamienia znajdują. Te przedmio-
ty zwykle marnie giną.” Na apel zareago-
wało mnóstwo osób, przynosząc przede 
wszystkim pamiątki rodzinne. informacje 
o darach publikowano później w „Gwiazd-
ce Cieszyńskiej”. Jedne z pierwszych nota-
tek informują: „Dla muzeum śląskiego 
mieszkańcy darowali”: monety23; Mieczy-
sław Sandecki z Warszawy: lampę glinianą 
z epoki grecko-rzymskiej znalezioną w el 
Dżem w Północnej Afryce, 6 medali, 121 
monet srebrnych i miedzianych rzymskich, 
arabskich, chińskich, japońskich, różnych 
europejskich (też kolekcję groszów pol-
skich); inni: monety miedziane, starą misę24; 
później ponownie Mieczysław Sandecki 
z Warszawy: banknoty, 2 okruchy malty z el 
Dżem, muszlę znalezioną w malcie, misę 
chińską, lawę z honolulu; inni: monety, 
fotografie, książki25. W kolejnych „Gwiazd-
kach” czytamy, że nieznajomy podarował: 
5 monet partyjskich, złotą perską i miedzia-
ną arabską, inni: monety miedziane, książ-
ki26. Niestety, są to jedyne zapiski informu-
jące o pochodzeniu zbiorów. Publikowano 
tylko nazwiska darczyńców, rzadko sposób 
nabycia przedmiotu. Przy przyjmowaniu 
zabytku do zbiorów nie wpisywano ich do 
inwentarza, w którym znalazłyby się nie-
zbędne informacje.

Wiosną 1901 roku w Cieszynie założono 
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Jak 
podaje „Gwiazdka Cieszyńska”, celem To-

warzystwa miało być przede wszystkim 
utworzenie muzeum śląskiego27, ale także 
powołanie do życia kwartalnika naukowo--
-literackiego „Zaranie Śląskie” i założenie 
biblioteki. Na walnym zgromadzeniu towa-
rzystwa (odbyło się 19 października 1901 r.) 
ustalono nazwę: Polskie Towarzystwo Lu-
doznawcze w Księstwie Cieszyńskiem z sie-
dzibą w Cieszynie, z urzędowym językiem 
polskim. Podano również statut, a w nim 
ważniejsze cele: 

„Paragraf 3: [...] celem Towarzystwa jest 
umiejętne badanie ludu polskiego i ludów 
sąsiednich oraz rozpowszechnianie o nim 
zebranych wiadomości, a zwłaszcza utrzy-
mywanie muzeum śląskiego w Cieszynie;

Paragraf 4: zgromadzenia, odczyty, wy-
kłady i pogadanki, zbieranie inf. dot. ludu, 
rozpowszechnianie w pismach i innych wy-
dawnictwach, wspieranie prac, wydawnictw 
i innych podobnych przedsięwzięć, zakła-
danie księgozbiorów i muzeów, ustanowie-
nie delegatów do zbierania informacji z da-
nej okolicy, zawiązywanie w powiatach 
oddziałów, tworzenie sekcji naukowych 
w łonie Towarzystwa.”28

Wszystkie ustalenia i wybór członków, 
podano w „Gwiazdce Cieszyńskiej”29.

W 1903 roku PTL przejęło wszystkie 
pozyskane dotąd przedmioty, w większości 
etnograficzne30. Urządzono z nich pierwszą 
wystawę, po której okoliczni mieszkańcy 
kolejny raz przyczynili się do powiększania 
zbiorów, przynosząc pamiątki rodzinne 
i inne wartościowe przedmioty z prywat-
nych kolekcji.

Drugą odezwę, tym razem Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie, 
opublikowano w „Zaraniu Śląskim” 22 
kwietnia 1912 roku. Jest tam apel o przy-
noszenie do muzeum śląskiego strojów ślą-
skich oraz dokumentów historycznych 
z dawnych czasów. Chodziło przede wszyst-
kim o te, których wystawcami byli książę-
ta cieszyńscy: „[…] Z zabytków przeszłości 
sądzi się o życiu współczesnem i domowem 
narodów, o stopniu wykształcenia, o postę-
pie w naukach i cywilizacyi, o urządzeniu 
życia familijnego i współczesnego narodu, 
do którego zabytki przeszłości należą. Zbie-
ranie i zachowywanie umiejętne zabytków 
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przeszłości jest nie tylko zadaniem pięknem 
i szlachetnem, ale równie i pożytecznem. 
Dlatego powinni wszyscy, którzy są w po-
siadaniu jakiego przedmiotu z dawnej prze-
szłości, o ile się rozłączyć mogą, złożyć 
takowy w »muzeum śląskiem«, które je 
gromadzi od 16 lat i utworzyło już z nich 
zwiedzenia godne zbiory. Przedmiot zacho-
wanym zostanie dla nauki, a nazwisko daw-
cy zapisanem zostanie w inwentarzach 
»muzeum« ku wiecznej pamięci”31.

W „Zaraniu Ślaskim” zaczęły ukazywać 
się artykuły na tematy historii i etnografii. 
Jednym z nich jest O najstarszych miesz-
kańcach Księstwa Cieszyńskiego ks. Oska-
ra Zawiszy. Autor przytacza historię zasie-
dlenia księstwa cieszyńskiego, najstarsze 
pamiątki po dawnych ludach, w tym: „w Or-
łowej, Jaworzu, Grojcu, Starym Bielsku, 
Lipniku itd., wykopano przed kilku laty 
z ziemi zęby i kości mamuta, zwierza przed-
potopowego, w Bronowie przy Bielsku, 
w Kobiernicach przy Kętach zaś odkryto 
w moczarach długie, pionowe belki, na któ-
rych pierwotni mieszkańcy kraju naszego 
stawiali swe chaty […]. Grube warstwy 
gliny, przecięte rzekami, zwłaszcza Olzą 
i Wisłą, przechowują prawdopodobnie nie-
jedną jeszcze pamiątkę z owych czasów”32. 
Mają to być pamiątki po ludzie, który osiadł 
tu przed Słowianami i Germanami. Oskar 
Zawisza podaje literaturę, z której czerpał 
wiedzę na ten temat – pisał już o tym ar-
cyksiążę Rudolf w Österreich in Wort und 
Bild. Dalej Zawisza pisze o wędrówkach 
ludów, plemionach słowiańskich, powstaniu 
Państwa Wielkomorawskiego, początkach 
państwa polskiego, księciu cieszyńskim 
Mieszku.

4. Połączenie muzeów
Oprócz muzeum Szersznikowskiego oraz 

zbiorów PTL istniało jeszcze w Cieszynie 
muzeum miejskie. Powstało ono pod opieką 
magistratu, który w 2. połowie XiX wieku 
miał zdecydowanie proniemieckie nastawie-
nie. W 1893 roku na zebraniu przedstawi-
cieli cechów cieszyńskich padła propozycja 
założenia muzeum przemysłowego. Do po-
mysłu wrócono w 1901 roku, kiedy austriac-
ki kapitan Oskar Weissman ofiarował miastu 

swoje zbiory, wśród których były m.in. mi-
litaria, numizmaty i minerały. Miasto dar 
przyjęło i zwróciło się do mieszkańców 
z apelem o przynoszenie pamiątek związa-
nych z przeszłością Cieszyna.

Prężny rozwój cieszyńskich zbiorów 
przerwała i wojna światowa. Dopiero po jej 
zakończeniu, kiedy miasto przeszło pod 
rządy polskie, można było wznowić dzia-
łalność tych organizacji. W 1919 roku wy-
dział gminy powołał na stanowisko kustosza 
zbiorów miejskich inż. Wiktora Kargera – 
asystenta w Śląskim Muzeum Krajowym 
w Opawie. 

W 1922 roku Śląsk Cieszyński stał się 
częścią województwa śląskiego. Zatwierdzo-
no wówczas plan utworzenia centralnego 
Muzeum Województwa Śląskiego z siedzi-
bą na zamku w Cieszynie. Składać się mia-
ły na niego zbiory Muzeum Miejskiego, 
PTL, Generalnego Wikariatu oraz Leopolda 
Jana Szersznika. Wydzielone eksponaty 
przyrodnicze miały stać się zaczątkiem Mu-
zeum Przyrodniczego, a księgozbiór zmie-
niony w publiczną bibliotekę. Zaakcepto-
wane przez władze plany urwały się jednak 
po 1924 roku. Zbiory miejskie umieszczo-
no początkowo na zamku, wynajęto dla nich 
32 pokoje na 6 lat. Po upływie terminu 
dzierżawy (w 1929 r.) zaczęto przenosić je 
do nowej (obecnej) siedziby Muzeum Miej-
skiego tuż obok rynku, do tzw. kamienicy 
demlowskiej. W 1930 roku przeniesiono 
tutaj również zbiory PTL oraz bogate ar-
chiwa i stare księgozbiory cieszyńskie33. 
Uroczyste otwarcie nastąpiło 21 czerwca 
1931 roku, podczas odbywającego się 
w Cieszynie Vi Zjazdu Związku Muzeów 
w Polsce34.

Zbiorami PTL w Muzeum Miejskim od 
1932 roku opiekował się Franciszek Popio-
łek35. W artykule pt. Muzeum Miejskie, jego 
powstanie, rozwój i stan obecny podaje, że 
w zbiorach Muzeum Miejskiego jest 277 
zabytków archeologicznych, są tymczasowo 
umieszczone w sali przyrodniczej i dotyczą 
kultury przedhistorycznej i rzymskiej36. Rok 
później „Zaranie Śląskie” podało, że zbiory 
PTL wcielone do Muzeum Miejskiego obej-
mują około 2000 okazów, w tym monety. 
Zbiory muzealne pomnaża się dzięki zaku-
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pom i darom. Przedmioty wystawione w sa-
lach zaopatruje się w napisy, by ułatwić 
zwiedzającym orientowanie się w zbiorach. 
Przy tej sposobności uzupełnia się inwen-
taryzację zbiorów PTL37.

Jako że budynek mieszczący muzeum 
Szersznikowskie był w bardzo złym stanie, 
przez wiele lat szukano nowej lokalizacji. 
Podjęto decyzję o przeniesieniu zbiorów do 
Muzeum Miejskiego. Przeprowadzka zakoń-
czyła się w 1935 roku. Dokładną inwenta-
ryzację rozpoczęto jeszcze w 1933 roku, 
kiedy to na posiedzeniu Komisji Muzealnej 
7 maja 1932 roku polecono kustoszowi 
opracowanie inwentarza zabytków muzeal-
nych znajdujących się w bibliotece im. Ks. 
L. Szersznika38. „Dnia 9 maja 1933 r. roz-
począł kustosz [Karger – Z.J.-Z.] z polece-
nia kuratora muzeum im. Szersznika [Jana 
Wytrzensa – Z.J.-Z.] spisywanie zbiorów, 
będących w muzeum szersznikowym, co 
trwało cały rok”. Po raz pierwszy od czasu 
istnienia tej instytucji określono stan zbio-
rów archeologicznych, etnograficznych, 
numizmatycznych, przyrodniczych i dzieł 
sztuki39. inwentaryzację zakończono 31 
sierpnia 1935 roku i spisano protokół40. Jak 
podaje „Zaranie Śląskie”41, kustosz W. Kar-
ger „Równocześnie zbadał także inne części 
zbiorów muzeum Szersznika: archeologicz-
ne, numizmatyczne, dzieła sztuki i przyrod-
nicze, przeniesione razem z bibljoteką do 
muzeum miejskiego, przyczem zinwentary-
zowano je po raz pierwszy i ustalono ilość 
okazów” 42. Zbiory muzealne zostały zaopa-
trzone sygnaturą „Sz” i ujęte w osobnym 
inwentarzu, którego jednak do wybuchu ii 
wojny światowej nie ukończono. inwentarz 
„Sz” zawiera 362 pozycje, w tym ponad 60 
zabytków archeologicznych. Najstarsze wpi-
sy dotyczą zabytków antycznych i są to 
cegły rzymskie, naczynia greckie, lampki 
rzymskie, figurki z terakoty, ceramika łu-
życka z kolekcji heinricha oraz pojedyncze 
znaleziska ceramiki średniowiecznej. Daty 
pozyskania są wpisywane bardzo rzadko, 
najstarszą datą jest rok 1798, dotyczący 
późnośredniowiecznego pucharka z cmen-
tarza żydowskiego w Cieszynie. Kolejne 
daty to już 1. połowa XiX wieku. Niestety, 
brak jest również informacji o darczyńcach. 

Ujęty tutaj został jedynie niejaki p. Kniczek 
z Mistku, który 24 września 1846 roku da-
rował muzeum cztery antyczne naczynia 
greckie, oraz A. heinrich, którego darowi-
zna stanowiła większość wśród zabytków 
archeologicznych w inwentarzu „Sz”.

W czasopiśmie założonym przez PTL 
cyklicznie ukazywały się notatki dotyczące 
Muzeum Miejskiego redagowane przez W. 
Kargera oraz F. Popiołka, natomiast „Gwiazd-
ka Cieszyńska” w dalszym ciągu publiko-
wała nazwiska darczyńców. Najczęściej z nas 
interesujących przedmiotów mieszkańcy da-
rowali monety43, ale też oddawano tu pa-
miątki z podróży, np. kamień „z moseiki 
w termach Karakalli i odłamki murów Ro-
mulusa na Palatynie w Rzymie”44. Obok 
informacji z Cieszyna i okolic publikowano 
również wiadomości ze świata. Przykładem 
niech będą dwa krótkie artykuły pt. Grobo-
wiec Faraona45 oraz Zemsta mumii46.

5. Muzeum Karola Prausa w Skoczowie
W sąsiednim Skoczowie z prywatnych 

zbiorów nauczyciela Karola Prausa również 
założono muzeum. Fakt ten opisał Ludwik 
Brożek w „Zaraniu Śląskim” w 1932 roku. 
W informacji czytamy, że Karol Praus, kie-
rownik szkoły w Jasienicy, całe życie po-
święcił przede wszystkim badaniom geolo-
gicznym, a jako nauczyciel w Bronowie 
zajmował się badaniem flory i fauny trzę-
sawisk w okolicy Ligoty, Bronowa i Chybia. 
W trzęsawiskach ligockich, w tzw. Pławie, 
wykrył ślady budowli nadwodnych człowie-
ka z młodszej epoki kamienia. Karol Praus 
przeszedł cały Śląsk wzdłuż i wszerz. Zgro-
madzony w czasie wycieczek materiał geo-
logiczny, etnograficzny, a także archeolo-
giczny został opracowany i uporządkowany. 
Zbiory te początkowo przechowywał 
w szkole w Jasienicy. Kolekcja nosiła na-
zwę: „Geologiczno-geograficzne muzeum 
beskidzkie w Jasienicy”. Aby zaprezentować 
zbiór szerszemu gronu odbiorców, Praus 
starał się o przeniesienie muzeum do więk-
szego miasta na Śląsku. W wyniku jego 
starań w 1913 roku zbiory umieszczono 
w skoczowskim zamku (obecnie nieistnie-
jącym). Miasto oddało na muzeum całe 
piętro. W wielkiej sali prezentowano okazy 
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geologiczne, w dwóch mniejszych okazy 
etnograficzne i przyrodnicze, trzecia sala 
była przeznaczona na pracownię. Kustoszem 
placówki został syn założyciela – Karol 
junior, nauczyciel ze Skoczowa. Muzeum 
można było zwiedzać w niedziele, dla na-
ukowców otwarte było codziennie. Znajdo-
wała się tam również biblioteka.

W czasie i wojny światowej muzeum 
zamknięto, a kustosz został wcielony do 
wojska. Zbiory przeniesiono na strych. Ka-
rol Praus senior zmarł w 1918 roku. Po-
mieszczenia zamku zamieniono na szpital 
i mieszkania dla uciekinierów. Po „wielkiej 
wojnie” Karol junior powrócił i zastał mu-
zeum w bardzo złym stanie – cenniejsze 
zbiory były rozkradzione, inne zniszczone. 
Jako że miasto nie dbało o zabytki i nie 
udało się odzyskać pomieszczeń zamku na 
cele wystawiennicze, Karol Praus przeniósł 
to, co się zachowało, do mieszkania pry-
watnego, na strych i do piwnicy. Jak pisze 
autor artykułu, „obecny ich właściciel i opie-
kun uratował od zagłady dzieło ojca, lecz 
tą opieką i troską, co on, zbiorów geolo-
gicznych nie otoczył. Nauką w tej mierze 
to się nie interesuje, a choć zbieractwo 
w większym stopniu tkwi w jego naturze, 
niż u jego ojca, zbiera jednak i gromadzi 
inne rzeczy, w wielu wypadkach bez więk-
szej wartości. Stosunek jego do zbiorów 
określić by można nie jako poznawczy, lecz 
nastrojowo-uczuciowy” 47. Zbiory Karola 
Prausa juniora zawierały: minerały (350), 
odciski i skamieliny (500), próbki skał (200), 
kamienie szlachetne (120), zabytki arche-
ologiczne (20), monety (1000) oraz muszle, 
zęby, motyle, mapy, tabele, książki, foto-
grafie, naczynia i narzędzia ludowe. Ludwik 
Brożek pisze jednak: „[…] jedną z wad, 
która niweczy znacznie wartość zbiorów dla 
nauki, jest brak katalogu. Zabytki przedhi-
storyczne, tak bardzo cenione przez ich 
właściciela, są pozbawione swych metryk, 
a tem samym nie posiadają większego zna-
czenia naukowego […]. Tłumaczenie obec-
nego właściciela i kustosza zbiorów, że 
katalog ma w pamięci, jest naiwne i w ni-
czem sytuacji nie naprawia.”48

W 1931 roku ponownie planowano otwo-
rzyć placówkę, co skończyło się niepowo-

dzeniem. Zabytki archeologiczne przekaza-
no do Muzeum Miejskiego w Cieszynie. 
W archiwum Działu Archeologii MŚC znaj-
duje się maszynopis ze spisem eksponatów 
zakupionych od Karola Prausa ze Skoczowa. 
Zakupiono do Muzeum Miejskiego nastę-
pujące zabytki: toporek kamienny z Pszczy-
ny, 2 siekierki kamienne z okolic Skoczowa, 
sztylet krzemienny z Bronowa, nóż kamien-
ny, piłkę kamienną, 2 kawałki krzemienia 
z rowkiem, 5 narzędzi z kości, 6 przęślików 
glinianych, 4 przęśliki kamienne, krzemień 
obrobiony, 6 kawałków obrobionego kamie-
nia i sztylet z obsydianu z Brazylii. Praus 
otrzymał w zamian: 5 dolarów (złotych), 
20 koron austriackich (złotych), 1 talar 
(srebrny) i 3 medale religijne (?), brązowe. 
Transakcję w dniu 8 października 1935 roku 
zatwierdził podpisem kustosz Muzeum Miej-
skiego inż. W. Karger.

6.  Poszukiwania grobów książąt z linii 
Piastów cieszyńskich
Według źródeł pisanych wszyscy zmar-

li książęta z linii Piastów cieszyńskich grze-
bani byli w kościele dominikanów (obecnie 
pw. Marii Magdaleny). Kościół i klasztor 
wybudowane zostały prawdopodobnie pod 
koniec Xiii wieku. Pierwszym pochowanym 
tutaj księciem był Mieszko (1316 r.), ostat-
nią była księżna elżbieta Lukrecja (1653 r.). 
Pod posadzką znajdują się również pochów-
ki mieszczan, zakonników oraz osób szla-
chetnie urodzonych (np. szwedzkiej arysto-
kratki Sigrid Brahe). W ciągu kilkuset lat 
kościół i klasztor były niszczone i przebu-
dowywane. Najwięcej szkód wyrządził po-
żar w 1789 roku, później w kościele wy-
konano kanał wentylacyjny i oświetlenie 
gazowe. To wszystko przyczyniło się do 
zniszczenia płyt nagrobnych wskazujących 
miejsca pochowanych osób.

W 1934 roku zawiązał się Komitet Oby-
watelski, którego celem było znalezienie 
grobów, stwierdzenie stanu zachowania 
krypt i grobów pod posadzką kościoła oraz 
otoczenie właściwą opieką szczątków Pia-
stów cieszyńskich. W skład komitetu wcho-
dzili m.in. Franciszek Popiołek, inż. henryk 
Riess, a na jego czele stanął starosta cie-
szyński Jan Plackowski. Poszukiwania roz-
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poczęto 10 kwietnia 1934 roku. efekty 
opublikowano w dwóch artykułach zamiesz-
czonych w „Zaraniu Śląskim”49. Prowadzo-
no również szczegółowy dziennik prac, 
który przechowywany jest do dzisiaj w zbio-
rach prywatnych. Odkryto kilkadziesiąt po-
chówków, które w większości były znisz-
czone lub splądrowane. Badacze nie zna-
leźli trumien metalowych, wyposażenie 
grobów skradziono, dlatego też bardzo trud-
no było stwierdzić, które z pochówków 
należały do książąt cieszyńskich. Wszystkie 
zachowane pozostałości po wyposażeniu: 
medaliki, krzyże, metalowe inicjały zmar-
łych, gwoździe trumienne i resztki tkanin, 
przekazano do Muzeum Miejskiego w Cie-
szynie50. Na podstawie znalezionych szkie-
letów, ich usytuowania, kształtu i zachowa-
nego wyposażenia przyjęto, że groby ozna-
czone na planie numerami: 10, 14, 18, 21, 
24, 27 są grobami Piastów cieszyńskich. Po 
zakończeniu badań (21 października 1934 
r.) Komitet Obywatelski powziął decyzję 
o uroczystym złożeniu zwłok książąt do 
krypty pod ołtarzem. Niestety, prawdopo-
dobnie z powodów finansowych nie wyko-
nano tego zadania. Zgodnie z założeniem 
początkowym rozpoznano kościół pod 
względem architektoniczno-historycznym. 
efektem tego było stwierdzenie, że kościół 
pierwotnie był budowlą mniejszą, romań- 
ską (?) o charakterze obronnym, w później-
szym czasie rozbudowaną. W mniemaniu 
organizatorów poszukiwań prac nie zakoń-
czono, planowano je wznowić. Z braku 
funduszy i z powodu wewnętrznych zatar-
gów nigdy nie podjęto się ekshumacji zwłok 
Piastów. Największym przeciwnikiem dal-
szych działań była Rada Parafialna, należą-
ca również do komitetu, która uważała, że 
poszukiwania przyczyniają się do nadmier-
nych zniszczeń posadzki.

7.  Wiktor Karger, Muzeum Miejskie   
i inwentarz „I.a.”
W1920 roku kustoszem Muzeum Miej-

skiego w Cieszynie został Wiktor Karger 
(1880–1976). Była to wybitna postać, która 
przyczyniła się do ocalenia cieszyńskiego 
muzeum w czasie okupacji. Jako wychowa-
nek szkół austriackich sprzed i wojny świa-

towej posługiwał się niemal wyłącznie ję-
zykiem niemieckim, pisał trudno czytelnym 
gotykiem. Miał bardzo szerokie zaintereso-
wania, w jego spuściźnie, która jest dla nas 
obecnie wielkim skarbem, widać jego 
wszechstronność. Pozostawił po sobie kil-
kaset dokumentów traktujących o historii, 
archeologii, stosunkach religijnych, etnogra-
fii i muzealnictwie na Śląsku Cieszyńskim. 
Należą do nich np.: mapa znalezisk arche-
ologicznych okręgu cieszyńskiego, opisy 
zabytków z Góry Zamkowej, koresponden-
cja z Karolem Prausem seniorem, sprawoz-
dania z badań archeologicznych w Podobo-
rze i Międzyświeciu. W jubileuszowej pu-
blikacji na 150-lecie Muzeum w Opawie 
nazwano go „Ojcem naukowej archeologii 
śląskiej”51. W czasie, kiedy Karger pełnił 
urząd kustosza, powstał kolejny inwentarz 
zbiorów archeologicznych, tzw. i.a. Zaczę-
to go pisać zapewne około 1940 roku, trud-
no jednak określić dokładną datę. Zawiera 
1018 pozycji, ale wpisy nr 1–851 prowa-
dzone były w językach polskim i niemiec-
kim, więc musiały powstać do 1945 roku. 
Do „i.a” na początku wpisano wszystkie 
zabytki archeologiczne z inwentarza „Sz”, 
dlatego na pierwszym miejscu są ekspona-
ty antyczne z Grecji, Rzymu i egiptu, dalej 
dary z epoki brązu (heinricha) oraz pierw-
sze zabytki pozyskane w trakcie badań ar-
cheologicznych w Podoborze. inwentarz 
mieści również zabytki odkryte podczas ba-
dań przy rotundzie na Górze Zamkowej 
w Cieszynie, w mieście i kościele podomi-
nikańskim prowadzonych przez Kargera.

Ciekawym wpisem jest dar pani Jawor-
skiej, która ofiarowała wczesnośrednio-
wieczne ozdoby z brązu (w tym krzyżyki) 
znalezione w kurhanie w Drohiczynie nad 
Bugiem. Trudno określić, w jaki sposób 
stała się posiadaczką tego skarbu i w jaki 
sposób trafił on do muzeum. Prawdopo-
dobnie po odezwie „Dziedzictwa bł. Jana 
Sarkandra” ofiarowała go ks. Józefowi 
Londzinowi. Dzięki inwentarzowi „i.a” 
wiemy, że W. Karger prowadził następu-
jące badania: w latach 1912 i 1913 – na 
Starym Mieście w Cieszynie, w latach 
1913–1914 i 1941–1942 w Podoborze na 
grodzisku, w latach 1928 i 1940 – przy 
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kamienicy demlowskiej (obecne muzeum) 
i na rynku, w 1943 roku – na grodzisku 
w Międzyświeciu. W latach 1942–1945, 
prawdopodobnie po badaniach G. Raschke-
go, rozpoczął poszukiwania w sąsiedztwie 
rotundy na Górze Zamkowej.

Jednak Karger nie był jedynym badaczem 
przeszłości. Już w 1936 roku w Podoborze 
prace poszukiwawcze prowadził inż. Rosen-
feldt z Frydku (naczelny radca leśny), któ-
ry w latach 1941 i 1943 darował Muzeum 
Miejskiemu kilkaset skorup. On też w 1936 
roku badał wnętrze cieszyńskiej rotundy. 
Z tego roku pochodzi tynk z resztkami far-
by z rotundy – dar inż. h. Riessa. W 1942 
roku inż. e. Kasparek do muzeum dostarczył 
kilkaset sztuk ceramiki, pochodzącej rów-
nież z Góry Zamkowej. Prace poszukiwaw-
cze, wykopaliskowe lub powierzchniowe na 
Górze Zamkowej musiały być już prowa-
dzone przed 1931 rokiem, ponieważ w ar-
tykule Franciszka Popiołka z tegoż roku 
opisującego rozmieszczenie zabytków na 
ekspozycji czytamy, że w jednej z sal roz-
mieszczono „wykopaliska z góry zamko-
wej”. Może tutaj chodzić o znaleziska po-
wierzchniowe52.

Wiktor Karger publikował w „Zaraniu 
Śląskim” niektóre informacje dotyczące 
znalezisk archeologicznych. Są to przede 
wszystkim Znaleziska monet rzymskich na 
Śląsku Cieszyńskim53, Nowe znaleziska mo-
net rzymskich na Śląsku Cieszyńskim54 oraz 
informacja o pochodzeniu toporków i sie-
kierek kamiennych znajdujących się w zbio-
rach. Ta ostatnia jest najpełniejszą informa-
cją dotyczącą zbiorów archeologicznych:  
„P. Jan Wantuła z Ustronia złożył w muzeum 
bardzo ciekawy przedmiot. Jest to toporek 
z kamienia podobnego do diorytu, o długo-
ści 4 i pół cm i [z] otworkiem o szerokości 
2 i pół cm. Toporek ten znaleziono w listo-
padzie ubiegłego roku wśród żwiru w rze-
ce Wiśle (20,280 km) podczas regulacji 
rzeki przy Nierodzimiu i dzięki zabiegom 
p. Wantuły dostał się do muzeum. Należy 
niewątpliwie do epoki neolitu i rzeka przy-
niosła go z jakiegoś miejsca bardziej wznie-
sionego, prawdopodobnie z Ustronia, gdyż 
tam, w górach ustrońskich, znajdowano już 
nieraz toporki kamienne. Muzeum cieszyń-

skie posiada już 7 toporków znalezionych 
na Śl. Ciesz. Jeden pochodzi z Kończyc 
Wielkich, inną siekierkę krzemienną znale-
ziono w Olzie w okolicy Bogumiła, część 
jednego toporka pochodzi z okolic Pszczy-
ny, pochodzenie innych jest nieznane. 
Oprócz tego po jednym przedmiocie z epo-
ki kamienia znaleziono w Bielsku i w Ka-
mienicy i 1 egzemplarz w muzeum we 
Freudental. Sporządzenie dokładnej staty-
styki znalezisk z tej epoki przez fachowca 
byłoby na czasie”55.

Po przyłączeniu Zaolzia do Polski zbio-
ry muzeum jabłonkowskiego, w tym mone-
ty, również znalazły się w Muzeum Miej-
skim w Cieszynie56. informacje redagowane 
przez Kargera pt. Muzeum miejskie w Cie-
szynie ostatni raz ukazały się w 1938 roku. 
W 1939 roku wydano tylko 1 zeszyt „Za-
rania Śląskiego”. Kwartalnik wznowiono po 
zakończeniu wojny.

Pełną bibliografię Wiktora Kargera po-
daje Barbara Poloczkowa57, jego spuścizna 
przechowywana jest w Archiwum Państwo-
wym w Cieszynie58.

8.  Działalność Wiktora Kargera i Józefa 
Żurowskiego
W 1920 roku Ministerstwo Wyznań  

Religijnych i Oświecenia Publicznego po-
wołało do życia pierwszą w europie pań-
stwową organizację ochrony zabytków 
przeddziejowych, a także Prezydium Pań-
stwowego Grona Konserwatorów Zabytków 
Przedhistorycznych jako organ kierowni-
czy59. Powiat cieszyński podporządkowany 
został okręgowi krakowskiemu60, stanowisko 
konserwatora objął Józef Żurowski. Reko-
nesans na Śląsku Cieszyńskim rozpoczął od 
zwiedzenia dwóch znanych wówczas gro-
dzisk: w Międzyświeciu i w Starym Bielsku. 
Później napisał w „Wiadomościach Arche-
ologicznych”: „Na skutek zawiadomienia, 
otrzymanego od dr. R.e. Wagnera, probosz-
cza ewangelickiego w Bielsku, konserwator 
udał się na Śląsk celem obejrzenia i stwier-
dzenia charakteru zgłoszonych stanowisk. 
W Skoczowie pow. Cieszyn zwiedził kon-
serwator razem z dr. Wagnerem grodzisko 
w lesie rządowym »na Międzyświeciu« 
i stwierdził doskonały stan zachowania za-
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bytku. W Starem Bielsku wskazał dr W. 
resztki wałów grodziskowych koło kościo-
ła parafjalnego. Powyższe dwa zgłoszenia 
były pierwsze od czasu objęcia na Śląsku 
opieki nad zabytkami prahistorycznemi.”61

Józef Żurowski rozpoczął systematyczne 
poszukiwania na całym Śląsku. Uważał, że 
do tej pory zajmowano się jedynie ratowa-
niem stanowisk zagrożonych zniszczeniem 
i przyjmowaniem zgłoszeń przypadkowych 
odkryć. Doprowadziło to „do zupełnego 
niemal opuszczenia Śląska i nieznajomości 
jego dziejów przedhistorycznych, przeto 
w zastosowaniu do Śląska należy przyjąć 
inną metodę postępowania, polegającą na 
celowem przeszukiwaniu jego terenów, 
zmierzającem do wykrycia stanowisk pre-
historycznych”. Podaje równocześnie, że 
systematyczne przeszukiwanie Śląska Cie-
szyńskiego prowadził dotychczas inż. W. 
Karger i zabytków z czasów prahistorycz-
nych nie znalazł. Znanych jest jedynie kil-
ka luźnych znalezisk neolitycznych, znaj-
dujących się w prywatnym posiadaniu, bez 
ustalonego pochodzenia, natomiast z wcze-
snego średniowiecza rozpoznano kilka gro-
dzisk i stanowisk z ceramiką62.

Konserwator wraz z prof. J. Kostrzew-
skim złożyli u marszałka Sejmu Śląskiego  
Konstantego Wolnego program organizacji 
działu przedhistorycznego w Muzeum Ślą-
skim oraz program badań przedhistorycz-
nych i akcji popularyzującej prehistorię na 
Śląsku. Program badań obejmował objazdy, 
badania archeologiczne i popularyzację (od-
czyty), a co się tyczy Śląska Cieszyńskiego: 
„wykonanie badań, pomiarów i planów gro-
dziska, stwierdzonego w r. ub. przez kon-
serwatora koło Skoczowa w pow. cieszyń-
skim”63. W maju 1928 roku odbyła się 
konferencja w Oddziale Sztuki i Kultury 
Województwa Śląskiego, na której ustalono 
program prac badawczych. Konserwator 
wydelegował inż. Wiktora Kargera do po-
szukiwań na Śląsku Cieszyńskim. Konser-
wator uzyskał pozwolenie zarządu dóbr 
państwowych (Komora Cieszyńska) w Cie-
szynie na prowadzenie badań grodziska 
w lesie rządowym w Międzyświeciu koło 
Skoczowa. Karger wykonał pomiary, plany 
i opis tego grodziska, a także grodziska 

w Starym Bielsku. Zdjęcia miernicze gro-
dziska zostały wykonane w październiku 
1928 roku (archiwum zabytkowe Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego sygn. 36) (ryc. 4). 
W tym samym roku konserwator razem z W. 
Kargerem zwiedzili grodzisko w Podobo-
rze64. Według zalecenia Żurowskiego Wik-
tor Karger miał wykonać pomiary grodzisk 
w Podoborze i w Gródku (leżących po cze-
skiej stronie)65.

W 1932 roku J. Żurowski zwrócił uwa-
gę na konieczność badań grodzisk w Mię-
dzyświeciu i Starym Bielsku66, natomiast 17 
i 18 lipca 1933 roku dokonał ich pomiaru 
i opisu. Posiłkowano się przy tym planami 
i zdjęciami inż. Kargera, w których sporzą-
dzono konieczne poprawki. Wykonano tak-
że kopię planu katastralnego67. Oba grodzi-
ska zostały opublikowane w 1939 roku 
w Atlasie grodzisk i zamczysk śląskich68.

efekty współpracy Kargera i Żurowskie-
go (zmarłego w 1936 r.) publikowano na 
bieżąco w „Z otchłani wieków”. Notatki 
informowały również o znaleziskach monet 
na Śląsku Cieszyńskim69.

Pierwsze systematyczne wykopaliska 
w Starym Bielsku przeprowadzone były w 2. 
połowie lat 30-tych przez Dział Archeologii 
Muzeum Śląskiego w Katowicach70.

9.  Działalność Georga Raschkego  
i Wiktora Kargera
W 1934 roku w miejsce Górnośląskiego 

Urzędu Ochrony Zabytków Prehistorycz-
nych powołano Krajowy Urząd ds. Prehi-
storii Górnego Śląska (Landesamt für Vor-
geschichte der Oberschlesien in Ratibor), 
któremu po 1939 roku podlegał także Śląsk 
Cieszyński (rejencja katowicka). Od 1929 
roku dyrektorem Urzędu był dr Georg Ra-
schke. W celu zebrania jak największej 
ilości informacji na temat nowych i już po-
zyskanych znalezisk archeologicznych utwo-
rzono już wcześniej sieć informatorów, 
mających o nich meldować. Działalność ta 
zaowocowała licznymi doniesieniami wy-
syłanymi od 1931 roku do Raciborza i By-
tomia71. informatorem ze Śląska Cieszyń-
skiego został Wiktor Karger, ówczesny 
kustosz Muzeum Miejskiego w Cieszynie 
W archiwum Działu Archeologii MŚC prze-
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chowywana jest korespondencja W. Karge-
ra i G. Raschkego od daty 3 stycznia 1940 
roku do 15 marca 1943 roku. Pierwszy 
z nich ustala kierunki współpracy.

3.i.1940
Do Dyrektora Landesamtu (Urzędu Krajowe-

go) Prehistorii Górnego Śląska w Raciborzu. 
Szanowny Panie Doktorze!
Niech Pan przyjmie moje najserdeczniejsze 

podziękowania za Pana miłe zaproszenie mnie do 
Raciborza. Liczne obowiązki w tym miesiącu 
przeszkadzają mi, by Pana odwiedzić, pozwolę 
sobie jednak tymczasowo przedłożyć krótki plan 
dla naszych prehistorycznych prac dla Śląska 
Cieszyńskiego. 

W pierwszej linii myślę o trzech miejscach 
pracy, które wreszcie powinny być podjęte facho-
wo:

1) Po pierwsze, wykopaliska na terenie zam-
ku, to znaczy starej kasztelanii cieszyńskiej, któ-
ra – jak wiadomo – jest w 1155 roku pierwszy 
raz wymieniana. Zakres tych prac wykopalisko-
wych należałoby jeszcze osobiście omówić. Tu 
jednoznacznie najciekawszym obiektem jest ka-
plica zamkowa, która podlega opiece konserwa-
tora prowincjalnego (Provinzial-Konservator), dr. 
Grundmana. Wykopaliska prowadziłyby – nawet 
tylko powierzchowne – do wczesnośredniowiecz-
nych znalezisk.

2) Po drugie, spis i badania wczesnohistorycz-
nych wałów zamkowych (twierdz/osad) w okoli-
cach Cieszyna, jeżeli nie zostały one już w ostat-
nim czasie przeprowadzone przez stronę polską. 
Są to wielkie kompleksy w »Starym Cieszynie« 
(w Kocobędzu-Podoborze), mały kurhan w Sto-
nawie i resztki kompleksu w Gródku.

3) Po trzecie, umocnienia jabłonkowskie, któ-
re co prawda nie są wczesnohistoryczne, ale ar-
cheologicznej opieki potrzebują, bo od dawna 
dochodzi tam do splądrowań.

Miałbym pewnie jeszcze dalej idące zaintere-
sowania, które daleko poza nam podlegającym 
terenem leżą. Mianowicie myślę o systematycz-
nym przebadaniu terenu do Żyliny, szczególnie 
doliny Kiszuckiej i doliny Oszczadnickiej.

Obecnie zajmuję się opracowaniem znalezisk 
siekier kamiennych Wschodniego Śląska [Śląska 
Cieszyńskiego] i nowym opracowaniem znalezisk 
rzymskich monet. (Dotychczas 54 monety z 10 
miejsc znalezień).

Cieszę się na szybką możliwość porozmawia-
nia z Panem w Raciborzu albo w Cieszynie i po-
zostaję z serdecznymi życzeniami noworocznymi

heil hitler!72

List ten zapoczątkował kilkuletnią współ-
pracę pomiędzy G. Raschkem a W. Karge-
rem. Ostatnia korespondencja pomiędzy 
Muzeum w Cieszynie a Landesamtem w Ra-
ciborzu pochodzi z 1944 roku. Nadawcą 
ostatniego listu (3 listopada 1944 r.) jest dr 
Gertrud Raschke, żona Georga, najwyraź-
niej pełniąca obowiązki męża. Wynika 
z niego, że dr Georg Raschke wysłany zo-
stał na front do Lorient w Bretanii, gdzie 
była baza niemiecka okrętów podwodnych.

„[…] Jeżeli chodzi o mojego męża – pisze 
Gertrud Raschke – otrzymuję nikłe informacje 
wyłącznie z twierdzy Lorient. [Mam nadzieję], 
z woli Boga [mąż] szczęśliwie walkę przetrwa”.

Jak wiemy, wojnę Raschke przeżył, pra-
cował później w Muzeum w Norymberdze.

W Muzeum cieszyńskim znajduje się 69 
odbitek meldunków (ryc. 5 i 6), z lat 1940 
i 1941, z czego: 11 dotyczy zabytków od-
kupionych z prywatnego Muzeum Karola 
Prausa (opis i rysunki 10 zabytków); 8 mel-
dunków na temat zabytków pochodzących 
z Cieszyna; 6 meldunków z okolic Cieszy-
na; 15 meldunków na temat zabytków po-
chodzących z Bielska i okolic (w tym 2 
dotyczące monet); 25 dotyczących zabytków 
z obecnej Republiki Czeskiej (dawne Księ-
stwo Cieszyńskie), w tym większość doty-
czy znalezisk monet; 1 ze Słowacji; 3 spo-
za Śląska Cieszyńskiego.

efektem współpracy Raschkego z Kar-
gerem stały się pierwsze badania archeolo-
giczne na Górze Zamkowej w Cieszynie, 
prowadzone wewnątrz i na zewnątrz rotun-
dy73. Rotunda była wówczas w bardzo złym 
stanie. Po zdjęciu płaszcza klasycystyczne-
go odsłonięte zostały liczne spękania oraz 
ubytki kamienia i zaprawy. Georg Raschke 
po raz pierwszy stwierdził romański cha-
rakter tej budowli. W trakcie badań odkry-
to pierwotną posadzkę rotundy, stwierdzono 
istnienie baz kolumn i półkolumn zniszczo-
nej wówczas empory, natomiast na zewnątrz 
natrafiono na średniowieczny cmentarz. 
W archiwum Działu Archeologii MŚC prze-
chowywany jest maszynopis – dziennik 
badań, ze szkicami odkrytych zabytków.

Po zakończeniu działań wojennych Wik-
tor Karger przestał pełnić funkcję dyrek-
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tora Muzeum Miejskiego, przeszedł na 
emeryturę, ale do końca życia mieszkał 
w Cieszynie. Karger był pierwszym pro-
fesjonalnym archeologiem na Śląsku Cie-
szyńskim. Pomimo trudnych lat wojennych 
jego liczne kontakty z naukowcami pol-
skimi i niemieckimi oraz osobiste zainte-
resowania znacznie przyczyniły się do 
rozpoznania stanowisk archeologicznych na 
tym terenie. Po ii wojnie światowej kusto-
szem Muzeum Miejskiego został Ludwik 
Brożek. W 1947 roku wykonano pierwsze 
polskie badania archeologiczne na Górze 
Zamkowej, prowadzone przez Alinę Kie-
tlińską z Państwowego Muzeum Archeolo-
gicznego w Warszawie. W tym samym 
czasie rozpoczęto renowację rotundy. Zbio-

ry archeologiczne, pochodzące z kolekcji 
Szersznika, PTL i Muzeum Miejskiego, 
przechowywane są obecnie w Dziale Ar-
cheologii Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
w Cieszynie. W ciągu tych kilkudziesięciu, 
a nawet kilkuset lat (od momentu powsta-
nia pierwszego muzeum) eksponaty nie 
uległy zniszczeniu. Przemieszane jednak 
zostały monety antyczne i kilkaset innych, 
nowożytnych, należących do Działu Nu-
mizmatyki. XiX-wieczne zapiski prasowe, 
stare inwentarze, dokumenty Raschkego 
oraz spuścizna Kargera – to najważniejsza 
część archiwum Działu Archeologii MŚC. 
Pozwalają rozwikłać niektóre zagadki do-
tyczące zabytków i stanowisk archeologicz-
nych na Śląsku Cieszyńskim.
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Zofia Jagosz-Zarzycka

ZÁJeM O ARCheOLOGii V TĚŠÍNSKéM SLeZSKU PŘeD ROKeM 1945

(Résumé)

Nejstarší archeologické památky z Těšínského 
Slezska pocházejí ze sbírek kněze Leopolda Jana 
Šeršnika. V Šeršnikově muzeu (od roku 1802) 
byly uchovávány, kromě několika desítek tisíc 
knih a geologické sbírky, také antické mince 
a jednotlivé archeologické památky z území měs-
ta Těšína. Po Šeršnikově smrti (1814) se správcem 
sbírky stal Albin heinrich. Díky tomu, že daroval 
muzeu soukromou sbírku nádob lužické kultury, 
pocházejících ze žárového pohřebiště z Úvalna 
u Krnova (dnes na území České republiky), zdej-
ší archeologickou sbírku značně rozšířil. V 19. 
století začaly vycházet první místní noviny, ve 
kterých byly publikovány články týkající se et-
nogeneze Slovanů a poznámky o archeologickém 
dění ve světě. Až do poloviny 19. století byl Zá-
mecký vrch v Těšíně pouze ruinou starého  
piastovského hradu. Teprve z iniciativy Karla 
habsburského bylo v roce 1836 započato s od-
straňováním pozůstatků starého hradu (s výjimkou 
románské rotundy a Piastovské věže) a byl zde 
založen „romantický park”. Na konci 19. století 
přichází doba zvýšeného zájmu o minulost a pa-
mátky Těšínského Slezska. V roce 1896 vydal 
katolický spolek Dědictví blahoslaveného Jana 
Sarkandra (Dziedzictwo Błogosławionego Jana 
Sarkandra) v „Gwiazdce” výzvu, ve které nabádá 
ke sběru různých památek, které by mohly mít 
spojitost z historií a k tomu, aby tyto památky 
byly věnovány do sbírky plánovaného slezského 
muzea. 

Darované předměty a jména dárců byly pak 
publikovány v dalších číslech „Gwiazdky”. V roce 
1901 byla založena Polská národopisná společnost 
(Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, PTL), která 
převzala sbírky, které shromáždil spolek Dědictví 
blahoslaveného Jana Sarkandra. PTL začalo rov-
něž vydávat časopis „Zaranie Śląskie”, kde vy-

cházely zprávy týkající se historie a etnografie. 
V roce 1931 došlo ke sloučení muzejní sbírky 
Městského muzea a PTL a vzniklo jedno Městské 
muzeum (Muzeum Miejskie) se sídlem v Dem-
lově domě. Prvním správcem sbírek se stal Vik-
tor Karger. V roce 1935 byla do muzea přenese-
na Šeršnikova sbírka, kterou Karger sepsal v in-
ventáři „Sz”. Městskému muzeu byly také pře-
dány artefakty získané během výzkumu v koste-
le Máří Magdalény v Těšíně, jehož cílem bylo 
prozkoumat hroby těšínských Piastovců pod pod-
lahou kostela. 

Druhým městem v Těšínském Slezsku, které 
mělo vlastní archeologickou sbírku, byl Skočov 
(Skoczów). Soukromé muzeum učitele Karla Prau-
se na skočovském zámku bylo založeno v roce 1913. 
Správcem se stal jeho syn Karel. Během 1. světové 
války bylo však muzeum vykradeno a v důsledku 
toho uzavřeno. Památky, které se podařilo zachránit, 
zakoupilo v roce 1935 Městské muzeum v Těšíně. 
Kolem roku 1940 začal vznikat v Městském muzeu 
další inventář „i.a”. Obsahoval archeologické pa-
mátky z dřívějšího inventáře „Sz”, sbírky PTL a za-
pisovány byly nové, pocházející z povrchových 
průzkumů a výzkumů vedených na území města 
Těšína, těšínského hradu a hradiska v Chotěbuzi- 
-Podoboře. Před 2. světovou válkou spolupracoval 
Karger s Józefem Żurowským, díky čemu byla 
zkoumána hradiska ve Starém Bielsku (obr. 2), 
Międzyświeci (obr. 4) a Chotěbuzi-Podoboře. Od 
roku 1941 Karger vedl korespondenci s Georgem 
Raschkem se Zemského úřadu pro prehistorii hor-
ního Slezska v Ratiboři. Dochovalo se 69 kopií 
hlášení, která zasílal Karger Raschkemu, týkající se 
památek nacházejících se ve sbírkách nebo nově 
získaných (obr. 5, 6). Díky této spolupráci byl pro-
veden první profesionální archeologický výzkum 
v těšínské rotundě a jejím okolí (1941, 1942). 
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ARChÄOLOGie ALS iNTeReSSeNGeBieT  
iN TeSCheNeR SChLeSieN VOR 1945

(Zusammenfassung)

Die ältesten archäologischen Funde aus dem 
Teschener Schlesien stammen aus der Sammlung 
vom Priester Leopold Jan Szersznik. im 
Szersznik’schen Museum (seit 1802) wurden neben 
einigen zehn tausend Büchern und geologischen 
Funden auch antike Münzen sowie einzelne ar-
chäologische Funde aus dem Gebiet von Cieszyn 
(dt. Teschen) aufbewahrt. Nach dem Tod Szersz-
niks (1814) wurde Albin heinrich Kustos des 
Museums. Dieser erweiterte bedeutend die archäo-
logische Sammlung, indem er dem Museum eine 
private Sammlung von Gefäßen der Lausitzer 
Kultur vom Brandgräberfeld in Ŭvalno bei Krnov 
(zurzeit Tschechische Republik) geschenkt hat. im 
19. Jh. erschienen die ersten lokalen Zeitungen, 
in denen Beiträge zur ethnogenese der Slawen 
sowie Notizen über die archäologischen Forschun-
gen weltweit publiziert wurden. Der Schlossberg 
(Góra Zamkowa) in Cieszyn war bis zur ersten 
hälfte des 19. Jh. eine Ruine der alten Piastenburg. 
erst 1836 wurde im Auftrag von Karl habsburg 
begonnen, die Überreste der Burg (ausgenommen 
die romanische Rotunde und den Piastenturm) 
abzubrechen und es wurde hier ein „romantischer 
Park angelegt”. Gegen ende des 19. Jh. trat eine 
Wende im interesse an Altertümlichkeiten in Te-
schener Schlesien ein. 1896 gab der katholische 
Verein „erbe des gesegneten Jan Sarkander” in 
der Zeitschrift „Gwiazdka” (Sternlein) einen Auf-
ruf heraus, in dem er gefordert hat, alle Andenken 
der Vergangenheit zu sammeln und für das zu 
entstehende schlesische Museum zu opfern. 

Die geschenkten Gegenstände sowie Namen 
der Schenker wurden in den Nummern von „Gwia-
zdka” veröffentlicht. 1901 wurde der Polnische 
Verein für Völkerkunde gegründet und dieser hat 
alle vom „erbe” gesammelten Funde übernommen. 
Der PVV entwickelte auch die Zeitschrift „Zaranie 
Śląskie” (Schlesischer Ursprung), in dem Beiträge 
zur Geschichte und Volkskunde erschienen. 1931 
wurde die Sammlung des Städtischen Museums 

und des Vereins geeinigt, indem ein Städtisches 
Museum mit dem Sitz im „Demelschen” Bürger-
haus entstand. Sein erster Kustos wurde Wiktor 
Karger. 1935 wurde ins Städtische Museum die 
Szersznik’sche Sammlung verlegt. Der Kustos Kar-
ger verzeichnete sie im inventar als „Sz”. Dem 
Städtischen Museum wurden auch die bei der Su-
che nach den Gräbern der Teschener Piasten unter 
dem Fußboden der Maria Magdalena-Kirche in 
Cieszyn geborgenen Artefakten überwiesen.

Die zweite Stadt in Teschener Schlesien, die 
über ein Museum mit archäologischen Funden 
verfügte, war Skoczów. Das private Museum des 
Lehrers Karol Praus in der Burg von Skoczów 
wurde 1913 gegründet. Sein Kustos wurde Sohn 
des Lehrers Karol der Jüngere. in der Zeit des 
ersten Weltkriegs wurde das Museum geplündert 
und demnach geschlossen. Die erhaltenen archäo-
logischen Funde schaffte das Städtische Museum 
in Cieszyn an. Um 1940 wurde die Aufnahme 
des weiteren inventars „i.a:” angefangen. Dieses 
enthielt archäologische Funde vom inventar „Sz”, 
der Sammlung des PVV und nahm auch weitere, 
die von Prospektionen und Ausgrabungen in der 
Stadt und Burg in Cieszyn sowie von Untersu-
chungen auf dem Burgwall in Chociebuż-Podobora 
stammten, auf. Vor dem Zweiten Weltkrieg arbei-
tete W. Karger mit dem Bodendenkmalpfleger 
Józef Żurawski zusammen, trug zur erkennung 
der Burgwälle in Stare Bielsko (Abb. 2), 
Międzyświecie  (Abb. 4) und Chociebuż-Podobora 
bei. Ab 1941 stand er im Briefwechsel mit Georg 
Raschke aus dem Landesamt für Vorgeschichte 
Oberschlesiens in Racibórz (dt. Ratibor). es sind 
69 Kopien von Berichten über die bereits in den 
Sammlungen aufbewahrten oder neu erworbenen 
Funde erhalten geblieben, die Karger an Raschke 
geschickt hatte (Abb. 5, 6). Jene Zusammenarbeit 
resultierte mit ersten durchgeführten archäologi-
schen Fachuntersuchungen in der Rotunde in 
Cieszyn und ihrer Nähe (1941, 1942).
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Sebastian Tyszczuk

GeOMeTRYCZNe LOKALiZOWANie OTWORU 
W KAMieNNYCh TOPORKACh NeOLiTYCZNYCh. 
PRZYKŁAD PRAKTYCZNeGO WYKORZYSTANiA 
OPTYCZNeGO POMiARU TRÓJWYMiAROWeGO 

W DOKUMeNTACJi ZABYTKÓW

Artykuł stanowi próbę przedstawienia 
praktycznych możliwości badawczych wy-
nikających z wdrożenia na potrzeby doku-
mentacji zabytków optycznego pomiaru 
trójwymiarowego (skanowania 3D). Podję-
ta tematyka typologiczna dotycząca neoli-
tycznych toporków kamiennych wynikała 
z chęci sprawdzenia wcześniejszych spo-
strzeżeń, a także względnie małej praco-
chłonności wykonania dokumentacji 3D tego 
typu muzealiów.

Pomiar przestrzenny stosowany jest już 
powszechnie na potrzeby szybkiego prototy-
powania przemysłowego. Dzięki optycznej 
digitalizacji kształtu do postaci dokumentacji 
cyfrowej uzyskujemy bardzo dokładną i po-
zbawioną subiektywnych zniekształceń trój-
wymiarową dokumentację mierzonego obiek-
tu. Dokumentacja taka stanowi nie tylko 
zapis kształtu obiektu, ale także źródło in-
formacji naukowej1 mogące służyć do dal-
szych studiów nad zabytkiem.

Wstępne założenia, przyjęta metoda 
dokumentacji i analizy metrycznej

Prezentowane opracowanie wykonane 
zostało na bazie pomiarów trójwymiaro-
wych pięciu toporków neolitycznych. Trzy 
toporki pochodzą z Górnego Śląska (1, 2, 
4), jeden z Mazowsza (5) oraz jeden z Ukra-
iny (3). Wyboru zabytków do pomiaru we 
wszystkich przypadkach dokonywali pra-
cownicy muzeów (Muzeum Górnośląskie 

w Bytomiu oraz Państwowe Muzeum  
Archeologiczne w Warszawie) bez bezpo-
średniego udziału autora i bez wiedzy do-
tyczącej możliwości dokonywania analiz 
metrycznych bazujących na wykonanej do-
kumentacji. Można zatem dokonany wybór 
traktować jako pewnego rodzaju próbę lo-
sową.

Wynikiem pomiaru trójwymiarowego jest 
zbiór punktów w przestrzeni o określonych 
współrzędnych (x, y, z). Zbiór taki nazy-
wamy chmurą punktów. Duże zagęszczenie 
punktów, wynoszące ok. 12 p/mm2, pozwa-
la w praktyce na dowolne wyznaczanie na 
zdigitalizowanej powierzchni zabytku wy-
branych metrycznych charakterystyk, dzię-
ki czemu bazując na takim cyfrowym mo-
delu możemy wykonywać dowolną liczbę 
pomiarów odległości pomiędzy wyznaczo-
nymi punktami o określonych współrzęd-
nych (x, y, z) w przestrzeni. Taki cyfrowy 
model (chmurę punktów) możemy dowolnie 
pozycjonować względem położenia osi X, 
Y, Z, możemy także na zbiorach punktów 
dokonywać różnorodnych selekcji ich frag-
mentów. Możemy wykonać np. dowolne 
przekroje, na których następnie będziemy 
przeprowadzać pomiary metryczne charak-
terystycznych odległości (ryc. 1–4).

Celem wykonanych pomiarów było okre-
ślenie głównych wartości metrycznych cha-
rakteryzujących geometrię toporków neoli-
tycznych. Trzon pracy stanowią toporki 
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neolityczne z Górnego Śląska, dwa kultury 
ceramiki sznurowej oraz jeden kultury am-
for kulistych (ze zbiorów muzeum w By-
tomiu). W pracy uwzględniono także wcze-
śniej wykonaną przez autora dokumentację 
3D dotyczącą toporka kultury pucharów 
lejkowatych z Mazowsza oraz toporka kul-
tury trypolskiej z Ukrainy (oba ze zbiorów 
PMA w Warszawie). Należy podkreślić, że 
dokumentacja trójwymiarowa została wy-
konana jedynie dla pięciu zabytków od-
miennych typologicznie oraz o różnej przy-
należności kulturowej, w związku z tym 
wnioski oraz wyniki należy traktować ra-
czej w kategorii spostrzeżeń niż szerszych 
uogólnień. Niemniej wyniki zachęcają do 
kontynuacji badań i wykonania dokumen-
tacji dla większej serii toporków o różnej 
proweniencji.

Pierwszym etapem przeprowadzanej ana-
lizy metrycznej było właściwe ustawienie 
każdego 3D (zdigitalizowanego) modelu 
toporka względem środka układu współrzęd-
nych X, Y, Z. Toporki ustawiano tak, aby 
prosta łącząca dwa najdalej oddalone punk-
ty na ostrzu i obuchu wyznaczała płaszczy-
znę równoległą do płaszczyzny osi X i Y. 
Po takim ustawieniu toporka w przestrzeni 
wyznaczano charakterystyczne punkty po-
miarowe określające geometrię toporków. 
Jako punkt A oznaczono punkt na chmurze 
punktów odpowiadający maksimum na krzy-
wej obucha, jako D oznaczono punkt mak-
simum na krzywej ostrza. Odległość mie-
rzona pomiędzy punktami A, D wyznacza 
długość toporków. Punkty B i C, odpowia-
dające tylnej i przedniej ścianie otworów, 
wyznaczane były na przekroju pionowym, 
w miejscu minimalnej średnicy otworu 
(możliwej do pomierzenia). W wyniku pro-
cesu wytwórczego oraz użytkowania na-
rzędzi średnica otworów w toporkach ka-
miennych jest zmienna, największa jest 
u wylotów otworu. Założono, iż kierunek 
wiercenia musiał być ustalony i niezmien-
ny w trakcie przewiercania, zatem uzasad-
nione było wyznaczenie punktów geometrii 
w miejscu najmniejszej średnicy otworu, 
czyli w jego głębi, jako odpowiadające miej-
scu dokładnego wyznaczenia przyłożenia 
wiertła na powierzchni półwytworu. Z uwa-

gi na odmienne współrzędne na osi 
Z (współrzędne wysokości) punktów A, D 
i B, C odległości do oceny proporcji mie-
rzone były jako odległości na osi X.

Analiza metryczna toporków wykonana 
została w celu sprawdzenia, czy podczas 
wytwarzania ich twórcy mogli się kierować 
ustalonymi i ściśle przestrzeganymi zasada-
mi. Jeśli tak, to w jakim stopniu zasady te 
mogły wpływać na typologię omawianych 
zabytków, w jakim wynikały ze stylistyki 
charakteryzującej daną kulturę, a w jakim 
z opanowania i rozpowszechnienia techno-
logii wytwórczej? Aby można było dokonać 
ustaleń dotyczących intencjonalności pro-
cesu technologicznego, najpierw należało 
sprawdzić, czy analizowane zabytki charak-
teryzują się powtarzalnością cech metrycz-
nych. Należałoby się skupić przede wszyst-
kim na analizie stosowania różnych podzia-
łów metrycznych jako dowodu na świadome 
projektowanie wytwarzanego wyrobu. 

Dokumentacja 3D dwóch toporków po-
chodzących ze zbiorów PMA w Warszawie 
(niepublikowana) wykazała proporcje w lo-
kalizacji otworu. Pozwoliło to na postawienie 
tezy, że toporki neolityczne mogły być wy-
konywane według określonego zamówienia 
odbiorcy (użytkownika), zgodnie z oczeki-
waniami co do wielkości i kształtu wyrobu. 
Tego rodzaju ujęcie oznaczało, że wyroby te 
mogły być wykonywane zgodnie z określo-
nym planem (według założonego szablonu). 
Aby taką tezę można było potwierdzić, na-
leżało sprawdzić, czy można określić zasady, 
jakimi kierowano się, projektując omawiane 
wyroby. Wykazanie podobnych proporcji na 
podstawie dokumentacji 3D wykonanej dla 
kolejnych toporków tę tezę mogłoby wzmoc-
nić. Weryfikację taką umożliwiły zabytki ze 
zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 
(toporki 1, 2 i 4)2.

Założono, że jeśli istniał teoretyczny 
projekt wyrobu, to biorąc pod uwagę ma-
teriał oraz wysiłek wytwórczy, jaki trzeba 
było poświęcić na wytworzenie kamienne-
go toporka, należało się spodziewać od-
stępstw od tych teoretycznych modeli. Pro-
blem zatem stanowiła prawidłowa ocena, 
kiedy można uznać jakiś wymiar za pro-
porcję, czy proporcja ta jest dowodem na 



293

intencjonalny proces wytwórczy przeprowa-
dzany zgodnie z modelem teoretycznym 
(projektem), czy może jest to zbieżność 
matematyczna (metryczna) wynikająca np. 
z intuicyjnego postępowania wytwórcy. Au-
tor postanowił, że za dowód przemawiający 
za świadomym wyznaczaniem proporcji 
uznawać będzie zgodność metryczną niewy-
kraczającą poza 1 mm, uznając tę wartość 
za błąd dopuszczalny, wynikający z „niedo-
skonałości” procesu wytwórczego. Wziął pod 
uwagę i to, że proste proporcje mogły być 
wyznaczane „na oko”, zatem nawet ich dość 
dokładne wyznaczenie nie musi oznaczać, 
że twórca kierował się wcześniej stworzonym 
teoretycznym modelem wytwarzanego pro-
duktu i że proces ten ściśle kontrolował.

Proporcję o błędzie poniżej 1 mm od 
modelu teoretycznego należy uznać za wiel-
ce sugestywną. Tego rodzaju obserwacja 
stała się powodem przeprowadzenia analiz 
metrycznych wykonanych na bazie cyfro-
wego trójwymiarowego modelu kompute-
rowego dla kolejnych zabytków pochodzą-
cych ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego 
w Bytomiu. Wykonanie dokumentacji 
w standardzie 3D umożliwiło weryfikację 
tezy o intencyjnym projektowaniu wyro- 
bów kamiennych oraz stosowaniu technik 
dokładnego wyznaczania geometrii produk-
tu w procesie wytwórczym.

Dokonując analizy metrycznej kamien-
nych toporów z neolitu, skoncentrowano się 
na ustaleniu proporcji rozmieszczenia otwo-
ru. Właściwa lokalizacja otworu miała istot-
ne znaczenie praktyczne, decydowała o od-
powiednim wyważeniu toporów, a tym 
samym o ich skuteczności jako narzędzia 
walki, obrony oraz polowania i zabijania 
zwierząt. Oznaczało to, że miejsce wierce-
nia nie mogło być przypadkowe. Odpowied-
nia lokalizacja otworu mogła determinować 
funkcjonalność topora, np. dostosowanie 
rozkładu jego wagi do długości trzonka, 
a tym samym niewykluczone, że i do tech-
niki użytkowania. Niewątpliwie wyznacz-
nikiem funkcjonalności topora była jego 
skuteczność, czyli uzyskanie jak największej 
siły uderzenia (rażenia) przy jednoczesnej 
oszczędności włożonej w uderzenie siły. 
Właściwe wyważenie topora wraz z trzon-

kiem było dla twórców tych narzędzi klu-
czowe. Musimy sobie zdawać sprawę, że 
neolityczny człowiek, zdobywając żywność, 
w czasie polowania zazwyczaj najpierw 
ranił zwierzynę, po czym w krótkim czasie 
musiał do niej dobiec i ją skutecznie ogłu-
szyć i zabić, tak aby samemu przy tym nie 
zostać zranionym. Topór nie mógł ograni-
czać ruchów, używany był w czasie wysił-
ku fizycznego, musiał zatem gwarantować 
skuteczność, niecelne bądź zbyt słabe ude-
rzenie mogło oznaczać ucieczkę zranionego 
zwierzęcia lub – co gorsza – dla człowieka 
stwarzało ryzyko narażenia się na atak 
i utratę zdrowia.

Analiza toporków
1. Toporek kultury ceramiki sznurowej 

ze stanowiska 1 w Rybarzach (ryc. 1). Nr 
inw.: B. 498:58/3751 (ze zbiorów Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu). Typ wytwór-
czy: 2/7-B.

2. Toporek kultury ceramiki sznurowej 
ze stanowiska w Raciborzu-Sudole (ryc. 2). 
Nr inw.: B. 168:53 (ze zbiorów Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu). Typ wytwór-
czy: 3/7-C.

3. Toporek kultury trypolskiej z Popadii 
na Ukrainie (ryc. 3). Badania archeologiczne 
M. himnera w 1912 roku3 (ze zbiorów PMA 
w Warszawie). Typ wytwórczy: 3/7-B.

4. Toporek kultury amfor kulistych z Kli-
sinka (ryc. 4). Nr inw.: B. 840/4093:58 (ze 
zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Byto-
miu). Typ wytwórczy 3/7-B.

5. Toporek kultury pucharów lejkowatych 
ze stanowiska w Rybnie (ryc. 5). Nr inw.: 
PMA-ii-2517 (ze zbiorów PMA w Warsza-
wie)4. Obraz chmury punktów, rzut boczny 
wraz z przekrojem na wysokości maksy-
malnej długości toporka wyznaczonej przez 
punkty A i D. Długość toporka wynosi 
157,18 mm, odcinek CD: proporcja 78,59, 
różnica 0,34 mm, typ wytwórczy 1/2-C. 
Odcinek BC wyznaczony po zrzutowaniu 
minimalnej średnicy otworu. Dokumentację 
3D wykonał S. Tyszczuk.

Wnioski
Mała liczebnie i zróżnicowana typolo-

gicznie, kulturowo, chronologicznie oraz 
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Ryc. 1. Rybarze (wojewódz-
two opolskie), stanowisko 1. 
Toporek kultury ceramiki 
sznurowej (nr 1). Obraz 
chmury punktów, rzut bocz-
ny wraz z przekrojem na 
wysokości maksymalnej dłu-
gości toporka wyznaczo- 
nej przez punkty A i D. 
Długość toporka wynosi 
139,38 mm, odcinek AB: 
proporcja 39,82, różnica 
0,61 mm, typ wytwórczy 
2/7-B. Odcinek BC wyzna-
czony po zrzutowaniu mini-
malnej średnicy otworu. 
Dokumentację 3D wykonał 

S. Tyszczuk

Ryc. 2. Racibórz-Sudół (wo-
jewództwo śląskie). Toporek 
kultury ceramiki sznurowej 
(nr 2). Obraz chmury punk-
tów, rzut boczny wraz 
z przekrojem na wysokości 
maksymalnej długości to-
porka wyznaczonej przez 
punkty A i D. Długość to-
porka wynosi 137,81 mm, 
odcinek CD: proporcja 
59,06, różnica 0,18 mm, typ 
wytwórczy 3/7-C. Odcinek 
BC wyznaczony po zrzuto-
waniu minimalnej średnicy 
otworu. Dokumentację 3D 

wykonał S. Tyszczuk
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Ryc. 3. Popadia, Ukraina 
(dawny powiat Lipowiec). 
Toporek kultury trypolskiej 
(nr 3). Obraz chmury punk-
tów, rzut boczny wraz 
z przekrojem na wysokości 
maksymalnej długości to-
porka wyznaczonej przez 
punkty A i D. Długość to-
porka wynosi 118,04 mm, 
odcinek AB: proporcja 
50,59, różnica 0,19 mm, typ 
wytwórczy 3/7-B. Odcinek 
BC wyznaczony po zrzuto-
waniu minimalnej średnicy 
otworu. Dokumentację 3D 

wykonał S. Tyszczuk

Ryc. 4. Klisinko (wojewódz-
two opolskie). Toporek kul-
tury amfor kulistych (nr 4). 
Obraz chmury punktów, rzut 
boczny wraz z przekrojem 
na wysokości maksymalnej 
długości toporka wyznaczo-
nej przez punkty A i D. 
Długość toporka wynosi 
114,89 mm, odcinek AB: 
proporcja 49,24, różnica 
0,53 mm, typ wytwórczy 
3/7-B. Odcinek BC wyzna-
czony po zrzutowaniu mini-
malnej średnicy otworu. 
Dokumentację 3D wykonał 

S. Tyszczuk
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terytorialnie próba nie upoważnia do wyra-
żania kategorycznych sądów odnośnie do 
uznania techniki geometrycznego lokowania 
otworu za powszechnie stosowaną przez 
neolitycznych wytwórców, jednak należy 
uznać, że zaobserwowana zbieżność wyni-
ków daje silny asumpt do dalszych studiów. 
Otrzymane wyniki sugerują prawdziwość 
postawionej hipotezy, a jeśli tak jest istotnie, 
oznaczałoby to, że podczas produkcji neo-
litycznych toporków kamiennych za bardzo 
ważne uważano dokładne określenie pro-
porcji lokalizacji wierconego otworu. Być 
może, twórcy narzędzi, dobierając proporcje, 
kierowali się potrzebą odpowiedniego wy-
ważenia toporów. Zapewne nie bez znacze-
nia było także właściwe (powtarzalne) wy-
znaczenie miejsc wiercenia otworu zarówno 
od dołu, jak i od góry topora. Niewyklu-
czone, że chodziło również o uzyskanie 
pewnego ideału symetrii i harmonii wyrobu. 
Nie rozstrzygając przyczyn takiego postę-
powania, należy mieć świadomość, że dzia-
łania zmierzające do tak precyzyjnego wy-
znaczania geometrii narzędzi wymagały 
opanowania podstawowych zasad geometrii 
oraz technik wyznaczania punktów geome-
trycznych na surowcu i półsurowcu kamien-
nym, niewykluczone, że także konstruowa-
nia specjalnych narzędzi przeznaczonych do 
wyznaczania określonych proporcji, a jed-
nocześnie przeznaczonych do stabilizacji 
położenia i kierunku nawiercania.

Analiza metryczna omawianych topor-
ków ujawniła stosowanie przy wyznaczaniu 

położenia otworu określonych proporcji. We 
wszystkich przypadkach błąd wyznaczenia 
proporcji był mniejszy od 1 mm, co może 
przemawiać za stosowaniem przy lokalizacji 
rozmieszczenia jakiejś techniki. Dla czterech 
z pięciu pomierzonych toporów zastosowano 
podział siedmiodzielny, tylko w przypadku 
topora kultury amfor kulistych wykazano 
stosowanie podziału dwudzielnego.

Dla wszystkich zadokumentowanych 
techniką trójwymiarową zabytków stosowa-
ny podział geometryczny służył do wyzna-
czenia położenia przedniej (toporki 2, 5) lub 
tylnej (toporki 1, 3, 4) ściany otworu. Przy-
jęcie takiej metody pozwalało na dokładną 
lokalizację wierconego otworu, co było 
szczególnie ważne, gdy wiercenia dokony-
wano jednocześnie od góry i od dołu to-
porka – oba otwory musiały się idealnie 
zejść w środkowej części toporka.

Jeśli uznać wyznaczanie proporcji za 
działanie celowe, to tym samym należy 
przypuszczać, iż twórcy narzędzi potrafili 
zmierzyć odległości najdalszych punktów 
na ostrzu i na obuchu (odległość AD). Zwa-
żywszy, że punkty te leżą na krzywiznach, 
można wnosić, że do zdejmowania miary 
odległości AD musiano stosować rodzaj 
suwmiarki, narzędzia o ruchomych, prosto-
padłych do mierzonego toporka, ściankach. 
Niewykluczone, że to samo narzędzie umoż-
liwiało wyznaczanie proporcji oraz stabili-
zację pozycji wiertła w określonej pozycji.

Proste proporcje mogły być wyznaczane 
nawet z użyciem sznurka, wielokrotnie dzie-
lonego na połówki, jednak zastosowanie 
podziału siedmiodzielnego, zatem nieparzy-
stego, sugeruje możliwość posługiwania się 
bardziej złożoną techniką wyznaczania pro-
porcji. Można zatem postawić pytanie, czy 
fakt stosowania podziału siedmiodzielnego 
może stanowić dowód stosowania przez 
neolitycznych wytwórców skali metrycznej 
oraz świadomego stosowania obliczeń ma-
tematycznych. Przy założeniu intencyjności 
stosowania podziałów dokonane obserwacje 
wskazują, że nie można takiej ewentualno-
ści wykluczyć. Pomimo zmiennych długości 
toporków ich proporcje wyznaczane były 
z milimetrową dokładnością, a następnie 
odpowiednio mnożone przez dwa (toporek 

Ryc. 5. Rybno (województwo mazowieckie), sta-
nowisko 1. Toporek kultury pucharów lejkowatych 

(nr 5)
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1) lub trzy (toporki 2, 3, 4). Oznaczałoby 
to, że społeczność neolityczna opanowała 
umiejętność zdejmowania miary, dzielenia 
jej na proporcjonalne części, a następnie 
ponownego jej nanoszenia na półsurowiec 
w celu dokładnego wyznaczenia pozycji 
oparcia jednego z brzegów wiertła, niewy-
kluczone, że w praktyce jako metodę wy-
znaczania proporcji wykorzystywano jedną 
z reguł geometrii opisaną w Vi w. p.n.e. 
przez Talesa z Miletu o proporcjonalności 
odcinków opisanych na ramionach kąta. 
Świadczy to o wytwórczości według okre-
ślonego projektu oraz kontroli procesu wy-
twórczego. Typologia toporków określona 
była zawczasu, ostateczny zaś kształt na-
rzędzi determinowany był nie tylko surow-
cem, lecz także intencyjnym oczekiwaniem 
przyszłego ich użytkownika, oczekiwaniem 
jasno określonym co do wyglądu i propor-
cji narzędzia.

Analizie metrycznej poddano zaledwie 
pięć zabytków (stan na grudzień 2008 r.), 
z tego też powodu niniejszy artykuł stanowi 
ledwie zaczątek dalszych analiz metrycznych 
wymienionej kategorii zabytków. W artyku-
le pominięto kwestię oceny przynależności 
kulturowej oraz typologii stylistycznej doku-
mentowanych toporków na tle dokonanych 
obserwacji geometrii narzędzi, uznając licz-
bę zadokumentowanych i oznaczonych to-
porków za niewystarczającą do stawiania 
jakichkolwiek tez w zakresie wzajemnych 
relacji. Tym samym pytania postawione na 
wstępie artykułu, dotyczące wpływu zasad 
geometrycznego projektowania toporków na 
typologię oraz stylistykę charakteryzującą 
określoną kulturę neolitu, pozostają otwarte. 
Można jedynie uznać, że na Górnym Śląsku 
do wyznaczenia pozycji otworu w toporkach 
neolitycznych bardzo prawdopodobnie sto-
sowany był podział siedmiodzielny. Jednak 
i tu byłyby wskazane dalsze prace pozwala-
jące na ściślejsze określenie skali i zmien-
ności stosowania opisanej techniki pradzie-
jowego wzornictwa, gdyż próby składającej 
się z dwóch toporków kultury ceramiki sznu-
rowej oraz jednego toporka kultury amfor 
kulistych nie sposób uznać za miarodajną.

Słuszne wydaje się podjęcie dalszych 
studiów nad powiązaniami typologicznymi, 

kulturowymi, terytorialnymi i chronologicz-
nymi neolitycznych toporków kamiennych 
ze stosowanymi podziałami geometryczny-
mi. Przy dokładnej ocenie zasad geome-
trycznego wyznaczania otworów warto tak-
że uwzględnić badania petrograficzne. Nie-
wykluczone, że dobór surowca mógł 
odgrywać istotną rolę, gdyż – jak wykaza-
li J. Štelcl i J. Malina5 dla toporów moraw-
skich – istniała wyraźna korelacja między 
formą narzędzia a surowcem. Narzędzia 
o cienkim ostrzu wykonywano z łupków 
amfibolitowych i aktynolitowo-amfibolo-
wych, a młoty o grubym ostrzu z amfibo-
litu, co wyjaśniono własnościami technolo-
gicznymi surowców. Zatem przy wytwarza-
niu toporów uwzględniano optymalne 
wykorzystanie naturalnych płaszczyzn łu-
pliwości skał w celu uniknięcia deformacji 
narzędzia podczas pracy – jak dowodzą J. 
Štelcl i J. Malina. Zatem, niewykluczone, 
iż wiedza z zakresu właściwości mechanicz-
nych stosowanych skał mogła mieć także 
znaczenie przy lokalizacji otworu czy też 
doborze średnicy wiertła.

Metryczne analizy toporków z uwzględ-
nieniem tak wielu aspektów wymagają du-
żego nakładu pracy i czasu. W miarę moż-
liwości autora oraz dostępności zabytków 
studia te będą kontynuowane. Mimo tylu 
rodzących się pytań opisane obserwacje wy-
dają się wystarczające do uznania stosowania 
podziału geometrycznego w lokalizacji po-
zycji nawiercanych otworów za wysoce praw-
dopodobną technikę wytwórczą. Upoważnia 
to autora do pewnych konkluzji.

Wydaje się słuszne, aby opis neolitycz-
nych toporków kamiennych obok opisu 
tradycyjnie ustalonej typologii stylistycz-
nej uzupełniany był o opis przynależności 
do danej typologii wytwórczej określonej 
poprzez podanie wartości proporcji oraz 
jej pozycji, np. 3/7-B (wyznaczenie po-
zycji tylnego brzegu otworu). W każdym 
razie zapis taki zastosowany został na 
potrzeby prezentacji otrzymanych wyni-
ków oraz będzie stosowany w dalszych 
badaniach, których celem będzie weryfi-
kacja postawionej tu hipotezy geometrycz-
nego lokowania otworów w toporkach 
neolitycznych.
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Według zaproponowanej typologii opisa-
ne toporki należałoby zaklasyfikować do 
następujących typów wytwórczych: TW 2/7-
B (1), TW 3/7-C (2), TW 3/7-B (3 i 4), TW 
1/2-C (5). W przypadku wystąpienia propor-
cji wyznaczającej środek otworu można za-
stosować symbol „BC”, w przypadku zaś 
braku proporcji lub błędu wyznaczenia pro-
porcji > 1 mm zastosować zapis „TW-0”.

O stosowaniu proporcji w lokalizacji 
otworu pisał Konrad Jażdżewski, jednak 
tematowi temu nie poświęcił zbyt wiele 
uwagi. Wynikało to zapewne z faktu, że do 
oceny proporcji lokalizacji otworu przyjął 
błędną pozycję punktu nawiercania, naj-
prawdopodobniej biorąc pod uwagę nie 
jedną ze ścian otworu, jak w prezentowanej 
pracy, lecz środek otworu, tak jak czyni się 
to dzisiaj, posługując się wiertłami z za-
ostrzonym końcem. Prace te zaczynają się 
od rozwiercenia materiału w miejscu przy-
łożenia zaostrzonego wierzchołka wiertła, 
podczas gdy w neolicie powierzchnią przy-
łożenia wiertła była jego krawędź. K. Jaż-
dżewski pisze: „Topory typu »Y« – nazwa-
łem tak toporki, najbliższe toporom o po-
dwójnym ostrzu, różniące się jednak od nich 
tem, że są z reguły proste, bez rozszerzeń 
ostrza i obucha, i że otwór mieszczony jest 
nieomal w połowie wysokości topora. Pod-
czas gdy u toporów typu »A-C« znajduje 
się on przeważnie w 3/4 wysokości.”6

O błędnej lokalizacji punktu przyłożenia 
dowodzą sformułowania „nieomal w poło-
wie” i „przeważnie w 3/4”. Nieomal dlate-
go, że od dokładnej lokalizacji w połowie 
wysokości – jak pisze – przy proporcji 1/2 
brakowało połowy długości średnicy otwo-
ru (por. toporek 5), a przy proporcji 3/7 
przesunięcie środka otworu od lokalizacji 
„w połowie” było jeszcze mniejsze, co do-
skonale pokazano na ryc. 2, 3 i 4, na których 
układ współrzędnych na przekroju umiesz-
czony jest w jego geometrycznym środku. 
Dalej, określenie „przeważnie 3/4” (1/4 – 
w zależności od kierunku pomiaru) – obec-
nie z powodu ubogiej dokumentacji trudno 
szczegółowiej interpretować, warto jedynie 
zaznaczyć, że opisana proporcja 2/7 bliska 
jest proporcji 1/3 dla środka otworu (por. 
toporek 1), przy czym istotny wpływ na 

wzajemne relacje ma zmienna średnica 
otworu. Pamiętać też należy, że opis K. 
Jażdżewskiego odnosił się do toporków kul-
tury pucharów lejkowatych. W toku analizy 
3D pomierzono tylko jeden toporek tej kul-
tury, stąd z konieczności odniesiono badane 
proporcje geometryczne do całości wyko-
nanej dokumentacji (zakładając ponadkul-
turowość zjawiska).

Konrad Jażdżewski był bardzo blisko wy-
chwycenia opisanej tu typologii wytwórczej, 
pośrednio nawet uwzględnił ją w tradycyj-
nym opisie typologicznym toporków neoli-
tycznych. Jednak oceniając jako punkt przy-
łożenia wiertła położenie środka otworu, nie 
mógł dojść do innych wniosków, jak do ta-
kiego, że lokalizacja otworu była czyniona 
intuicyjnie w połowie lub 3/4 wysokości 
(długości) i to też nie dla wszystkich topor-
ków. To sprawę dalszej analizy geometrii 
toporków z uwagi na położenie otworu w za-
sadzie zamykało, jako kwestię drugorzędną 
przy określaniu typologicznym toporów.

Problem zbieżności wyników lokowania 
otworu wg różnych proporcji wymaga szcze-
gólnej uwagi, może bowiem prowadzić do 
odmiennych wniosków dokonywanych na 
podstawie tych samych danych pomiaro-
wych. Przykładem może być wcześniejsze 
– jak się dziś wydaje, błędne – wniosko-
wanie autora dotyczące toporka 3 kultury 
trypolskiej7 nieuwzględniające zmiennej 
średnicy otworu. Różnica rzędu 1–2 mm 
wynikająca z niewłaściwego oznaczenia 
punktów charakterystycznych na otworze 
przy zbieżności proporcji doprowadzić może 
do z gruntu fałszywych ustaleń, czego autor 
zdążył doświadczyć. W przypadku toporka 
kultury trypolskiej (por. ryc. 3) nie można 
było zmierzyć średnicy w środkowej części 
otworu (ryc. 6.) z uwagi na to, że były to 
powierzchnie położone poza obszarem wi-
doczności skanera 3D (w martwym polu), 
zatem przekrój średnicy otworu został zrzu-
towany na przekrój toporka przechodzący 
przez punkty A, D. Na przykładzie tego 
zabytku widać, że średnica otworu wyraźnie 
się rozszerza w stosunku do pomierzonych 
partii środkowych. W obecnej pracy przy-
jęto rzutowanie średnicy minimalnej (naj-
mniejszej pomierzonej), przez co wyniki 
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Ryc. 6. Toporek 4. Przekrój pionowy, przedstawia-
jący fragmenty martwego pola w środkowej części 
otworu oraz zmienną wielkość średnicy otworu

pomiarów metrycznych różnią się od wcze-
śniej publikowanych. W związku z tym 
konieczna była rewizja wcześniejszych 
wniosków, kiedy to autor – wzorem K. Jaż-
dżewskiego – przyjął lokowanie otworu 
w geometrycznym środku toporka. Wyklu-
czenie możliwości zbieżności proporcji sta-
nowi obecnie główny problem dotyczący 
weryfikacji postawionej hipotezy, zwłaszcza 
że podział 1/2 wydaje się prostszy, logicz-
niejszy i wygodniejszy w stosowaniu niż 
podział 3/7. Z oceny przekroju pionowego 
toporka 4 kultury trypolskiej można wnio-
skować, że minimalna średnica otworu 
położona jest w martwym polu. Zmierzo-
na różnica pomiędzy najmniejszą i naj-
większą średnicą u wylotu przekroczyła 
wartość 2 mm, co przy uznaniu błędu wy-
znaczenia proporcji o wartości równej  
1 mm jest wartością mającą wpływ na 
obiektywność wyznaczenia punktów cha-
rakterystycznych B i C. Jak się okazało, 
może mieć to znaczenie przy próbie roz-
różnienia proporcji 3/7 dla ściany otworu 
i 1/2 dla środka otworu. 

W tym przypadku warto zwrócić uwagę 
na to, że weryfikacja danych pomiarowych 
wykonana została przeszło dwa lata po 
pierwszej analizie metrycznej na podstawie 
tej samej dokumentacji 3D, bez potrzeby 
dostępu do oryginału toporka. Do powtórnej 
analizy wymiarów toporka 3 i sprawdzenia 
wartości proporcji skłoniły autora wyniki 
uzyskane dla toporków 2 i 4 ze zbiorów 
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Konrad Jażdżewski w swojej pracy sta-
wia także tezę o wzorowaniu toporów ka-
miennych na toporkach z miedzi8. W związ-

ku z tym warte wydaje się odniesienie 
spostrzeżeń dotyczących geometrycznego 
lokowania otworów w toporkach kamien-
nych do zabytków miedzianych, zwłaszcza 
wykazanie, bądź wykluczenie, stosowania 
podziału siedmiodzielnego lub innych przy 
lokowaniu otworu.

Szczególnego podkreślenia warta jest 
innowacyjność zastosowanej techniki doku-
mentacji trójwymiarowej, która pozwala na 
analizę metryczną zabytków bez koniecz-
ności dostępu do materiału oryginalnego, 
umożliwia też uzupełnianie danych pomia-
rowych w dowolnym czasie oraz ich wery-
fikację, a także błyskawiczne przesłanie 
dokumentacji drogą elektroniczną do inne-
go muzeum czy badacza. Niewykluczone, 
że w przyszłości na bazie wykonanej do-
kumentacji możliwe będzie także kompute-
rowe dokładne wyznaczenie środka ciężko-
ści opisywanych zabytków, a tym samym 
przeprowadzenie analizy wpływu stosowa-
nych podziałów proporcji oraz lokalizacji 
otworu na wyważenie narzędzi. Wykonana 
dokumentacja posłużyć może również na 
potrzeby wykonania komputerowych anima-
cji zabytków (tworzenia tzw. Wirtualnego 
Muzeum) oraz wykonania ich kopii, a tak-
że rekonstrukcji zabytków uszkodzonych9.

Niezmiernie istotne jest, aby dokumento-
wane toporki miały dobrze określony kon-
tekst znaleziska: lokalizację, przynależność 
kulturową oraz datowanie. Wydaje się, że 
uważne prześledzenie związków kulturo-
wych, terytorialnych oraz chronologicznych 
wobec określonych przyzwyczajeń wytwór-
czych może rzucić światło na powiązania 
i kierunki oddziaływań międzykulturowych 
i regionalnych w neolicie. Na podstawie tego 
rodzaju wyrywkowej próby oceny takie są 
niemożliwe do dokonania. Opisana hipoteza 
geometrycznego lokowania otworów bez 
wątpienia wymaga dalszej weryfikacji opar-
tej na wykonanej dokumentacji 3D. Autor 
nadal bierze pod uwagę możliwość wystą-
pienia niecodziennego zbiegu sugestywnych 
wyników pomiarowych, jednak uzyskanie 
serii odczytów metrycznych o tak małym 
błędzie w stosunku do wartości teoretycz-
nych, zgodnych z postawioną hipotezą, su-
geruje prawdziwość wstępnie wysuniętej tezy. 
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Nie można też wykluczyć innych niestwier-
dzonych na próbie podziałów geometrycz-
nych oraz ich proporcji.

Wyniki pomiarowe oparte na dokumenta-
cji 3D kolejnych toporków zamieszczane będą 
na stronie internetowej autora. Uzyskawszy 
większą ich serię zasadne będzie przeprowa-
dzenie odpowiednich testów statystycznych, 
które być może potwierdzą lub wykluczą 
możliwość geometrycznego wyznaczania pun-
ku oparcia wiertła. Wydaje się, że jest jeszcze 
za wcześnie, aby przesądzać o świadomym 
i intencyjnym stosowaniu podziałów przy lo-
kowaniu otworu. Gdyby jednak hipoteza oka-
zała się prawdziwa, oznaczałoby to, że wiedza 
empiryczna społeczeństw okresu neolitu była 
zaskakująco rozległa.

Już po oddaniu tekstu wydawcy wyko-
nane zostały pomiary 3D dla zabytków 
udostępnionych przez Muzeum w Koszali-
nie. Pomiary potwierdziły dotychczasowe 
spostrzeżenia. Wyniki analiz toporów pre-
zentuje tabela 1 (stan na listopad 2009 r.).

Seria koszalińska pozwoliła wydzielić 
kolejne typy podziałów geometrycznych 
stosowanych przy wyznaczaniu położenia 
otworu: 1/3-B, 1/4-B, 4/7-C oraz 5/8-C. 
Pozwoliła także na dokonanie innego waż-

nego spostrzeżenia, mianowicie występowa-
nia zabytków dwutypowych, takich, w któ-
rych podziały geometryczny służyły do 
wyznaczenia nie tylko położenia otworu, ale 
także jego średnicy, przy czym do tego celu 
wykorzystywano wyznaczenie dwóch kra-
wędzi otworu (toporki 7 i 10) oraz pozycję 
geometrycznego środka otworu i jednej 
z krawędzi otworu, wyznaczając teoretycz-
ny promień wiertła (toporek 8, być może 
także 6 i 9). Postępowanie takie dowodzi, 
że wykonawcy toporków musieli dyspono-
wać rodzajem przyborników wyposażonych 
w wiertła o różnych średnicach, tak aby 
optymalnie dobrać wiertło do wyrysowanej 
geometrii toporka. Można przy tym założyć, 
że nie zawsze możliwe było dobranie śred-
nicy idealnej, wówczas zapewne wiercono 
wiertłem najbardziej zbliżonym do wymia-
ru teoretycznego, być może z tego rodzaju 
sytuacją mamy do czynienia w przypadku 
toporków 6 i 9 (odchylenie od wartości 
teoretycznej pomiędzy 1 a 2 mm). Dla wy-
różnienia zabytków jedno- i dwutypowych 
opis zabytków dwutypowych wzbogacono 
o symbol rzymskiej cyfry dwa. Należy za-
znaczyć, że postawione hipotezy nadal wy-
magają weryfikacji.
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GeOMeTRiCKÁ LOKALiZACe PROVRTU  
NeOLiTiCKÝCh KAMeNNÝCh SeKeROMLATů.  
PŘÍKLAD PRAKTiCKéhO VYUŽiTÍ OPTiCKéhO  

TROJROZMĚRNéhO MĚŘeNÍ PŘi DOKUMeNTACi PAMÁTeK

(Résumé)

Příspěvek byl napsán jako příklad praktického 
využití systému prostorového měření pro potřeby 
dokumentace a výzkumu movitých památek.

Provedená 3D dokumentace posloužila auto-
rovi k uskutečnění metrického a srovnávacího 
výzkumu neolitických kamenných sekeromlatů. 
Při výzkumu byla pozornost zaměřena na prove-
dení metrické analýzy umístění provrtu vzhledem 
k celkové délce předmětu. Výsledkem uskuteč-
něného metrického a srovnávacího výzkumu je 
autorova teze o používání přesně stanovených 
zásad určení místa přiložení vrtáku na polotovar 
neolitickými výrobci. Tato teze byla postavena 
na pozorovaném opakování použité techniky, kte-
rá spočívá hlavně na geometrickém dělení celko-
vé délky nástroje na 7 dílů a zpozorované chybě 
správného určení použitého poměru o hodnotách 
menších než 1 mm.

Jako místo přiložení vrtáku byla označena 
jedna z hran otvoru, bližší nebo vzdálenější od 
ostří, označená písmenem B (vzdálenější hrana) 
nebo C (bližší hrana) (obr. 1–4). S uvedením 
odpovídajícího poměru určení bodu pro přilože-
ní vrtáku. Provedené výzkumy umožnily proká-
zat poměr 2/7, 3/7 a 1/2. Na základě dosavadních 
výzkumů (s přihlédnutím i k zatím nepublikova-
ným) můžeme konstatovat, že geometrické sta-
novení pozice provrtů ve 2/7 nebo 3/7 délky 
nástroje přestavovalo všeobecně závazný výrob-
ní kánon, který pravděpodobně může zahrnovat 
velké území evropského kontinentu. Prokázání 
použití geometrického dělení v několika varian-
tách umožňuje provést další analýzy, které by 
mohly vést k zajímavým závěrům v oblasti roz-

šíření této výrobní techniky a kulturních kontak-
tů a také v datování neolitických kamenných 
sekeromlatů. Potvrzení použití sedmidílného děle-
ní dokazuje velkou empirickou znalost tvůrců 
těchto nástrojů, zejména jejich matematické zna-
losti, nejen schopnost přesného provedení poměrů 
vzdáleností, ale také rozdělení této vzdálenosti na 
sedm stejných dílů a následně násobení získané 
hodnoty dvěma nebo třemi za účelem stanovení 
optimálního umístění otvoru. To mohlo mít prak-
tický význam, který umožňoval správné vyvážení 
a přesné oboustranné provrtání nástroje. Číslice 
sedm jako liché číslo a prvočíslo vyžadovala mno-
hem větší znalosti a matematické povědomí, ne-
vylučujíc, že pro účel provedení sedminových 
dělení a stabilizaci směru a pozice vrtáku byl 
používán speciální nástroj, možná se zaznačeným 
měřítkem umožňující přenášení poměru.

Používání těchto poměrů dokazuje mnohem 
větší civilizační znalosti neolitického obyvatel-
stva Střední evropy, než se do této doby soudi-
lo. Již v současném stádiu analýzy tohoto jevu 
můžeme uznat za prokázané používání početní 
soustavy v neolitu, a také, při hodnocení pro-
blematiky z perspektivy současných znalostí, 
rovněž zlomků v praxi a cíleného plánování  
finální podoby nástroje, snad s přihlédnutím  
k očekávání uživatele.

Autor nabízí doplnění realizovaných studií po-
pisu neolitických kamenných sekeromlatů používá-
ním, vedle dosavadní stylistické typologie, také 
výrobní typologie ve formě předložené v příspěvku 
– s uvedením hodnot poměru a polohy přiložení 
vrtáku (od jedné z hran provrtu), např. 2/7-B.
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GeOMeTRiSChe LOKALiSieRUNG DeS LOChS  
iN DeN NeOLiThiSCheN STeiNÄXTeN.  

BeiSPieL DeR PRAKTiSCheN ANWeNDUNG DeR OPTiSCheN  
DReiDiMeNSiONeLLeN MeSSUNG FÜR Die FUNDDOKUMeNTATiON

(Zusammenfassung)

Der Beitrag wurde verfasst als Beispiel der 
praktischen Anwendung des räumlichen Mes-
sungsvorgangs für die Funddokumentation sowie 
Untersuchungen der Funde.

Die angefertigte Dokumentation 3D diente dem 
Autor für die Ausführung der Mess- und Ver-
gleichsuntersuchungen von neolithischen Stein-
äxten. Bei den Untersuchungen konzentrierte man 
sich auf eine Messanalyse der Lage des Loches 
der gesamten Länge des Funds gegenüber. infol-
ge der durchgeführten Untersuchungen stellte der 
Autor eine These auf, dass die neolithischen her-
steller streng bestimmte Grundsätze bei der Be-
stimmung der Stelle für die Bohrlage am halb-
fabrikat angewandt hatten. Die These stützte sich 
auf die sichtbare Wiederholung der verwendeten 
Technik, die vornehmlich auf siebenteiliger geo-
metrischer Gliederung der gesamten Länge von 
Geräten basierte, wie auch darauf, dass der be-
obachtete Fehler in der richtigen Bestimmung des 
verwendeten Längenverhältnisses unter 1 mm lag.

Als Stelle der Bohrlage war eine der Loch-
kanten, näher oder weiter der Spitze bestimmt, 
entsprechend als B (weitere Kante) oder C (nä-
here Kante) markiert, mit dem angegebenen Län-
genverhältnis für den Punkt der Bohrlage (Abb. 
1–4). Die durchgeführten Untersuchungen ließen 
das Verhältnis 2/7, 3/7 sowie 1/2 feststellen. Von 
den bisher gemachten Untersuchungen (auch den 
nicht veröffentlichten) darf man schließen, dass 
die geometrische Bestimmung der Löcher im 
siebenteiligen Verhältnis 2/7 oder 3/7 eine all-
gemeingültige herstellungsrichtschnur gebildet 
hat, die höchstwahrscheinlich ein großes Territo-
rium des europäischen Kontinents betreffen kann. 
Die nachgewiesene Anwendung der geometrischen 
Gliederungen in einigen Varianten lässt weitere 
Analysen durchführen, die möglicherweise inte-
ressante Schlüsse zur Verbreitung dieser herstel-

lungstechnik sowie Kulturbeziehungen, wie auch 
Zeitstellung neolithischer Steinäxte zu ziehen er-
lauben. Die Anwendung der siebenteiligen Glie-
derung belegt ein großes erfahrungswissen der 
hersteller dieser Geräte, insbesondere deren ma-
thematisches Wissen, nicht nur genau eine Länge 
messen zu können, sondern auch jene Länge in 
sieben gleiche Teile dividieren zu können, und 
nachher den gewonnenen Wert mal 2 oder 3 zu 
multiplizieren, um die genaue Bohrlage zu be-
stimmen, was von praktischer Bedeutung sein 
konnte, indem es das Gerät entsprechend zu eichen 
sowie das Gerät genau zweiseitig zu bohren ließ. 
Die Zahl sieben als ungerade und Primzahl for-
derte viel mehr mathematisches Wissen und Be-
wusstsein, nicht ausgeschlossen, dass um sieben-
teilige Gliederungen zu machen sowie die Rich-
tung und Lage des Bohrers zu stabilisieren ein 
besonderes Gerät gebraucht war, vielleicht mit 
markiertem Maßstab, der das Längenverhältnis 
verlegen ließ.

Die Anwendung solcher einteilungen belegt 
viel größeres Zivilisationswissen der neolithischen 
Gemeinschaften Mitteleuropas, als man das früher 
behauptet hat. Bereits auf jetziger etappe der 
Analyse dürfen wir als bewiesen ansprechen, dass 
der Mensch der neolithischen Zeit sich eines Zah-
lensystemes zu bedienen wusste, wie auch, vom 
Gesichtspunkt der heutigen Wissenschaft, der 
Bruchzahlen, und die endgültige Form des Geräts, 
die vielleicht die erwartungen seines Benutzers 
erfüllte, bewusst zu planen wusste.

Der Verfasser schlägt vor, die bei Studien an-
gefertigte Beschreibung neolithischer Steinäxte zu 
vervollständigen, indem bei heutiger stilistischer 
Typologie auch eine herstellungstypologie in der 
hierbei dargestellten Form angewandt werde – die 
das Längenverhältnis sowie die Bohrlage (eine 
der Lochkanten) angeben würde, z.B. 2/7-B.
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Grażyna Wilk

STANDARDY eDYTORSKie i PRAKTYKi  
PUBLiKOWANiA TeKSTÓW NAUKOWYCh  

Z ZAKReSU ARCheOLOGii NA PRZYKŁADZie  
OFiCYN WYDAWNiCZYCh WOJeWÓDZTW  
ŚLĄSKieGO i OPOLSKieGO W XXi WieKU

Sempel scriptum, decies lectum.
(Raz napisz, dziesięć razy przeczytaj)

Cyceron 

Co do Filozofii pierwotnej to drukując ją – upraszam
bardzo o korektę najtroskliwszą, bo niedbała

obniżyłaby całą wartość pracy; takie prace korektuje
się zwykle 5-6 razy, jak to robiono w „Wiśle”. 

Jan Witort w liście do profesora Antoniego Kaliny,
Poniewież, 12 listopada 1899

Przedstawione poniżej obserwacje nie 
wyczerpują zapowiedzianego w tytule te-
matu. Mogą stanowić co najwyżej rekone-
sans lub przygotowanie do badań, które 
zostaną podjęte, jeśli ta niewielka publi-
kacja okaże się przydatna, np. przyczyni 
się do usprawnienia pracy autorów i edy-
torów tekstów naukowych. Zamierzeniem 
autorki nie było tropienie błędów i usterek 
w cudzych książkach, albowiem, jak wska-
zuje doświadczenie, nie istnieją dzieła do-
skonałe. Nobody’s perfect. Ale też – jak 
uczy mądry Cycero: Cuiusvis hominis est 
errare, nullius nisi insipientis in errore 
perseverare (Każdy może pobłądzić, ale 
tylko głupi trwa w błędzie). Przeglądnięcie 
dziewięciu1 opublikowanych przez różnych 
wydawców w XXi wieku książek poświę-
conych w całości lub częściowo archeolo-
gii pozwoliło na sformułowanie kilku uwag 
i refleksji odnośnie do aktualnej sytuacji 

edytorstwa prac naukowych z tej właśnie 
dziedziny. 

1. Opracowanie edytorskie (wydawnicze) 
książki
edytorską koncepcję publikacji tworzy 

jej redaktor, on też jest odpowiedzialny za 
ostateczny kształt książki, za poprawność 
i jednolitość przyjętych rozwiązań. instytut 
Bibliograficzny Biblioteki Narodowej opra-
cował (uzupełniany i modyfikowany na 
bieżąco) zestaw nowoczesnych norm doty-
czących kompozycji książki – ich znajomość 
jest warunkiem poprawnego przygotowania 
koncepcji wydawniczej. Każde dzieło wy-
maga jednak własnego opracowania edytor-
skiego, w którym uwzględniona zostanie 
specyfika tego konkretnego wydania. W przy-
padku prac zbiorowych wszyscy autorzy 
powinni poznać i zastosować w swoich ar-
tykułach ustalone dla całego tomu reguły, 
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jednolitość jest bowiem podstawową zasadą 
dobrej redakcji.

1.1. Okładka
Okładka (i ewentualnie obwoluta) to ro-

dzaj opakowania, równocześnie też anonsu 
– potencjalny czytelnik spotyka się z nim 
jeszcze przed otwarciem książki. Może za-
chęcać do kupna i lektury oglądanego tomu, 
przede wszystkim jednak musi zawierać 
niezbędne informacje o publikacji (imię 
i nazwisko autora bądź autorów, tytuł), jej 
treści i przeznaczeniu. Najważniejsze infor-
macje z okładki (imię i nazwisko autora, 
tytuł książki, numer tomu itd.) z reguły po-
daje się także na grzbiecie książki. Można 
je wydrukować w poprzek lub – w przy-
padku książki cieńszej – wzdłuż grzbietu, 
zawsze jednak od góry do dołu, nigdy prze-
ciwnie. Spośród omawianych publikacji 
jedynie ZC zastosowała się do tej zasady 
(oba zeszyty RMG nie mają opisu na grzbie-
cie, na grzbietach czterech pozostałych ksią-
żek napis biegnie – wbrew obowiązującej 
regule – z dołu do góry).

Wśród omawianych tomów większość 
stanowią periodyki2, czyli wydawnictwa 
ukazujące się z ustaloną częstotliwością. 
W odniesieniu do tego typu publikacji obo-
wiązują określone zasady redagowania 
okładki i kart tytułowych. Praktyczny po-
radnik Adama Wolańskiego przedstawia je 
tak oto:

Tytulatura czasopisma obejmuje tytuł, dodatki do 
tytułu, nazwę instytucji sprawczej, określenia czę-
stotliwości, numer zeszytu i rocznika oraz datę 
rocznika. Tytuł czasopisma powinien być możliwie 
krótki, by był łatwy do cytowania. Może być uzu-
pełniony dodatkami. Wskazane jest, aby tytuł wraz 
z dodatkami dokładnie określał zakres treściowy 
czasopisma. Nazwa instytucji sprawczej może być 
umieszczona w tytule czasopisma, dodatkach do 
tytułu lub poza nimi. […] elementy tytulatury 
czasopisma należy w każdym numerze podawać 
w taki sam sposób na okładce i karcie tytułowej. 
Pierwsza strona okładki powinna zawierać co naj-
mniej: tytuł czasopisma, numer zeszytu i rok wy-
dania oraz międzynarodowy znormalizowany nu-
mer czasopisma iSSN. Na pierwszej stronie karty 
tytułowej zeszytu powinny się znaleźć: tytuł, do-
datki do tytułu, nazwa instytucji sprawczej, okre-

ślenie częstotliwości, numer zeszytu i rocznika oraz 
data rocznika. Na drugiej stronie karty tytułowej 
należy umieścić imię i nazwisko redaktora naczel-
nego czasopisma, imiona i nazwiska członków 
komitetu redakcyjnego, notę copyrightową, numer 
iSSN oraz metrykę3.

Tak proste zasady nie powinny budzić 
wątpliwości, a ich stosowanie w czasopi-
smach naukowych wydaje się bezdyskusyj-
ne. Tu jednak zdarzają się niespodzianki. 
ORM13 na przykład nie podaje na okładce 
nie tylko roku wydania, ale nawet numeru 
tomu. Tytulatura RMG natomiast jest nie-
jednoznaczna i różna w dwóch spośród 
analizowanych tomów (za rok 2000 „zeszyt 
nr 14” – ze zbędnym podwojeniem okre-
ślenia, za 2007 już oszczędniej – i popraw-
nie: „nr 17”). Najnowszy (z roku 2007, 
w pięknej, barwnej obwolucie) podaje w no-
cie Od redakcji informacje, które niewiele 
wyjaśniają i są czytelne jedynie dla wta-
jemniczonych. Czytamy tam: „W 2007 mi-
nęło 45 lat od opublikowania pierwszego 
zeszytu »Rocznika Muzeum Górnośląskiego 
w Bytomiu« z serii Archeologia. Do tej pory, 
mimo licznych perturbacji, ukazało się szes-
naście tomów Rocznika”. Zupełna dezorien-
tacja. Jeżeli w ciągu czterdziestu pięciu  lat 
ukazało się siedemnaście (wliczając ten 
z 2007 roku) zeszytów, wydawnictwo nie 
jest rocznikiem. Jeżeli natomiast informacja 
(i numeracja) o liczbie opublikowanych ze-
szytów odnosi się tylko do serii Archeolo-
gia, to Redakcja winna wyraźnie to sprecy-
zować. inaczej wówczas należało zredago-
wać tytulaturę – z numerem oraz datą 
rocznika (jak wskazuje praktyka, nie zawsze 
identyczną z datą wydania). W rzeczywi-
stości (taki opis umieszczono w katalogach 
NUKAT) „Rocznik Muzeum Górnośląskie-
go w Bytomiu. Seria Archeologia” jest kon-
tynuacją czasopisma „Rocznik. Archeolo-
gia”, którego pierwszy (i jedyny z takim 
tytułem) numer wydano w roku 1962. Od 
tego momentu kolejne tomy ukazywały się 
nieregularnie – w sumie siedemnaście do 
roku 2007. Muzeum wydaje kilka serii swo-
ich „Roczników” (entomologia, etnografia, 
historia, Przyroda, Sztuka) – każda seria 
ma własną numerację.
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1.2. Karty tytułowe
Na karty tytułowe przeznacza się cztery 

lub dwie stronice – w zależności od cha-
rakteru publikacji oraz zasobności i upodo-
bań edytora. Na tych dwóch lub czterech 
stronach muszą się jednak pomieścić pod-
stawowe informacje o dziele, jego współ-
twórcach, a także o tym konkretnym wy-
daniu – czyli dane zabezpieczające prawa 
autorskie oraz umożliwiające identyfikację 
danej edycji.

1.2.1. Karta tytułowa
Na karcie tej obowiązkowo umieszcza 

się nazwiska autorów i głównych współ-
twórców dzieła (o umieszczeniu nazwiska 
na stronie redakcyjnej decyduje udział danej 
osoby w powstawaniu publikacji), tytuł pu-
blikacji oraz adres wydawniczy. 

1.2.2. Karta redakcyjna
Zazwyczaj umieszcza się ją na odwro-

cie karty tytułowej, w ŚP6 jest to ostatnia 
strona książki. Karta redakcyjna powinna 
zawierać m.in. notę copyrightową, w któ-
rą zgodnie z podpisaną przez Polskę Po-
wszechną konwencją o prawie autorskim 
musi być wyposażona każda książka. Kon-
wencja nakazuje, by nota zawierała: sym-
bol ©, nazwy podmiotu prawa autorskie-
go (imię i nazwisko autora lub nazwa 
wydawcy) oraz rok pierwszej publikacji. 
BB4 oraz ORM13 nie posiadają takiej 
noty wcale, natomiast A, P, RMG14, 
RMG17 zamieściły noty niepełne (bez 
roku publikacji; A w formie „Copyright 
by indyvidual authors” – bez konkretnych 
wskazań). 

Ważnym elementem strony redakcyjnej 
są informacje o współtwórcach książki – 
autorach opracowania graficznego, okładki, 
wykorzystanych map, fotografii itp., oraz 
redaktora merytorycznego, technicznego 
i korektora, a więc osób odpowiedzialnych 
za ostateczny kształt dzieła. 

W publikacjach naukowych – a szcze-
gólnie w przypadku wydawnictw zbioro-
wych – zamieszcza się imiona i nazwiska 
członków komitetu redakcyjnego, recenzen-
tów itp. Nazwiska – co oczywiste – winny 
być opatrzone adnotacją pozwalającą roz-

poznać rzeczywisty zakres odpowiedzialno-
ści danej osoby.

Zdarza się jednak, że obfity zbiór wia-
domości zapełniających szczelnie stronę 
redakcyjną nie spełnia swojego zadania – nie 
sposób się zorientować w rzeczywistym 
udziale i kompetencjach wymienionych osób 
oraz instytucji. Przyjrzyjmy się redakcyjnej 
czwórce P – jako instytucja sprawcza figu-
ruje Muzeum w Gliwicach, poniżej złożona 
mniejszą czcionką informacja: „Seria mo-
nograficzna nr 10”. Dalej wiadomość: „Re-
dakcja serii Leszek Jodliński (dyrektor mu-
zeum), Damian Recław (redaktor prowadzą-
cy), Aleksandra Turek (sekretariat)”. Z tego 
zapisu nie wynika, jaki udział w tworzeniu 
serii ma Leszek Jodliński – funkcja dyrek-
tora muzeum (pisownia od małej litery nie 
odnosi nawet wspomnianej funkcji do kon-
kretnego muzeum, sugeruje wręcz, że pan 
Leszek Jodliński jest z zawodu dyrektorem 
muzeum, możemy się jedynie domyślać, że 
być może jest to dyrektor Muzeum w Gli-
wicach) nie określa bowiem zasad udziału 
w projekcie wydawniczym. W tym kontek-
ście nie jest też pewna rola Aleksandry 
Turek – pracownica sekretariatu muzeum? 
sekretarz redakcji serii? Niektórzy sponso-
rzy tomu zasłużyli sobie na reprodukcję 
logo, pełną nazwę i adres. Niektórzy (mniej 
hojni?) tylko na umieszczenie nazwy. Mia-
sto Katowice zostało na przykład wymie-
nione jako współwydawca posiadający po-
nadto dokładny adres: ul. Młyńska 4, 40-098 
Katowice.

1.3. Spis treści
W publikacjach naukowych i popularno-

naukowych zaleca się umieszczać spis tre-
ści na nieparzystej stronicy, tuż po stronach 
tytułowych. Zasada ta respektowana jest 
powszechnie. Wśród analizowanych publi-
kacji zadziwiający wyjątek stanowi ORM13 
– tu spis treści znajduje się na nienumero-
wanej stronie 151, po tekstach artykułów, 
przed pięcioma pozbawionymi jakiegokol-
wiek tytułu kartkami zawierającymi dwa-
dzieścia fotografii nieznanego autora (infor-
macji o nim nie ma również na stronie 
redakcyjnej), które nie zostały odnotowane 
w spisie treści4.
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1.4. Tekst główny

1.4.1. Wyróżnienia w tekście
Zasady użycia wyróżnień w tekście 

ukształtowała praktyka edytorska wspierana 
wskazaniami poprawności językowej. Obec-
nie zaleca się oszczędność i dyscyplinę 
w stosowaniu wyróżnień, szczególnie w tek-
stach naukowych – przyjęte dla danej pu-
blikacji reguły powinny być jasne i czytel-
ne. Wszelkie wytłuszczenia, podkreślenia, 
pochylenia czcionki itp. mają sens tylko 
wówczas, jeśli pełnią określoną, sobie tylko 
przypisaną funkcję. Obowiązkiem redakto-
ra jest ustanowienie zasad zastosowania 
konkretnych wyróżnień, a także wyelimi-
nowanie niewłaściwych i tych, które pełnią 
jedynie rolę przypadkowej dekoracji. Przy-
kład: słowniki i poradniki poprawnościowe 
określają wyraźnie funkcje przewidziane dla 
cudzysłowu i przestrzegają przed jego nie-
właściwym użyciem. W Zasadach pisowni 
i interpunkcji czytamy: „UWAGA: Nie na-
leży ujmować w cudzysłów wyrazów uży-
tych przenośnie, w znaczeniu wtórnym, oraz 
związków frazeologicznych w wypowie-
dziach potocznych i artystycznych. Błędy 
polegające na nadużywaniu cudzysłowu są 
bardzo częste w pracach pisemnych uczniów 
i w tekstach prasowych”5 – wielu autorów 
jednak popełnia ten uczniowski błąd i roz-
rzutnie szafuje cudzysłowami. Autorzy ar-
tykułu Odważniki żelazne i „ciężarki” oło-
wiane z Łośnia i Okradzionkowa (A, s. 
63–66) postanowili słowo ‘ciężarek’ ująć 
w cudzysłów (na s. 66 błędny, zapożyczo-
ny z pisowni języka angielskiego w jego 
amerykańskiej wersji zapis cudzysłowu ”cię-
żarek”) – funkcja tego cudzysłowu pozo-
staje nieznana, użycie bezzasadne. Liczne 
dowody nadużywania tego znaku interpunk-
cyjnego spotykamy w RMG17. Np.: „Tra-
dycyjna” siatka arowa (s. 120); „Tradycyj-
ne” siatki arowe [...] zmiany w tych rysun-
kach mogą być dokonywane tylko „ręcznie” 
(s. 121); „mapy zbiorcze” (s. 126); obecne 
koszty [...] nie są jednakże cenami „zapo-
rowymi” (s. 160); znaczenie „multimedial-
nych” technik dokumentacji zabytków (s. 
162). Użycie cudzysłowów w cytowanych 
przypadkach wprowadza mylące sygnały, 

sugeruje jakieś szczególne (nigdzie w tek-
ście nie objaśniane) znaczenie tak wyod-
rębnionych i wyróżnionych słów – kontekst 
tego nie potwierdza. Redaktor tego akurat 
tomu nie przywiązuje – jak widać – wagi 
do cudzysłowu i jego funkcji. Stąd zapew-
ne kolejne niespodzianki, np. na 153 stronie 
dwie wersje jednego tytułu: „Jak rysować 
zabytki archeologiczne” i Jak rysować za-
bytki archeologiczne. Zwyczajowo tytuły 
książek, artykułów, filmów itp. składa się 
kursywą, a tytuły czasopism ujmuje w cu-
dzysłowy. Dopuszczalne są inne formy wy-
różniania tytułów (ujęcie w cudzysłów ty-
tułu książki itp.). Należy jednak zawsze 
stosować jednolite zasady dla całej publi-
kacji. Jeżeli w tekście spotykamy różne 
wersje tytułu, mamy prawo przypuszczać, 
że odsyłają one do różnych dokumentów.

1.4.2. Cytaty
Tradycja, dobre obyczaje, poszanowanie 

praw autorskich nakazują jednoznaczne wy-
odrębnianie tekstów bądź wypowiedzi na-
leżących do innej osoby oraz wskazanie 
źródła cytatu (także – jeśli to możliwe – 
z podaniem daty opublikowania lub wygło-
szenia przywoływanych słów). Zasady wy-
różniania cytatów są proste – słowo cudze 
musi zostać przekazane zgodnie z orygina-
łem (wszelkie ingerencje należy precyzyjnie 
oznaczać – np. opuszczenia i skróty, zgod-
nie z zaleceniami Wielkiego słownika orto-
graficznego PWN, wielokropkiem ujętym 
w nawias kwadratowy; niedozwolone jest 
dokonywanie jakichkolwiek zmian i znie-
kształceń), oddzielone i oznaczone wyraźnie. 
W tradycji polskiej istnieje kilka sposobów 
wyróżnień (dla niewielkich cytatów cudzy-
słów, rzadziej kursywa, dla dłuższych – wy-
dzielenie z tekstu głównego przez wcięcie 
i składanie mniejszą czcionką) – edytor 
wybierając jeden z nich, winien konsekwent-
nie stosować go w całej publikacji. Nie-
wskazane jest przy tym łączenie kilku tech-
nik (takie podwojone oznaczenie jest rodza-
jem typograficznego pleonazmu) – jeden 
sygnał wystarcza; na przykład: jeżeli cytat 
złożony został pismem pochyłym, dodatko-
we oznaczenia są zbędne, tak wyodrębnio-
nego tekstu nie należy już ujmować w cu-
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dzysłowy. W tomie RMG17 wszystkie 
cytaty składane są kursywą, a ponadto opa-
trzone cudzysłowami. Tu jednak kończy się 
dbałość o słowo cudze – w przytoczeniach 
brak właściwych oznaczeń opuszczenia tek-
stu (trzy kropki przed, między lub po cy-
tatach w cudzysłowach sugerują przynależ-
ność do cytowanego tekstu – ulokowane po 
cudzysłowie pełnią zapewne funkcję deko-
racyjną, trudno bowiem przypisać im jaką-
kolwiek inną. Zdarzają się również niedo-
puszczalne przeinaczenia. Na przykład 
fragment: „zróżnicowane podejście do za-
bytku i wielowariantowość traktowania do-
kumentacji graficznej […]”6 przybrał postać 
„zróżnicowanym podejściu do zabytku i wie-
lowariantowości traktowania dokumentacji 
graficznej” (RMG17).

1.5. Materiały uzupełniające tekst główny

1.5.1. Tabele słowno-liczbowe
Tabele słowno-liczbowe często uzupełnia-

ją tekst główny publikacji naukowych – ich 
zadaniem jest uporządkowanie i przedstawie-
nie w sposób graficzny wielu wzajemnie po-
wiązanych danych. Poradniki dla typografów 
i redaktorów zawierają szczegółowe zasady 
oraz instrukcje dotyczące ich sporządzania. 
Nie wszystkie jednak bywają stosowane – ze 
szkodą dla ich funkcji głównych.

Przypomnijmy:

W kolumnach tabeli, które zawierają wyłącz-
nie liczby jednakowo mianowane, jednostki po-
winny znaleźć się pod jednostkami, dziesiątki – 
pod dziesiątkami itd. Liczby pięciocyfrowe i więk-
sze rozdziela się spacjami na grupy trzycyfrowe 
(np. 25 634, 104 958, 8 629 876). Jednakże gdy 
w rubryce tabeli występują zarówno liczby czte-
rocyfrowe, jak i dłuższe, tysiące oddzielamy spa-
cją także w liczbach czterocyfrowych, np.

     9 000
    10 000
  150 000
2 300 000
Liczby z ułamkami występujące w kolumnie 

tabeli należy składać pionowo ułamek pod ułam-
kiem, np.

  0,234    ½ 
 23,42   45⅝
  5,267  23⅓

W tabelach nie należy pozostawiać pustych 
rubryk. W przypadku braku danych powinno się 
stosować następujące znaki umowne:

 – zjawisko nie występuje;
 0  zjawisko istnieje w minimalnej wielkości 

[…];
 ∙   zupełny brak informacji lub brak informa-

cji wiarygodnych;
×  wypełnienie rubryki ze względu na układ 

tabeli jest niemożliwe lub niecelowe;
[ ] dane oparte na szacunku7.

Konieczność stosowania powyższych 
reguł wydaje się bezdyskusyjna (choćby 
tylko ze względu na efekt przejrzystości 
i jednoznaczności zapisu). A jednak wielo-
krotnie spotykamy tabele skonstruowane 
i wypełnione wbrew tym zaleceniom.

Tabela „ilościowe zestawienie zbiorcze 
grup narzędziowych…” została skopiowana 
z 62 strony RMG14 i posłuży do omówie-
nia najczęściej występujących usterek.

Uwagi odnośnie do formy tabeli:
a) zbędna kropka na końcu tytułu tabeli;
b) brak numeru (numerowanie tabel uła-

twia powoływanie się na nie w tekście; 
w RMG14 ponumerowano mapy i rysunki 
oraz tablice z rysunkami – tabele z niewia-
domych powodów nie mają numerów);

c) brak główki, czyli górnej, wydzielonej 
części tabeli, której zadaniem jest objaśnia-
nie treści rubryk pionowych – można się 
domyślać, że cyfry w pierwszej rubryce 
poziomej odnoszą się do numeru stanowiska, 
przypuszczenie to nie znajduje jednak po-
twierdzenia ani w tekście głównym, ani 
w tytule tabeli, gdzie jest mowa o „wybra-
nych stanowiskach”; niezrozumiałe staje się 
w tym kontekście wyodrębnienie rubryki 
pionowej z numerem 1., pustej od góry do 
dołu – tu rodzi się pytanie: z jakiego po-
wodu wybrano do zestawienia stanowisko, 
w którym nic nie znaleziono?;

d) boczek tabeli, czyli boczna, wydzie-
lona część tabeli, której zadaniem jest  
objaśnianie rubryk poziomych, został skon-
struowany wbrew wszelkim zasadom funk-
cjonalności i pisowni: 1) zastosowano  
numerację rzymską – prawdopodobnie 
w funkcji liczby porządkowej, dla której 
zwyczajowo wydziela się i rezerwuje pierw-
szą rubrykę pionową, stosując ją, gdy nu-
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meracja taka ułatwia odczytywanie treści 
tabeli (odsyłanie w tekście głównym do 
określonych rubryk), numerację oznacza się 
cyframi arabskimi bez kropek; 2) brak spa-
cji po kropce umieszczonej za cyfrą rzym-
ską; 3) część opisów rozpoczyna się duży-
mi literami (zgodnie z obyczajem), część 
małymi – i nie da się ustalić jakiejkolwiek 
zasady takiej właśnie pisowni;

e) liczby w rubrykach pionowych zosta-
ły wyjustowane centralnie (wbrew przypo-
mnianemu wyżej zaleceniu szeregowania 
– jednostki pod jednostkami, dziesiątki pod 
dziesiątkami itd.);

f) część rubryk pozostała pusta – mimo 
wyraźnego zalecenia wypełniania wszyst-
kich rubryk tabeli (niezrozumiałe jest wpro-
wadzanie rubryk kompletnie pustych – np. 
pozioma Vii i Xiii, pionowa 1.).

Przywołana wyżej tabela mimo bogactwa 
zgromadzonych informacji nie spełnia swoje-
go zadania – nie porządkuje danych i nie 
ułatwia orientacji w przedstawianym materia-
le, przeciwnie – wprowadza szereg wątpliwo-
ści. Przemyślana konstrukcja, wybór i zasto-
sowanie odpowiedniego wzorca oraz precy-
zyjne wykonanie – to konieczne warunki 
stworzenia dobrej, funkcjonalnej tabeli.

 

 1.5.2. Ilustracje
ilustracje w publikacjach naukowych 

pełnią, obok estetycznej, funkcję informa-
cyjną, dlatego powinny być ponumerowane 
(ułatwia to odwołania w tekście) oraz opa-
trzone podpisami. Podpisy rozpoczyna się 
dużą literą, a na ich końcu nie stawia się 
kropki. W przypadku podpisu dwustopnio-
wego zaleca się wyraźne oddzielenie części 
zasadniczej od legendy (poprzez oddzielenie 
dwukropkiem lub złożenie legendy pismem 
mniejszego stopnia i od nowego wiersza). 
Kropka jednak uparcie pojawia się na koń-
cu podpisów (np. w P). W ORM13, P, 
RMG14 każdy podpis pod ilustracją zakoń-
czony jest kropką. W BB4 – kropka pojawia 
się i znika kapryśnie – bez jakiegokolwiek 
wytłumaczenia. 

W ORM13 po spisie treści (umieszczonym 
na nienumerowanej 151 stronie) wklejono 
jeszcze pięć kart kredowego papieru, na któ-
rych znajduje się 20 numerowanych fotogra-
fii – bez wskazania ich odniesienia do kon-
kretnego tekstu; można się jedynie domyślać, 
że stanowią one załącznik do artykułu umiesz-
czonego na stronach 138–143.

Zaleca się umieszczanie podpisów bez-
pośrednio pod ilustracjami – takie usytu-

Ilościowe zestawienie zbiorcze grup narzędziowych wybranych stanowisk.
1 2 3 4 5 6 7

I.Zbrojniki 16  10  79 107 10 5
II.Drapacze 20 2  33 49
III.Skrobacze 8 1 5 7
IV.Rylce 4  6 20 2 2
V.Przekłuwacze i wiertniki 5  7 13 4
VI.Półtylczaki 3 4 11
VII.Tylczaki  
VIII.Raklety 4  2
IX.odłupki retuszowane 6  9  14 2
X.wióry retuszowane 38  17  49 5 3
XI.narzędzia wnękowe 2 2 4
XI.narzędzia zębate 5
XIII.narzędzia kombinowane  
XIV.Ciosaki 1
XV.Półprodukty 11 76 94 2 2
XVI.inne i fragmenty 9 7 21
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owanie objaśnienia jest najprostsze i naj-
wygodniejsze dla czytelnika. Redaktorzy P 
zdecydowali się jednak na inne rozwiązanie 
– pod ilustracjami znajdujemy objaśnienia 
w języku polskim i czeskim, na końcu książ-
ki natomiast (przed indeksem autorów, któ-
ry zawiera również krótkie informacje o au-
torach, ale po niemieckim Zusammennfas-
sung) na stronach 437–448 znajdujemy „Spis 
rycin (j. angielski)”.

Odrębną, ale bardzo ważną sprawą jest 
jakość publikowanych ilustracji. Aby mogły 
one cokolwiek ilustrować, muszą być przede 
wszystkim czytelne. Publikowanie czarno--
-białych (a właściwie szaro-szarych) foto-
grafii w miniaturowych rozmiarach nie ma 
sensu. Zdarza się, że nie tylko nie można 
rozpoznać detali, ale nie sposób zorientować 
się, co w ogóle owo ujęcie przedstawia. Tak 
np. w przypadku materiału ilustracyjnego 
w A – większość zdjęć w rozmiarach 5–6 
na 6–7 cm niczego nie ilustruje, niewiele 
można na nich zobaczyć; np. na s. 113 
umieszczono obok siebie dwie czarno-białe 
fotografie 6 × 4 cm opisane jako: „Ryc. 3. 
Widok ogólny Karpiej Góry w Strzemieszy-
cach Małych” – tu na ciemnoszarym tle 
można z trudem dostrzec dwie jaśniejsze 
plamy, ścianę jednego i prawdopodobnie 
dach drugiego z domów oraz „Ryc. 4. Jed-
na z odkrywek dawnej kopalni Anna Fot. 
R. Grochowina” – tu wprawne oko uzbro-
jone w lupę oddzieli od ciemnego tła kilka 
jaśniejszych pionowych linii, w fotografo-
wanym plenerze były to pnie brzóz; nie-
znany (brak podpisu) jest autor ryc. 4. Po-
wód zamieszczenia tych i równie nieczytel-
nych ilustracji w omawianej publikacji 
także pozostanie tajemnicą wydawcy.

Fotografie dokumentujące badania na-
ukowe powinny mieć cechy dokumentu – 
przedstawiać badany obiekt wiernie i zgod-
nie z obowiązującymi zasadami dokumen-
tacji. Większość zdjęć w omawianych 
publikacjach sprawia wrażenie przypadko-
wych fotografii amatorskich – zastrzeżenia 
budzi nie tylko ich jakość, ale również opis 
oraz sposób przygotowania obiektu (nawet 
barwne, reprodukowane na kredowym pa-
pierze – wklejka między stronami 48 a 49 
– fotografie w A nie są wystarczająco wy-

raźne, a treść większości tabliczek informa-
cyjnych pozostaje nieczytelna – część nie-
których znalazła się poza kadrem).

Podobne spostrzeżenie dotyczy wykresów 
– starannie wykonane doskonale przyczynia-
ją się do wizualizacji danych liczbowych 
i numerycznych. Nieprecyzyjne, niewyraźne 
– niczego nie objaśniają, przeciwnie – utrud-
niają zrozumienie wywodu zawartego w tek-
ście głównym. Najczęstszym mankamentem 
wykresów bywa ich słaba czytelność – au-
tor winien zatroszczyć się o precyzję ry-
sunku, wydawca zadbać o jakość technicz-
ną druku. Wykresy, których elementy (np. 
słupki) prawie się od siebie nie różnią z po-
wodu podobieństwa użytych szarości, nie 
spełnią swojego zadania.

Precyzja i staranność wykonania stano-
wią także o wartości rysunku jako materia-
łu ilustrującego badania8.

 
1.5.3. Mapy i plany

W publikacjach naukowych z dziedziny 
archeologii mapy i plany stają się podsta-
wowymi narzędziami prezentacji wyników 
badań. Dlatego tak ważne jest precyzyjne 
ich przygotowanie. Dziwić musi więc np. 
brak skali liniowej przy planach zamiesz-
czonych w P. Wobec braku stosownych 
opisów (dane dotyczące skali) niektóre pla-
ny i szkice pełnią jedynie funkcje dekora-
cyjne – w przywoływanym już tomie P 
oglądamy Plany Rybnika z 1810 i 1811 roku 
(s. 118–119); bardzo ładne, kolorowe ob-
razki. Jednak na tej podstawie (bez wiedzy 
o rozmiarach dokumentu) nie można od-
tworzyć rzeczywistych rozmiarów reprodu-
kowanych planów ani tym bardziej miasta. 
Na następnej stronie fragment planu z 1861 
roku – również bez opisu oryginału. Nie-
precyzyjne opisy towarzyszą większości 
planów – np. pod szkicem na stronie 193 
podpis (po polsku i po czesku): „3. Bytom. 
Zabudowa według planu z 1788 r., nanie-
siona na współczesną mapę w skali 1 : 1000. 
Szeroki pas ilustruje przebieg fosy średnio-
wiecznej, zaznaczonej na planie z roku 1788, 
a odkrytej w roku 2000 i 2003.” Z obo-
wiązku odnotowuję obecność zbędnej krop-
ki na końcu opisu oraz wadliwy zapis ide-
ogramu proporcji [:], który należy składać 
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z odstępem po obu stronach [1 : 1000]. 
Ważniejszy jest jednak brak wskazania lo-
kalizacji źródła oraz niejednoznaczność 
pozornie dokładnej skali. Tak sformułowa-
na informacja nie pozwala stwierdzić, do 
których to dokumentów, lub obszarów, od-
nosi się wskazana proporcja.

1.6. Przypisy
Ważny element uzupełniający tekst głów-

ny publikacji naukowej stanowią przypisy 
– słownikowe, rzeczowe, informacyjne i bi-
bliograficzne. ich sporządzanie jest swoistą 
sztuką – dobrze zredagowane ułatwiają ro-
zumienie całości publikacji, przyczyniając 
się równocześnie do zwiększenia precyzji 
i jasności wywodu. Tu jednak zajmiemy się 
jedynie przypisami bibliograficznymi, od-
syłającymi do innych źródeł – zawierają one 
więc opis publikacji, z których pochodzą 
cytaty, informacje lub odniesienia zawarte 
w tekście głównym.

1.6.1. Przypisy bibliograficzne
W analizowanych publikacjach przyjęto 

model łączenia przypisów z tekstem głów-
nym za pomocą odnośników (odsyłaczy) 
w postaci cyfr arabskich umieszczanych we 
frakcji górnej. Nie zawsze jednak korekto-
rzy (redaktorzy?) zadbali o poprawne 
umieszczenie odnośnika (w stanowiącej 
edytorską całość publikacji, w jednym ar-
tykule odsyłacze do źródła cytowania znaj-
dują się w różnych miejscach: przed koń-
czącą zdanie kropką – poprawnie, lub za 
nią – błędnie). Przypomnę za Adamem Wo-
lańskim: „Odsyłacze do przypisów odno-
szących się do równoważników zdań, całych 
zdań lub dłuższych fragmentów tekstu koń-
czących się kropką składa się przed tym 
znakiem interpunkcyjnym”9.

Ta drobna usterka nie jest jednak, nie-
stety, jedynym sygnałem braku należytej 
troski o jakość edycji. istnieje kilka mode-
li opisu bibliograficznego – wybór stosow-
nego wariantu zależy od wielu czynników 
(funkcjonalność, specyfika tematu i rodzaju 
książki czy wreszcie moda). Zawsze jednak 
przyjęty wzór powinien być zgodny z nor-
mą ustanowioną przez Polski Komitet Nor-
malizacyjny10 i stosowany konsekwentnie 

w całej książce – pozwoli to na spełnienie 
podstawowej funkcji odesłania – stworzenie 
warunków do zidentyfikowania przywoły-
wanej publikacji. 

W BB4 zgromadzono zestaw tak różno-
rodnych i zagadkowych opisów bibliogra-
ficznych, że rozszyfrowanie ich zajmuje 
mnóstwo czasu i wystawia na próbę cier-
pliwość czytelnika. W Sprawozdaniu z ba-
dań wykopaliskowych przeprowadzonych 
w rejonie ulicy Piwowarskiej…11 tytuły nie 
zostały w żaden sposób wyróżnione, trudno 
też zorientować się, czy przedmiotem opisu 
jest książka czy też jakaś część innego wy-
dawnictwa (np. na s. 31 przypisy 1 i 4 naj-
prawdopodobniej opisują artykuły w dwóch 
– trzecim i drugim – tomach „Bielsko-Bial-
skich Studiów Muzealnych”, są jednak róż-
nie zredagowane, w pierwszym opisie uję-
ty w cudzysłów tytuł wydawnictwa z pi-
sownią zarezerwowaną w polskiej tradycji 
dla czasopism – każdy wyraz zaczyna się 
dużą literą – poprzedza oznaczenie (w:)12 
zarezerwowane dla odniesień do publikacji 
w książkach, w drugim oznaczenia tego nie 
ma – zgodnie z normą; w obu przypadkach 
numer tomu zapisano cyframi rzymskimi; 
zupełnie odmiennie sporządzono opis 
w przypisie 8 na s. 44 – przybrał on kształt 
następujący: A. Wałowy, Późnośrednio-
wieczna ceramika krakowska i zagadnienie 
jej chronologii, Materiały archeologiczne t. 
9, s. 35). W następnym Sprawozdaniu…13, 
podobnie jak w większości artykułów po-
mieszczonych w tomie, tytuły zostały po-
prawnie wyróżnione kursywą. Wyjątek sta-
nowi artykuł ewy Janoszek14 – tu wszystkie 
tytuły (bez rozróżnienia – zarówno tytuły 
artykułów, jak i książek oraz czasopism) 
ujęte zostały w cudzysłowy, a litera „w:” 
poprzedza wszystkie tytuły i pojawia się 
kapryśnie w nawiasach (różnego kształtu) 
lub bez. Fantazje – szczególnie na temat 
pisowni, interpunkcji oraz pozycji poszcze-
gólnych elementów w szyku opisu – są 
zresztą charakterystyczne dla tej publikacji. 
Czytelność przypisów zakłóca ponadto brak 
jednolitych oznaczeń, np. łacińskie skróty 
op.cit. i passim przemieszane zostały z pol-
skim jw. Kilkakrotnie pojawia się też 
w przypadku powtórnego cytowania opis 
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zawierający nazwę autora i początek tytułu 
uzupełniony trzema kropkami. Sposób ten, 
często obecnie stosowany i lubiany zarów-
no przez czytelników, jak i edytorów, wy-
maga jedynie pewnej dyscypliny autora (i/
lub uwagi korektora) – w przypadku BB4 
warunek ten nie został spełniony. Np. na s. 
125 odsyłacz 6. zawiera taki oto opis cyto-
wanej książki: Samuel Bogumił Linde, Słow-
nik Języka Polskiego, Lwów 1855, t. ii, s. 
444. Natomiast przypis 11. odsyłający naj-
prawdopodobniej do tego samego tomu 
przybrał zagadkową formę: M. S. B. Linde, 
Słownik…, s. 444. Duże litery rozpoczyna-
ją każde z trzech słów tytułu pełnego opisu 
– brak uzasadnienia takiej pisowni (obowią-
zuje ona w tytułach czasopism, natomiast 
sześć tomów Słownika języka polskiego 
Linde wydał jako kompletne dzieło w latach 
1807–1814). W opisie skróconym do ini-
cjałów imion Lindego dołożono literę M., 
co sugeruje inną osobę, więc też inną książ-
kę, której nie wspominano nigdzie wcze-
śniej.

Dostosowanie opisu bibliograficznego 
do powszechnie przyjętych zasad ułatwia 
identyfikację źródła – nieprzestrzeganie 
norm identyfikację utrudnia (a czasami 
wręcz uniemożliwia). Np. zapis: „J. Bu-
kowska-Gedigowa, Kultura pucharów lej-
kowatych w dorzeczu Górnej Odry, Prze-
gląd Archeologiczny, t. 23, 1975, s. 88, 
93, 94, 96, 97, 105, 113, ryc. 24e-i, ryc. 
26, a, b, d” (ORM13, s. 16). Pomińmy 
wyjątkowo niestaranny skład – brak wy-
różnień: tytułu artykułu (np. kursywą), 
tytułu czasopisma (np. poprzez ujęcie w cu-
dzysłów) nie pozwala, bez ustalenia do-
datkowych danych, jednoznacznie zlokali-
zować publikacji. Jeszcze więcej kłopotu 
sprawia przypis 12 (ORM13, s. 12): „D. 
Woźniak, Sprawozdanie z badań ratowni-
czych…, Terenowe Badania Archeologicz-
ne na Opolszczyźnie, rok 1963, s. 7”. Jed-
nak tak właśnie – bez wyróżnień tytułów, 
nazwisk redaktorów prac zbiorowych itp., 
sporządzono opisy bibliograficzne w całym 
trzynastym tomie „Opolskiego Rocznika 
Muzealnego”. Wyjątek stanowi artykuł Te-
resy Wiszniewskiej, Pawła Sowy i Krzysz-
tofa Stefaniuka Szczątki kostne zwierząt 

z osady kultury pucharów lejowatych 
w Polskiej Cerkwi, pow. Kędzierzyn Koźle 
(ORM13, s. 41–64), gdzie tytuły czasopism 
zostały ujęte w cudzysłowy.

Autor (bądź redaktor) przypisu – szcze-
gólnie w przypadku przypisu bibliograficz-
nego – powinien kierować się zasadami 
zwięzłości i jednoznaczności. Wybrany 
model opisu bibliograficznego oraz skrótów 
należy stosować konsekwentnie w całej 
publikacji. Przykłady niektórych typowych 
usterek znajdziemy np. w jednym z arty-
kułów15 pomieszczonych w A. Zwyczajowo 
w przypadku ponownego odwołania się do 
dokumentu już raz w przypisie opisanego 
stosuje się opis skrócony. Jeżeli odwołanie 
dotyczy tego samego miejsca dokumentu 
wymienionego w przypisie bezpośrednio 
poprzedzającym, można zastosować jedno 
z tradycyjnych określeń – konsekwentnie 
w całej publikacji: Tamże, Loc. cit (= loco 
citato) lub ibidem (ewentualnie skróty: 
ibid., ib.), bez podawania numeru stron. 
Autorzy analizowanego artykułu każde ko-
lejne określenie ibidem uzupełniają nume-
rami stron, nawet jeśli odsyłają czytelnika 
dokładnie w to samo miejsce. Nie spraw-
dzają natomiast innych elementów opisu 
– K. Godłowski w przypisie 11 na stronie 
12 występuje jako Godłowski (bez inicja-
łu imienia); R. i D. Abłamowiczowie 
w opisie pod Ryc. 1 pojawiają się jako 
Abłanowiczowie (tu też kolejna nieścisłość 
– autorzy korzystają z oznaczeń R. i D. 
Abłamowiczów, jednak opis źródła nie po-
zwala na jego identyfikację (brak wyróż-
nienia tytułu kursywą); można, oczywiście, 
wyszukać prawidłowy i rozwinięty opis 
– jest umieszczony w przypisie 19 na stro-
nie 14, pozostaje jednak wrażenie bałaga-
nu i niepewności co do dokładności pozo-
stałych informacji.

i jeszcze jedna zasada – każdy opis bi-
bliograficzny powinien kończyć się kropką. 
Przypominają o tym wszystkie podręczniki 
i poradniki – nie zawsze skutecznie. 

1.7. Bibliografia
Przedstawione wyżej problemy opisu 

bibliograficznego w przypisach odnoszą się 
również do bibliografii zamieszczanych 
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w omawianych tomach. W zestawieniach 
bibliograficznych pewne mankamenty opi-
sów stają się bardziej widoczne – warto więc 
raz jeszcze przypomnieć najważniejszą za-
sadę: dla danej publikacji należy przyjąć 
jeden wspólny model opisu (w zrealizowa-
niu tego zamierzenia w wypadku prac zbio-
rowych pomaga opracowanie takiego wzo-
ru i przekazanie go wszystkim współauto-
rom), chociaż to jeszcze nie zwalnia 
redaktora od obowiązku uważnego spraw-
dzenia dostarczonych materiałów.

Przyjrzyjmy się Wykazowi najważniej-
szych publikacji prof. dr. hab. Jerzego Szy-
dłowskiego w RMG17. Dorobek profesora 
autorzy zestawienia podzielili na publikacje 
zwarte i artykuły naukowe, a w obu grupach 
zachowali układ chronologiczny. Pierw-
szym elementem opisu jest więc rok pu-
blikacji, następnym jej tytuł. Przy publika-
cjach zwartych kolejny element stanowi 
miejsce wydania. W nawiasach kwadrato-
wych podano nazwy instytucji sprawczej 
lub tytuł serii, w ramach której książka 
została opublikowana. Dziewięć opisów 
konsekwentnie sporządzono wedle jedno-
litego wzorca. Jedyną ich wadą (która po-
wtarza się w całym zestawieniu) jest brak 
kropki na końcu. Opisy artykułów nauko-
wych sprawiły natomiast autorom nieco 
kłopotu. Oprócz drobnych usterek inter-
punkcyjnych i typograficznych (nieuzasad-
nione zamienne stosowanie półpauzy i łącz-
nika między numerami stron i datami) 
pojawia się tu kilka usterek wynikających 
prawdopodobnie z nie dość uważnej ko-
rekty. Np. opis „1959 Cmentarzysko typu 
dobrodzieńskiego w Olsztynie, pow. Czę-
stochowa, Katowice [Biuletyn Śląskiego 
instytutu Naukowego nr 11]” wskazywałby, 
że jest to publikacja zwarta (brak numerów 
stron, nazwa serii w nawiasie kwadrato-
wym). Na oznaczenie tomu używa się za-
miennie skrótów t. i T. (błędnie ponadto 
w kilku przypadkach skrót wraz z numerem 
tomu wyróżniono kursywą). Rocznik – 
wbrew obowiązującej regule nakazującej 
pisownię R. (duża litera) – zastępowany 
jest skrótem r. Niekonsekwentnie natomiast 
numer rocznika zapisywany cyframi rzym-
skimi lub arabskimi.

 

2. Pismo
Uwagi tu przedstawione odnoszą się do 

niektórych tylko zjawisk – tych, które wią-
żą się z poprawnością językową, szczegól-
nie zaś z pisownią oraz interpunkcją. Naj-
więcej kłopotów zdają się sprawiać znaki 
wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe. Za-
sady prawidłowego ich użycia opisywane 
są szczegółowo nie tylko w poradnikach dla 
redaktorów, ale przede wszystkim w słow-
nikach poprawnościowych16, w publikacjach 
wciąż jednak pojawiają się te same błędy, 
wynikające bądź z niewiedzy, bądź z braku 
należytej staranności. 

Jednym z najczęściej stosowanych zna-
ków specjalnych pisma jest łącznik (dywiz) 
[-]. Nie oddziela się go spacjami od wy-
razów lub członów, które spaja. Tymczasem 
w wielu tekstach bywa on mylony z myśl-
nikiem, który ma postać pauzy (—) lub 
półpauzy (–) i pełni funkcję znaku prze-
stankowego (co regulują stosowne zasady 
interpunkcyjne) oraz znaku w funkcji edy-
torskiej (np. na początku kwestii dialogo-
wej, wyliczenia itp.). Myślnik w funkcji 
znaku przestankowego zawsze powinien 
zostać oddzielony spacjami z obu stron. 
W jednej publikacji należy konsekwentnie 
stosować pauzę lub półpauzę. Użycie łącz-
nika również wymaga uwagi i konsekwen-
cji – szczególnie w zastosowaniach orto-
graficznych. Typowe wady składu ilustru-
je np. zapis nazw miejscowości w BA. Na 
stronach 320–321 widzimy trzy wersje: 
„Rząsawa”-Gorzyczki (poprawne użycie 
łącznika, bez spacji; zastrzeżenia budzi 
jedynie zastosowanie cudzysłowu), „Rzą-
sawa”–Gorzyczki”, „Rząsawa” – Gorzycz-
ki” i cztery (wszystkie możliwe, w tym 
trzy nieprawidłowe, warianty) „Sośnica”-
Gorzyczki. Poprawna pisownia stanowi 
gwarancję jednoznacznego, zgodnego z in-
tencją autora odczytania komunikatu: łącz-
nik informuje, że jest to nazwa dwuczło-
nowa17, myślnik wyznacza relacje między 
dwoma wyrazami (np. przeciwstawność), 
może także występować między wyrazami 
określającymi początek i koniec jakiegoś 
odcinka.

Niedbałe zapisy nazw geograficznych 
widnieją w wielu tekstach np. w A – po-
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prawna forma „Wyżynie Krakowsko-Czę-
stochowskiej” (z łącznikiem) występuje 
obok błędnej „Jury Krakowsko–Często-
chowskiej” (z półpauzą) (s. 9 i dalsze). 
Konsekwentnie natomiast zastosowano błęd-
ny zapis „Dąbrowa Górnicza – Łosień”, 
zamiast Dąbrowa Górnicza-Łosień.

Równie często pojawia się błędny zapis 
nazwisk złożonych. Ponieważ oba człony 
złożenia są względem siebie równorzędne, 
należy zastosować łącznik (odnosi się to 
również do przypadków, gdy jeden z czło-
nów jest pseudonimem). Ta prosta zasada 
nie jest jednak respektowana – przeciwnie, 
wydaje się zupełnie nieznana. Na przykład 
w A na jednej tylko stronie (21) w kolej-
nych przypisach sąsiadujących ze sobą 
zapisy: Kočka–Krenc (półpauza bez spacji) 
i Lehr – Sławiński (półpauza oddzielona 
spacjami).

Może warto przypomnieć, że łącznik jest 
znakiem wewnątrzwyrazowym, którego nie 
oddziela się spacjami od wyrazów lub czło-
nów, które spaja (a więc: „Wiadomości 
Archeologiczno-Numizmatyczne”, nie „Wia-
domości Archeologiczno – Numizmatycz-
ne”, jak zapisano w A, s. 22).

Półpauza lub łącznik (znów z zachowa-
niem zasady jednolitości w obrębie całej 
publikacji) zastępują wyrażenie „od … do 
…” lub „mniej więcej” między dwoma li-
czebnikami zapisanymi cyframi. Od cyfr 
okalających nie oddziela się go spacjami. 
Zbędne spacje i brak konsekwencji w sto-
sowaniu jednego (wybranego) znaku to 
najczęściej spotykany błąd. 

Szczególnej uwagi wymaga także zasto-
sowanie znaków niefonogramicznych: ide-
ogramów18 i piktogramów. Oba rodzaje 
znaków są bardzo przydatne w szczególno-
ści w tekstach specjalistycznych – skracają 
one zapis i czynią go bardziej przejrzystym 
– oczywiście pod warunkiem prawidłowego 
i konsekwentnego użycia. W badanych pu-
blikacjach najczęściej stosowane są ideogra-
my proporcji oraz mnożenia.

ideogram proporcji [:] zastępuje wyraz 
‘do’. Należy go składać ze spacją po obu 
stronach, np. skala 1 : 25 000. O tej zasadzie 
zdają się nie pamiętać redaktorzy wszystkich 
niemal książek.

ideogram mnożenia ma kształt skośnego 
krzyżyka [×] – w tekstach stosuje się go 
zamiast wyrazu ‘na’ lub ‘razy’ pomiędzy 
liczbami zapisanymi cyfrowo. Należy go 
składać ze spacją po obu stronach, np. wy-
miary 3 × 9 cm. W omawianych publikacjach 
bardzo często stosuje się ten właśnie ide-
ogram. Niestety – mimo iż są to wydaw-
nictwa naukowe, których zadaniem jest 
między innymi przedstawianie plonu kon-
kretnych badań – przeważają niedbałe, nie-
precyzyjne zapisy, korekta kontroluje je nie 
dość starannie. 

3. Poprawność językowa
Z dniem 7 października 1999 roku weszła 

w życie Ustawa o języku polskim, która nas 
wszystkich (niezależnie od indywidualnych 
zapatrywań) zobowiązuje do dbałości o ję-
zyk. Rada Języka Polskiego co dwa lata 
przygotowuje sprawozdania o stanie ochro-
ny języka polskiego i przedstawia je Sej-
mowi i Senatowi RP. Język żyje, rozwija 
się i zmienia – to oczywiste. Kierunek tych 
zmian, współczesny kształt mowy polskiej 
jest wspólną sprawą (i wspólnym dziełem) 
wszystkich jej depozytariuszy – użytkow-
ników. Szczególną odpowiedzialność pono-
szą autorzy tekstów drukowanych – utrwa-
lanych w pamięci czytelników. Dbałość 
o formę jest ponadto dowodem szacunku 
dla czytelnika oraz – co nie bez znaczenia 
– wpływa na odbiór i ocenę publikacji. Nie 
sposób nie zgodzić się z opinią eksperta 
Adama Wolańskiego:

Otóż tekst musi być wolny od wszelkich błędów 
językowych (fleksyjnych, składniowych, leksykal-
nych) oraz błędów zapisu (ortograficznych, inter-
punkcyjnych, edytorskich). Nieprzestrzeganie norm 
w tym zakresie szkodzi skuteczności komunikatu: 
utrudnia jego zrozumienie, usposabia nieprzyjaźnie 
do autora. Co najgroźniejsze, odbiorca – zamiast 
skupić uwagę na tym, co autor ma mu do przeka-
zania – rozprasza się i zwraca uwagę na jego nie-
poradność językową19.

Przedstawiony poniżej zestaw uchybień 
powstał przy okazji lektury kilku zaledwie 
tekstów – nie jest katalogiem błędów, lecz 
jedynie materiałem do refleksji nad języ-
kiem. 
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3.1. Interpunkcja 
Przypomnijmy:

Podstawową funkcją języka jest funkcja komuni-
katywna, dlatego też za podstawowy cel inter-
punkcji należy uznać zapewnienie tekstowi  
pisanemu jednoznaczności i ułatwienie jego po-
prawnego odbioru. Oznacza to, że w razie wąt-
pliwości związanych z przestankowaniem należy 
przede wszystkim uwzględnić zasadę zrozumia-
łości (komunikatywności) i zastosować takie 
przestankowanie, które zapewni maksymalną 
przejrzystość tekstu.

[…] interpunkcja polska ma przede wszystkim 
charakter składniowy. Oznacza to, że znaki inter-
punkcyjne służą głównie do uwydatniania logicz-
no-składniowej konstrukcji zdań20.

Jak ważna dla właściwego przekazania 
treści jest odpowiednia interpunkcja, prze-
konują językoznawcy21 i praktyka; dowodem 
mogą być dwa (spośród wielu niestety) 
przykłady błędnego przestankowania. 

„Lektura tekstów, jest z jednej strony 
dowodem gwałtownego rozwoju badań nad 
przeszłością Górnego Śląska, z drugiej zaś 
potwierdza potrzebę prowadzenia prac na-
ukowych we współpracy i dialogu między 
różnymi ośrodkami badawczymi” (P, s. 
11).

W zdaniu tym przecinek oddziela podmiot 
od orzeczenia, co jest niedopuszczalne.

W innym artykule opis amfory z powo-
du przedziwnej i bałamutnej interpunkcji 
staje się kompletnie niezrozumiały: „Am-
fora o profilu esowatym, z krótką wyod-
rębnioną, lejkowato rozchylającą się szyją, 
z trzema symetrycznie rozmieszczonymi 
kolankowatymi, poziomo przekłutymi 
uszkami, na największej wydętości brzuś-
ca, zdobiona ornamentem plastycznym” (O, 
s. 29).

3.2. Pisownia
Pisownia skrótów i skrótowców (a także 

zasady ich tworzenia) nie powinna sprawiać 
kłopotu. Zasady są proste i precyzyjnie 
omówione we wszystkich poradnikach oraz 
słownikach poprawnościowych. ewentualne 
wątpliwości pomoże rozwiać np. Słownik 
skrótów Józefa Parucha. W każdym ze wska-
zanych źródeł możemy wyczytać, że nie 

umieszcza się kropki przy skrótach składa-
jących się z początkowych liter poszczegól-
nych wyrazów (literowce, głoskowce), np. 
UJ Uniwersytet Jagielloński, KWK Kopal-
nia Węgla Kamiennego22. A jednak w prak-
tyce zdarzają się niespodzianki – w RMG14 
wszystkie skróty tego typu przyozdabiane 
są kropkami. Zgromadzone razem robią 
wrażenie – w wykazie skrótów poprzedza-
jącym bibliografię widzimy A.A.C. – Acta 
Archaelogica Carpathica, Kraków; i.A.U.J. 
– instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, itd.

Podobnie jasna reguła: „stawia się krop-
kę po skrócie, który jest początkową literą 
lub początkowymi literami skróconego wy-
razu”23 bywa zapominana – nawet przez 
korektorów (RMG17 wymienia nazwiska 
aż dwóch osób odpowiedzialnych za korek-
tę, ale w tekstach pojawia się np. skrót prof 
– tak np. na s. 13). 

 
3.3. Leksyka

Do najbardziej podstępnych, bo pospo-
litych i w mowie potocznej zazwyczaj to-
lerowanych, błędów leksykalnych należą 
pleonazmy24. O ile jednak „cofanie się do 
tyłu”, jako typowe „masło maślane” jest do 
przyjęcia w swobodnej pogawędce, w tek-
ście naukowym razi. A jednak – mimo 
ostrzeżeń i uwag językoznawców – ple-
onazm rozkwita i ma się dobrze. Oto kilka 
przykładów: „ustalenia zmieniają się na 
nowe” (RMG17, s. 9), „chwila obecna” (P, 
s. 281), „dalsza kontynuacja badań” (P, s. 
340), „dalsza kontynuacja prac badawczych” 
(P, s. 341).

Pleonazm, podobnie jak tautologia (oba 
terminy odnoszą się do konstrukcji, której 
składniki powtarzają tę samą treść), pojawia 
się najprawdopodobniej w wyniku braku 
zaufania do znaczenia używanego słowa. 
Kolejny element ma je wzmocnić, podeprzeć 
i uzupełnić – efekt bywa odwrotny – roz-
wlekłość, a często też niejednoznaczność. 
Dodatkowe elementy nie sprzyjają precyzji, 
przeciwnie – stwarzają wrażenie nieporad-
ności i utrudniają komunikację. Oto przy-
kłady: „poza obrębem murów” (P, 354); 
„z terenu cmentarza” (P, s. 354); „Badania 
na terenie zamku Sułkowskich” (P, s. 336, 
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337); „regionu Wyżyny Głubczyckiej” (P, 
s. 289) – tego rodzaju określenia pojawiają 
się bardzo często, podobnie jak zestawienia 
„okres średniowieczny” (ZC, s. 20) zamiast 
średniowiecze, itp.

Podobna nieufność wobec słowa cechu-
je również poniżej zacytowane konstrukcje 
(podkreślenia moje – G.W.):

„podjęcie prac o charakterze sondażo-
wym” (P, s. 252) – prościej byłoby: pod-
jęcie prac sondażowych;

„Różne elementy krajobrazowe były 
atrakcyjne dla grup osadników w odmien-
nych odcinkach czasu” (P, s. 242);

„nie prowadzono tu żadnych badań w ty-
pie wykopaliskowych” (P, s. 252);

„opady w skali roku rzędu ok. 700-800 
mm” (P, s. 242);

„Choć obszar miasta obejmuje swym 
zasięgiem aż 11 tzw. arkuszy AZP” (P, s. 
238);

„zastosowanie jako materiału ołowiu” 
(P, s. 289).

3.4. Składnia
Dopełniacz, drugi przypadek deklinacji 

bywa czasami lekceważony, a nawet elimi-
nowany i pozbawiany należnego sobie miej-
sca w zdaniu, które traci wówczas nie tyl-
ko urodę, ale także sens. Na stronie 18 ZC 
czytamy: „ Należy w tym miejscu podkre-
ślić ten fakt, gdyż interesującą nas budow-
lę nie wspominają, niestety, historyczne 
dokumenty” [podkreślenie moje – G.W.]. 
W obronie wyrugowanego dopełniacza cy-
tat ze Słownika poprawnej polszczyzny (po-
dobne instrukcje można znaleźć we wszyst-
kich publikacjach poprawnościowych).

Dla dopełniacza zastrzeżone są: […]
2. Połączenia z czasownikami zaprzeczonymi, 

także takimi, które w formie twierdzącej mają 
rząd biernikowy, np. nie oglądać telewizji (← 
oglądać telewizję), nie dostrzegać różnicy (← 
dostrzegać różnicę), nie lekceważyć problemów 
(← lekceważyć problemy), nie płacić podatków 
(← płacić podatki), nie niszczyć umocnień brze-
gowych (← niszczyć umocnienia brzegowe)25. 

 
3.5. Inne aspekty języka

Profesor Mirosława Marody, specjalista 
w dziedzinie psychologii społecznej, w la-

tach osiemdziesiątych XX wieku zauważy-
ła i opisała powstawanie nowej, „quasi-ro-
zwiniętej” odmiany języka, charakteryzują-
cej się rozwiniętą formą i ograniczoną 
treścią. Jej istotą jest używanie form wyra-
zowych i składniowych właściwych odmia-
nie rozwiniętej, ale bez uświadamiania so-
bie (a więc też i bez pełnej kontroli) ich 
swoistych znaczeń. honorowy Przewodni-
czący Prezydium Rady Języka Polskiego, 
profesor Walery Pisarek uznaje rozpo-
wszechnianie się tej odmiany języka, czy 
też mody, za najgroźniejszego wroga kul-
tury języka i myślenia. Formułuje przy tym 
wskazówkę pragmatyczną, adresując ją do 
wszystkich użytkowników języka – nieoce-
nionym miernikiem jakości komunikatu jest 
jego precyzja i zrozumiałość. Zdaniem Pi-
sarka retoryka dzisiaj – to sztuka prostoty, 
jasności i komunikacyjnego ładu.

Przyjrzyjmy się poniższym zdaniom. 
Rozszyfrowanie ich sensu wymaga sporego 
wysiłku – bez gwarancji sukcesu. 

„Obecnie pod względem klimatycznym 
interesujący obszar zalicza się do strefy 
umiarkowanej” (P, s. 241) – co oznacza 
tutaj określenie „interesujący”?

„W niektórych dzielnicach obserwowano 
istnienie XiX-wiecznych warstw niwelacyj-
nych” (P, s. 238) – kiedy i w jakich oko-
licznościach (kontekst nie daje wyjaśnienia) 
nastąpiła owa obserwacja? Prawdopodobnie 
po prostu stwierdzono lub zaobserwowano 
pozostałości owych warstw;

„Cechą praktycznie każdej nauki lub dys-
cypliny naukowej jest wyróżnienie i badanie 
jednostkowych problemów” (P, s. 236);

„Zwrócenie uwagi na istnienie owych 
związków wydaje się kwestią celową” (P, 
237) – czym jest tajemnicza i intrygująca 
„kwestia celowa”?

„Obserwuje się tu także zanik naturalnej 
sieci wodnej, czego wyrazem jest obecność 
szczątkowo dostrzegalnych w terenie tzw. 
suchych dolin” (P, s. 237) – szczątkowe 
jest dostrzeganie? 

„Czysta hipoteza” (P, s. 281) – a bywa-
ją też brudne? 

„Szczątki kostne należące do ssaków 
domowych” (P, s. 268) – a gdzież te ssaki? 
Może „szczątki ssaków domowych”?
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„skalę deniwelację obrazują” (P, s. 
337);

„Jerzy Szydłowski należał do ludzi cie-
kawych świata, lubiących dyskurs” (RMG17, 
s.15) – kontekst sugeruje raczej skłonność 
profesora do dyskusji;

„W okresie panowania pierwszych Pia-
stów teren pogranicza śląsko-małopolskiego 
wchodził w pewnych okresach w Xi w. 
w skład państwa czeskich Przemyślidów” 
(A, s. 51). 

Każdy redaktor wie, że wystarczy chwi-
la nieuwagi, aby chochlik drukarski namie-
szał w porządnym składzie. Jego zapewne 
dziełem są błędy, z których jeden – ku prze-
strodze – przytaczamy: (P, s.192) – formy 
„przekonywująca”, „przekonywujących” 
zamiast przekonująca lub przekonywająca.

4. Odpowiedzialność za tekst
Zasadę sprawdzania (nawet kilkakrotne-

go) stwierdzeń, które zamierza się opubli-
kować, doskonale ilustruje (często i w róż-
nych wariantach przywoływana) przewrotna 
anegdota zawierająca credo zawodowe słyn-
nego z pedanterii redaktora Mieczysława 
Grydzewskiego. Miał się on zwierzyć An-
toniemu Słonimskiemu takimi oto słowy: 
„Gdy znajduję w rękopisie słowa »Litwo, 
ojczyzno moja« – sięgam do Słowackiego 
i sprawdzam. Przepraszam. Oczywiście 
chciałem powiedzieć do Mickiewicza.”

Sprawdzać trzeba. Uważnie. i najlepiej 
u źródeł. Brak kontroli szkodzi. Czasami 
lapsus bywa zabawny i wprowadza element 
humoru, zdarza się jednak, że psuje tekst, 
przeszkadza w lekturze lub, co najgorsze, 
podważa wiarygodność publikacji. Oto dwa 
przykłady: 

„Katowice nie posiadają w swej historii 
etapu istnienia miasta średniowiecznego” (P, 
s. 235) – Katowice uzyskały prawa miejskie 
11 września 1865, wobec tego faktu stwier-
dzenie powyższe brzmi humorystycznie.

„Na Uniwersytecie Śląskim Jerzy Szy-
dłowski był dziekanem iii kadencji (1981)” 
(RMG17, s.12; podpis obok fotografii; in-
formacja powtórzona w tej formie na s. 13) 

– dziwna funkcja „dziekan iii kadencji”, na 
polskich uniwersytetach stanowisko dzieka-
na jest związane z konkretnym wydziałem 
(dziekan nim kieruje, jest zwierzchnikiem 
pracowników i studentów tego jednego wy-
działu).

Podsumowanie. Materiały powyżej przed- 
stawione pozwalają na postawienie tezy, iż 
ostateczny kształt (a więc także wartość) 
książki zależy w znacznej mierze od spo-
sobu jej zredagowania. Konieczne jest za-
równo merytoryczne, jak i językowe oraz 
techniczne przygotowanie publikacji. Wy-
soką jej jakość zagwarantować może jedy-
nie zespół kompetentnych redaktorów26.

Wykaz skrótów  
i opisy omawianych publikacji

A – Archeologiczne i historyczne ślady gór-
nictwa i hutnictwa na terenie Dąbrowy Górniczej 
i okolic, pod red. D. R o z m u s a, Księgarnia Aka-
demicka, Kraków 2004.

BA – Badania archeologiczne na Górnym 
Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2005–
2006, pod red. e. T o m c z a k a, Śląskie Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Kato-
wice 2007.

BB4 – „Bielsko-Bialskie Studia Muzealne” 4, 
Bielsko-Biała 2005 (Muzeum w Bielsku-Białej).

ORM13 – „Opolski Rocznik Muzealny”, t. 
13, Opole 2001 (Muzeum Śląska Opolskiego 
w Opolu).

P – Początki i rozwój miast Górnego Śląska. 
Studia interdyscyplinarne, pod red. D. A b ł a m o -
w i c z a, M. F u r m a n k a, M. M i c h n i k , Gli-
wice 2004 (Muzeum w Gliwicach, Seria Mono-
graficzna nr 10; Seria „Biblioteka Katowicka” 
18).

RMG14 – „Rocznik Muzeum Górnośląskiego 
w Bytomiu. Archeologia”, nr 14, Bytom 2000. 
[S. D r y j a, Kultura komornicka w Małopolsce 
i na Górnym Śląsku].

RMG17 – „Rocznik Muzeum Górnośląskiego 
w Bytomiu. Archeologia”, nr 17, Bytom 2007.

ŚP6 – „Śląskie Prace Prahistoryczne”, t. 6, 
Katowice 2007 (Muzeum Śląskie w Katowicach; 
red. L. S z a r a n i e c).

ZC28 – „Ziemia Częstochowska”, t. 28, Czę-
stochowa 2001 (Częstochowskie Towarzystwo 
Naukowe; red. M. A n t o n i e w i c z).
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PRZYPiSY 

 1 Poniżej stosowane będą skróty odsyłające do omawianych publikacji – ich wykaz zamieszczono 
za tekstem głównym.

 2 Kwalifikację wydawnictwa przyjęłam za Biblioteką Narodową oraz bazami NUKAT (Narodowy 
Uniwersalny Katalog Centralny).

 3 A. W o l a ń s k i, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, WWW, Warszawa 2008,  
s. 380–381.

 4 Oczywiste jest, że spis treści powinien odpowiadać zawartości tomu. Zdarzają się jednak przykre 
niespodzianki – jako przykład niech posłuży BB4; omówiony poniżej przypadek dotyczy wprawdzie 
artykułów nie związanych bezpośrednio z archeologią, został tu jednak przywołany, ponieważ doskona-
le ilustruje zjawisko. Otóż spis treści zapowiada „»Porozmawiajmy o Fałacie« materiały z sesji”, takie-
go tytułu nie znajdujemy w książce, na stronie 271 czytamy natomiast: „Sesja naukowa »POROZMA-
WiAJMY O FAŁACie« zorganizowana z okazji 150 rocznicy urodzin artysty 26 września 2003 r. 
w Muzeum w Bielsku Białej”. Niby sens ten sam, ale spis treści jest z założenia spisem tytułów poszcze-
gólnych części, nie zaś ich dowolnie konstruowanym opisem. W tym samym tomie w spisie treści znalazł 
się taki oto zapis: „Teresa Dudek Bujarek: Kilka uwag o powstaniu Muzeum malarza, który ukradł Bogu 
słońce i tęczę, czyli jak doszło do otwarcia biograficzno-artystycznego Muzeum Juliana Fałata w Bystrej 
Śląskiej, Oddział Państwowego Muzeum w Bielsku-Białej”. Znów niezgodność z tytułem na stronie 303: 
„Kilka uwag o powstaniu muzeum malarza, który ukradł Bogu słońce i tęczę, czyli jak doszło do otwar-
cia biograficzno-artystycznego Muzeum Juliana Fałata w Bystrej Śląskiej, Oddział Państwowego Muzeum 
w Bielsku-Białej”. Tytuły artykułów w spisie treści złożone zostały kursywą, zapomniano jednak, że 
w cytatach składanych pismem pochyłym fragmenty wyróżnione w oryginale kursywą należy składać 
pismem prostym. Zapobiega to przekłamaniom – w tym przypadku oryginalny tytuł artykułu zawiera 
wyróżniony kursywą cytat z listu Fałata (ukradł Bogu słońce i tęczę), pominięcie tego wyróżnienia 
zmienia sens całego zdania. Ponadto w tytule oryginalnym mowa o powstaniu „muzeum malarza”, 
w spisie treści „Muzeum” – znów, poprzez pisownię, zmiana znaczenia (użycie dużej litery sugeruje 
nazwę własną).

 5 e. P o l a ń s k i, Zasady pisowni i interpunkcji, Warszawa 2008, s. 150.
 6 W. G a w r y s i a k - L e s z c z y ń s k a, Jak rysować zabytki archeologiczne. Podstawowe zasady 

dokumentacji, Biskupin 2003. 
 7 e. W o l a ń s k a, A. W o l a ń s k i, Poradnik redaktora. Zasady opracowania edytorsko-typograficz-

nego tekstów w języku polskim, [w:] Polszczyzna na co dzień, pod red. M. B a ń k i, Warszawa 2006,  
s. 611–612.

 8 W Przedmowie do podręcznika rysunkowej dokumentacji zabytków archeologicznych Jan Jaskanis 
stwierdza: „Sporządzanie dokumentacji rysunkowej jest bez wątpienia jednym z najtrudniejszych zadań, 
jeśli nie chce się go ograniczać jedynie do mechanicznego odwzorowania fizycznie istniejącego przed-
miotu” (W. G a w r y s i a k - L e s z c z y ń s k a, Jak rysować zabytki archeologiczne…, s. 5). Pozwalam 
sobie zacytować także końcową konkluzję Przedmowy – bez komentarza, dedykując ją wszystkim auto-
rom rysunków (nie zawsze sporządzanych zgodnie z wymogami sztuki): „Upowszechnienie podstawowych 
zasad dokumentowania w postaci podręcznika powinno być ułatwieniem dla wszystkich, którzy uczą się 
rysunku i sami borykają się z wieloma trudnościami. Być może publikacja ta – dziś jeszcze bardzo ak-
tualna – będzie zamykała pewien rozdział tradycyjnego sposobu dokumentowania zabytków, który 
przejdzie niebawem do historii, wyparty częściowo dzięki możliwościom stworzonym przez techniki 
multimedialne” (s. 7). 

 9 A. W o l a ń s k i, Edycja tekstów…, s. 236.
10 PN-iSO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. Norma 

ta, identyczna z normą międzynarodową iSO, przeznaczona jest do stosowania przy sporządzaniu opisów 
bibliograficznych; wyszczególniono w niej elementy, które powinny być uwzględniane w przypisach 
bibliograficznych dotyczących książek autorów indywidualnych, prac zbiorowych, artykułów w czaso-
pismach itp.

11 B. C h o r ą ż y, B. C h o r ą ż y, W. K u ś, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych 
w rejonie ulicy Piwowarskiej w Bielsku-Białej w 2000 roku (Górna Brama Miejska), „Bielsko-Bialskie 
Studia Muzealne” 4, Bielsko-Biała 2005, s. 31–58. W podobnej manierze sporządzono przypisy w:  
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B. C h o r ą ż y, B. C h o r ą ż y, Sprawozdanie z sondażowych badań wykopaliskowych na stanowisku 
„Jaworze-Zamczysko” nr 12 w 1999 roku, s. 94–105 oraz i. K o z i n a, Impresje myśliwskie Juliana 
Fałata, s. 327–338.

12 W całym tomie BB4 pojawiają się takie wadliwe opisy z [w:] przed tytułem czasopisma, w którym 
znajduje się opisywany artykuł – na zmianę (bez żadnego uzasadnienia) z poprawnymi; por. np. przypi-
sy 27 i 28 na stronie 309.

13 B. C h o r ą ż y, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na rynku w Bielsku 
w 1997 roku, „Bielsko-Bialskie Studia Muzealne” 4, Bielsko-Biała 2005, s. 59–73.

14 e. J a n o s z e k, Wille cottage w bielskiej dzielnicy Cygański Las, „Bielsko-Bialskie Studia Muze-
alne” 4, s. 199–222.

15 D. R o z m u s, R. B o d n a r, Wczesnośredniowieczne ślady hutnictwa w Dąbrowie Górniczej-Łośniu 
oraz na obszarach pogranicznych, [w:] Archeologiczne i historyczne ślady górnictwa i hutnictwa na 
terenie Dąbrowy Górniczej i okolic, pod red. D. R o z m u sa, Kraków 2004, s. 9–60; tu właśnie już w ty-
tule pojawia się nieprawidłowy zapis nazwy miejscowości, analogicznie jak Kraków-Łagiewniki, należy 
pisać Dąbrowa Górnicza-Łosień.

16 Godna polecenia jest na przykład internetowa Poradnia Językowa PWN – http://poradnia.pwn.pl 
oraz Wielki słownik ortograficzny, który zawiera omówienie zasad pisowni i interpunkcji; bardzo przy-
datna z powodu jasnego i przejrzystego układu oraz dobrze opracowanego indeksu jest także niewielka 
książeczka adresowana szczególnie do studentów, redaktorów i webmasterów – a także do wszystkich 
zainteresowanych kulturą języka: e. P o l a ń s k i, Zasady pisowni i interpunkcji, Warszawa 2008.

17 Por. np. zalecenie przypomniane przez profesora edwarda Polańskiego w poradniku Polszczyzna 
na co dzień..., s. 432: „Jeśli nazwa miejscowa składa się z dwu lub więcej członów rzeczownikowych, 
które wspólnie identyfikują jednostkę administracyjną lub/i geograficzną, a więc miejscowość lub jej 
część, stosuje się łącznik”. Zalecenie to jest zgodne z „Wykazem urzędowym nazw miejscowości w Pol-
sce”.

18 ideogramem nazywa się znak nieliterowy reprezentujący pojęcie.
19 A. W o l a ń s k i, Siedem kanonów stylu komunikatywnego, czyli jak pisać, by nas czytano chętnie 

i powszechnie, [w:] Polszczyzna na co dzień..., s. 32.
20 e. P o l a ń s k i, Zasady pisowni…, s. 118 i 119.
21 Znamienna jest opinia autorytetu – profesora Jana Miodka, który wielokrotnie zabierał głos w tej 

sprawie; w Szkicach o współczesnej polszczyźnie pisze on: „[…] można by na koniec tych rozważań 
poświęconych pisowni dojść do wniosku, że takimi szczegółami jak znaki przestankowe lingwista zmie-
rzający do wyższych celów naukowych zajmować się nie musi. Byłby to jednak wniosek błędny i spo-
łecznie szkodliwy. W ogólnej skali wartości treść drukowanego tekstu jest zasadniczo ważniejsza od 
korekty, ale zła korekta może bardzo szkodzić najlepszej nawet pracy. Dotyczy to tym bardziej inter-
punkcji, której umiejętne stosowanie – powtarzam to zawsze studentom – świadczy nie tylko o znajo-
mości elementarnej gramatyki, ale i o uporządkowaniu myśli. Jego wyrazem powinna być uporządko-
wana interpunkcja” – J. M i o d e k, Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie, 
Warszawa 1993, s. 257. 

22 Por. np. J. P a r u c h, Słownik skrótów, Warszawa 1970, s. 11.
23 A. C z a r n e c k a, J. P o d r a c k i, Skróty i skrótowce: pisownia, wymowa, odmiana, składnia, War-

szawa 1995, s. 14.
24 „Pleonazm (gr. pleonasmos ‘nadmiar’) jest niepoprawnym wyrażeniem lub zwrotem, w którym 

część podrzędna gramatycznie zawiera elementy treściowe występujące w wyrazie nadrzędnym, np. 
*wrócić z powrotem, *kontynuować nadal, * polegać na sobie wzajemnie, *poprawić się na lepsze […]” 
– Słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. M a r k o w s k i e g o, Warszawa 1999.

25 Tamże, s. 1633. 
26 Zalecana literatura: R. L o t h, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, 

Warszawa 2006; B. O s u c h o w s k a, Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa 2005; Polszczy-
zna na co dzień, pod red. M. B a ń k i, Warszawa 2006. [Szczególnie godny polecenia rozdział: e. W o -
l a ń s k a, A. W o l a ń s k i, Poradnik redaktora. Zasady opracowania edytorsko-typograficznego tekstów 
w języku polskim, s. 519–658]; J. T r z y n a d l o w s k i, Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie, Warszawa 
1983; A. W o l a ń s k i, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, Warszawa 2008.
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Grażyna Wilk

eDiTORSKé STANDARDY A PUBLiKOVÁNÍ ARCheOLOGiCKÝCh VĚDeCKÝCh 
TeXTů NA PŘÍKLADU NAKLADATeLSKÝCh DOMů Z ÚZeMÍ SLeZSKéhO  

A OPOLSKéhO VOJVODSTVÍ V 21. STOLeTÍ

(Résumé)

Příspěvek je věnován problematice edice ar-
cheologických vědeckých textů. Materiál poskyt-
ly publikace tohoto druhu vydané nakladatelství-
mi z území slezského a opolského vojvodství 
ve 21. století. Autorka (na základě analýzy vy-
braných publikací) poukazuje na základní rozdí-
ly mezi editorskými standardy a nejnovější kniž-
ní produkcí. Uvádí rovněž některé, zvláště hrubé 
editorské chyby (většinou vyplývající z absence 
redaktorské koncepce a nedbalého a nedůsledné-
ho redigovaní knih). Mezi takové patří, mimo jiné, 
nevyhovující (neúplné nebo nesprávně zredigo-
vané) označení na přebalech a titulních stranách, 
špatné umístění a nedůsledná redakce obsahu. 
Mezi chybami, se kterými se v hlavních textech 
setkáváme nejčastěji, k nejběžnějším patří přede-
vším chaotické zvýrazňování (jejich nadměrné 
užívání nepomáhá přehlednosti textu – týká se to 
zejména uvozovek), gramatické a lexikální chyby 
(pleonazmy, tautologie). V uvedených publikacích 
můžeme rovněž najít chyby v konstrukci tabulek, 

spočívající mimo jiné v používání nadbytečných 
interpunkčních znamének, chybějícím záhlaví (tzn. 
horních částí tabulek, jejichž cílem je objasnění 
obsahu sloupců), zarovnávání čísel na střed atd. 
Je zřejmé, že ilustrace mají ve vědeckých textech 
hlavně informační funkci, měly by tedy být správ-
ně očíslované a popsané, avšak v mnoha případech 
tomu tak není. Týká se to rovněž map a plánů, 
které musí být nezbytně opatřeny měřítkem umož-
ňujícím představit si zobrazovaná území nebo 
objekty v reálných rozměrech – vydavatel ne vždy 
na tuto zásadu pamatuje. Mnoho chyb (hlavně 
interpunkčních, typografických, spojených s po-
užíváním malých a velkých písmen atd.) se také 
objevuje v poznámkách a bibliografii. Protože 
o hodnotě vědecké publikace rozhoduje nejen její 
obsah, ale rovněž její jazykové a technické zpra-
cování, je potřeba dbát o tyto aspekty publikace 
se zvýšenou pečlivostí. Měl by to být úkol re-
daktora – povinností nakladatele je pak svěřit tuto 
práci kompetentní osobě. 

Grażyna Wilk

eDiTORiSChe STANDARDS UND PRAKTiKeN Bei VeRÖFFeNTLiChUNG  
DeR WiSSeNSChAFTLiCheN TeXTe iM BeReiCh DeR ARChÄOLOGie  

AM BeiSPieL DeR VeRLAGShÄUSeR DeR SChLeSiSCheN UND OPOLe 
WOiWODSChAFTeN iM 21. JAhRhUNDeRT

(Zusammenfassung)

Der Beitrag geht die Problematik der edition 
von wissenschaftlichen Texten im Bereich der 
Archäologie ein. Den Stoff lieferten diesbezüg-
liche Veröffentlichungen von den Verlagshäusern 
der schlesischen und Opole Woiwodschaften im 
21. Jahrhundert. Die Verfasserin weist auf die 
grundsätzliche Diskrepanz zwischen den gelten-
den Standards und der neusten Produktion der 
Verleger hin, indem sie ausgewählte Veröffent-
lichungen analysiert. Sie stellt auch manche, 
besonders auffälligen editorischen Fehler dar (die 
meistens die Folge des fehlenden Redaktions-

konzeptes sowie einer unsorgfältigen und nicht 
durchdachten Redaktion der Bücher sind). Dazu 
gehört unter anderen eine unrichtige (unvollstän-
dige oder nicht richtig redigierte) Beschriftung 
an den Umschlägen und Titelblättern sowie fal-
sche Anbringung und unsorgfältige Redigierung 
der inhaltsverzeichnisse. Unter den Mängeln, die 
am häufigsten im haupttext zu treffen sind, er-
wiesen sich chaotische hervorhebungen am üb-
lichsten (deren Überfluss die Klarheit des Textes 
vernachlässigt – dies bezieht sich vor allem auf 
Anführungszeichen), Rechtschreibungsfehler, 



lexikale Fehler (Pleonasmen, Tautologien). in 
den angesprochenen Veröffentlichungen sind 
auch anzutreffen Fehler im Tabellenaufbau, die 
u.a. auf Verwendung von unnötigen Satzzeichen 
beruhen, fehlende Köpfe (d.i. Oberteile der Ta-
bellen, die den inhalt der Spalten erklären soll-
ten), zentrale Justierung der Zahlen u.ä. es ist 
offensichtlich, dass die Abbildungen in den wis-
senschaftlichen Texten eine vor allem informa-
tive Rolle erfüllen, sie sollen demnach numme-
riert und dementsprechend beschriftet werden, 
was nicht immer der Fall ist. Dies bezieht sich 
auch auf die Landkarten und Pläne, die überdies 
mit einem Maßstab versehen werden sollen, der 

die reellen Ausmaße dargestellter Areale und 
Objekte wiederherstellen lassen würde – die 
herausgeber beachten nicht immer dieses Prin-
zip. Viele Fehler (insbesondere bei Zeichenset-
zen, Typographie, Groß- und Kleinschreibung 
u.ä.) erscheinen auch in den Anmerkungen und 
Literaturangaben. Da für den Wert einer wissen-
schaftlichen Veröffentlichung nicht nur der Sach-
inhalt entscheidend ist, sondern auch ihre  
sprachliche und technische Bearbeitung, ist es 
notwendig, die erstere in eben dieser hinsicht 
sorgfältiger zu gestalten. es sei die Aufgabe ei-
nes Redaktors – die Aufgabe eines Verlegers ist 
sie einer kompetenten Person anzuvertrauen.
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